 קיבוץ עין כרמל,מתחם סדנאות האמנים-  טיפולים וסדנאות, מדיטציה,בית ליוגה

"The best vitamin you can ever take is your own breath of life." -Yogi Bhajan

êøãì úåøáçå íéøáç íàð èàñ
ìëå ,ãçé ùâôéäì íéëéùîî åðçðà úçðáå äçîùá
-äîéðô úåòãåî ìù ìåâøúì ,åëøãá ãçà
.åðìù çåøäå ùôðä óåâä ÷åæéçå úåéúøéöé ,ùôåç
áøòîä ìà äâåé éðéìãðå÷ä úà àéáä ï'âäá éâåé
íäéðéá ,íéáø óçñ æàîå ,60 ä úåðù óåñá
.øåàá äøéçá ìù êøãì ,åðçðà
åðìù êøãä -éîöò éåôéøá ÷åñòé éçëåðä øèìæåéðä
àôøì íééôåñðéàå íéðéîæ íééîéðô úåçåëá ùîúùäì
.úò ìëá åðîöò úà
,äáäàå úåàéøá ìù úåëøáá
äðã

Sixteen-Stroke Breath to Rebuild Health
לומד על ידי יוגי בהג'ן ב 1979

כשמתרגלים את הקריה הזו נכון ,היא יכולה לבנות מחדש ,באופן טוטאלי ,את מערכת
הבלוטות בגוף ,לנקות את הגוף מרעלים ולבנות מחדש את התאים.
תנוחה :בישיבה מזרחית עם גב ישר ,לחבר בין אצבעות הידיים ,כשהאגודלים נחים זה לצד
זה -לא מוצלבים .להחזיק את המודרה )תנוחת הידיים( מול החזה ,בגובה הלב .מרפקים
נחים לצדי הגוף.
עיניים :מקמו את העיניים כשהן עצומות בעין השלישית
נשימה :נשמו ב  16שאיפות שוות וקצרות דרך האף .תזמנו את השאיפות על ידי אמירה
בלב של המנטרה:
Saa-Taa-Naa-Maa - Saa-Taa-Naa-Maa -Saa-Taa-Naa-Maa - Saa-Taa-Naa-Maa
סה"כ  16הברות של המנטרה=  16שאיפות ,בזמן כולל של בערך  6שניות לכל השאיפה כולה.
ואז נשפו את האוויר ב  16נשיפות שוות ומהירות ,תוך אמירה בלב של אותה המנטרה:
Saa-Taa-Naa-Maa - Saa-Taa-Naa-Maa -Saa-Taa-Naa-Maa - Saa-Taa-Naa-Maa
זמן :המשיכו לנשום באופן הזה כ  3-5דקות )עם הזמן ניתן לעלות גם ל  11-31דקות(
סאט נאם!

שיעור שבועות בלבן
-יוגי בהג'ן דיבר על הסגולות שבלבישת הצבע הלבן
 מביאה אותנו לרמת מודעות גבוהה,תרפיה בצבע
.ומאזנת את ההילה סביבנו
!... יתקיים שיעור שבועות – בואו לבושים לבן1212-5 בראשון ה
-  סאט נאם-

:äððá éñàì...âçì ïåëúî
åøå÷îù ,äæä ä÷ùîä äæ íå÷éá øúåéá éìò íéáåäàä íéøáãä ãçà
àéöîä áàåéù äñøâä äðä .äðè÷ ø÷åá úçåøà úåì÷á úååäì ìåëéå ,åãåäá
...ãçåéîá íé÷ðôî íéø÷áì éøåà ìéáùáå éìéáùá
íéæò èøåâåé ñåë
çø÷ úåéáå÷ 10
úåððá éúù
íéøîú äùåìù
íéã÷ù 6
øòåù úìåáéù úåôë 2
...ãéçà í÷øî úìá÷ ãò øãðìáá ìëä íéááøòî
!...íéòè

úéðéñ äàåôøáå åöàéùá ìôèî ,éîåçð çöî ïðòøî òãéî äðäå
ìåôéèì éùéìù éîéá äøèðîá ùåâôì øùôà çö úà
(ùàøî íåàéúá) úéúìéä÷ä úéðéñä äàôøîá
19:00 äòùá (øãäðå) éúöåá÷ âðå÷ é'ö øåòéùìå
בכל אביב אני מקבל פניות ושאלות רבות לגבי אלרגיות ,בעיות עור והצטננויות אשר מופיעות או מחריפות בעונות
המעבר.
פורמולות צמחים רבות נותנות מענה אמיתי ויעיל לבעיות אלו .שתי פורמולות כאלו נמצאות בשימוש רחב ומיוצרות
בצורת תמצית או כדורים ,מה שמאפשר נטילה פשוטה ומיידיות של הטיפול)לעומת בישול ארוך לדוגמה(.
הפורמולות הן-
 :BI YAN PIANזוהי פורמולת צמחים אשר פותחה במקביל בסין ובארה"ב .היא מבוססת על פורמולה סינית עתיקה
בשם  Cang Er ZI SANומיועדת לטפל בנזלת כרונית ,אקוטית ,סינוסיטיס ,קדחת השחת ,עיניים אדומות ועוד תופעות
הקשורות לאלרגיה ומערכת הנשימה .היא מתאימה למצבים כרוניים ואקוטיים.
 :JADE SCREENפורמולה זו מתאימה יותר לשימוש בין התקפות של אלרגיה או התקררויות .היא מעניקה טיפול
מניעתי .היא מחזקת את הריאות ואת אנרגיית ההגנה של הגוף)שברפואה הסינית נקראת  ,(WEI QIהחיזוק מונע את
ההתקפות הבאות.
הפורמולות ניתנות ע"י מטפל והן בעלות חיי מדף ארוכים כך שניתן לשמור אותן למקרה הצורך .כמובן שיש עוד
פורמולות מדף או פורמולות ברקיחה אישית אך הפורמולות שהצגתי מאוד פופולאריות וגם מראות את כוחה של
הרפואה הסינית ואת מגוון הסימפטומים שבהן היא מטפלת.
ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לנצל את איכות עונת האביב לבריאותנו?
בשביל זה נעבור למעט פילוסופיה .הנה ציטוט מפרק 2של "ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב" ובו הנהגות
לאביב.
" את שלושת חודשי האביב מכנים תקופת ראשית החיים...
לאחר לילה של שינה האנשים צריכים להקיץ בבוקר השכם ולצעוד מסביב לחצר .הם צריכים להשאיר את שיער ראשם
חופשי ולהאט את תנועות גופם...צריך לעודד את הגוף לחיות ולא למות ,האדם צריך להעניק לו ללא הגבלה ולא
להחסיר ממנו ,לפצות ולא להעניש.
הדברים האלו הם הרמוניית הנשימה של האביב והם שיטת ההגנה על חיי האדם.
אלו שלא יצייתו לחוקי האביב עונשם יהיה פגיעה בכבד ,עבורם הקיץ צופן דיכאונות ושינויים לרעה"...
בקיצור,באביב צריך ליהנות מהחיים...
רק בריאות -צח
)ומי שרוצה ליצור קשר עם צח יכול לעשות זאת במייל tnahumi@gmail.com :או בטלפון(052-3887848 :

קהילת קונדליני יוגה ישראל מתרגשת להזמין אתכם לסוף שבוע מרומם
עם הארי קאור קהלסה מניו יורק

כל מה שצריך לדעת נמצא ביסודות הלימוד של הגורואים .כל מה שחשוב לתרגל נמצא בבסיס של יוגה ומדיטציה ושל מדעי האנרגיה.
אל תתנו להצהרות של משהו ל"מתקדמים" לשטות בכם או להסיח את דעתכם .אל תסטו מהדרך בגלל הבטחות שווא וטענות
מגוחכות שמוזילות את קדושת המציאות של הוויה אנושית .תחיו עכשיו .כפי שאתם ,בגוף הזה ,עם האנרגיה המופלאה הזו ,ובזמנים
המופלאים האלה.
פרטים נוספיםhttp://www.kundaliniyoga.org.il/siteFiles/1/219/8514.asp :

סט התנגדות למחלות – Kriya for Disease Resistance
Kundalini yoga as taught by Yogi Bhajan
כדי להימנע מהתקררויות ומחלות שונות ,הכרחי לשמור על תפקודיי העיכול והסילוק בגוף .בתוספת איזון חזק
של המערכת המטבולית ,ולא יהיה ניתן לפגוע בנו .הקריה הזו מפתחת את היכולות האלו .היא נותנת לנו חוזק
פיזיולוגי ובונה התנגדות למחלות.

 -Pumping the Stomach .1ישיבה על העקבים ,למתוח ידיים מעל הראש כפות ידיים לחוצות יחד.
שאיפה ולפמפם את הבטן על ידי לחיצה של הנייבל בחוזקה לכיוון עמוד השדרה והרפיה.
להמשיך בקצב עד שצריך לנשוף .ואז לנשוף ושוב שאיפה וכו' 1-3 .דקות .לסיום :שאיפה,
נשיפה ולהרפות.
 ממריץ את מעכת העיכול ואת אנרגיית הקונדליני בצ'קרה השלישית. -Bear Grip .2ישיבה על העקבים .ידיים באחיזת דב בחזה .שאיפה ולהחזיק את האוויר בלי
להפריד ידיים .לנסות למשוך אותן אחת מהשניה בכמה שיותר כח .נשיפה .שאיפה ושוב1-3 .
דקות .שאיפה ,נשיפה ולנוח.
 -פותח את מרכז הלב וממריץ את בלוטת התימוס.

 -Sitting Bends .3ישיבה על העקבים עם האצבעות מחוברות בוונוס מאחורי הצוואר .שאיפה
ובנשיפה להתכופף קדימה ,מצח נוגע ברצפה .שאיפה ולהתיישב חזרה .להמשיך עם נשימות
חזקות  1-3דקות .לסיום :שאיפה לשבת נשיפה ולנוח.
 -משפר עיכול ועוזר לגמישות עמוד השדרה.

 -Front Stretch .4ישיבה עם רגליים ישרות קדימה .להחזיק באצבעות בנעילה .נשיפה ולהאריך
את עמוד השדרה .להתכופף מהנייבל .להמשיך להאריך .הראש מגיע אחרון .להישאר
בפוזיציה .נשימות נורמליות 1-3 .דקות .לסיום :שאיפה ,נשיפה ולנוח.
 התרגיל זרימת אנרגיה בגוף והרפיה עמוקה. -Neck Rolls .5ישיבה מזרחית .להתחיל לסובב את הצוואר לכיוון השעון .הכתפיים נשארות
רפויות ולא זזות 1-2 .דקות ואז לכיוון ההפוך .לסיום :להביא ראש למרכז ולנוח.
 התרגיל הזה והשניים אחריו .משולבים כדי לפתוח את הסירקולציה למוח ולהמריץ בלוטותגבוהות כולל את בלוטת יותרת המח ועוד בלוטות העובדות יחד כדי לתת הרמוניה לכל
הגוף.

 -Cat Cow .6בקצב עם נשימות חזקות 1-3 .דקות .בהדרגה להגביר את הקצב כשמרגישים
שעמוד השדרה הופך גמיש יותר .לסיום :שאיפה בתנוחה המקורית .נשיפה ולנוח.
 התרגיל הזה בשילוב האפקט הקודם עוזר לטרנספורמציה של אנרגיה מינית מהצ'קרההשנייה ואנרגיית העיכול של הצ'קרה השלישית וממריץ את העצבים המרכזיים בגב
התחתון.

 -Alternate Shoulder Shrugs .7ישיבה על העקבים .להרים כתפיים לסירוגין גבוה ככל
שאפשר .לשמור על הראש יציב .בשאיפה להרים את שמאל ובנשיפה את ימין 1-3 .דקות.
שאיפה ולהרים את שתי הכתפיים למעלה .נשיפה ולנוח.

 -Corpse Pose .8הרפיה עמוקה .לשכב על הגב עם הידיים לצדי הגוף 5-7 .דקות.

 -Triangle Pose .9רגליים ברווח הירכיים .הסנטר משוך פנימה .להחזיק בתנוחה הזו  5דקות.
נשימה נורמלית .לסיום -שאיפה ,נשיפה ולנוח.
 התרגיל משפר עיכול ומחזק את כל מערכת העצבים ומרפה קבוצות שרירים מרכזיותבגוף.

 -Elephant Walk .10בעמידה להתכופף קדימה ולתפוס בקרסוליים .לשמור על ברכיים ישרות.
להתחיל ללכת ברחבי החדר .להמשיך  1-3דקות .ואז לחזור למקום המקורי לשבת ולנוח.
 התרגיל משפר עיכול וסילוק מהגוף ומאזן את השדה האלקטרומגנטי כדי להכין אותךלמדיטציה.

Sat Nam

çåø-ùôð-óåâ õåòééå äéôøúåëéñô éìåôéè
àìù íéñåôãî øúôéäì ,éì íéðåëðä úåîå÷îì òéâäìå ãçôä êøã øåáòì ,éìù éùéàä ìàéöðèåôì çúôéäì
úåéçì ,çåîùì ,çåðì ,éùå÷äî çåîöì ,íîåøúäì ,áåè ùéâøäì ,íéãáåò
,áøòîå çøæî íéáìùîä íéôñåð íéìëå äéöèéãî ,äâåé ìù äéöèðééøåàá äéôøúåëéñô éùâôî
äôéçá ñåèåì 'çøáå õåáé÷á äøèðîá äçîùá úîéé÷î éðà
èøåî-øãä äðã
dhdarm@gmail.com ,050-5412089

äéöèéãîå äâåé éðéìãðå÷
íé÷æçîå íéîîåøî ,íéòéâøî ,íéðæàî íéøåòéù
òôùå úåàéøá ,äçîùì
áøòá 20:00 ïåùàø éîé

www.mantrahome.co.il
ìù íéîãå÷ úåðåéìâ ,íéðééðòî íéøåùé÷ ,éùéà ìåâøúì úåéöèéãîå íéèñ ììåëå ïëãåò øúàä
íéøåòéùá úòîùðä ä÷éñåîä úà âéùäì ãöéë -åîë áø òãéî íäáå åðìù øèìæåéðä
...ãåòå

âðéìéäì äøèðî :íòôäå ùãåçì úçà äøèðî...íåéñìå
Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
הרטט של רמה דסה חוצה זמן ומרחב ומביא לריפוי .זו מנטרה ששומרת ,מחזקת ומשפרת את הבריאות.
יכולה ליצור אנרגיה חיוביות היכן שיש מחלה או צורך בהתאוששות .יכולה ליצור סביבה שקטה ופורה גם במקום העבודה.
משפחות יכולות להנות מהשפעות המנטרה על ההרמוניה בבית ,על הילדים ואפילו על חיות המחמד...
רמה דסה היא מנטרת סושומנה .מכילה שמונה צלילים המעוררים את אנרגיית הקונדליני לזרום באפיק עמוד השדרה
המרכזי ובצ'קרות .צליל זה מאזן את חמשת אזורי ההמיספרות הימנית והשמאלית במוח כדי להפעיל את המח הניטרלי.
כאשר זה קורה ,ההיפותלמוס ממריץ את בלוטת יותרת המח שמכוונת את פעילות מערכת הבלוטות כולה .כל גוף
משתתף ברטט הריפוי ותהליך בניית הבריאות מחדש מתרחש.
רה מה דה סה היא כמו יהלום נדיר שמחבר אותך עם אנרגיית הריפוי הטהורה של היקום .על מנת לשנות בבעיות בריאות
אנחנו חייבים לשנות את תהליך המחשבה שמביא את התגבשותה של תודעה לצורות של חומר ופעולה שונות .דרך
המנטרה רטט הריפוי נכנס אל תת המודע ועוזר לך לפתח דפוס של בריאות.
 -RAעיקרון האש ,מסמלת את השמש .השמש היא מקור אנרגיה ,חיים ,חמימות .הלב של היקום שלנו .מטהרת
וממריצה.
 -MAעיקרון המים -אנרגיית הירח MA .קורא לקוסמוס דרך צליל של חמלה ,היקום הופך לאם ואתה הילד ,וזה מביא לך
ריפוי ,קירור ,טיפוח.
 -DAעקרון כדור הארץ .מספק את הקרקע לפעולה.
 -SAעיקרון האוויר .האינסוף.
 -SAYהחוויה הטוטאלית.
 -SOתחושת הזהות האישית
-Hungאינסופי ,רוטט ואמיתי.
ֹ
כאשר אנו מודטים את המנטרה הזו אנו מתרחבים אל האינסופי ומתמזגים חזרה אל הסופי .רוב בני האדם שכחו
שהמהות שלהם היא עם כח היצירה האינסופי ,הבלתי מוגבל של היקום .כאשר אדם חווה את עצמו במודע הוא נוגע
באלוהותו .ואז הוא יכול לאחד את גורלו עם הפוטנציאל הגבוה ביותר שלו.
זה עבד בעבר ,זה עובד עכשיו וזה יעבוד בעתיד .מעבר לזמן ולמקום .זה שורף את הזרע של המחלה .אם אתה עובד עם
זה זה יעבוד בשבילך .ברגעים ששל חרדה ,ייאוש ,פחד או דאגה זה ייתן לך תחושה חזקה של המרכז של עצמך.
"It has worked for three thousand, four thousand years, why should it not work now?" Yogi Bhajan

הצעה לתרגול :בישיבה מזרחית ,להניח את הידיים במודרה של אגודל זרת ואצבע
רביעית יחד .המודרה הזו בונה את האנרגיה שלך ומסייעת בריפוי .באמצעותה
מחלות פיזיות יכולות להירפא באופן ספירטואלי .מצוינת למי שמרגיש עייפות וחולשה.
העיניים מתמקדות בעין השלישית.
לזמר את המנטרה למשך  11דקות .סאט נאם!
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