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 במחשבת הגוף מדיטציה

 מבוא: 
 

רובד המדיטציה שקיים בשיטת מחשבת הגוף. על  זו אדבר  מחקרים רבים בשנים   בעבודה 

רוב המחקרים מתבססים    האחרונות מצאו שינויים ניכרים במבנה המוח אצל מתרגלי מדיטציה.

שבעקבות תרגול  ,   FMRI-ו    MRIקת  , בעזרת בדימחקרים אלה מצאו  על שיטת מיינדפולנס.

עולה    ליות גבוהות,א , האחראית על יכולות מנטמדיטציה נפח החומר האפור בקליפת המוח

מסוימים. ע  באזורים  מתאי  מורכב  האפור  האהחומר  כך  יותר,  דחוסים  שהם  וככל  זור  צב, 

 הוא המבנה הפעיל במוח וקשור לעיבוד ושליטה.  מתפקד בצורה טובה יותר. 

קשורים:  ממדיטציה  המושפעים  זוריםהא  את  אתאר הם  בעיות,   ולמה  פתירת    תכנון,  קשב, 

בדומה    חרדה...זאת מתוך נקודת הנחה ש"מחשבת הגוף" היא גם תהליך מדיטטיבי,   זיכרון, 

 כו'. קלאסית, יוגה ו  ת זןימדיטצי למיינדפולנס,

הקשבה ממוקדת  לכנס  יבהמשך אנסה לתאר את המרכיבים בשיטה הגורמים למתעמלים לה

שהוא    יש משהו שקורה בשיעור,פיונים הייחודיים למחשבת הגוף המובילים לכך.  את האו,  ורוגע

 אך אנסה כן לפרט תהליכים שקורים בו זמנית בזמן השיעור.  מעבר למילים,

 

 : מוח בואיזורים שונים  דיטציה על תחומיםמ השפעות של

 קשב, זיכרון, פתירת בעיות, תכנון ועיבוד רגשות. 

ובבית הספר לרפואה של    שרה לזר, מדענית מדעי המוח בבית החולים הכללי במסצ'וסטס 

היא בין המדענים הראשונים שחקרו את השפעות המדיטציה על המוח בסריקות    הרווארד,

ביקורת.   מוח. קבוצת  לבין  ארוך  לטווח  מודטים  קבוצת  בין  השוותה  המחקרים  אחד    באחד 

הקשורה   בקליפת המוח הקדמית,יותר חומר אפור  ניכר ןבאופ למודטים ישהממצאים הראו ש

בהשוואה לאנשים שהשתתפו בקבוצת  בתהליך קבלת החלטות, יכולת פתרון בעיות ותכנון,  

 . הביקורת

(Harvard neuroscientist/Sara Lazar, 2015 .) 

 50ידוע כי קליפת המוח שלנו מתכווצת ככל שאנחנו מתבגרים, למודטים בני , למרות שנוסףב

בני  יה ילדים  כמו  האפור  החומר  הכמות של  אותה  את  פרונט  באונה  , 25יתה    לית. א הקדם 

שרה לזר ערכה מחקר  שהתוצאות לאו דווקא קשורות למדיטציה  בעקבות ביקורת על מחקר זה  

 סדנתלקבוצה אחת מתוכם העבירו    .לקחו אנשים שמעולם לא עשו מדיטציה   במחקר זה.  חדש

מתחים של   אינטנסיבית,  מדיטציה להפחתת  כולל  שבועות  8שנמשכה    מיינדפולנס  תכנית   ,

נערכה בדיקת  אחר הסדנא  לקבוצת ביקורת.  -השנייהדקות ביום.    40רגול יומיומי בבית של  ת

FMRI  התוצאות הראו עיבוי משמעותי בקליפת המוח בכמה אזורים,  .  שתי הקבוצותחוזרת ל

אצל הנבדקים שהשתתפו    בלימוד, קוגניציה, זיכרון וויסות רגשיביניהם בהיפוקמפוס המסייע  

 וגם שהאמיגדלה שלהם קטנה)אדבר על כך בהמשך(.  בסדנת המיינדפולנס

דומות. תוצאות  מצא  שנים  לאורך  שנעשה  אורך,  ע"י    מחקר  נעשה   Richardהמחקר 

Davidson    מאוניברסיטת  ,פסיכולוג ופסיכיאטרWisconsin-Madison.  חקר על  הוא ערך מ

החל לתרגל מדיטציה  ש  Yongey Mingyur Rinpoche (YMR)נזיר טיבטי בודהיסטי, ששמו  

 . 9בגיל 
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שנים, החל   14פעמים לאורך תקופה של  4( YMRאת מוחו של יונגיי )MRI  במחקר סרקו ב  

מאזור מדיסון שלא תרגלו מדיטציה, והם הוגדרו    בגילו  נבדקים  105. כך עשו גם ל27מגיל  

קיימת היום בדיקת החומר האפור הנראה בסריקה, להערכת גיל המוח.    כקבוצת הביקורת. 

כמצופה   היו  הביקורת  בקבוצת  הנבדקים  נראתה האטה  להתוצאות של  יונגיי  אצל  אך  גילם 

יתוח הנתונים הראה נ  בייחוד באזורים מסוימים.  בהזדקנות )בתהליך האטרופיה( של המוח

  .33היה כשל אדם בן  ונפח החומר האפור במוח 41שבגיל 

דוידסון מעלה את השאלה: כמה    שעות מחייו.  60,000רגל מדיטציה יותר מהוא ת  41עד גיל  

יווצרו שינויים בחומר האפור?. וגם מציין ש"מוח צעיר"  ימדיטציה נדרשת ובאיזה תכיפות כדי ש

ויכולת המוח  לאו דווקא אומר   יותר שנים, אלא מעיד על רמת  הפעילות  יחיה  שאותו אדם 

תכנון...(.  רגשי,  וויסות  זיכרון,  )קשב,  שונים  אולי    בתחומים  כי  למסקנות  הסתייגות  קיימת 

גורמים אחרים תרמו ל"מוחו הצעיר" של יונגיי, כמו האקלים והתזונה בהרים הטיבטיים, שם  

 אך מחקרים נוספים שנעשו לאחרונה תומכים בממצא הזה.  נולד. וזהו מחקר עם נבדק אחד. 

"The extraordinary number of hours that YMR spent meditating may explain 

why, in part, his brain looks eight years younger than his calendar age." 

(Richard Davidson' 2020). 

   : מדיטציההתעבה בעקבות תרגול , שמאתאר את תפקיד ההיפוקמפוס במוח

 

 

נמצא בתוך האונה הרקתית )הסמוכה לעצם הרקה(.יש היפוקמפוס אחד בכל צד    ההיפוקמפוס

יש לו תפקיד בזיכרון  ו  השם ניתן לו משום הדמיון לסוסון ים שוכב )תרגום מיוונית(  של המוח. 

כרונות  יהוא אוגר ז  לזיכרון לטווח ארוך. הוא עוזר, בין השאר, להמיר זיכרון טווח קצר    וניווט.

הוא עובד    כרונות לא מילוליים. יהצהרתיים ) זיכרון המגיע לתודעה וניתן להבעה מילולית(, וגם ז

כרון  יחוויות, יישמרו בז  לימבית שהיא מערכת הרגש ומחליט אילו גירויים,הכסלקטור במערכת  

 . לטווח ארוך
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רצף     גם  הוא את  זמןהמשחזר  לאורך  אנ,  אירועים  היום  כשבסוף  ברצף  ו  למשל  נזכרים 

במחקר על ההיפוקמפוס בחולדות ובעכברים מצאו שהם    האירועים שקרו לנו במהלך היום. 

 ,מסוגלים לשחזר במוחם, כאשר הם נמצאים במנוחה, את הנתיב שבו הלכו לפני כן במבוך

ושהם משחזרים את רצף המיקומים גם בסדר שבו התרחש וגם בסדר הפוך ) ה"שידור החוזר"  

 (. 2019לא רק בשינה, עידו מגן , -של ההיפוקמפוס

הבין היכן  ל  וירטואלית" ועוזר לנו  מפה"   מעין  , יוצרגם קשור ליכולת הניווט במרחב  ההיפוקמפוס

תהליך הקשור    לית, את בקליפה הפרונטהמפה שהוא יוצר מעובד  אנו נמצאים על המפה הזו. 

 לתכנון וקבלת החלטות. 

 ההיפוקמפוס:  

 

 

 : זיכרון וקשב

נבדקו אנשים עם הפרעות    שנעשה ע"י פרופ' נעמה פרידמן מאוניברסיטת ת"א,   מחקר נוסף, ב

חלה ירידה של כעשרים אחוז במספר   ס קשב ודיסלקציה. לאחר חודשיים של סדנת מיינדפולנ

החוקרים הסיקו שהאפקט    הקריאה שביצעו הנבדקים בהשוואה למספר לפני הסדנה.טעויות  

כלומר, שיש קשר בין    ."sustained attentionנובע משיפור בקשב שיש לשמור לאורך זמן "

גם במחקר שבדק אנשים שאובחנו  טיביות גבוהות יותר.ימערכות הקשב, הזיכרון ויכולות קוגנ

זיכרון, ליקויי  אינטנסיבית,  8אחרי    אצלם  מדיטציה  סדנת  של  בתפקוד    שבועות  שיפור  חל 

מכון    דר. עידו מגן,)   כרון עלתהיכרון, וזרימת הדם לאזורי מוח שמעורבים בתפקודי זיבמבחני ז

 .(2018 וייצמן

רצפים   לזכור  המתעמלים  של  ביכולת  משמעותי  שיפור  רואה  אני  הגוף  למחשבת  כמורה 

ארתי את  י)כפי שת ,  בחשיבה אחד מפה פנימית בתודעה, נוצרת אצל כל  .תנועתיים מורכבים

ההיפוקמפוס(   ההמשך,  עבודת  של  מראש  צפייה  עם  השיעור  מוביל  אליהם  הנתיבים  של 

שלפעמים מתממשת ולפעמים יש הפתעה והמורה מוביל ל"הסתעפות אחרת" או קומבינציה 

 אחרת בין התנועות שניתנו עד כה. 

עם הזמן  .  מצליחים בהתחלה לזכור רצף של כמה תנועות בודדותיש תלמידים חדשים שלא  

השיעור  כוליםי במהלך  אליו  שהובלתי  שלם  תהליך  לעשות  הנחייתי  , כבר  בשיעורים  .  ללא 
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  היא עצמה ש  , גבוהה  מוביל לקשיבות   את רצף התנועות  סיון לזכור יהנ  מחזוריות שבה מתקיימת  

על כל  חזרה  הו  להבנה של הקשר בין התרגיליםכך שאפשר לראות שמעבר    לזיכרון.   תורמת

  הדדי  היזוןקיים    זיכרון.תורם לטיבי עצמו  אהמצב המדיט  ,רצף כמה פעמים לפני שממשיכים

לזיכרון,   , הםיבינ  חוזר הקשב  נגמר.   תהליך  בין  קשור  שלא  התנועתי  ליכולות    גם   הזיכרון 

שהתנועות שלנו יהיו מדויקות ומתוזמנות ורי תנועה שאחראים לכך  זטיביות אחרות: "איקוגנ

מוח חוקרת  נון,  בן  לויט  נאוה  )דר.  ובחשיבה"  בקבלת החלטות  גם  מעורבים  במרכז    היטב 

 (.2015 הבינתחומי הרצליה

 

וייצמן,   לסיכום, ממכון  מגן  עידו  שונים    ד"ר  מחקרים  שסוקר  את במאמר  השפעת    שבדקו 

 המדיטציה על המוח כותב: 

מחקרי דימות מצאו גם שינויים    "נוסף על השינויים הביוכימיים שנמדדו בגוף בעקבות מדיטציה,

) החומר    נמצאה למשל עלייה בנפח ובצפיפות של החומר האפור  מבניים ותפקודיים במוח.

כגון   טיביות ובקשב,ישבונה את גופי העצב( באזורים שמעורבים בביצוע מטלות חשיבתיות קוגנ

"ייתכן שהמדיטציה יוצרת תאי עצב חדשים   ההיפוקמפוס, הסטריאום וחלקים בקליפת המוח".

קיימים, עצב  תאי  בין  חדשים  העצב    וצמתים)סינפסות(  לסיבי  מיאלין  ציפוי  יצירת  מעודדת 

 ומצמיחה הסתעפויות חדשות בתאי העצב. "

 האמיגדלה
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ונמצאת    היא מבנה דמוי שקד.  האמיגדלה למערכת הלימבית  כמו ההיפוקמפוס היא שייכת 

הרקתית. המוח,  באונה  של  יותר  פרימיטיבי  מבנה  הסימפ  היא  למערכת  טית תקשורה 

 ומשתמשת במנגנון " הילחם או ברח". 

קשורה להישרדות ותגובה למצבי    היא  הפחדים, החרדות ותוקפנות.    האמיגדלה אחראית על

כאשר החוויה   סכנה, ואחראית על גודל התגובה הרגשית כתוצאה מאירוע מפחיד או מלחיץ.

כך    כרון לטווח ארוך.יהגורמת לפחד חזקה היא תקושר מהאמיגדלה להיפוקמפוס ותישאר כז

הא את  שיזכיר  דבר  לכל  האדם  של  והימנעות,י שהתגובה  חרדה  תהיה  שגורם    רוע  למרות 

 . (2009 מכון וייצמן מבשם יקותיאל,. "!תשכחו מזה  ) "פוחדים? הסכנה כבר איננו.

 כמו:   היא מקושרת לאזורים רבים במוח,

שמפריש הורמונים הקשורים לסכנה  ,תגובות פיזיולוגיות ללחץ בהיפותלמוס   •

שליווה  השמיעתי )גירוי שמיעתי גם חיבור לתלמוס הזעה... כמו עלייה בדופק, 

 (. רוע המפחיד יישמר בזיכרון יאת הא

 כרון )היפוקמפוס(יז •

 תפקודים ניהוליים.  קשורה לתפקודים גבוהים יותר במוח, היא •

 

חוזרת לנבדקים שעברו    FMRIשראו בבדיקת    , אחת התוצאותבמחקר של שרה לזר שהזכרתי

שלא נצפתה   תוצאה  , קטנה שלהם  האמיגדלהש  סדנת מדיטציה אינטנסיבית של חודשיים היא

   שמשנה מבנית את המוח. בקבוצת הביקורת. ממצאים אלה מעידים על ירידה ברמת החרדה

ממסצ'וסטס, עשתה מחקר שבו לנבדקים הראו תמונות עם   Desbordesגם מדענית המוח  

רגשי, מ  תוכן  עם  לאחר  יכולל  שלילי.  זו,  טען  של    התנסות  מדיטציה  סדנת  הועברה  לחלק 

לפני     לכולם   FMRIעשתה סריקת  ונ  ,האחרים היו קבוצת הביקורת   )מיינדפולנס(,  חודשיים

ראו שהפעילות באמיגדלה היתה משמעותית מופחתת אצל    בסריקה החוזרת ואחרי הסדנא.  

 .(Desbordes 2012)  משתתפי הסדנא בהשוואה לקבוצת הביקורת

שלאחר    מצאו  ודיסלקציה  קשב  הפרעות  עם  נבדקים  על  פרידמן  נעמה  פרופ'  של  במחקר 

סדנת של  במידה    חודשיים  פחתה  בשאלונים(  )שנמדדה  שלהם  הלחץ  רמת  מדיטציה 

 ( 2018)עידו מגן, מכון וייצמן.., בהשוואה לקודםהמטלותמשמעותית בביצוע 

 .וחרדה גם מפחיתה מתח טיביניהקוג כרוןיבנוסף לחיזוק הז לסיכום: המדיטציה,
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 : נדידת מחשבות, DMN-המחדל   ברירת רשת

 ubjective well beingS ו"רווחה נפשית": 

 

 

 

הם גילו להפתעתם שכשהאדם נמצא במצב מנוחה  FMRI כשחוקרים התחילו להשתמש ב  

רשת ברירת  )שוכב במכשיר ללא מטלה כלשהי( המוח דווקא פעיל מאד. כך גילו במקרה את  

הפועלים יחדיו בצורה מתואמת כשהאדם   אזורי מוח שונים,הרשת כוללת    .DMN))  המחדל

 באונה הרקתית האמצעית, הם נמצאים    במנוחה ואין לו מטלה הדורשת ריכוז וחשיבה ממוקדת.

בחלק שבקליפת המוח הקדם מצחית   בקליפת המוח הקדם מצחית ובפיתול החגורה האחורי. 

מתגבש מידע לגבי האישיות, ונעשה תכנון על סמך    מתרחשת אינטרוספקציה על הרגשות, 

  אמונות, על רגשות,: להתבוננות פנימית הרשת הזו קשורה ל"עצמי", הספונטניות. המחשבות

מוסריות נ  תרחישיםליצירת  ...דילמות  סמך  על  בעתיד  שיקרה  מה  האדם   סיונותישל  אותו 

   ונדידת מחשבות. "מחשבות ספונטניות",בהקיץ  חלומות היא קשורה לדמיון, . בעבר

תהיה ירידה בפעילות רשת ברירת    כשאנו נדרשים לריכוז גבוה במטלה או סיטואציה כלשהי,

ליצירתיות  של מחשבות ספונטניות קשורה    מערכת זו    ולהיפך.  )בנדידת המחשבות(  המחדל

פעילה מדי ואין וויסות   הרשתאך כש  לית לאדם.אנפשית ומנטותורמת    ,ואינטליגנציה גבוהה

ים יכול לחשוב מחשבות  אדם מסו  לדוגמא,  בינה לבין מערכות אחרות תהיה פגיעה נפשית.

"מנבאות  דאגניות לו   שחורות", ,  שצפוי  משהו  שעבר  לגבי  חוויות  על  "מחשבה  בהתבסס   ,

ניתקע    .טיבית"ארומינ וחזרתיתהוא  סגורה  ממנה.  בחשיבה  יוצא  הורדת    של  במצב  שלא 

להשתחרר    אותו אדם  והקישוריות שלה עם מערכות אחרות יוכל  ברירת המחדל    רשתפעילות  

  ויהיתכנון שלו לגבי עצמו  ההחשיבה שלו וואולי ארגון    ,ימת מדאגות אלהלפחות במידה מסו

  עם חשיבה פתוחה וחיובית יותר.

Michael Pollan  עיתונאי מדע של ה"ניו יורק טיימס", מדבר על השפעת סמים פסיכדליים ,

בסריקת   שלהם  במוח  וצפו  סם,  לנבדקים  הזריקו  שבו  במחקר  התודעה.  ראו  FMRIעל   ,

בין   חדשים  קשרים  המוני  של  היווצרות  ראו  אחרי  ומיד  המחדל  ברירת  רשת  של  השתקה 
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  ותפיסה   ( במוח שגרם להסתכלותrewiringמערכות במוח. כך שנוצר מצב של "חיווט מחדש" )

עצמי על  שלי  הסיפורים  על  העצמי,  על  חדשות...חדשה  תובנות  העצמי  השינוי  ,    בתפיסת 

במקביל לכך הוא  המתואר היה זמני אצל הנבדקים אך יש לו השפעה מצטברת לטווח הארוך. 

  רכה בו נע Yaleמדבר על השפעות דומות של מדיטציה על התודעה ועל מחקר באוניברסיטת 

של   למודטים  FMRI  סריקת דומה  מאד  תמונה  והתקבלה  מדיטציה  שעשו  בזמן  ותיקים 

, של קשרים רבים חדשים שנוצרו בעקבות  לזו של הנבדקים שקיבלו סם  ההתרחשות במוח

ברירת המחדל  הנמכת תופעה שלא  .  פעילות רשת  העצמי",  "מחיקת  על  מדבר  פולן  מייקל 

הרגעה של המחשבות הנודדות ופתיחת  מתרחשת בשיעורים  קיימת כלל ב"מחשבת הגוף", אך  

 חרות במוח.  א אופציות חדשות בתפיסה התנועתית שיש לה השפעה גם על מערכות

לזר ואמנם   שרה  של  מצאו    שהזכרתי  במחקר  הנבדקים  א  FMRIבבדיקת    )ובאחרים(,  צל 

 DMN-)ה רשת ברירת המחדלירידה ניכרת בפעילות  ,אינטנסיביתשעברו סדנת מיינדפולנס 

.) 

  

ועל איך     שאני מכינה שיעור, לוקחת רעיון , חושבת על תנועות שיתחברו זו לזו בהקשר אליו, כ

אני עוברת  ועדיין לא מוכן    השיעורכש  לבנות אותו בהדרגה...זה שלב של קשב גבוה ורציף. 

אין חשיבה ישירה על השיעור אבל    בזמן הזה.  "נדידת מחשבות"מתרחשת    לדברים אחרים

גם היכולת להשתחרר    . ואולי אסוציאטיבית יצוצו רעיונות לא מודעים שיתרמו לעיבוד הסופי של

יצירת השיעור  בחוזר המצב של הריכוז הגבוה    שוב ו  מהמאמץ של התכנון חשובה לתהליך.

לתלמידים.   המוגמר עולושכך    והעברתו  והקשב  ברירת המחדל  בפעילות  רשתות  ויורדות  ת 

 ומתרחשת ביניהן הפרייה הדדית.  כשאחת פעילה השנייה שקטה, ,לחילופין שלהן

הספונטניות   והמחשבות  הדמיון  של  החשיבות  שלנו,  ואושר  עושרלעם  פסיכולוגים   הפנימי 

"שימחה" תחושת  נפשית"(  הגדירו  "רווחה  מסויים  ביכולתגם    )או  לזמן  נדידת    להיות  ללא 

עם מחשבות טורדניות    לשיעור  אם מישהו מגיע  מחשבות, עם פעילות נמוכה של מערכת זו.

סיכוי טוב שישתחרר מהן לפחות לזמן השיעור כי יהיה מרוכז בתהליך    הקשורות לחיים שלו, 

  עדיין לפעמים פתאום  .הוא ייכנס לעולם תוכן פנימי אחר  מחשבתי שהוא מובל אליו. -התנועתי

,ויכולים בעצמם לחזור לתהליך  אפשר לראות על תלמידים ש"הלכו לאיבוד".  המחשבה נודדת

אותם,   התנועתי, מובילה  השיעור  או שאני  ברוח  תנועות אחרות  חלק  .או שיעשו קצת  ..וזה 

מרוויחים  מהעניין. שבאמת  חושבת  אני  התהליך  בכל  להתרכז  כללית    תחושה  כשמצליחים 

לזמן    חיובית אחרילפחות  גם  ואולי  למושג  השיעור  שמתקשרת  תחושה     נפשית   "רווחה, 

 :   סובייקטיבית"

gsubjective well bein    (SWB(  :הערכתו  מושג  הוא את  המתאר  בפסיכולוגיה 

האדם הסובייקטיבית הנפשית את   של  שבה  .בריאותו  המידה  האיכות  תופס  זו  את  האדם 

דנים הרבה בפסיכולוגיה    21השני של המאה העשור  החל מה  .של חייו כחיובית ורצויה  הכוללת

על איך למדוד את    )בזרם השם דגש על פיתוח מקורות הכוח והיצירתיות של האדם(   יוביתח

מצבו הכלכלי, הבריאותי  וכו', אלא  מדדים אובייקטיבים כמו    פי -לא רק על  מצב הפרט בחברה

על הסובי  תחושת  פי-גם  שלו.יהרווחה  למתייחסים    קטיבית  גם  לחברה,  בכך  גם  אך  פרט 

בחברה עם אנשים המדווחים על רווחה אישית גבוהה )ישנם שאלונים מורכבים המודדים  שכ

 יהיה פחות פשע למשל.    זאת(

כולל הזה  רגשי  המדד  אושר,  מרכיב  כמו  חיוביות  תחושות  לקיום  והנאה,    המתייחס  סיפוק 

   ושה.עצבות וב  ולהפחתה ברגשות שליליים כמו כעס,
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ה  של  הגלובלית  להערכה  מתייחס  הקוגנטיבי  שלו    אדםהמרכיב  הרצון  ושביעות  חייו,  את 

עבודה, כמו  שונים  ומשפחה.   בתחומים  לתפיסת  זוגיות  גם קשור  חיי  נוהמושג  כבעלי    נואת 

   מימוש עצמי ואוטונומיה. עם משמעות ותכלית,

מבנה   זו:  חיובית  הרגשה  על  גורמים משפיעים  כלכלי,  הרבה  מצב  גנטיים,  גורמים  אישיות, 

ביניהם נמצא כי פעילויות גופניות מסויימות ותרגול מדיטטיבי   .  ..., מצב משפחתיסיפוק בעבודה

ר של  אני חושבת שההשתתפות בשיעו  תורמים לעליית מדד זה ולהרגשה של רווחה נפשית.

כמדיטציה אלא כמיטיב מחשבת הגוף פעמיים בשבוע עם התמדה, גם לאלה שלא חווים אותו 

 גופנית ומרגיע, הדבר תורם להרגשה כללית טובה. 

 

 כמו: המערכת ההורמונליתעל מחקרים מצאו גם השפעת המדיטציה 

   (,שמרחיב כלי דם ולכן מוריד את לחץ הדם, NOחמצני )-נמצא כי רמות החנקן החד •

  ות השיעור עלו בעקבות מדיטציה. היו תלמידים שדיווחו לי על ירידת לחץ דם בעקב

 )וגם רמת הסוכר בדם(. 

הורמונים שמופרשים מבלוטת יותרת הכליה במצבי    גם רמות הקורטיזול והאלדוסטרון, •

( טרנסצנדנטלית    ,stress)דחק  מדיטציה  שתרגלו  סטודנטים  אצל  יותר  נמוכות  היו 

 ( 2018מכון ויצמן עידו מגן, ) שנים וחצי.  8במשך 

מערכת ברירת    לוויסות    ,)הרגעת החרדה(  ירידת נפח האמיגדלהיכולה לגרום ל  מדיטציהכך ש

 .כרון והתכנון במוחיזם, ומשפיעה על הילשינויים הורמונל המחדל,

 

 המרכיבים במחשבת הגוף המובילים למצב מדיטטיבי?מהם  

 הלב לפרטים בביצוע כל תנועה ותנועה: -תשומת •

במרפק  )  תמעלו  90להרים את יד ימין דרך הצד ולכופף אותה לפעמיים    בעמידה:  -למשל :  

"האם שמרתם על כתף נמוכה?, האם הזווית במרפק    ובכתף(, עם האמה מקבילה לקרקע: 

תהיו  שהרמתם בזווית חדה/כהה יותר? האם המרפק באמת לצד הכתף?,או  מעלות, 90היא 

 ". ועם עורף ארוך עם שרירי הבטן אל הגב, כדי לא להקשית את המתנית

  מקבילה לקרקע. "האם היא מקבילה  הרים את רגל ימין,ל  :בשכיבה על צד שמאל,רגל על רגל -

אורכה שלכל  החיצוניים  הצידיים  השרירים  את  לחוש  אפשר  האם  לאגן    ל?  בחיבור  הירך 

".  !שגם הירך הנוגעת בקרקע עובדת?". "אבל את כף הרגל לשחרר האם אתם חשים    עובדים?  

גלובלית בצורה  עובדים  אנשים  כהרבה  ושש . למשל,  הרגל  עובדיםהארירי  כל השרירים    ,גן 

אפשר לשחרר את כף הרגל. זה    אנחנו מלמדים שגם כשעובדים עם הירך,  בסביבה יעבדו.

  הרבה פעמים אנחנו מכווצים שרירים ללא צורך.   דורש לעשות הפרדה בתפיסת התנועה במוח.

)כמו לשחרר    בייחוד כשרוצים לשחרר שריר שהסמוך לו עובד  חיפוש השחרור דורש קשב גבוה, 

 שרירי הבטן התחתונים עדיין עובדים(.שאת מפרק הירך כ

 רבים:  גם במצב פשוט ופסיבי אפשר לכוון להתבוננות בפרטים

: "האם שחררתם משקל על הכתף?". הרבה אנשים מגלים בעקבות ההנחיה  שכיבה על הצד-

ואם הרימו כי כואב להישען    שהם מרימים אקטיבית את הכתף ובעצם אפשר להישען עליה. 

יהיה על כרית או שתיים. נוגע    אפשר שהראש  ."איזה חלק של האגן  כך גם עם הצלעות... 

עליו?." המורה לא מפנה הקשבה לכל הפרטים כדי לא להעמיס ,אלא  בקרקע? כמה משקל יש 

 לב אליהם. -בוחר כמה נקודות לשים
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תורם לחוויה   והתפיסתיים,  הפיזיים   הלב לכל ההיבטים האלה בזמן ביצוע התרגיל,-תשומת

 להתמקדות גבוהה בתהליך.  לגילוי, , עשירה יותר 

 

 ת התנועה? סדר התנועות: מי מתחיל? מי ממשיך? ומי מסיים א  •

ים מתחיל ואחר ממשיך ולאחר מכן לעשות את אותו התרגיל  ניתן לבצע תרגיל כשחלק גוף מסו

 רק בסדר הפוך. 

 וחזרה: גלגול משכיבה על צד שמאל לשכיבה על הגבלדוגמא, 

 .היד )העומדת( מתחילה בהלוך: 1

" אחורה לגלגול החזה   "ליפול  ימין לתקרה. תנו ליד  יד  וישרו את  ימינה עם  "תרימו  והראש 

הידיים ישרות לצדדים. האם אתם חשים את המתיחה של הפקטורליס?. תמשיכו לגלגול אגן  

 לאמצע, ברכיים לבטן מפוסקות. 

 האגן והרגליים מתחילים:  -חזור

גלגלו אגן שמאלה עד שרגל שמאל נוגעת בקרקע, ואז יד ימין מתרוממת דרך התיקרה ובית  

שימו לב שכשהאגן מתחיל ורגל שמאל כולה    עד יד עומדת.   החזה מצטרף לגלגול חזרה הצידה

 )כל הצד שלה( על הקרקע יש תמיכה רחבה להישענות וקל יותר להסגר כך. 

 . הרגל מתחילה בהלוך: 2

כשעדיין יד ימין עומדת, רגל ימין מתפסקת, כאן גלוטאוס מדיוס עובד.   אחריה גם רגל שמאל  

להישען והרגליים רוצות ליפול חזרה לקרקע, גם  ניתקת, זו עבודה קשה, אין הרבה על מה  

קרה עד שהיא נפרשת הצידה  סוף יד ימין מתרוממת ישרה דרך הת. ולבמגויסיםשרירי הבטן  

 לשכיבה על הגב, ברכיים לבטן וידיים ישרות לצדדים. היד כאן הגיעה אחרונה.  

 היד מתחילה:  -חזור

ד ראשונה בגלגול הצידה. זה לא קל  קרה, נעה חזרה שמאלה ומנסה להיעמיד ימין, דרך הת

כי האגן כבר רוצה ליפול )השתנה מרכז הכובד( ובמאמץ מחזיקים את רגל שמאל עוד באוויר  

 כדי שהיד תגיע לפני "נחיתת" הרגל. יש כאן גם נושא של שיווי משקל. רגל ימין נסגרת אחרונה. 

ראינו את אותו התרגיל מבוצע בשתי ורסיות. בראשונה היד התחילה בהלוך והרגל    לסיכום:

ובחזור,   בהלוך  החזה  בית  מתיחת  דרך  עוברים  הראשונה  בוורסיה  הפוך.  ובשנייה  בחזור, 

והגלגול מתבצע יחסית בקלות. זאת לעומת הדרך השנייה שבה היה מאמץ של שרירי ירך, אגן  

יתה מעורבת. כך שמי מתחיל ייותר ומערכת שיווי המשקל ה  ובטן, ובנוסף הגלגול היה קשה

את אותו רצף התנועות משפיע דרמטית על מה שיקרה ברצף הזה וניתן להפנות תשומת לב  

לכך. ההתכוונות של המתעמל להתחיל את התנועה עם חלק גוף מסוים )כמו היד(, ובפעם  

רגל(, לא מאפשרת עבודה  הבאה להתחיל את אותה התנועה עם יוזמה של חלק גוף אחר)ה

 "על אוטומט" אלא מעוררת ריכוז גבוה. 

 

 

 : דימוי המלווה את השיעור •

יש שיעורים שמלווה אותם דימוי, כמו דימוי של ציפור. אפשר ליצור צורה של כנף עם היד וגם  

 לקרקע...לשלב דיבור מופשט יותר על תחושות ואסוציאציות של ריחוף, תעופה, דהייה, נחיתה  
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 תנועה שנוסיף לה כל פעם עוד שלב:  -דוגמא

שכו את המרפק הימני דרך הצד לגובה הכתף)או קצת נמוך מזה(  , מ  בעמידה הזקופה •

עם האמה תלויה כלפי מטה. שימו לב לצורת הכנף הנוצרת. לשחרר. בהמשך להחליף  

 כך ידיים בו זמנית. 

• ( היד התלויה, הראש משוחרר  לכוון    side flexion)בהמשך כופפו את הגו שמאלה 

לגמרי הצידה. זה מאפשר למרפק לבלוט יותר לתקרה. עם ההזדקפות לאמצע כבר  

 מרפק שמאל נמשך מעלה לכפיפה צידית ימינה... 

 

המשך: בכפיפה הצידית ימינה, אחרי משיכת מרפק שמאל לתקרה ישרו את היד לאט   •

הצידה  45באלכסון ל אותה  תנמיכו  והיא   מעלות מהראש. כשתזדקפו  הכתף  לגובה 

ממשיכה לנוע לכוון החזה, כל הזמן באותו הגובה מהקרקע, לסיבוב הגו ימינה וכשהיא  

יורדת לשחרור כבר מישכו את המרפק השני  לתקרה לכפיפה צידית לכוון היד התלויה,  

לב לתנועת היד ברמות גובה שונות    והכנף נפרשת ארוכה  מעלה באלכסון... שימו 

 במרחב.

 

ליד יש  "ברצף הזה גם הרמת עקבים והנמכה כך שהגוף כולו מתרומם ומתנמך.  אפשר לשלב 

צריך כמובן קודם    . "דרך מאד ארוכה במרחב, נסו לתת לתנועה שלה איכות של ריחוף, תעופה

 לפרק את התהליך לשלבים ולבנות אותו בהדרגה.  

ונוחתת למטה מהשנייה. , להרים קצת את הרגל העליונה ולאט היא יורדת  בשכיבה על הצד

"למרות שיש כאן מאמץ של שרירים נסו לחוש ולדמיין את הרגל מרחפת, ודוהה באוויר עד  

 שנוחתת."

להחליק כף יד ימין לאורך יד  בשכיבה על צד שמאל, ידיים ישרות קדימה, כף יד על כף:  

קלות.   א נשענתשמאל עד שהיא "עומדת" על המרפק השמאלי. היא לא דוחפת אותו בכוח אל

קרה( וגם לתת ליד להיתלות  ולפרוש את הכנף )היד מתיישרת לת   קרה למשוך מרפק ימין לת 

אחורה. היד חוזרת באוויר ונוחתת ברכות על כף היד השנייה. לשים לב שהיד לא נופלת אלא  

כשהיא מונחת, לעומת הקלילות שלה   מתנמכת לאט לכיוון הקרקע. לחוש את הכובד שלה 

קרה היא קלה יותר(. בהמשך  סוימים בדרך )למשל כשהיא מול התגעים מבאוויר, בייחוד בר

על   ונעמדת  מחליקה  שהיא  עד  מהשנייה  ארוכה  היד  המצח,  אל  גלגול  בהיסגרות  להוסיף 

המרפק... וכשהיד נתלית לאחור להמשיך לפרישת בית החזה. לחוש את המצב הפתוח, גם  

ש ואיטית  ארוכה  תנועה  עם  להיסגר  ושוב  הנשימה,  ארוכה  של  נוחתת  במרחב,  היד  ל 

   מהשנייה... אפשר לדמיין תעופה של ציפור.

: להרים אגן,  הידיים עומדות מימין לירך  עם  בישיבה צידית ימינהגם    בשיעור   אפשר לשלב

הלמשוך מרפק שמאל לת גו שמאלה, ליישר את היד ארוכה  קרה, כמו כנף, עם קצת סבוב 

 קרה...  לת

יותר דרך הדימוי שאוסף אותם להקשבה פנימית עמוקה.  יש אנשים שמתחברים בקלות 

 הדיבור המלווה את השיעור מזכיר את הדימוי בדרכים שונות כך שהוא מופנם יותר. 

 המערכת הפרופריוצפטיבית:  •

זו מערכת תחושה עמוקה של הגוף, של לדעת לזהות איפה איבר גוף אחד נמצא ביחס לגוף  

וביחס לסביבה, גם בלי להסתכל. ישנם חיישנים הנמצאים בשרירים, בגידים ובמפרקים ומהם  

 מועבר מידע לאינטגרציה במוח. במחשבת הגוף מפתחים את המערכת הזו.  
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 דוגמאות:

 מעלות מהאגן: 45ות, הידיים עם רגליים עומד שכיבה על הגב •

ישרה הצידה, לגובה הכתף. האם היא בדיו יד  ק בגובה הכתף?.  ההנחיה: "החליקו 

דקו במבט."  לפעמים מגלים שהיד נמוכה יותר או גבוהה יותר. כאן  גלגלו את הראש וב 

נעזרים במערכת הראייה כדי לבדוק אם המערכת הפרופיוצפטיבית זיהתה את המקום  

 הנכון.

 עם יד ימין עומדת:  על צד שמאל  שכיבה  •

ואחורה, מתקרבת  "תניעו את השי כמה הימנית קדימה, מתרחקת מעמוד השידרה, 

מכירים את השיכמה, את המיקום שלה   לעמוד השידרה, לחילופין." הרבה אנשים לא

חיפוש  על  חוזרים  אם  אבל  שלה.  התנועה  את  לחוש  יכולים  ולא  הצלעות,  מאחורי 

התחושה והתובנה הזו במהלך השיעורים בדרכים שונות,  התחושה הפרופריוצפטיבית  

תתחדד, ובאיזה שהוא שלב אולי כבר כן יוכלו לחוש את התנועה שלה ביחס לעמוד  

 כמה היא מתרחקת או מתקרבת.  השידרה ועד

 שכיבה על צד שמאל:  •

"ישרו את רגל ימין למטה ליישור מפרק הירך. הניחו כף יד על מפרק הירך ותחליקו  

את הרגל הישרה קדימה וחזרה, הלוך חזור. האם אתם חשים דרך מגע כף היד את  

 המפרק מתכופף ומתיישר חזרה?.  

היד בידקו אם אתם חשים את מפרק הירך    עיברו לשכב על צד ימין, ובלי להניח את כף

הימני מתכופף ומתיישר לחילופין כשמחליקים את הרגל קדימה ואחורה." כאן נעזרנו  

הכפיפה   מידת  את  בהמשך  לזהות  הפרופריוצפטיבית  למערכת  לעזור  כדי  במגע 

נמצאת קדימה ממנו או למטה ,עד  )והיישור במפרק ואת היחס בין הרגל ליתר הגוף   

 קה קדימה...(. צריך להיות קשובים כדי לזהות את התחושות האלה.כמה החלי

 

 מפגשים ומשחקיות בין צורות:  •

 דוגמא לאינטראקציה בין צורות שהגוף יוצר: 

 מפגשים שונים ביניהם  וליצור  אפשר להעביר שיעור שבו הרבה מהזמן הידיים והרגליים כפופות

 המפסלים את הגו.

 

 

 

 

 

ששמו:   משיעור  לחלק  הידיים "דוגמא  זוויות  בין  עמוד    מפסל  והרגליים  מפגש  את 

 סידרה בעמידה:   השידרה לצורות שונות":

מעלות במרפק.    90"דמיינו שאתם מרימים את יד שמאל דרך הצד לגובה הכתף, מתכופפת ל

קטעים, האמה והזרוע כשנקודת המפגש ביניהם היא קודקוד    2ראו בדמיונכם שנוצרה זווית בין  

ושימו לב  ההזווית, המרפק. ושחררו את היד, עדיין בדמיון. עכשיו באמת   רימו כך את היד 

ולכתףלקצוות הזווית שנו לכף היד  ולעמוד השידרה  צרה,  נתייחס בשיעור לזוויות  ושחררו.   ,

 העובר ביניהם". 
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לזווית חדה יותר.  מתכופפת עוד  "מיד הצידה כפופה: להוריד אותה אל המותן, אולי נוגעת,  

בינתיים    חזור, שימו לב לגודל הזווית שמשתנה.-מעלות. הלוך  90ושוב להחזיר אותה הצידה ל

מעלות    90מרו על הזווית של   יש  הרימו את היד הצידה,  מוד השידרה. בהמשך, אין תנועה של ע

 ".חרור הידיים, ש"וראש לפניםלפתיחת החזה, חזרו עד "זנב וסובבו את הגו 

זווית של הרגל הכפופה" ונתקו את כף הרגל מהקרקע כך שנוצרה  כשנחבר,  .  "הרימו עקב 

הסתובב לכיוון שלה, חוזרים לאמצע, מרימים מעלות" והגו    90אחרי שהיד הצידה ב"פעמיים  

שימו    ברך נגדית ומקרבים את המרפק של היד הכפופה והברך, לקירוב הקודקודים הנגדיים. 

 בעמוד השידרה המתפתל."  יוצר הקירובלב לצורה ש

להרים קצת את היד, מקבילה וחופפת    מקופלות זו על זו:  ורגליים  בשכיבה על צד שמאל, ידיים

הרגליים חופפות, גם מקבילות באוויר   2ניח. כך גם את הרגל הכפופה, הזוויות של  לשנייה ולה

)חוץ מכף הרגל ש"נופלת" בשחרור שלה(. באוויר לקרב קודקודים של זוויות היד והרגל למגע  

ביניהם. בהמשך: להחליק מרפק לכיוון מפרק הירך עד שכף היד אוחזת בברך. עכשיו קצה  

  עוד   עמוד השידרה.בתנועה הזו עדיין אין תנועה של    קוד זווית הרגל. ד זווית היד נפגש עם קו

,  החזה והראש ימינה  בהמשך, כף היד המחזיקה מפסקת את הברך לפיסוק גדול עם גלגול

עמוד השידרה מעורב, הוא מסתובב ימינה, בית החזה    כאןורצון לקרב שיכמה ימנית לקרקע.  

 . סגרים חזרה ונ מפרידים לבסוף יותר מהאגן.

העמידו    .יים עומדות מאחור ידעם    מתחת ל"גשר"  ימין במזרחית  רגל שמאל עומדת,  בישיבה:

הקודקודים של  ש כך  האגנים   2שומרים על כתף נמוכה ומשקל על    על הברך שלהאמה שמאל  

המשיכו והחליקו    . עד כמה שניתן  עמוד השידרה ישר וזקוףנוגעים זה בזה.    זוויות היד והרגל 

עכשיו קצה אחד של  .  את המרפק על הירך לכיוון מפרק הירך עד שכף היד אוחזת את הברך

"רוצה להתקרב" זווית היד הגיע לברך.   לברך    תמתקרבהשמאלית    כתף:ה  גם הקצה השני 

, קמור  לעמוד השידרה להתקמר פנימה קירוב הכתף לברך גרם    בין הרגליים.  לשחרור הראש

לנו    העליון שלו.יותר בחלק   יד שמאל הכפופה שמתקרבים  כך שיש  זווית  נקודות של  שלש 

ולבסוף היד,  כף   , המרפק  בתורות:  שמאל  הגורה  לברך  לסיים   הגו.  התעגלותל  מתכתף 

 בתלייה... 

 90את יד שמאל ישרה דרך הצד לפעמיים  הרימו    :בישיבה צידית ימינה להישען על יד ימין

התקמר תוך    עמוד השידרהכאן    .)אפשר לזווית חדה(  ימין  שמאל לברך מעלות לקירוב מרפק  

קודקודי    מעלות והיד מושכת לסיבוב הגו שמאלה.  90לפעמיים  חזרו  עם ההזדקפות    כדי פיתול.

מצד  עמוד השידרה מסתובב  וכך  מתקרבים ומתרחקים זה מזה    יםזוויות היד והרגל הנגדי

,  : מרגל מתחת לגשרבסוף מחברים  הזדקפות. עם הופעם    התקמרות תוך כדי  לצד, פעם  

להחליק    לקימור הגו קדימה,  לברךמתקרבת  הכתף  ו  ,יד מחזיקה הכף    אחריה  אמה עומדת,

יד    .)נשענים על יד ימין(  עם יד שמאל לצד הגוף  , זקופיםאת רגל ימין לישיבה צידית ימינה

, ובחזור כשהיד  נגדית לברך  עד קירוב מרפק   מעלות 90לפעמיים  דרך הצד  מתרוממת שמאל

לגשר"   "מתחת  מחליקה  ימין  נעמדת,  חזרה  שמאל  רגל  ומושכת שמאלה  חוזרים  נפתחת   ,

     .לאמה עומדת על הברך של אותו צד. להגיע לתלייה

שמאפשר מה  מהברך,  מאד  מתרחקות  הכתפיים  טוב  כאן  המנסה  לאחור  קימור  קימור   ,

אורך   לכל  השידרהלהתפזר  רגליים... .  עמוד  לתהליך   החלפת  הכנה  לעשות  כמובן    צריך 

המשתנות  בדיבור מעוררים את תשומת הלב של המתעמלים לצורות  .  ולבנות אותו בשלבים

עם ההתקרבות וההתרחקות בין הזוויות ,כך שנוצר ציור דינמי בתודעה  השידרה  שמקבל עמוד  

 במוח.
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  זה יוצר תנועתיות של הגו.   ., עם הקרסולשילה הדמות מפגישה כף יד עם כף יד אגון  בציור של  

גיאומטריות "צורות  יוצרות    "כך שאפשר לחשוב על  והרגל,  כמו הזווית של היד  ,    שהגפיים 

כולו. כש הגוף  את  מפסל  ביניהם  עצמו    המפגש  הציור  מתוך  כאן הבעה  כל יש    גווניו  בזכות 

 ש הבעה מעבר למצב הפיסי עצמו.גם לתנוחה שעושים בשיעור י  ,ומרכיביו

  

אבל בין השאר יש כאן מרפק שנוגע בברך    אפשר להתרשם מהפסל של רודין בהרבה אופנים, 

, ויש לתנוחה  לסיבוב מסוים וכפיפה  סלו את הגו,י.מפגשים שפ  הנגדית לו וכף יד שנוגעת בברך 

, הפיסוליות של המעקב של המתעמלים אחרי הצורות שהגוף יוצר הדינמית הזו הרבה הבעה.

 דורש ריכוז גבוה וזהו עוד מרכיב התורם למדיטציה.  הגו עם קירוב בין הקצוות,

אתן  .  שיעור הכנהלעשות  ניתן  ת  ויותר בקלות את צורת הזווי  הםבעיני  ידמו  יםכדי שהמתעמל

 ות הקשורהנחיות    -בחוםארתי,  ימרכיבים של השיטה שת  שיעור כזה וגם אציין בוחלק מדוגמא ל

הפרופריוצפטיבית,   הב  -ובאדוםלמערכת  זו  לפרטים.  לב  תשומת  מלאכותית,  הפניית  חנה 

 יה קשורה לשניהם. לעתים קרובות ההנח

הכפופות והרגליים  הידיים  זוויות  בין  לעומת:  "מפגש  וביחס   הריחוק   הקירבה    ביניהם 

 : ".קרקעל
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בין  בתחילת השיעור   ואציג את היד הכפופה כזווית שנוצרת  קטעים כך שהקודקוד    2אדבר 

 את הרגל. שלה הוא המרפק, והקצוות: כף היד והכתף. כך גם 

 . סידרה של תנועות: שכיבה על הגב עם רגליים עומדות

לרקרב • פונה  האגן,  אל  ישרה  ימין  יד  שו  והעמידו את האמה.  הצורה  יצפה,  על  מרו 

קרה  ף היד נוגע בקרקע, המרפק פונה לתלמעלה עד שמשהו מכ  כך  והרימו את היד

 כך שפעם המרפק שואף להגיע לקרקע ופעם כף היד.   . חיזרו עד אמה עומדתו

. המותנית כל  עד כמה שניתן במצב זה   השיכמה שלה שחררו את  כשהאמה עומדת קרוב לגוף  

 הזמן צמודה. 

  , להיפתח הצידהלו  תנו  קרה:  פונה לת  )קודקוד הזווית(  כשהיד למעלה כפופה עם מרפק •

כדי לגעת בקרקע המרפק נע פעם למטה    לאמה עומדת קרוב לגוף.  ויורדשוב נסגר    ואז

 קרה . תמיד עוברים דרך מרפק לת כש ופעם הצידה

? , האם הוא יכול ממש לגעתעד כמה המרפק קרוב לריצפה,    ,פתוחה  כשהיד כפופה למעלה 

שזה שונה מהמצב של אמה עומדת  שימו לב    גמישות הכתף ובית החזה.  מידת   זה מעיד על 

 בקלות המרפק נוגע ואף יש עליו משקל. שבו 

 החליקו את היד דרך הצד לשחרור הגוף כולו:  

, בין  , כאן היא יותר נפרסתהאם אתם חשים תחושה שונה בהשוואה בין שיכמה ימין לשמאל

 בפנים? ובכובד הידיים? ואולי לכל אורך הגוף? צוואר ימין לשמאל? אולי גם 

משוחררות ידיים  עומדות,  רגליים  עם  שוכבים  כזווית.  הכפופה  לרגל  עכשיו  שני  נתייחס   ,

 קרה: ל זוויות הרגליים פונים עכשיו לתהקודקודים ש 

את • הר  הקודקוד  הורידו  עד  ימינה  רוצה    צפההימני  הרגל  זווית  של  שהקודקוד  כך 

שימו לב שזה גרם  ה הצידה כמו המרפק בשלב קודם בשיעור.  להתקרב לקרקע בתנוע

  שפיע על השנימ )הברך( להבדיל מהמרפק שלא    מת של הקודקוד השנילתנועה מסוי

זאת קודם בתרגיל סימטרי    ולזהות  )לתת להם לחוש  .כששתי הידיים למעלה כפופות

של ידיים למעלה כפופות עם מרפקים לתיקרה, לפתוח אחד הצידה...האם זה השפיע  

 על השני?( 

הירך מפרק  את  מיתחו  בתנועה,  משתתף  האגן  העומדת  כאן  הרגל  גם  )  של  השני 

 מרגל לרגל...  ושימרו על המותנית.( מושפע

מרפקים סגורים וברכיים אסופות בפיסוק עם ראש מורם סימטרית בין כפות הידיים,   •

האם אפשר להפגיש מרפק ימין וברך  עד רגל שנוגעת בקרקע.    גדול: גלגלו אגן ימינה

גלגול האגן  שמאל? נוגעים או רק מתקרבים? האם המרפקים עדיין פונים קדימה?.  

   מצד לצד להפגשת מרפק וברך נגדיים.  

 

, נרצה לקרב בין הקודקוד של הברך לקודקוד  ותידיים למעלה כפופות לצדדים ורגליים עומדמ

 : , עכשיו של אותו צדשל היד

מתקרבים זה לזה להפגשת מרפק לברך, הפגשת הקודקודים.    סיגרו מרפק, הרגל והיד •

עד שכף היד נפגשת עם הברך ומושכת אותה  לכיוון הגוף  החליקו את המרפק על הירך  

 כל פעם זוג אחר... ומתרחקים לעמדת המוצא. ואז הם נפרדים לבטן. 

 רימו את השיכמה של אותה היד,ה,  תוך כדי משיכת כף היד את הברך לבטן  :המשך •

אם נקשיב לזווית היד, אחרי שקצה אחד שלה הגיע לברך )כף היד(  .  protraction  ל

   רוצה להתקרב.גם הקצה השני 
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שומרים על    ,  לרצפה המשיכו לגלגול לכיוון הרגל העומדת  אחורה   אחרי שהכתף חזרה •

יד לי   ומגיעים  לשכיבה על הצד  היחס בין הרגליים זוויות .  ד מקופלת על  עכשיו שתי 

נוגעות הכפופות  בחפיפה.   ומונחות  הידיים  בזו  הזוויות:    זו  של  הנקודות  שלש  מבין 

נוגעות בזו  הכפות  משקל  זו  ה,  עם  שוקעות  גם  אבל  נוגעות  לא  הכתפיים  מרפקים, 

הקרובה    מגע בין מרפק לברך   יש גם   האם  ומתקרבות זו לזו בשחרור משקל על הכתף. 

 יותר לבטן?  

  חוזרים מסיבוב היד סביב הראש או מפיסוק הרגל עד רגליים עומדות וידיים למעלה  •

   כפופות.

מדי פעם לנוח מהדיבור על הזוויות, כדי   לחבר בין כל התנועות בסדר שניתן לגלגול מצד לצד.

  , לגפייםהקשבה    בסוף על הגב, להפנות  שכיבהב    מההקשבה הגבוהה ולגוון.    קצת  לשחרר

וושעכשיו התיישר  תולשלש הנקודות של הזווי השפעה על  ל, למידת הקרבה שלהם לקרקע 

השידרה  הגו. עמוד  לתגובות  להקשיב  ההמשך  בשיעור  יותר  קל  מופנמת  הזווית  .  כשצורת 

, אפשר לזרום  בין התנועות  כשעוזרים למתעמלים לחוש, לדמיין ,להטמיע ולהבין את הקשר

 איתן יותר.  

 הקצב האיטי והנחייה ללא הדגמה •

מקרה מכניס תנועות יכולה להיות השפעה מהפנטת, ובכל קצב האיטי והאחיד שמלווה את הל

לתחושת זמן אחרת מהזמן שבחוץ. גם העובדה שהמורה לא מדגים ומתרחש תהליך פעיל  

תנועות שונות שאינן  ולבצע  וכיצד להפיק  שיוצרים ביניהם,  במוח של חיפוש התנועות והרצף  

 גבוה.  ריכוז  ת דורש...  אור התנועהיתל  ה והקשבהיום רק מתוך שמיע-מוכרות לנו מהיום

 מדיטטיבי ללא מאמץ ראשוני כניסה למצב  •

להתנתק   הרוגע,  תחושת  את  לחוות  כדי  הגוף  במחשבת  לשיעורים  שבאים  אנשים  יש 

ראשונית  במטרה  מגיעים  רבים  אך  פנימית.  להקשבה  ולהיכנס  יומיות  היום  מהמחשבות 

  אלא   להתעמל, לנוע בצורה נכונה ומיטיבה לגוף. אין מטרה מוכרזת לבוא ולעשות מדיטציה

מעצמו קורה  התנועתיהדבר  מתוך התהליך  ונבנה במהלך  -,  ריכוז שהולך  הדורש  מחשבתי 

אנשים    אצל .  השיעור מחסומים   הרבה  לשחרר  להם  מאפשרת  הזו  העקיפה  הדרך  דווקא 

 י. בתודעה ולהיכנס למצב מדיטטיב

  בהשהייה במצ •

בזמן השהייה    ואז ממשיכים.  תרגיל במהלך השיעור יש מצבים בהם שוהים כמה רגעים  בכל

    המורה יכול להפנות תשומת לב לדברים שונים כמו:

  כשהראש  על כפות הידיים? עד כמה המרפקים נפתחים -

 לב שלא עצרתם את הנשימה!  -שימו - 

 האם כל הצד של הרגל ,כולל העקב, נוגע בקרקע?  -

איזה חלק של הצלעות אתם נשענים? והאם אתם נשענים על אותו החלק בשכיבה על  על    -

 . הצד השני?

עוזרות לאנשים    אלה, מעבר לכך שהמתעמל לומד ומגלה כך דברים על עצמו,  רותאהערות/ה

ניתן להם תוכן שקשור  ש . זאת משוםלהישאר ממוקדים ,שקשה להם להיות במצבים פסיביים

מת נשים שטוב להם להיות בתנוחה מסוייש או , שהם יכולים להקשיב לו.השיעורלתהליך של 

בה בשקט  זהולשהות  לליווי  זקוקים  ופחות  להקשבה  ,  רובד  עוד  מעניקות  האלה  . השהיות 

 והם חלק מהריתמוס של השיעור.  העמוקה
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 אינסוף קומבינציות ואלמנט ההפתעה •

  אך   מצרפים להם עוד, כמו  בהרכבת פאזל.השיעורים מתחילים בתנועות בודדות ולאט לאט  

  בהרכבת פאזל יש תוצאה מוגמרת אחת ויחידה הידועה מראש, תמונה שרוצים להגיע אליה.

הגוף במסבמחשבת  להרכיב  שאפשר  תנועות  אינסוף  קיימות  וכהמשך  ג,  הנושא,  אותו  רת 

   לאותה התנועה.

המתעמל יכול בכל שלב    .יודע לאן השיעור מוביל ואיך ייראה בסוף  , בשונה מהמתעמל,המורה

כי הוא מבין את הה ניתנים רמזים   ו"לאן המורה חותר",  גיוןילצפות מראש את ההמשך  גם 

שיגיעו כך שניתן להתמסר    .לפיתוחים  ונותן תחושה של המשכיות  מרגיע  המורה  הקול של 

 לתהליך.  

מחכה בכל שלב לשמוע את ההנחיה,   הוא  .ה הבאהלא יודע מה תהיה התנוע,  אבל המתעמל

גם אין לו בראש  .  לו  ואולי יופתע וזו תהיה דווקא תנועה חדשה ולא מוכרת או חיבור שלא ציפה

  את התמונה המוגמרת )הקומבינציות שעושים בסוף השיעור(,היא הולכת ומתהווה בתודעתו.

הדבר דומה להקשבה למוסיקה לא מוכרת, כשבחלקים ממנה נדמה שציפית לשמוע אותם, 

ש"ברור" שהקטע הבא הוא ההמשך לקטע הקודם. אבל מתישהו יגיע פיתוח מפתיע, אולי קצב  

מתחילה להשתנות ולהתפתח בצורה מפתיעה.    פשוט  המוסיקהששונה שיצא מההרמוניה או  

ת במוח אפשרויות שונות לחיבורים בין דברים,  ור שפותחבמהלך השיעו  ותת הפתעוכך גם קיימ

של  ת לערנות תמידית לצד ההרגשה הבטוחה  וגם גורמהן  להבדיל מלחשוב בתבניות קבועות.  

 דרגת קשב גבוהה. להערנות הזו היא עוד גורם במחשבת הגוף המוביל  להיות מובל.

 

 : אווירת הקשיבות הקבוצתית •

יש משהו לא מילולי שעובר בין המתעמלים בקבוצה, כולל המורה. הקשב הקבוצתי הוא מעבר  

לחיבור בין הקשב האישי של כל אחד ואחד. בפסיכולוגיה קיימות התופעות של העברה, העברה  

והשלכה. אלה רגשות, רעיונות,  מחשבות, אסוציאציות ודינמיקה של יחסים שעוברים נגדית  

בין המטפל למטופל. בשיעורים של מחשבת הגוף יש "רוח של הקשבה"  בדרך לא מילולית  

רוח מדיטטיבית" שעוברת בקבוצה, למרות שכל אחד עובד ומרוכז לגמרי בעצמו.  "ולפעמים  

,  עם נטייה לפטפט יש קבוצות יותר קשובות מאחרות, יש   באופן אבסולוטי.  זה לא קורה תמיד 

שבחוץ   ברעשים  ביום,  גם  המדיטטיביתמו  שמפריעיםתלוי  היכולת  את  במבנה  אתגרים   ,

בדרך כלל מלווה את השיעור שקט וריכוז של    אך.   השיעור שדורש ריכוז יותר או פחות גבוה...

 הקשבה משותפת התורמת לריכוז האישי של כל אחד עם עצמו.  

 

 

 : סיכום

לא כל התלמידים    בין המרכיבים השונים שהזכרתי מוביל להקשבה גבוהה.  והשילוב  הצירוף

השיעורים הם סוג של רוגע, סוג של הקשבה לעבודת הגוף,  מהם  נכנסים למדיטציה. לחלק  

למצב   וכניסה  יום  היום  התנתקות ממחשבות  מדיטטיבית של  חוויה  על  מדווחים  רבים  אבל 

שיעור כחיבור בין רכיבים בודדים קטנים ליצירה  אפשר לראות כל   תודעתי אחר בזמן השיעור.  

אור המרכיבים של השיטה יכול לעשות רושם של שיעורים בהם יתפסיפס דינמי.    הדרגתית של

לזרום עם התנועות בלי לחשוב    בחלקים רבים מהשיעור אפשר  מאמץ חשיבתי גבוה תמידי. אך

אני חושבת שהתנודתיות הזו  כמעט, עד שמגיע השלב הבא שבו צריך שוב ריכוז גבוה יותר.  
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כתלמידה    בשבילי,   והמעברים בין דרגות שונות של קשב מעמיקים אותו ותורמים למדיטציה. 

מורה, זהו רווח גדול שאני מקבלת מהשיטה ורואה ברובד הזה הרבה יופי מעבר להטבה  כו

ב  הפיסית אינטנסיבית  סדנא  מעבירים  היו  שאם  אני משערת  השיעורים.  מחשבת "בעקבות 

לפני    FMRIבבדיקת  ארתי  יתוצאות דומות למחקרים שת  שבועות היו רואים  8למשך    "הגוף

 שינויים במבנה המוח. המעידים עלואחרי הסדנא, 
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