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 סאט נאם חברים

זמן טוב לתרגל ולהרים את אנרגיית הקונדליני המנמנמת אי הקיץ כבר כאן, 

שם בבסיס עמוד השדרה. כשהאנרגיה הזו מתרוממת אנחנו מרגישים 

 מלאים עצמה פנימית ושמחה. ממים,מרו

ר לשפע ני בכל הקשובאנרגיית הקונדלי שנשתמ ,12-7-14בשבת הקרובה 

בחיינו. בסדנא מיוחדת לשפע והעצמה פנימית נפתח את הלב לאנרגיית שפע 

במדיטציות לשפע ונכיר כלים  , נאזן את התודעהבאמצעות סט יוגה ירוקה

, מוזמנים רפת הזמנהמצופרקטיים מעולם הרוח לשפע והתרחבות בחיינו. 

 .באהבה

 המשך קיץ נפלא, שקט ורגוע...

 דנה
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   "Success, happiness, and constant prosperity are the result of  mastering the 

mind"   Yogi Bhajan 

 

 התודעה -חזקו את הכלי החשוב ביותר ליצירת שפע בחייכם

 

 במהלך הסדנא

ות תרגול יוגה לפתיחת צ'קרת  נמשוך אנרגיית שפע ירוקה באמצע -

 הלב  

 נחווה מדיטציות לשפע ואיזון התודעה -

 הירח על עולמי בכלל ועל עולמי העסקי  משפיע נלמד כיצד  -

השגת שפע והצלחה  ל וכלים פרקטיים מעולם הרוחנכיר ידע עתיק  -

 בחיים תוך שילוב עבודה מהלב.  

 

גה ומדיטציה ומטפלת בפסיכותרפיה.  ( מורה מוסמכת לקונדליני יוM.S.Wמורט )-המנחה: דנה הדר

ני יוגה  בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית ולימודי המשך בפסיכותרפיה. מלמדת קונדלי

ת חברה בצוויוגה ומדיטציה ככלי טיפולי לאיזון הגוף, הנפש והרוח.  , משלבתומדיטציה מזה עשור

גה, מדיטציה, טיפולים וסדנאות בית ליו -מנטרהאת מייסדת הפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה, 

 בקיבוץ עין כרמל.  

 

    12:11עד  20:11בשעה  21-7-21שבת 

 מתחם סדנאות האמנים, קיבוץ עין כרמל -במנטרה

 , מספר המקומות מוגבלבהרשמה מראש בלבד ₪ 71

050-5412089    *   kymantra@gmail.com 

www.mantrahome.co.il            

Sat Nam 



3 
 

 

 סט לחיזוק הבטן

 

 חלקו את הבטן שלכם לארבעה חלקים: האחד לאוכל, השני עם מים, השלישי עם אויר

 לעיכול מה שאוכלים. גם הלב וגם המוח תלויים בתפקודה של הבטן. והרביעי    

 

 לשכב על הגב רגליים צמודות ישרות. להרים את שתי הרגליים  .1

                                         דקות. 3ולהוריד את הרגליים תוך נשיפה דרך האף.  מעלות תוך נשימה דרך הפה 90ל    

 לא לכופף ברכיים. -לשמור על רגליים ישרות

 

                       )לפי היוגים בישיבה זו אפשר לעכל   Rock Poseלשבת על העקבים בישיבה שנקראת . 2

                                                                    דרך הפה ולהתרומם,  ידיים על הכתפיים. לשאוףאפילו אבנים(, 
 .דקות 3.5ף ולחזור לישיבה המקורית. לנשוף מהא

 

 

 לשבת ישיבה נוחה )מזרחית(, ידיים על הברכיים ולהתחיל לסובב  . 3
 דקות. 3.5לזוז בעוצמה, לאבד משקל, לאבד שומן. ים. את עמוד השדרה בסיבוב

 

 

   הגב. מאחוריבישיבה מזרחית אצבעות ידיים מחוברות בנעילת ונוס . 4
  המצח רצפה כשהידיים נמתחות למעלה.   -שאיפה דרך הפה ולהתכופף קדימה ליוגה מודרה

 דקות.  3נשיפה דרך האף כאשר חוזרים לשבת ישיבה נוחה. 
 התרגיל יותר איזון של אנרגיה.

 

 לשכב על הגב, כפות ידיים ורגליים פונות כלפי מעלה. -הרפיה. 5

 דקות. 5-7יבל פוינט )הטבור האנרגטי(. להתרכז בני    

 

Sat Nam 
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 מדיטציה לעצבים חזקים

 

 גשי. מרגיעה ומחזקת.לאיזון רמדיטציה 

 יד שמאל בגובה האוזן, אגודל ואצבע רביעית יחד )לא הציפורניים(.מקמו את 

עיניים עשירית שדרה ישר ועל עמוד שמרו על  בחיק, אגודל וזרת יחד.מקמו יד ימין את 

 נשימה עמוקה וארוכה, אך לא חזקה.התחילו ב פקוחות.

 דקות ולעלות בהדרגה( 3ר להתחיל בדקות  )אפש 11

 כמה דקות מעל הראש. נערוידיים, ו אצבעות, הרימופתחו איפה עמוקה, שקחו  -בסיום

 לנוח.
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 ועוד מהנעשה במנטרה...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  -נפש ורוח-טיפולי פסיכותרפיה גוף

אנו נפגשים עם מגוון מצבים במהלך חיינו וחווים פעמים רגות חוסר וודאות  

 ה אישית ועוד.וחרדה, צורך בהעצמ מקצועי, תחושות מתחאישי או 

לצד שיחה אני מקיימת פגישות קבועות או חד פעמיות, על פי הצורך. לשם כך 

אנחנו נעזרים במדיטציה מותאמת אישית, דמיון מודרך, תרגול אישי וכלים 

 נוספים.

 לתלמידי היוגה םוהייעוציטיפולים הנחה על ה

 050-5412089( M.S.Wמורט )-לפרטים: דנה הדר


