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 (דק 15)סרטון או  מתיחות מהאתרדף –מתיחות 1.

 

 (דק 5) X3( השמש הראשונהברכת )  SURYA NAMASKARA Aשל ווריאציה 2.

.a ידיים מתארכות מעלה -שאיפה, בתחילת המזרוןעמידה  , 

.bהתארכות קדימה -נשיפה 

.cחזה מתבונן קדימה, הארכה נוספת של הגב -שאיפה 

.dעל המזרון סנטר+חזה+ברכיים+ מעבר לקורה  -נשיפה 

.e  שאיפהBHUJANGASANAכפות ידיים מתחת לכתפיים -קוברה  , 

 (  הקרקע ורק החזה עולה מעלהעל הגוף נשאר כל 

.f על הבטן   –נשיפה 

.gנטיעת בהונות בקרקע -שאיפה 

.hנשיפה-CHATURANGA   (כמו שכיבת שמיכה , ארבע נקודות מגע 

 (כשהמרפקים מכופפים וצמודים לצלעות

.iשאיפה- URDVHA MUKHA 

.jנשיפה- ADHO MUKHA (מלאותנשימות  5 -שהייה) 

 

.3SURYA NAMASKARA A X3 

.a ידיים מתארכות מעלה -שאיפה, בתחילת המזרוןעמידה  , 

.bהתארכות קדימה -נשיפה 

.cחזה מתבונן קדימה, הארכה נוספת של הגב -שאיפה 

.dנשיפה-CHATURANGA    /קורה 

.eשאיפה- URDVHA MUKHA 

.fנשיפה- ADHO MUKHA (נשימות מלאות 5 -שהייה) 

 

.4UTKATTASANA-  

 זרועות למעלה -שאיפה1.

 מרפקים כפופים, זרועות בגובה כתף -נשיפה2.

 חזה פתוח, הגוף לצידיזרועות  -שאיפה3.

 מרפקים כפופים, זרועות בגובה כתף -נשיפה4.

 נשימות 5ושהייה זרועות למעלה  -שאיפה5.

 

 

 

 

.5TRIKONASANA 

 נשימות 5שהייה 

 

 

 

 

 

 

 

 

.6PARSVOTTANASANA 

.a נשימות 3-הגוף  לצידיידיים לאחור 

 (עם או בלי הרמת רגל אחורית)

.b נשימות 3 - בנמסטהידיים 

 

 

 

BHUJANGASANA 

ADHO MUKHA 

URDVHA MUKHA 

ARDHA  

CHANDRASANA  

נשימות 5הייה ש  

PARIVRITA  

TRIKONASANA  

נשימות 5שהייה   

UTKATTANSA 

http://yogasmile.co.il/exercises/stretching-morning.pdf
http://yogasmile.co.il/exercises/stretching-morning.pdf
http://yogasmile.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=88
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PASCHIMOTTANASANA 

PARSVAKONASANA PRASARITA B 

DANDASANA 

 מלא ווריאציה

ARDHA MATSYENDRASANA 

SARVANGASANA 

.7PARSVAKONASANA =>  PRASARITA B  (5 נשימות) 

 

 

.8DANDASANA 

 (נשימות 5)

 

 

 

.9PASCHIMOTTANASANA 5  נשימות 

.a ידיים קדימה  , מכופפות וקרובות לחזהרגליים  -מעבר תנוחות ישיבה

 ,  לישבן

והעברת רגליים בין ידיים   באוירהישבן והרגליים הרמת 

<  = CHATURANGA= >URDVHA MUKHA =>ADHO MUKHAל

 חזרה לישיבה

 

.10  - PURVOTTANASANA 5  מעבר+נשימות 

 

 

 

 

 

 

.11 JANUSIRSASANA A=> ARDHA MATSYENDRASANA +מעבר 
 נשימות בכל תנוחה 5
 

 

 

 

 

 

.12 SALABASANA  

 יד נגדית לרגל ואז שתי  

 (נשימות 5)רגליים וידיים 

 

 

דחיפת אמות בנשיפה  )  BHUJANGASANA –עבודת שכמות איזומטרית ב   13.

 (כל כיוון X3. אחורה, קדימה, החוצה, פנימה -כנגד הקרקע מבלי להזיזן

 

 

.14SETUBANDASANA 

 מחזורים X3נשימות  5

 

 

 

 

 

.15SARVANGASANA –  נשימות 15-25שהייה למשך 

 

.16SAVASANA – 5-7 דקות 

 


