
1 (.  ימין)סיבוב הרגל הכפופה . שחרור מפרק אגן1.

X5 עם כיוון השעון ,X5 נגד כיוון השעון.

.  הארכת צד אחורי של רגל ימין2.

. יד שמאל על ירך שמאל לקיבוע, אצבעות ימין אוחזות בוהן

. בנשיפה שחרור וקירוב, בשאיפה הארכה -נשימות  10

.למי שלא מגיע בנוחות עם הידיים לכף הרגל( א)אופציה 

א2 ב2

3 4 5

לפני תרגול ומתי שרק בא , מתיחות לבוקר

דקות 15~ : משך

.  הארכה עדינה של אחורי הרגליים ופלג גוף עליון, שיחרור רגליים3.

.נשימות 10

.הארכת שרירי אגן וישבן ימין4.

.שוק מקבילה לחזה, ישבנים על הקרקע, קרסול מתחת לברך

.נשימות 10 

.ברך שמאל כפופה. 4העמקת 5.

.נשימות 10

. העמקת פתיחת אגן, הארכת ברך וקרסול ימין6.

ברך ימין , ירך ימין ברוטציה החוצה, עקב לטבור או עצם הכסל
.נשימות 10. מתקרבת לשמאל

להפסיק , במידה ויש כאב בברך שלא ניתן לשחררו בעזרת נשימה

.ולהמשיך לתנוחה הבאה
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ירכיים פנימיות , הארכת שרירי מפשעה9.
.  וברכיים

.נשימות 10. ידיים דוחפות ירכיים אל הקיר

וירכיים פנימיות  , הארכת שרירי מפשעה10.
. ואחוריות

ידיים , להעמקה, זרועות על הקרקע או
.דוחפות בעדינות ירכיים פנימיות כלפי הקרקע

בשאיפה דחיפת עקבים מעלה  –נשימות  10

בנשיפה שחרור ופתיחת , והארכת הרגל

.תוך שימוש בכוח המשיכה, הפיסוק

. 10העמקת 11.

.גב ארוך וחזה פתוח, זרועות תומכות מאחור

בנשיפה  , בשאיפה הארכה -נשימות  10

פתיחת פיסוק וקירוב בטן וחזה אל , שחרור
.הקיר

7
.  6העמקת 7.

.ברך שמאל כפופה

.נשימות 10

במידה ויש כאב 

בברך שלא ניתן 

לשחררו בעזרת  

להפסיק , נשימה

ולהמשיך לתנוחה  
.הבאה

ברגל   1-7לבצע 8.
.שמאל

.  הארכת כתפיים וזרועות עליונות12.

כתפיים מגולגלות  , יד ימין אוחזת בשמאל
.שכמות מתרחקות לצדדים, לאחור

בשאיפה הארכת גב וקירוב   -נשימות  10

כתפיים , בנשיפה העצמת מתיחה, הידיים

.  שכמות לצדדים ועורף משוחרר, לאחור

(היעזרו ברצועה  אם הידיים לא נפגשות)

:2טיפ 

השתמשו 

בנשימות  

ככלי לשחרור  

ככל  , והעמקה

שמתאפשר  

,באותו הרגע

.וחייכו 

:1טיפ 
היו בתשומת לב מלאה לתחושות ואל תעבדו 

.  מתוך כאב


