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فترة احلمل من أصعب الفترات التي متر على أي امرأة فهي تصاب بأعراض مرضية بالرغم من أنها تتمتع بكامل صحتها وعافيتها، مما يجعل الكثيرات يفرضن على أنفسهن حظرا في الكثير 

من األمور مثل عدم التحرك أو ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة خوفا من التعرض ملشاكل صحية، وهذه احملاذير تتخذها الكثيرات دومنا الرجوع الى املتخصصني، والذين يؤكدون أن ممارسة 

الرياضة جتلب للحوامل عدة فوائد تنفع صحتها وتساعدها على التمتع بحمل سليم وعملية وضع سهلة مع التشديد على أن يكون األمر وسطا، إذ يستحسن للمرأة احلامل أن متارس الرياضة 

لكن مع احترام قواعد بسيطة واتخاذ احتياطات الزمة حسب فترة احلمل وحالة احلامل الصحية. ومن الرياضات التي تعد األفضل على اإلطالق للنساء احلوامل هي ممارسة اليوغا والتي اهتمت 

مجموعة »بيرث كويت« بتقدميها على أصولها للنساء بالكويت، ولهذا فقد استضافت خبيرة متخصصة في هذا املجال هي سارة لوجناكري حتى تقوم بإعداد عدد من املدربات متهيدا إلطالق وتعميم 

هذه الرياضة على النساء بالكويت. »األنباء« التقت لوجناكري وأجرت معها حوارا حول هذه الرياضة وإدخالها للمرة األولى بالكويت، ومدى فوائدها للمرأة التي متارسها، وفيما يلي تفاصيله:

حنان عبد المعبود

ألول مرة في الكويت تدريبات نسائية لهذه الرياضة التأملية

مدربة اليوغا العاملية لوجناكري: التنفس بطريقة صحيحة أثناء احلمل 
يحسن احلالة النفسية والصحية ويساعد كثيرًا في عملية الوضع وبعدها

الى تثقيف حوله قبل البدء 
به؟

٭ ان األمر أسهل مما توقعن، 
فقد تكون األفكار التي مخيلتهن 
البدء حتمل  اليوغا قب����ل  عن 
أنهن  اال  بع����ض الصعوب����ة، 
أنها سهلة  باملمارسة اكتشفن 
جدا، وهن مثل االس����فنجة في 
تقبل املعلومات ولديهن تفتح. 
وقد تعرفت على نساء كويتيات 
من خالل الدورة متعطش����ات 
لكل جديد خاصة األمور التي 
يجهلنها متاما، اال أنهن يستقبلن 
املعلومات ويرغنب في دخول 
مجاالت جديدة خاصة النساء 
لدعم املرأة في مجال اإلجناب 

والصحة النسوية.

هناك بعض النساء 
الالتي لديهن حمل 

يسمى باحلمل اخلطر، 
حيث تكون املرأة 

معرضة لإلجهاض بشكل 
أو بآخر فهل تالئمهن 
اليوغا؟ أم أنها تكون 

سلبية في هذا اجلانب؟
٭ األمر يتوقف على حسب حالة 
املرأة، فاملرأة التي حتمل بطريقة 
طف����ل األنبوبة ال متثل اليوغا 
أي مخاطر عليها، ولكن املرأة 
املعرضة لإلجهاض ألس����باب 
صحية فمن املفضل لها االنتظار 
حتى تخطي الشهر الرابع من 
احلمل حتى يكون احلمل ثبت 
وبعدها ميكنها ممارسة اليوغا 

بشكل آمن. 

اكتئاب ما بعد الوالدة 
يصيب بعض النساء 

بعد الوضع، فهل تؤثر 
ممارسة اليوغا أثناء احلمل 

في تالفي التعرض لهذا 
العارض؟

٭ هناك الكثير من النساء قد 
يصنب بهذا العارض إال أن اليوغا 
قد متثل عنصر مساعدة فعلية 
في تالفي اإلصابة حيث ان الدعم 
النفسي فيما بني الفريق املمارس 
لليوغا خالل فترة احلمل فيما 
بينهن يقوي من عزمية املرأة 
مما تؤثر بش����كل مباشر على 
احلالة النفسية، وقد يكون األمر 
متواصال لبعد الوالدة مما ال يدع 
مجاال لإلصابة، كذلك فإن فترة 
احلمل فترة ليست بقصيرة وقد 
املرأة بالوحدة خاللها،  تشعر 
والبع����ض منهن تفتقد وجود 
األهل الى جانبه����ا خالل هذه 
الفت����رة وحتتاج الى أن يكون 
بجانبها ش����خص م����ا، فاذا ما 
تعرض����ت ملش����اكل حتى وان 
كانت نفس����ية فان مشاركتها 
مبجموعة اليوغا ميكن ان متثل 
دعما لها حيث س����تجد نفسها 
بني مجموعة من النساء متاثلها 
العمرية  تقريبا في املرحل����ة 
والظرف الصحية مما سيخلق 
جوا من التالؤم والتوائم فيما 
بينهم ومن الطبيعي أن ميثل 
هذا دعما ومس����اعدة للجميع. 
كذلك فإن امل����رأة التي متارس 
اليوغا أثناء احلمل تكون والدتها 
أسهل، وكذلك فترة النفاس أيسر 
كثيرا من غيرها ألن ليس لديها 
أالم شديدة، كما أن اآلثار تكون 
قليلة جدا، كذلك مجال الترابط 
بني األم وطفلها يكون أس����رع 

وأقوى. 

هل هناك كلمة أخيرة 
تودين قولها؟

٭ انني متفائلة كثيرا بالوضع 
في الكوي���ت ألن هناك مجاال 
جديدا يفتح خاصا باألمومة 
املرأة  يختص بصحة ولياقة 
خ���الل فترة احلم���ل وما بعد 
الوالدة، وهناك أناس يبحثون 
عن معلومات وموارد للحمل 
اآلمن والوالدة بش���كل جيد. 
كم���ا أود أن أذك���ر أن هن���اك 
عامال مساعدا كبيرا يتمثل في 
مساعدتي ستايسي التي تقوم 
بالتدريب معي، وكذلك أعبر عن 
امتنان���ي لفريق بيرث كويت 
على دعمه وتبنيه تعميم هذه 
الرياضة في الكويت، وللقائمني 
على اجلمعية الثقافية النسائية 
الذين خصصوا مكانا للتدريب 

داخلها.

وهي مؤهلة للمستوى الثاني 
للمدربني الذين يجب أن ينالوه 
وهو األخي����ر ليكونوا مدربني 
معتمدين، أما املستوى الثاني 
فيستغرق التدريب فيه حوالي 
40 ساعة. ففي البداية حتصل 
املدربة على املس����توى األول 
وتستطيع أن تبدأ بالتدريس 
وممارسة اليوغا، وبعدها بفترة 
تبدأ باملستوى الثاني، وحاليا 
قاربنا على االنتهاء من املستوى 
األول وسنبدأ باملستوى الثاني 
قريبا جدا، فقط س����ننتظر أن 
يقوم خريج����و الدورة األولى 
بتدري����ب املجموعة األولى من 
احلوام����ل عل����ى اليوغا عقب 
تخرجه����م ويحض����رون لنيل 

املستوى الثاني.

ما رأيك في النساء الالتي 
قمت بتدريبهن على 

املستوى االول من اليوغا؟ 
هل هناك استيعاب جيد 
خاصة أنها املرة األولى 

بالكويت أم هناك احتياج 

اال أن هن����اك ضيوفا حضروا 
خصوصا لني����ل هذا الكورس 
التدريبي من جن����وب كوريا 
والسعودية واإلمارات العربية 

املتحدة.

كم من الوقت تستغرق 
الدورة التي ميكن من 
خاللها للمرأة أن تلم 

بقدر من التدريب لتقوم 
بعمل اليوغا خالل فترة 

احلمل؟ او أن تكون 
مدربة؟

٭ هناك مستويان في التعاطي 
مع اليوغا، األول منهما ما يكون 
للممارسات والتدريب األولي، 
والدورة التي أقمناها في الكويت 
هي دورة أولية تس����تغرق 45 
ساعة للحصول على الشهادة 
األولية، وهناك شروط لتجتاز 
املدرب����ة هذا املس����توى حيث 
حتصل املتدربة فيها على كتابني 
يضمان كل ما يختص باليوغا 
للحوامل وكذل����ك دي في دي 
يضم 12 ساعة أخرى تدريب، 

السيدات املؤسسات في مجموعة 
»بيرث كويت« وتدعى سارة، 
وقد حصل����ت على كورس من 
اس����تديو »بلوم����ا« للحوامل 
التجربة،  وحصدت ثمار هذه 
وهي حاليا حامل للمرة اخلامسة 
ومقبلة على الوضع خالل أيام 
قليلة اال أنه����ا تتمتع بصحة 
ولياقة أكثر م����ن رائعة، ألنها 
معتادة على ممارس����ة اليوغا 
بشكل يومي، وقد نالت الدورة 
بشكل متكامل حتى وصلت الى 
درجة مدرب وليس ممارس فقط، 
ولهذا طلب����ت نقل اخلبرة الى 
الكويت لتستفيد منها النساء 
هنا، وقام����ت مجموعة بيرث 
كويت بالترتي����ب لعقد دورة 
متخصص����ة لتدريب مدربات 
ليك����ن لبنة أساس����ية لتعليم 
اليوغا خالل  النساء بالكويت 
فترة احلمل، وهذه هي الدورة 
األولى الت����ي يجب أن حتصل 

عليها املدربة.
واجلدير بالذكر أنه بالرغم 
من اقامة ال����دورة في الكويت 

بداية ما الذي دفعك 
للدخول والعمل 

االحترافي في مجال 
اليوغا للحوامل بشكل 

خاص؟
٭ جذبني هذا املجال منذ صغري 
وأحببته بشدة ولهذا اخترته، 
التي دخلت  املرة األولى  فمنذ 
فيها مع ام����رأة لغرفة الوالدة 
وقدمت لها املساعدة أثناء عملية 
الوض����ع، أحببت ه����ذا املجال 

وتعلقت به.
العمل يسمى »دوال«  وهذا 
وهي التي تراف����ق املرأة أثناء 
الوض����ع، وهي بطبيعة احلال 
تختلف عن الطبيب، وبالرغم 
من أنني أحب هذا العمل فإنني 
لم أبدأ حياتي العملية به، فقد 
البداية في ش����ركة  عملت في 
العاملية واملتخصصة  »نايك« 
في مجال األحذية الرياضية، إال 
أنني لم أقنع بهذا العمل وكنت 
أهفو للعمل كدوال، الى أن مررت 
بتجربتي األولى والتي جعلتني 
أتفرغ لهذا العمل طوال الوقت، 
حيث تركت مجال الش����ركات، 
الكثير من املعارف  انتقد  وقد 
واألصدقاء هذه اخلطوة نظرا 
للف����ارق الكبير ب����ني العملني 
خاصة ف����ي اجلان����ب املادي، 
فالعمل بشركة كبيرة ووظيفة 
كبيرة يختلف سواء من اجلانب 
املالي أو العملي، إال أنني لم أعر 
األمر اهتماما مكتفية بأنني أعمل 

مبجال أعشقه.

ما الفائدة التي تعود على 
النساء احلوامل من خالل 
تدريبات ومتارين اليوغا 

التي تقومني بتعليمهن إياها 
أثناء فترة احلمل؟

٭ هن����اك الكثير م����ن الفوائد 
أوالها عمل اتصال وترابط بني 
املرأة ونفسها حيث تخلق نوعا 
من العالقة بني املرأة ونفسها 
مما يش����عرها وكأنها تكتشف 
وتتعرف على نفسها من جديد، 
ومن ثم يكون هن����اك اتصال 

وترابط بني املرأة وطفلها.
وهناك فائ����دة أخرى متثل 
عنصرا مهما في اجلانبني النفسي 
والصحي بشكل عام على املرأة 
احلامل، وهي التنفس بطريقة 
صحيحة، فأثناء برنامج اليوغا 
اخلاص باحلوامل تتعلم املرأة 
كيف تتنفس بطريقة صحيحة 
أثناء حمله����ا وبالطبع خالل 
عملية الوالدة والتي تس����اعد 
كثيرا فيها، وكذلك عقب الوالدة. 
باإلضافة الى تقوية العضالت 
الرياضة  للمرأة احلامل، فهذه 
تكسبها لياقة جسدية تساعدها 
على القيام باألعباء امللقاة على 
كاهلها، م����ن األعمال املنزلية، 
وكذلك لتكون في لياقة ملمارسة 
حياتها بشكل جيد، وإلعطائها 
الق����وة التي تس����اعدها أثناء 
عملية الوض����ع وهي العملية 
ال����ى قوة كبيرة  التي حتتاج 

من املرأة.
وقد أثبتت الدراسات أن املرأة 
املعتادة على ممارس����ة اليوغا 
أثناء  بش����كل دوري ومنتظم 
حملها تكون بعد الوالدة بلياقة 

كاملة وقوة جسدية رائعة.

ما تأثير طريقة التنفس 
الصحيحة التي ذكرتها 

في جانب التدريبات على 
املرأة احلامل؟

٭ ان االس����تمرار في أداء هذا 
التمرين بشكل دقيق من شهيق 
وزفير بطريقة عميقة يجعلك 
تشعرين باالس����ترخاء، وكأن 
كل جزء في جس����دك يتنفس، 
ومع هذه احلركات التنفس����ية 
املنضبطة يخرج من جس����دك 
الكثي����ر مما يثقله لتش����عري 
باالسترخاء والراحة. ويساعد 
الش����عور باله����دوء والراحة 
النفس����ية املرأة على أن تكون 
بحالة نفسية وصحية جيدة.

اليوغا للحوامل هي 
أمر جديد على املجتمع 
الكويتي، فكيف جاءت 

فكرة ادخالها؟
٭ بالفع����ل هي جدي����دة جدا 
الفكرة إحدى  بالكويت، وأتت 

)أنور الكندري( املدربة العاملية سارة لوجناكري  

لوجناكري تتحدث عن التجربة للزميلة حنان عبداملعبود

الدورة التدريبية 
لتأهيل املدربات 

تضم ضيفات 
حضرن خصوصًا 

لنيل هذا الكورس 
من جنوب كوريا 

والسعودية 
واإلمارات العربية 

املتحدة

املدربة لوجناكري في سطور
٭ سارة لوجناكري من منيابولس بوالية 

مينوسوتا األميركية.
٭ عملت دوال )مرافقة املرأة احلامل أثناء عملية 

الوضع( ولديها خبرة ألكثر من 500 والدة.
٭مدربة اليوغا للحوامل وصاحبة استوديو 

بلوما املتخصص لتدريب اليوغا للحوامل.
٭ وتقوم بتعليم النساء وتدريبهن عبر 

كورسات على اليوغا خالل فترة احلمل الى 
الوالدة.

٭ تعمل في هذا املجال منذ 13 عاما، وهو العمل 
الذي من خالله توفر دعما نفسيا وجسديا 

من اجلانب الرياضي وكذلك املساج وعوامل 
مساعدة أخرى للمرأة.

دخولي للمرة األولى مع امرأة 
لغرفة الوالدة وتقدمي املساعدة 

لها أثناء عملية الوضع حببني 
في عمل »الدوال« ولهذا اخترته 

وتعلقت به

الدراسات أثبتت أن السيدة 
املعتادة على ممارسة اليوغا 

بشكل دوري ومنتظم أثناء 
احلمل تكون بعد والدتها بلياقة 

كاملة وقوة جسدية رائعة

اليوغا ال تشكل خطورة على 
احلمل بل يتوقف على 

احلالة أما املعرضة لإلجهاض 
فمن املفضل أن تنتظر لتتخطى 

الشهر الرابع

»بيرث كويت« التطوعية
 تهدف لدعم وحتسني 

خدمات األمومة  من خالل 
توفير املعلومات واملوارد 
املختلفة والرعاية املبنية 

على األدلة والبراهني 
العلمية احلديثة

تعرفت على كويتيات 
متعطشات الستقبال 

املعلومات كاإلسفنجة ويرغنب 
في دخول مجاالت جديدة 

خاصة بالنساء لدعم 
املرأة في مجال اإلجناب 

والصحة النسوية

»BirthKuwait«
مجموعة بيرث كويت تتكون من 

مجموعة تطوعية محلية تخصصية 
اجتماعية جتمع بني املتخصصني في 

مجال اإلجناب والوالدة واألمومة، 
وتهدف الى دعم وحتسني خدمات 

األمومة املقدمة في الكويت من خالل 
توفير املعلومات واملوارد املختلفة 

والرعاية املبنية على األدلة والبراهني 
العلمية احلديثة لألمهات والعاملني في 

هذا املجال وإيجاد حلقة وصل بني 
املتخصصني في كل ما يختص باحلمل 

والوالدة وبني النساء بالكويت.
وجاء تأسيس املجموعة لتلبية احلاجة 

امللحة باملجتمع لدعم اخلدمات الصحية 
واالجتماعية والنفسية املتوافرة لألمهات 
ابتداء من فترة احلمل ثم الوالدة وحتى 

سنتني مع عمر الطفل، وذلك من خالل 
تنظيم ورش عمل ودورات وحلقات تعليم 

مستمرة لألمهات واملختصني في مجال 
رعاية األمومة والطفولة، وكذلك مختلف 
شرائح املجتمع املعنية بذلك بهدف نشر 

التوعية واملعرفة.
وقامت بيرث كويت بالعديد من االجنازات 

حيث قدمت دورات سنوية تضمنت 
ورش عمل تخصصية وتطويرية 

للمختصني العاملني في مجال رعاية 
األمومة منها الدورة التدريبية األولى في 
التنومي املغناطيسي أثناء الوالدة، ومتت 

استضافة اخلبيرة العاملية كاثرين جرايفز 
لتقدميها في مايو 2011، وكذلك الدورة 
التدريبية األولى للدوال »وهي مرافقة 

املرأة أثناء والدتها« بالتعاون مع مؤسسة 

دونا في أبريل 2012، والدورة التدريبية 
األولى إلعداد مدربني خاصني بيوغا 

احلوامل في يناير 2013، كما يتضمن 
البرنامج دورة تدريبية أولى إلعداد 

معلمي طريقة »الماز« للوالدة الطبيعية.
وتتضمن األنشطة كذلك ندوات 

شهرية تشمل محاضرات عامة وورش 
عمل للوالدين والتي يتبعها عرض 
أفالم وثائقية عاملية معنية بتثقيف 

اآلباء واألمهات حول احلمل والوالدة 
والرضاعة الطبيعية واألمومة، وكذلك 
حلقات أسبوعية متنوعة للمرأة مثل 

حصص اليوغا اخلاصة باحلوامل وأخرى 
لألمهات وأطفالهن ودروس في تدليك 

الرضع وتعليم طريقة الماز للوالدة 
الطبيعية.


