
 

 

 رايضة الاوشو

حاليا يقبل الناس بلهف عىل ممارسة الامترين الرايضية النظامية ابزدايدكبري ولمك من ذا  يف خضم الوعي الصحي السائد   

قدمية اخذت الان تتجدد وتنترش برسعة والاطباء اذلي مسع برايضة الاوشو؟ ان الاوشو العاب مجناستيكية صينية 

 يوصون مبامرس هتا .

ان اول من اوجد هذة الرايضة هو الصيين )غوصني ماغوماييف( حيامن رأ ى جمةل رايضية تتضمن خمططا جملموعة من    

جيدة .لقد دخل  (شهرا اصبح قوي العضل وذو حصة18،فاختار جحرين كبريين مناس بني للوزن وبدأ  يمترن وبعد ) الامترين

لكن جسمة املعتاد عىل ممارسة الرايضة  و )غوصني( لكية الفنون الا ان دراس تة مل ترتك ةل اجملال ملامرسة هذة الرايضة

عرث مصادفة عىل دليل يوحض مبادئ متارين الاوشو ويه بعدها والتدريب املتواصل اشعرة ابحلاجة اىل الاهجاد البدين مث 

قدمية فاعزتم عىل جتربهتا وبعد التخرج توظف كفنان يف جملس البدلية ولكنة اكن مصمام عىل عدم  العاب مجناستيكية صينية

 التخيل عن متارين الاوشو.

ويه مدهشة حقا الهنا تتطلب تقليد حراكت احليواانت اكلمنر  تتطلب متارين الاوشو قدرا كبريا من ادلقة احلركية والنباهة   

از حراكت الاوشو ابمجلال والسالسة والرشاقة واحلدية وابلتعقيد الهنا حتتاج اىل التأ ين يف اداهئا والصقر والافعى والتنني ومتت

وقد اكد)غوصني(عىل اماكنية تعقيد بعض احلراكت او تبس يطها اذ ميكن ان نؤدي الامترين ابس تعامل اقداح الشاي مبلهئا ابملاء 

يعين ان رايضة الاوشو تتطلب اقداح الشاي وامنا نس تعمل هذة الاقداح مث نضعها عىل روؤس نا او ركبنا او اكتافنا وهذا ال 

)غوصني( حاول ان تضع قدحا  تركزيا كبريا اذ يقولتتطلب والن هذة الرايضة حبد ذاهتا  الن لك حركة تتطلب تركزيا عاليا

ارفع القدح وكرر المترين بدونة من الشاي مملوءا ابملاء عىل رأ سك وانرش ذراعيك للجانبني وادر جسمك ميينا ويسارا مث 

 هذا يعين فتح الوعي وسوف تشعر بقدرة عقلية وبدنية عالية.ان اتس تطيع ان متزي الفرق ؟

بأ هنا نظاما مجناستيكيا عالجيا الهنا لقد نشأ ت رايضة الاوشو ابلزتامن مع نشوء الطب الصيين ويعتقد الذلين ميارسوهنا    

 رين النظامية الت  تطيل العمرذلا فان هذة الامترين مجيةل وممتعة ومفيدة جداجتمع بني عنارص الطب الشعيب والامت
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