
øåòéù êìäî 

מומלץ להגיע דקות. השיעור כולל תרגול פיזי, הרפיה ומדיטציה.  75-90שיעור קונדליני יוגה אורך בדרך כלל 
  בבגדים נוחים ולהימנע ממזון ואלכוהול שעתיים קודם לכן. 

השיעור מתחיל במנטרה, לאחריה נערכים תרגילי חימום. לאחר החימום נערך סט תרגילים המשתנה משיעור 
סט לשחרור מתח, סט לאיזון צ'קרה מסוימת, סט לגמישות הגב, סט לניקוי ועוד). במהלך התרגול  -יעור (למשללש

אנו משתמשים בתנוחות פיזיות, בנשימות ובמנטרות. לאחר הסט מתקיימת הרפיה ולאחריה מדיטציה. 
מחשבתית, ריפוי והגברת  המדיטציות משתנות אף הן וכוללות מדיטציות רבות ושונות לניקוי התודעה, צלילות

  תחושת השלווה הפנימית. 

 
 :כל שיעור נפתח במנטרה המחברת את המתרגל למורה הפנימי שבו

 

 Ong Namo Guru Dev Namo
 

פירוש המנטרה: אני מתחבר לאינסוף, אני מכיר ומצדיע למורה הפנימי שבתוכי המוביל אותי מחושך לאור (פירוש 
חילת השיעור מסמלת פעמים. אמירת המנטרה בת 3חזור על מנטרה זו נ). הנו מחושך לאור Guruהמילה 

ימת של המתרגל פנימה. מעבר מחיי היום יום, האירועים והמחשבות שאופפים את האדם טרם התכווננות מסו
 .התרגול אל תוך תרגול עמוק, מרגיע ומשחרר

 

 

  לאחר מכן אנו אומרים מנטרה נוספת, המנקה את ענני הספק ופותחת אותנו להכוונה והגנה:
  

Ad gurey nameh, jugaad gurey nameh 
 Sat gurey nameh, Siri guroo dayv-ay nameh

 

 
 ומנטרה:השיעור נחתם בשיר 

 

May the long time sun shine upon you 
All love surround you 

And the pure light within you 
Guide your way on 

 

 Sat Nam
 

נטרה בסוף השיעור תורמת פעמים. משמעותה: אמת, זהות (הזהות שלי אמת). אמירת המ 3נחזור על המנטרה 
  ל חיי היום יום...התרגול ויציאה מחודשת א תלסגיר

  

  

  

  



íåîéç éìéâøú 
 íåîéç éìéâøú úà ùéîâäì íéòééñî ãåîò  .óåâä ééøáàå äøãùä                 

éìéâøú íðùé íéàáåîä íéìéâøúäå ,íéáø íåîéç é .ãáìá íééñéñá íðä ïàë      
 íéëøòðä íåîéçä ééìéâøú êåúî íåîéçä ééìéâøú øàåèøôø úà øéùòäì ïúéð

íéáåäà íéìéâøú øåçáì ,íéøåòéùá .èñ éðôì íåîéçë éùéàä ìåâøúì íàéáäìå  

  
:éôåñ ééáåáéñ  ,תרגיל חימום קלאסי בקונדליני יוגה 

  שמטרתו להגמיש את עמוד השדרה. נקודת המוצא היא
  ומכאן להתחיל לסובב את הגב בסיבובים ישיבה מזרחית

  הולכים ומתרחבים. ניקח שאיפה כאשר נבוא קדימה ונשחרר
  אחורנית. הראש נשאר ישר ויציב כלאת האוויר עם הסיבוב 

  הזמן והסיבוב גדל ומתרחב בעזרת הידיים שעל הברכיים. 
  להסתובב לכיוון ימין במשך דקה ולאחר מכן לצד שמאל.

  לסיום: לקחת שאיפה עמוקה במרכז עם הגב ישר, להחזיק
  מעט את האוויר ולשחרר

 

  

  

  

ìðééôñ-ñ÷ìô:  ,תרגיל שעוזר בשמירה על עמוד שדרה חזק                                                   

                                                      עוזר להפיג כעס ופחד, לפתח את הלב ומקנה תחושת 
בישיבה מזרחית או על העקבים,                                                                אנרגטיות נהדרת.

                                                      לגלגל כתפיים  - קדימה הביא את הגבחת שאיפה וללק
                                                             לגלגל  - בנשיפה לנוע לאחור. אחורנית ולפתוח את החזה

                                                    רכז . הראש נשאר יציב במולהוריד את החזה את הגב אחורה
                                                                      כל הזמן. בהדרגה ניתן להעלות את הקצב. 

                                             לקחת שאיפה במרכז עם הגב ישר,  -לסיוםדקות.  1-3להמשיך 
  יר ולנוח.ולהחזיק את האו

  

  

 



 

  
  
 

  

 

äøô- :ìåúç  ,תרגיל נפלא לגב התחתון ולירכיים                                                      
                                                      ובמקביל מסייע לאיזון רגשי ותודעתי. בעמידת שש,

                                                   לשמור על רווח בין הרגליים כמו הרווח בין הכתפיים.
                                                                           לקחת שאיפה ולהרים את הראש למעלה, 

                                                        תוך קיעור הגב כלפי מטה (ניתן לדמיין כאילו מישהו
                                                             יושב לנו על הגב). ובנשיפה ולהוריד את הראש ולקמר 

                                                                  דקות. ניתן להעלות  1-3את הגב כלפי מעלה. להמשיך 
  בהדרגה את הקצב ככל שעמוד השדרה מתגמש.

 

 

 

 

:äçéúî  .ולנעול  להימתחישיבה בפיסוק רחב                                                                     
                                                        . לקחת שאיפה הבהונותאת אצבעות הידיים סביב 

                                                                     עמוקה ובנשיפה לרדת לכיוון ברך שמאל. 
                                                                 לעלות בשאיפה ולהביא את חלק הגוף העליון 

                                                                             דקות.  1-3לכיוון ברך ימין. להמשיך כך 
                                                                                  לסיום: לקחת שאיפה במרכז, 

  להחזיק מעט את האוויר ולשחרר.
  

  

  

  

  

  

  

  

 


