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You were on our mind! Yes, you! We know 

you’d like to travel the world and immerse 

yourself in a health and fitness retreat as you 

meet wellness experts and learn their stories. 

We know that leaving the comforts of your home 

isn’t an option sometimes - maybe you’re busy with 

work or taking care of loved ones. This wellness 

book includes what you need to start as a health and 

fitness enthusiast. We made this for you. We hope 

you feel inspired to begin the journey to balance 

body, mind and soul. Perhaps you will become the 

healthy living expert the world has been waiting for!

حول  السفر  تحبين  أنك  نعلم   !
ِ

أنت  
ِ

فيك نعم،   !
ِ

فيك نفّكر  كّنا 
خبراء   

ِ
لقائك عند  واللياقة  الصحة  عالم  في  واالنغماس  العالم 

الراحة  عن  التخلي  أن  نعلم  قصصهم.   على   والتعرف  الصحة 
فربما   - األحيان  بعض  في  متاًحا  ا  خياًر ليست  منزلك  في  والرفاهية 
يشمل  تحبين.  بمن  تعتنين  أنك  أو   ،

ِ
بعملك مشغولة  تكونين 

بداخلك  الحماس  لي 
ِ

لُتشع تحتاجينه  ما  كل  هذا  الصحة  كتاب 
 .

ِ
أجلك من  أعددناه  لقد  واللياقة.  الصحة  نحو  رحلتك  وتبدأي 

نحو   
ِ

رحلتك بداية  على  يحثك  الذي  اإللهام  تستمدي  أن  نأمل 
قد  يعرف؟  ومن  والروح.  والعقل  الجسد  بين  ما  التوازن  تحقيق 
للقائها! العالم  يتطلع  التي  الصحية  الحياة  خبيرة   

ِ
أنت تصبحين 

F
o

re
w

o
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يد
مه

ت
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Find your own path to health and wellbeing, as you 

discover the stories of 45 inspiring women living in Jordan, 

who have charted their own course in seeking balance of 

mind, body, and soul.

The Beginning
Seven Circles (SC) is a consulting agency founded 

by Dina Saoudi and Abdul Majeed Shoman in March 

2016. Adopting an ecosystem approach, we were 

passionate about developing a measurable and scalable 

model, Empowering Through (ET), that would drive 

representatives from all stakeholders: civil society, public 

sector, private sector, academia, impact funds, and aid 

agencies; to work together to build local and global 

impact by empowering individuals, both economically 

and socially.

Our first validation of the ET model was Empowering 

Women through Cooking (EWC) – Jordan, a Middle 

Eastern cookbook that was driven by sharing stories 

of 54 women from diverse ethnic and socio-economic 

backgrounds who live in Jordan and giving their recipes a 

platform. Part of the proceeds of EWC - Jordan go to our 

philanthropic arm, Seven’s World (SW) under the cause 

Feeding All that proudly supports the UN World Food 

Programme (UNWFP) and Tkiyet Um Ali.

Title
After the launch day of EWC - Jordan in March 2018, 

Nooralhuda Dajani alongside Mary Nazzal-Batayneh, a 

partner of EWC - Jordan, wanted to create a similar project 

that featured fitness enthusiasts. As the movement took hold, 

another partner of EWC - Jordan, Zeina Sahyoun, wanted to 

feature health advice and stories about holistic wellbeing. 

Dina Saoudi suggested consolidating efforts towards 

health, wellness, and fitness under one umbrella, to create 

Empowering Women through Healthy Living - Jordan.

Body
EWHL - Jordan features moving stories of 45 women from 

diverse ethnic and socio-economic backgrounds who live in 

Jordan, and their wellness advice on how to balance body, 

mind, and soul. A portion of the proceeds is committed to the 

UNWFP and the Royal Health Awareness Society (RHAS), 

under the SW cause One Healthcare System. 

EWHL - Jordan had Noor al Huda Dajani assigned as the 

project coordinator and worked alongside Sumaya Souqi of 

SC to approach key stakeholders in the wellness industry who 

recommended the contributors, success stories, and experts in 

the realms of sport, fitness, nutrition, meditation, and medicine.

 

Mind 
In addition to the stories of 45 women, the book also features 

17 articles written by experts in an information section ranging 

from nutrition, beauty, exercise, medical tourism, mental health, 

parenting, and breast cancer to a business section that talks 

about starting and scaling your business, including monetizing 

social media. Also including 21 success stories of women who 

have contributed to the health and fitness sectors in Jordan.

EWHL - Jordan partners now include Jordan’s Ministry of 

Health; MedLabs, a consulting group (medical laboratories); 

Fine Hygienic Holding, a leading wellness group and 

manufacturer of hygienic products and solutions; Readers, 

a prominent bookshop in Jordan; Blue Fig, a Jordanian café 

and restaurant;  DNA Fitness Evolution, an integrated boutique 

gym; Lexus, a luxury automotive brand; Cozmo, a premium 

supermarket chain; 17 Ventures, an impact investment and 

advisory firm specialized in advancing SDGs; 
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 45 
ِ

 الخاصِّ نحو الصحَّة والرفاهية في قصص
ِ

ابحثي عن طريقك
امرأًة ُملهمًة في األردّن، رَسَمْت كلٌّ منهنَّ مسارها الخاصَّ في 

السعي إلى تحقيق التوازن ما بين الجسد والعقل والروح.

البداية 
دينا  يد  على  2016م  آذار/مارس  في  السبعة  الدوائر  شركة  ست  تأسَّ
بواسطة  يَّة.  استشار شركة  وهي  شومان،  وعبدالمجيد  سعودي 
 

ٍ
عمل  

ِ
نموذج بتطوير  شغوفين  ا  كنَّ العناصر،   

ِ
متكامل  

ٍ
نظام تبنِّي 

والذي  خالل’’  من  ‘‘التمكين  نموذج  وهو  ع،  والتوسُّ للقياس   
ٍ

قابل
المدنّي،  المجتمع  ة:  المعنيَّ الجهات  مختلف  من  لين  ممثِّ يجمُع 
الدعم،  ة، وصناديق  األكاديميَّ والخاّص، والوسائط  العامِّ  والقطاَعين 
يٍّ وعالميٍّ بواسطة   محلِّ

ٍ
ووكاالت اإلغاثة،  للعمل مًعا على إحداث أثر

ا. واجتماعيًّ اقتصاديًّا  األفراد  تمكين 

‘‘تمكين   بمشروع   ة  مرَّ َل  أوَّ خالل’’  من  ‘‘التمكين  نموذج  زنا  عزَّ
 شرُق أوسطيٍّ 

ٍ
دات من خالل الطهي- األردن’’، وهو كتاُب طهي السيِّ

لَن   من 54 امرأة في األردّن، يمثِّ
ٍ

 طهي
ِ

يروي قصًصا ويشارُك وصفات
عة. يذهُب جزٌء من عائدات  ًة-اقتصاديَّة متنوِّ ًة واجتماعيَّ  عرقيَّ

ٍ
ات خلفيَّ

م 
ِ
العوال قضايا  إحدى  وهي  الجميع،  إطعام  ة  قضيَّ إلى  الكتاب  ذلك 

لألمم  التابع  العالميِّ  األغذية  برنامج  بدعم  تفتخر  التي  السبعة 
ة أم علي. المتَّحدة، وتكيَّ

العنوان 
األردن’’  الطهي-  خالل  من  دات  السيِّ ‘‘تمكين  مشروع  إطالق  بعد 
ال، الشريكة  اَدْت نورالهدى الدجاني وماري نزَّ في آذار/مارس 2018م، أر
الشغوفات  دات  السيِّ يضمُّ  مماثل  مشروع  إيجاد  المشروع،  في 
زينة صهيون، الشريكة األخرى  أثناء ذلك، رغَبْت  ة. في  البدنيَّ باللياقة 
الرفاهية  حول   

ٍ
وقصص ة  يَّ صحِّ نصائح  تقديم  ذاته،  المشروع  في 

لضمِّ  الجهود  تعزيز  بَدورها  سعودي  دينا  اقترحت  كما  المتكاملة. 
 
ٍ
ة مظلَّ تحت  واللياقة  والرفاهية  ة  الصحَّ تخصُّ  التي  المواضيع 
ة-  يَّ دات من خالل الحياة الصحِّ واحدة، وإطالق مشروع ‘‘تمكين السيِّ

األردن’’.

الجسد
األردن’’  ة-  يَّ الصحِّ الحياة  خالل  من  دات  السيِّ ‘‘تمكين  كتاب  يضمُّ 
ات  خلفيَّ لَن  يمثِّ األردنِّ  في  امرأًة  وأربعين   

ٍ
لخمس مؤثِّرًة  قصًصا 

حول  نصائحهنَّ  ويعرضَن  مختلفة،  ة-اقتصاديَّة  واجتماعيَّ ة  عرقيَّ
ة وكيفية تحقيق التوازن ما بين الجسد والعقل والروح. يذهب  الصحَّ
المتَّحدة،  التابع لألمم  العالميِّ  برنامج األغذية  إلى  العائدات  جزء من 
واحد،   

ٍ
ة صحَّ  

ِ
نظام ة  قضيَّ تحت  ة  يَّ الصحِّ للتوعية  ة  الملكيَّ ة  والجمعيَّ

وهي إحدى قضايا العالم سبعة.  

جانب  إلى  وعملت  المشروع،  قة  منسِّ دور  الدجاني  نورالهدى  تولَّْت 
أصحاب  إلى  الوصول  على  السبعة  الدوائر  من  السوقي  ة  سميَّ
حول  توصياتهم  موا  قدَّ والذين  ة،  الصحَّ بمجال  ين  المعنيِّ العالقة 
مجاالت  في  والخبراء  النجاح  وقصص  اإلسهامات  من   

ٍ
مجموعة

والعالج. ل  والتأمُّ والتغذية  واللياقة  الرياضة 

العقل 
فصًلا  أيًضا  الكتاب  يضمُّ  وأربعين،  الخمس  القصص  على  عالوة 
التغذية  مجاالت  في  خبراء  كتبها  مقالًة   17 في   

ٍ
معلومات يضمُّ 

ة  العقليَّ ة  والصحَّ ة  العالجيَّ والسياحة  ة  الرياضيَّ والتمارين  والجمال 
مشاريع   

ِ
فصل جانب  إلى  الثدي،  سرطان  حول  والتوعية  والتربية 

بما  فيه،  والنموِّ  خاصٍّ   
ٍ
مشروع َبْدء  ة  كيفيَّ يتناوُل  الذي  األعمال 

كما  خل.  للدَّ  
ٍ
َمصَدر إلى  االجتماعيِّ  التواصل  مواقع  تحويل  ذلك  في 

قطاعات  في  فاعًلا  ا  دوًر يَن  يؤدِّ نساء  من  ًة  قصَّ  21 الكتاُب  ُن  يتضمَّ
ة في األردّن. البدنيَّ ة واللياقة  الصحَّ

خالل  من  دات  السيِّ ‘‘تمكين  مشروع  في  الشركاء  قائمة  تضم 
مجموعة  ة؛  األردنيَّ ة  الصحَّ وزارة  من:  ا  كلًّ األردن’’  ة-  يَّ الصحِّ الحياة 
‘‘مجموعة  ‘‘مدالب’’؛  ة  يَّ الطبِّ والمختبرات  المخبريَّة  االستشارات 
للمنتجات  والمصنِّعة  الرائدة  المجموعة  القابضة’’،  ة  يَّ الصحِّ فاين 
مقهى  فيغ’’،  ‘‘بلو  الرائدة؛  المكتبة  ز’’،  ‘‘ريدر ة؛  يَّ الصحِّ والحلول 
ة  الرياضيَّ األلعاب  صالة  كابس’’،  إيه.  أن.  ‘‘دي.  أردنّي؛  ومطعم 
سلسلة  ‘‘كوزمو’’،  الفاخرة؛  ارات  السيَّ عالمة  ‘‘لكزس’’،  المتكاملة؛ 
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Juthoor,  a healthy, natural, and organic food products 

distributor; PanMed EVENTS, a company that aims to 

encourage French and European investments in Jordan; 

Hubb, movement, health and wellness studio; Fitti Coin, an 

app that tracks steps for rewards; Relief, a wellness center; 

Adawat, provider of premium kitchen appliances, wares, 

and tools; Sacred Space, a holistic healing space; Salad 

Jar, fresh salad delivery service; Generations for Peace, a 

global peacebuilding non-profit; Tobacco-Free Jordan, 

an organization focusing on tobacco control legislation 

and health awareness among youth and children; Jordan’s 

Olympic Committee and the Jordan Paralympic Committee.

Soul 
The women were captured in their element by a local 

professional photographer in 2018 by Sara Nasser, while 

the book was designed by Bana Hammad. The editing and 

organization of content was done by Sara Nasser, Zeena 

Kailani, Josefine Allers, and Blanca Brew, while Amanee Hasan 

and Falasteen Awadallah helped with the execution of the 

book for our publisher, Jabal Amman Publishers (JAP), a 

distinguished publisher of Arabic books in the fields of design, 

entrepreneurship, and books with social impact, have believed 

in the “Empowering Through” series of books in Jordan, with 

their proud support in having successfully published the books 

“Empowering Women through Cooking” and “Empowering 

Women through Painting” since 2017, and print partner, The 

National Press. We are proud to have engaged with our 

ecosystem for yet another book to be printed and published 

locally in Jordan.

Empowering Women
EWHL - Jordan has come full circle through this journey. We 

watched contributors of different backgrounds share their 

stories and wellness advice, we identified and connected 

stakeholders in the ecosystem, we built a platform for 

individuals to learn how to start and scale businesses and 

created an opportunity to increase awareness around healthy 

living across Jordan with part of the proceeds committed to 

this goal. 

We are proud to announce that the project‘s impact will 

continue well after the book launch in March 2020. We 

are working with local partners to conduct more than five 

workshops starting with emotional and rational thinking, 

sacred space meditation, and social media training for positive 

social impact. Our hope remains that this book of stories and 

advice on wellness will find a way to inspire our readers to 

begin their own journey to balance body, mind, and soul. 

Our World
They say that if you work hard enough you will live your 

greatest dream. While our dream of a kinder world is not yet 

our reality, we are humbled to be able to engage with experts 

who believe that we are on the right path to building a model 

that can impact lives and be replicated on a mass scale. 

Today, our journey since 2017 has witnessed ET being 

actively implemented across more than ten countries. We 

are humbled to have worked alongside countless thought 

leaders, change-makers, storytellers, and heroes to develop a 

model that gives power to those who want to create change. 

We continue to be driven by our goal to empower people 

globally. Thank you for working with us on championing the 

cause of empowering women, both socially and economically, 

so that they may go on to inspire others with their stories.

In empowering one, we empower all.

EWHL - Jordan team
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استثمارية  شركٌة  فنتشرز’’،  ‘‘سفنتين  زة؛  المتميِّ السوبرماركت 
المستدامة؛  التنمية  أهداف  تعزيز  في  متخصصة  واستشارية 
ة؛  يَّ والصحِّ ة  الطبيعيَّ العضويَّة  ة  الغذائيَّ للمنتجات  ٌع  موزِّ ‘‘جذور’’، 
ة  الفرنسيَّ االستثمارات  تشجيع  إلى  تهدف  شركة  إفنت’’،  ‘‘پانميد 
‘‘فيتي  تطبيق  واللياقة؛  للصحة  نادي  ‘‘هب’’،  األردّن؛  في  ة  واألوروپيَّ
‘‘ريليف’’  نادي  مكافآت؛  مقابل  الفرد  خطوات  ُع  يتتبَّ الذي  كوين’’، 
ز ألدوات المطبخ؛ ‘‘سيكرد  ع المميَّ ‘‘أدوات’’، الموزِّ ة؛  ة النفسيَّ للصحَّ
توصيل  خدمة  جار’’،  ‘‘ساالد  والشفاء؛  الروحيِّ  ل  للتأمُّ سپيس’’ 
لبناء   

ٍ
ة ربحيَّ غير  ٌة  عالميَّ مٌة  منظَّ السالم’’،  ‘‘أجيال  طازجة؛  سلطات 

تشريعات  على  ز  تركِّ التي  المؤسسة  التبغ’’  من   
ٍ

خال ‘‘أردن  السالم؛ 
ة. األردنيَّ ة  البارالمبيَّ اللجنة  ة؛  األردنيَّ ة  األولمبيَّ اللجنة  التبغ؛  مكافحة 

الروح
رة  مصوِّ ناصر،  سارة  قبل  من  مواقعهنَّ  في  دات  السيِّ تصوير  جرى 
كما  اد.  حمَّ بانة  يد  على  الكتاب  م  وُصمِّ 2018م،  عام  ة،  يَّ محلِّ محترفة 
وزينة  ناصر  سارة  يد  على  وتنسيقه  الكتاب  محتوى  تحرير  جرى 
حسن،  أماني  أسهَمْت  حين  في  برو،  وبالنكا  ألرز  وجوزفين  الكيالني 
ناشر  لدى  الكتاب  تنفيذ  في  عرفات  ولين  هللا  عوض  فلسطين 
ز بإصدار كتب في مجال  ان ناشرون،  وهو ناشر تميَّ الكتاب، جبل عمَّ
وقد  االجتماعّي،  األثر  ذات  الكتب  وكذلك  األعمال،  وريادة  التصميم 
‘‘تمكين  كتاَبين  هما  ‘‘تمكين من خالل’’، ونشر منها  آمن بسلسلة 
الرسم’’.  خالل  من  المرأة  و‘‘تمكين  الطهي’’  خالل  من  المرأة 
بتفاعلنا  فخورون  نحن  ة.  الوطنيَّ المطبعة  الطباعة،  في  وشريكنا 
طباعة  أجل  من  العناصر   

ِ
متكامل نا 

ِ
َعمل  

ِ
نظام بواسطة   

ٍ
جديد من 

 جديد، ونشره في األردّن.
ٍ

كتاب

المرأة تمكين 
األردن’’  ة-  يَّ الصحِّ الحياة  خالل  من  دات  السيِّ ‘‘تمكين  مشروع  يأتي 
من  اإلسهامات  شاهدنا  فقد  األطراف؛  متكامل  حلٍّ  إطار  في 
الحياة  حول  ونصائحهنَّ  قصصهنَّ  يشاركَن  عة  متنوِّ ات  خلفيَّ
بنظام  وربطناهم  العالقة  أصحاب  من  كثيرين  دنا  وحدَّ ة،  يَّ الصحِّ
بدء  َة  كيفيَّ ليتعلَّموا  لألفراد  ة  منصَّ بَنْينا  العناصر.   

ِ
متكامل العمل 

الوعي  لَرْفع  الفرصة  وأوجدنا  فيها،  والنموِّ  الخاصة  مشاريعهم 
العائدات  من  جزء  تخصيص  مع  األردّن،  في  ة  يَّ الصحِّ الحياة  بشأن 

لدعم هذا الهدف.

أثَر المشروع سيستمرُّ بعد إطالق الكتاب  فخورون باإلعالن عن أنَّ 
خمس  من  أكثر  تنفيذ  على  ين  يِّ محلِّ شركاء  مع  نعمل  إذ  2020م؛  في 
‘‘ساكرد  ل في  العاطفيِّ والعقالنّي، والتأمُّ بالتفكير  بدًءا  ورش عمل، 
االجتماعيِّ  التواصل  مواقع  استخدام  على  والتدريب  سپيس’’، 
الكتاب،  هذا  ُيسهَم  أن  في  أملنا  ويبقى  إيجابّي.  اجتماعيٍّ   

ٍ
أثر إلحداث 

ليبدأوا  اء  القرَّ إلهام  في  ة،  يَّ الصحِّ الحياة  حول  ونصائحه  بقصصه 
التوازن ما بين الجسد والعقل والروح. رحلَتهم نحو تحقيق 

عالمنا
، فسوف تعيُش أكبَر أحالمك. ُورغَم أنَّ أكبر  يقال إنَّك إْن عملَت بجدٍّ
أحالمنا بجعل عالمنا عالًما ألطَف ليس واقًعا بعُد، فإنَّ رأي الخبراء 
هي  مختلفة  سياقات  ضمن  للتطبيق  ته  وقابليَّ عملنا  نموذج  حول 

ُدنا.
ِ

ُتسع شهادٌة 

أكثر  في  خالل’’  من  ‘‘التمكين  نموذج  ُق  ُيطبَّ 2017م،  عام  ومنذ  واليوم، 
من عشر دول. ونشعر بالفخر أنَّنا عملنا، إلى جانب مجموعة من قادة 
ة  القوَّ يمنُح  عمل  نموذج  تطوير  على  واألبطال،  القرار  اع  وصنَّ الفكر 
مدفوعين  نزال  ال  حقيقّي.   

ٍ
تغيير  

ِ
إحداث في  يرغبون  الذين  لألفراد 

على  لكم  ا  شكًر العالم.  حول  األفراد  تمكين  في  المتمثِّل  بهدفنا 
حتَّى  واقتصاديًّا،  ا  اجتماعيًّ النساء  تمكين  دعم  أجل  العمل معنا من 

المؤثِّرة. إلهام اآلخرين بواسطة قصصهنَّ  نَّ من  يتمكَّ

من خالل تمكين شخٍص واحدٍ، نمكن الجميع.

فريق "تمكين السيدات من خالل الحياة الصحية - األردن"
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Petra, Jordan  
Photo Credits © Visit Jordan

البتراء، األردن
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Photo Credits © Sara Nasser

وادي رم، األردن
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Abeer Zalatimo
Jordanian from Amman

عبير زالطيمو
ان أردنيَّة من عّمَّ

When I met my husband, it was love at first sight, except, 

I was terrified to tell him that the possibility of me 

conceiving was very minimal due to previous health issues. 

However, to my disbelief, the idea of never being a father 

did not shake him. This not affecting our relationship, 

months later, we were happily married. Ultimately, all our 

attempts to get pregnant had failed, so we had decided 

to move forward with our lives and make sure our home 

would remain a happy place. In my late 20’s, it was the 

gym that had helped me stay sane and positive. Yet as 

the years passed I wanted something more challenging. 

An extreme sport had ended up catching my attention, 

Crossfit. I fell in love with it and began reaping about 

all the benefits; physically, spiritually and mentally. The 

community at Crossfit 962 became my motivation and 

inspiration. I  had learned that my only competitor was my 

inner self and that I was my sole judge and critic. Now at 

57, I wake up every day thanking God for all my blessings.

Abeer Zalatimo

My way for healthy living

BODY
I make sure to have a balanced diet and work out daily.

MIND
I avoid all negativity and I like to read and watch TV.

SOUL
Family and friends usually do the trick.

طريقتي لحياة صحية

جسدي
ا. ة، أمارس التمارين يوميًّ ُد تماًما بحميتي الغذائيَّ أتقيَّ

عقلي
ة، وأحبُّ القراءة ومشاهدة التلفزيون. ُص على تجنُّب السلبيَّ

ِ
أحر

روحي
يكمن ذلك في عالقتي باألسرة واألصدقاء.

كان  الذي  القلق  رغم  األولى،  النظرة  من  نا  حبِّ ة  قصَّ ابتدأت 

لكنَّ  للحمل.  ا  جدًّ الضئيلة  فرصتي  يخصُّ  ما  في  يسكنني 

عشَّ  دخلنا  عالقتنا.  يَّة  ار استمر في  حاسًما  ا  أمًر يكن  لم  هذا 

نمضَي  أن  رنا  قرَّ نا  لكنَّ للحمل.  محاَوالتنا  كلُّ  وفشلت  ة،  وجيَّ الز

أواخر  في  بيتنا.  في  ساكنًة  السعادُة  تظلَّ  وأن  حياتنا،  في  ُقُدًما 

مالذي  هي  ة  ياضيَّ الر الصالُة  كانت  ي،  عمر من  ات  ينيَّ العشر

م  وتقدُّ السنين  ور  وبمر ة.  اإليجابيَّ الطاقة  الكتساب  الوحيَد 

ممارسة  صعوبة  ورغم  أكبر.  يات  تحدِّ نحو  الرغبُة   
ِ

َهت توجَّ العمر، 

 
ِ

وجذَبت زًة،  مميَّ كانت  فقد  البداية،  في  ت’’ 
ِ
ف وس  ‘‘كر ين  تمار

ياضة  الر هذه  نتائج  بدأت   ،
ٍ
قصير  

ٍ
وقت وفي  ا.  كثيًر اهتمامي 

 
ٍ
جهة ومن  والجسد.  والعقل  وح  للر غذاًء  وأصبَحْت  بالظهور، 

وإلهامي،  حماستي   ’’962 ت 
ِ
ف وس  ‘‘كر أعضاء  شبكة  ي  تثر ى،  أخر

مع  هي  لإلنسان  الوحيدَة  المناَفسَة  أنَّ   
ٍ
قناعة إلى  وأوصلتني 

كلِّ  بداية  وفي  والخمسين،  السابعة  سنَّ  بلغت  اآلن  نفسه. 

. عليَّ ه 
ِ
وبركات نعمه  كلِّ  على  هللا  أشكُر  يوم، 

All our attempts to get 
pregnant failed... we decided 

to count our blessings.
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Andreana (Ady) Vlaeva-Smith
Bulgarian British

أندريانا )آدي( فاليفا سميث
بلغاريَّة بريطانيَّة

After studying law for three years, I realized that it wasn’t my 

passion, so I left university to find out what “passion” meant to 

me. My husband and I started our family early, and because 

of the nature of his job we have been fortunate enough to 

spend the last 25 years of marriage traveling around the world. 

However, changing our home every four or five years, moving 

our entire family to a completely new environment limited 

opportunities for work.  Pilates started as a hobby, but as my 

children became older, I found myself with more time to pursue 

my own interests, and in Pilates I had found my passion. Years 

of participating in classes had resolved long-standing lower 

back issues. I wanted to pass on these benefits to others so 

when moving back to the UK six years ago, I decided to take 

a leap and train as a Pilates instructor. I now take great joy in 

helping others and genuinely love the work that I do. There’s a 

lot to be said for pursuing your passion.

My way for healthy living

BODY
It’s all about movement. I do Pilates everyday and love 

to walk. I do everything in moderation.

MIND
Reading everyday, spending time with my family, 

discussing, and sharing new ideas at evening meal times.

SOUL
Travel broadens the horizons. I was lucky enough to 

travel, live in, and experience many different cultures. 

طريقتي لحياة صحية

جسدي
الحركة هي األهّم. أمارس تمارين ‘‘پيالتس’’ كلَّ يوم. أحبُّ 

المشي. أمارُس مختَلَف األنشطة باعتدال.

عقلي
أقرأ كلَّ يوم. أمضي الوقَت مع عائلتي. أناقش األفكار 

وأتبادُلها وقَت المساء.

روحي
ُع األُفَق. كنُت محظوظًة بما يكفي  فَر؛ ألنَّه يوسِّ أحبُّ السَّ

 مختلفة، وأستكشَف ثقافاتها.
ٍ
ألعيَش في بالد

بعد دراسة الحقوق على مدى ثالثة أعوام، أدركُت أنَّها لم تُكْن شغفي، 
عندي.  ‘‘للشغف’’  الحقيقيِّ  المعنى  عن  بحًثا  الجامعة  فتركُت 
زوجي،  عمل  طبيعة  وبسبب  حياتي،  من  ر  مبكِّ  

ٍ
وقت في  أسرًة  نُت  كوَّ

السفر  في  ة  الزوجيَّ حياتنا  من  عاًما   25 آخَر  أمَضينا  أْن  الحظُّ  حالفنا 
ونقل  سنوات،  خمس  إلى  أربع  كلَّ  منزلنا  تغييَر  أنَّ  غير  العالم.  حول 
تقليل فرصي في  كان سبًبا في  ا،  يًّ كلِّ  

ٍ
 جديدة

ٍ
بيئة إلى  بالكامل  إقامتنا 

واية، لكْن كلَّما 
ِ
‘‘پيالتس’’ في إطار ه العمل. بدأت بممارسة تمارين 

وجدُت  وقد  اهتماماتي.  وراء  للسعي  أكبَر  وقًتا  وجدُت  أطفالي،  كُبَر 
على  إليها  ذهبت  التي  الحصص  كانت  ‘‘پيالتس’’.  بتمارين  شغفي 
اَءها  جرَّ عانيُت  التي  الظهر  آالم أسفل  بعالج  كفيلًة  ة  عدَّ  

ٍ
أعوام مدى 

رُت،  ًة طويلة. أردُت أن أنقَل هذا التأثيَر اإليجابيَّ إلى اآلخرين، لذا قرَّ مدَّ
َب ألصبَح  ة أعوام، أن أتدرَّ عندما عدُت إلى المملكة المتَّحدة قبل ستَّ
ي،  غير بمساعدة  ا  كثيًر أستمتع  اليوم،  معتمدة.  ‘‘پيالتس’’  بة  مدرِّ
يتعلَّق  عندما  ألقوَله  الكثير  هناك  قلبي.  كلِّ  من  به  أقوم  ما  وأحبُّ 

بالسعي وراء شغفك. األمر 

The human body is a 
wondrous thing, but it  

needs to move.

@pilatesforthepeople
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Afnan Hawawsheh
Jordanian from Madaba

أفنان هواوشة
أردنيَّة من مادبا

I was the first female working in my whole family. It 

was a beautiful feeling that had allowed me to become 

independent when I joined "Cash for Work" project 

under the Ministry of Agriculture and the UN World Food 

Programme. I had become productive in a society where the 

priority of most females is marriage. Yet, mine was success. 

At 24, my first step to success had begun with creating 

my own business. This had allowed me to no longer be 

seen as a marginalized woman from the society I'm from. 

My project focused on planting oyster mushrooms, which 

require a specific environment to grow. Finding a place of 

agriculture was difficult, and ended up being an hour and 

a half away. The project’s team, who also supported me 

financially, was my father, brothers, and I. The first output 

had been distributed to the people of the surrounding area. 

I had learned that one must have a repertoire of successes 

and failures in order to be productive, ambitious, and an 

investor in real talents.

طريقتي لحياة صحية

جسدي
ما الذي يكوُن  ّي، ال سيَّ أمارُس الرياضة، وأتناَوُل الغذاَء الصحِّ

ة. يَّ من نتاج الزراعة الصحِّ

عقلي
ُن كثيًرا قيمة العلم والعمل. أثمِّ

روحي
أهمُّ شيء عندي هو اإليمان.

أن  جميًلا  ا  شعوًر كان  كلِّها.  العائلة  في  تعمل  أنثى  َل  أوَّ كنت 
مقابل  "النقد  وع  بمشر التحقت  حين  تي  استقالليَّ لديَّ  تكوَن 
حيث  العالمي.  األغذية  وبرنامج  اعة  ر الز ارة  لوز التابع  العمل" 
أولويََّة  أنَّ  ما  سيَّ ال  المجتمع،  في  منتًجا  إنساًنا  بكوني  استمتعت 
كانت  جيلي  بنات  من  ومجتمعي  عائلتي  في  الفتيات  معظم 
فترة  انتهاء  والنجاح.  وعند  العمل  أولويَّتي  أنا فكانت  ا  أمَّ واج.  الز
أولى  بدأُت  ين،  والعشر ابعة  الر سنِّ  وفي  وع  المشر في  يب  التدر
أة  امر أصبحت  به  والذي  الخاص،  عملي  بإنشاء  النجاح  خطوات 
اعة  ر ز هو  وعي  مشر كان  حولي.   من  المجتمع  أمام  مهمشة  غير 
ة  خاصَّ  

ٍ
بيئة إلى  ويحتاج  مألوف  غير  أنَّه  رغم  ّي،  المحار الفطر 

الصعوبة   
ِ

َلت تمثَّ لكْن  بسيط.  مال  أس  بر أهلي  دَعَمني  اعته.  ر لز
ر  تقدَّ بمسافة  سكني  مكان  عن  ه 

ِ
وُبعد اعة،  ر الز  

ِ
مكان تأمين  في 

أبي  من  معي  وع  المشر في  العمل  يق  فر ن  تكوَّ ونصف.  بساعة 
هذا  من  المنطقة  أهل  على  عُت  وزَّ إنتاج،  ل  أوَّ وبعد  وإخوتي. 
أن  بة 

ِ
التجر هذه  من  هدفي  كان  الفطر.  من  المألوف  غير  النوع 

على  أنَّ  وتعلَّمُت  والدعم.  التطوير  وفرص  النجاح  أسباب  أتعلَّم 
ًجا 

ِ
ُمنت ليكوَن  والفشل  النجاح  من  وًنا  مخز يمتلك  أن  اإلنسان 

ة. الحقيقيَّ لمواهبه  ا  ومستثمًر وَطموًحا 

My way for healthy living

BODY
I exercise and eat healthy food, especially food 

that comes from healthy farming.

MIND
I value science and work a lot.

SOUL
Faith is the most important thing to me.

I no longer felt marginalized 
in my community.
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