
  התנתקותה חוברת מזמן –מולי להד : מתוך

  הרפיה

  

  .נשימה משוחררת היא הבסיס לכל תרגילי ההרפיה

  

  .עניים עצומות, ידיים על הברכיים, שתי כפות הרגליים על הרצפה, הגב נשען על הכיסא: שב נינוח

  ). נשום דרך הפה,אף סתום אינו סיבה לוותר על התרגיל(ללא מאמץ , נשום נשימות ארוכות

  

 הגוף ייקח אוויר –הוצא אוויר רב ככל האפשר ועכשיו עקוב אחרי הנשימה שלך . התרכז בנשיפה

  . לווה את הנשימה מלמעלה עד למטה ובחזרה. בכמות שהוא זקוק לה

  

  .הקשב לנשימתך

  . אל תעצור אותה. לשקוע, תן לנשימה לרדת כלפי מטה ככל האפשר

   .וחוזר חלילה, נשוף נשיפה ארוכה ללא מאמץ

כבה יש, דמיין איך עם כל נשימה מתמלא גופך ברוגע ובשלווה ועם כל נשיפה משתחרר המתח

  .כבהיאחרי ש

  . חמש דקות לפחות–משך התרגיל 

  

  : כעת עבור במחשבה על כל חלקי הגוף מלמעלה כלפי מטה

, טןפנים חלל הב, שרירי בטן, חזה, גב תחתון, עמוד השדרה, שכמות, ידיים, כתפיים, צוואר, ראש

  .רגליים, אגן

  

או (אלא להתמקד קודם בצד ימין ואחר כך בצד שמאל , בו זמנית בשני הצדדים" לטפל"אין 

  ).להיפך

  . שניות לפחות10: מספיק זמן" תחנה"יש להישאר בכל 

  

  . מתחמם ומשתחרר, נהיה קל או כבד,  מתרכך–דמיין במחשבה את אותו החלק " תחנה"בכל 

מועילה להעמיק , )שהיית בו או אתה רוצה  להיות בו(ום נעים ורגוע לפעמים העלאת זכרון של מק

בצבעים ריחות קולות , בחפצים במקום בנוף מסביב, ניתן להיזכר במקום. את תחושת החווייה

  .וצלילים של המקום ואז להתמקד בתחושה שהמקום נוסך בנו

, התרגיל פעם נוספתמומלץ לחזור על כל , אם לא הושגה מטרת התרגיל אחרי הפעם הראשונה

  .ואולי אף מספר פעמים

  

  :עד שתתגבש הדרך האישית לביצוע התרגיל, להלן פירוט שניתן להיעזר בו

  

  הראש

, בתנועה איטית) עד הצוואר(עבור במחשבה על הגולגולת מהמצח אחורנית  

  .מרגיעה, מלטפת

  .עבור במחשבה מאמצע המצח לצדדים 



  עבור על הגבות מן האמצע לצדדים 

  ! אל תמהר לעבור הלאה –היכנס לתוכה . את העין" חמם "–עין ימין  

  .ל" כנ–עין שמאל  

  .שחרר את כנפי האף 

  .רכך את השפה העליונה 

  .שחרר את הלסת התחתונה ואת הלשון 

  .כסה במחשבה את אוזן ימין 

  .ל לאוזן שמאל"כנ 

  

  הצוואר

  .עבור על הצוואר מתחתית הגולגולת עד הכתפיים

  קדמי של הצוואר מלמעלה למטהעבור על חלקו ה

  

  הידיים

  .הרגש חמימות ורכות, הרגש את הכבדות של כף היד. עבור מהכתף אל כף היד: יד ימין

  .ל"כנ: יד שמאל

  

  הגב

  .צד שמאל,  צד ימין–שחרר את השכמות 

בכל צבע ) את קו האמצע(את החוליות " צבע“, עבור מלמעלה עד למטה לאורך עמוד השדרה

  .שתבחר

  .ב תחתון באזור המותנייםשחרר ג

  

  חזית הגוף

  .צד שמאל,  צד ימין–שחרר את שרירי החזה 

  .שחרר את שרירי הבטן

  .את פנים חלל הבטן" חמם"

  

  הרגליים

  .צד שמאל,  צד ימין–שחרר את שרירי הישבן 

  .רכות, חמימות, הרגש כובד. כף הרגל, קרסול, שוק, ברך, ירך: עבור על רגל ימין

  .ל" כנ–רגל שמאל 

  . הרגש איך כפות הרגליים לוחצות על הרצפה–בישיבה 

  . כל הרגל שוכבת בכבדות–בשכיבה 

  

  ).או על המיטה(כל הגוף לוחץ בכבדות על הכיסא 

  .תוך כדי הקשבה לנשימות הנכנסות והיוצאות בקצב טבעי, הישאר במצב זה מספר דקות

  .נשום נשימה עמוקה ופקח לאט את העיניים, לסיום

  



  . עשרים וחמש דקות לפחות–ל כולו משך התרגי



 


