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הרעשים שֵהביאה הֶטכנֹולוגיה לחיינו עלולים להקשות עלינו את הקשב, את 

הריכוז, את הנשימה ואת החיבור לעצמי, לגוף ולתנועה. שילוב יֹוגה בחיים יכול 

לתת מענה לכל החוסרים האלה. איך עושים את זה? בקלות ובהנאה

כתבו: קארין סלע וגיא מלצר

אין  מאוד.  מהיר  בקצב  נע  היום  העולם 
כדור  של  הסיבוב  לקצב  כמובן  הכוונה 
אלא  השמש,  הקפת  או  צירו  על  הארץ 
בחברה  החיים  האדם  בני   - שלנו  לקצב 
לחידושים  יום־יום  נחשפים  אנחנו  הטכנולוגית. 
מכל  ַמגיעים  רבים  גירויים  טכנולוגיות.  ולהמצאות 
עבר -  טלוויזיה, אינטרנט, יּו טיּוּב, רשתות חברתיות, 
משחקי מחשב, אפליקציות בנייד... לפעמים זה ממש 

יכול לגרום סחרחורת. 
רוצים לדעת איך נרגעים מכל הרעשים האלה שאינם 

מאפשרת  היוגה  כן,  יוגה!  ולרצד?  לצפצף  מפסיקים 
ושפיות בתוך המציאּות הרועשת.  מעֵין אי של שקט 
לכל  מתאימה  והיא  נפוצה,  ונהיית  הולכת  היוגה 
הגילים. יש חוגי יוגה לתינוקות )עם ההורים שלהם, 
כמובן(, יש שיעורי יוגה בגני ילדים ובבתי ספר, חוגי 

יוגה לילדים ולנוער וכמובן יוגה למבוגרים. 
 ,98 בת  היא  בעולם  ביותר  המבוגרת  ליוגה  המורה 
היא  לינץ'.  פורצ'ון  טאו  בשם  הֹודּו  ילידת  אמריקנית 
שנה!(  תשעים  )לפני  שמונה  בגיל  יוגה  לתרגל  החלה 
ומגיל עשרים בערך עד היום היא מורה ליוגה. המשפטים 

אי של שקט
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שמניעים אותה לתרגל וללמד יוגה הם "הכול אפשרי, 
והיא  בתוכי",  מצוי  ו"האושר  אפשרי"  בלתי  דבר  ואין 
היום  להיות  הולך  "היום  באמירה  בוקר  כל  פותחת 

הטוב ביותר בחיי". תודו שזה מעורר ַהשראה!

שיווי משקל, גמישּות וריכוז
אימון  וגם  רוחנית  פִילֹוסופיה  היא  יוגה  יוגה?  מהי 
גופני שמקורם בחכמה ההינְדית, שהמקור שלה הוא 
משורש  נגזרת  "יוגה"  המילה  הודו.  בתת־היבֶּשת 
ממשפחת  מאוד  עתיקה  )שפה  בַסנְסְקריט  המילה 
שמשמעותּה   -  Yuj יּוגְ',  ההודו־אירופיות(:  השפות 
שמשמעותּה   -  Yoke "יֹוק",  ומהמילה  "להתאחד", 
בין  לאיחוד  היא  הכוונה  הלב".  תשומת  את  "לרכז 
הדמיון  הרגשות,  המחשבות,  בנו:  השונים  החלקים 
והגוף. דרך היוגה אנו מקבלים כלים להתמודדות עם 
וכן  ונפשיים כאחד,  הקשיים האישיים שלנו, פיזיים 

כלים לצמיחה ולהתפתחות.
הּכיף ביוגה לילדים הוא שהיא משלבת תנועה, תרגילי 
נשימה וריכוז, ַהרּפיה ודמיון מּודרך בדרך משחקית, 
עם  לבד,  לתרגל  אפשר  ומהנה.  מאתגרת  מסקרנת, 
וכמובן  שונים(  בגילים  גם  )כאמור,  ואחים  חברים 
עם ההורים. אפשר גם ממש להרגיש איך משתפרים 
וגם  וגמישות  משקל  שיווי  מבחינת  לפעם,  מפעם 

מבחינת הריכוז. 
כלומר גם אם קשה בהתחלה, ואיננו מצליחים למשל 
)עומדים  גמישות  הדורשת  הפיל,  תנוחת  את  לבצע 
עד  אותן  מורידים  ואז  לשַמים,  ידיים  ְמרימים  זקוף, 
קצות בהונות הרגליים(, או את תנוחת העץ, הדורשת 
שיווי משקל וריכוז גבוה )עומדים על רגל אחת וכפות 
עם   - ענפים(  כמו  צומחות  או  לזֹו  זֹו  צמודות  הידיים 
ההתמדה בתרגול אנחנו מגלים שבסופו של דבר אנחנו 

יכולים, ובכל פעם משתפרים. זֹוהי הרגשה נפלאה!
 

שוטף את הגוף מבפנים 
יְתרון ראשון הוא התנועה.  יוגה?  למה כדאי לתרגל 
למתוח  לֶמרחבים,  הגוף  את  לפתוח  לזוז!  כיף  כמה 

אותו וגם להרּפֹות, זה ַמשרה תחושות שחרור וחופש 
ויוצר מרחב פנימי שמרגישים מיד. מהו מרחב פנימי? 
קצת קשה להסביר זאת במילים, אבל אפשר להרגיש 
יותר  בגוף. בעקבותיו אנחנו מרגישים רגועים הרבה 
שני  כמו  נשמע  אולי  זה  וחיוניות.  מרץ  מלאים  וגם 
הפכים, אבל ברגע שמתחילים לתרגל ְמבינים איך זה 

עובד יחד. 
ואנחנו  מאוד  משתפר  שלנו  הריכוז  כושר  זה,  מלבד 
זוכים  אנו  מבעבר,  יותר  רב  זמן  להתרכז  מצליחים 
הבטן"  ל"תחושות  וגם  שלנו  לגוף  יותר  טוב  בחיבור 

שלנו )זה נקרא אינטּואיציה(. 
עוד יתרון של היוגה הוא הנשימה. "מה כבר יש ללמוד 
על נשימה? הרי כולנו פשוט נושמים", תשאלו בפליאה. 
אם תתבוננו היטב על תינוקות כשהם נושמים, תוכלו 
לראות את הבטן שלהם ממש מתנפחת ואז מתרוקנת, 
בייחוד כשהם ישנים. היא גֵדלה כמו בלון שמתמלא 

אוויר ואז מתרוקן. 
עם השנים, כאשר אנו גדלים, הנשימה נהיית רדּודה יותר, 
זאת אומרת שרובנו נושמים נשימה ִשטחית יותר ועמוקה 



גליליאו צעיר / מאי 362017

אלא  הריאות,  קיּבֹולת  בכל  משתמשים  איננו  פחות. 
מנצלים רק חלק מהיכולת המּופלאה והטבעית שלהן. 

בתרגול היוגה אנחנו לא רק נעים ומחזקים את הגוף, 
עם  התנועות.  כדי  תוך  לנשימה  לב  שמים  גם  אלא 
הזמן וככל שמתרגלים, אנו לומדים שוב לנשום עמוק 
לכל  שחיּוני  חמצן  של  שפע  מקבל  הגוף  וכך  ובריא, 
המערכות, מרענן ומחדש אותן, וזה כאילו שוטף את 

הגוף מבפנים, ממש כמו מקלחת טובה!

הזדמנות לשהות עם עצמנו
ִתּרגול היוגה הוא ההזדמנות לשהות עם  עוד יתרון של 
עצמנו בלי להשתעמם. כשמַתרגלים יוגה לא שמים לב 
לזמן שעובר, לא מרגישים צורך לשלוח הודעות בווטסאפ, 

לבדוק מי חיפש אותנו או לקפוץ מדבר לדבר... 
הפנימיות  עם  ישיר  חיבור  לנו  מאפשר  יוגה  תרגול 
שלנו ללא תיווכים חיצוניים, שעלולים לעִתים למֵסך 
הפנימי  העולם  בין  והפשוטה  הטבעית  הזרימה  את 

שלנו לעולם החיצוני. 
היופי הוא שאפשר לתרגל יוגה בכל מקום - בפארק, 
בבית, בכיתה על כיסא, בזמן מבחנים )בעיקר משפטים 
דוגמת  ולהירגע,  להתרכז  לנו  שעוזרים  ונשימות 

שהוזכרו  ליוגה,  הקשישה  המורה  של  המשפטים 
שמתאימים  תרגולים  גם  ויש  הכתבה(,  בתחילת 
דרור  נותנים  אנחנו  יוגה  בתרגול  במכונית.  לנסיעה 

לדמיון שלנו, ונרֶאה שהכול אפשרי! 
מלבד כל אלה, היוגה מרחיבה את האופקים בזכות 
ללמד  גם  יכולים  אנחנו  אחרת.  תרבות  על  הלמידה 

את ההורים שלנו ולתרגל יחד, זה כיף אִמתי. 
התנוחות  רבים:  יתרונות  יוגה  לתרגול  לסיכום, 
משפרים  הגוף,  את  ומגמישים  מחזקים  והתרגילים 
לגוף  אותנו  מחברים  המשקל,  שיווי  ואת  היציבה  את 
עוזרת  גם  היוגה  שלנו.  העצמי  הדימוי  את  ומשפרים 
אנרגייה  לפרוק  מאפשרת  רגשות,  עם  להתמודד 
קבוע  מתרגלים  כאשר  והריכוז.  הקשב  את  ומשפרת 
יוגה אפשר להעמיק בנושא וללמוד ערכים כמו שיתוף 
פעולה ועזרה  לזולת, כבוד הדדי, וחשוב מאוד - קבלת 

עצמי ואהבת עצמי כמו שאני. 
כל היתרונות הללו יכולים לעזור לנו בתחומים רבים 
)כמו  שונים  כישרונות  בפיתוח  בלימודים,   - בחיים 
עיניים  עצימת  )כמו  משונים  וכישורים  וציור(  נגינה 
לזמן הממושך ביותר והליכה על חבל(, וגם ביחסים 

שלנו עם החברים, עם האחים ועם ההורים.      

אי של שקט

בתרגול היוגה אנחנו לא רק נעים 
ומחזקים את הגוף, אלא גם שמים לב 

לנשימה תוך כדי התנועות. עם הזמן 
וככל שמתרגלים וככל שמתרגלים, 

אנו לומדים שוב לנשום עמוק ובריא
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תנוחת העץ:
שתי רגליים יציבות בתוך החורש, האחת מטפסת, והאחרת מעמיקה 

כשורש. נתרכז ונרים ידיים בדממה 

תנוחת הברבור:

נשכב על הבטן ונתרומם בעזרת הזרועות, נקרב ידיים אל הראש מקצות 

האצבעות, נאריך את הצוואר בעדינות ונפתח את החזה באצילּות

תנוחת הפיל:
עומדים זקוף ומצמידים ידיים, בתחילה מעלים אותן כחדק אל השמים, 

מותחים אותן רחוק קדימה, ואז מורידים עד לקרקע 

תנוחת הלֹוטוס:
ישבן נח על הרצפה והרגליים משוכלות, ידיים ב"נמסטה" )כפות ידיים 

צמודות זו לזו( או על הלב נחות, נזקוף את הגב ונעצום עיניים לכמה רגעים, 
נתחבר לנשימה ונפתח את החושים

על הכותבים:: קארין סלע - עוסקת בפיתוח של מכשור רפואי. גיא מלצר - אב לשני ילדים, מתרגם ומורה ליוגה. שנינו אוהבים מאוד את עולם היוגה. לא קל לנו 
להתמיד, ולא תמיד אנחנו מצליחים לבצע את כל התנוחות, אבל התרגול הפיזי מאפשר לנו להאמין בעצמנו. הפילוסופיה של היוגה מעודדת אותנו להיות אנשים 

www.yogifun.co.il  .טובים וגם להאמין ביכולתנו להשפיע לחיוב על הסביבה. פיתחנו את המשחק "יוגי" כדי להקנות ערכים חיוביים דרך עולם היוגה המופלא

על המשחק: "יוגי" הוא ערכת משחקי קלפים המציגה את תנוחות היוגה בהתאמה לילדים. לכל תנוחה 
קלף איור שמדגים את התנוחה וקלף הסבר. אין צורך בידע מוקדם כדי לשחק. בִגרסה העברית שמות 
התנוחות מתורגמים לאנגלית ולערבית; בגרסה האנגלית של המשחק שם התנוחה כתוב גם בשפת 

המקור - ַסנסקריט.

מי ִהמציא את המזרן שעליו מַתרגלים יוגה?
חמישה מהעונים נכונה יקבלו את משחק הקלפים "יוגי" חידה

sherut@y-galileo.co.il :שלחו את תשובתכם למערכת גליליאו צעיר בדוא"ל 
או דרך האתר שלנו www.young-galileo.com בלשונית "שלח המצאה או פתרון חידה"


