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 Level one - 'א הנש
 

 הקיזיפמ תועיגנ ,היגרנא םע םידבועו םישח םיאור דציכ ? היגרנא יהמ •
  .תיטנאוק

   .םינוש היגרנא ירדת םע הדובעו רותיא תורשפאמה תואלגו יוהיז יכרד •

 השיח תולקמ ,תלטוטמ םע הדובעה תא קמועל הרכהו ,רירש תוקידב ןווגמ •
 .דועו

 :ףוג תודוקנ •

  .םירביאו ףוג תוכרעמ לש רדתה תודוקנ לא רוביח ◦

 .םייח ןוזיא תקינכט לש ףוגה תודוקנ לש ןמוקימ לש הרכה ◦

 .ןתוא ןזאל ךרדהו ןהלש תועמשמה תא קמועל הנבה ◦

 יופירל איבהל תנמ לע תויגרנא ןזאנו ררחשנ םכרד םייטגרנאה םירעשה •
 .קומע

 :סקטרווה תיגולונכט •

 ונל םירשפאמו ףוגה לעמו לע םיחנומה םייתמצע םייטגרנא םיסיטרכ ◦
 .תיטגרנא הרמתה

  .ןוזיאה יכילהתב ףוגה תא ןזאנ םתיא םייטגרנאה םיסיטרכה תא ריכנ ◦

 לש הקיטקרפב ונתוא םישמשמה וז תידוחיי היגולונכטמ םיפסונ םילכ דמלנ ◦
  . ןוזיאה

 יטגרנא ןוזיאל סקטרווה תייגולונכט תא םשייל דציכ ודמלת סקטרוו סרוקב ◦
 .בחרמהו םילטסירקה ,םימה ,ןוזמה ,יזיפה ףוגה לש

 .ףוגה ינפ לע םיסיטרכ לש םיפצרב שמתשהל דציכ ◦

 Vortex Chakra תייצטידמ ◦

 השיח תולקמב שמתשהל דציכ ◦
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 ותוא םינזאמ דציכו יטפואג חתמ והמ -יטפואג חתמ ◦

 סקטרוו יזכרמ ןוזיא ◦

 קוחרמ יופיר ,סקטרוו ילגעמ תרבוח תועצמאב ןוזיא ◦

 קוחרמ יופיר ,םייחה ץע תרבוח תועצמאב ןוזיא ◦
 

 ולאכ םילופיט לוגרתו המגדה .סקטרווה תקינכט ידי לע קוחרמ םילופיט •
  .ןווקמ ןפואב םג קוחרמ לפטל ונל ורשפאיש

 תומיסח םירימתמ ךיא םיגדנ .קומע ישגר ןוזיא ידי לע ישיאה רדתה ןוזיא •
 ישיאה רופיסה ךותל קימעהל תונוש םיכרד דמלנ ,ונייח ירופיסב תויטגרנא
 .ונייחב יתועמשמ רופישו תוחתפתה רוצייש ןפואב תיטגרנאהו תישגרה המרב

 םיילילשה תושגרה רורחש ללוכו םינבומ םיבלש 4 ב השענ ישגר ןוזיא •
 .השדח היווחב המיצעמ הריחבו שפנ-ףוגב םיעוקתה

 הקנמ ,’םייח ןוזיא’ב לופיט לכ םתוחש רצק ךילהת :תוליערו םילער ןוזיא •
  .תוליבגמ תונומאו םיקחדומ תושגר ,תומוארט ,םיפיגנ ,םיקדייח תיטגרנא
 .תורחא יופיר תוקינכטב םג םושייל ןתינ

 תושגרלו ישרושה םרוגל םרבחל ףוגב םייסיפ םיבאכ רתאל דמלנ :באכ ןוזיא •
 איבמה ,ףוגב היגרנאה ירעש ןוזיא תועצמאב םהב לפטל .םהב םינכושה
  .באכה שרוש לש יטגרנא יופירל

 ,םדוקה בלשב ודמלנש ףוגה תוכרעמ ךותב םיפסונ םירבאל יטגרנא ןוזיא •
 ךרדהו ןוזיאה ירסוח יבגל רתוי טרופמ עדימ לבקל לפטמל רשפאמש רבד
 .יופירל

 םיקדיח ,םיסוריו( םימזינגרוא-ורקימ לומ תוטולבו םירביא לש יטגרנא ןוזיא •
 .)’וכו

 ךילהתב ךומתל תנמ לע םיכרד ןווגמב ונמצע תא ןזאל דמלנ :ימצע ןוזיא •
 ונתוחתפתהל ועייסי ולא םילכ .םיישגרו םייזיפ םירגתא לומ ונלש ישיאה
  .םינושה םידברב

 םירביאה ןיב תרושקתה ךרד תא םיווהמש םיילמשח םילגעמל יטגרנא ןוזיא •

 לופיטל ,)חומה תונוא יתש ןיב רבחמה רשגה( םוסולק סופרוק יטגרנא ןוזיא •
 זוכירו ןורכיז תויעב ,םידומילה םוחתב םיישקב

 .הרדשה דומעל יטגרנא ןוזיא •
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 ,דחפ :לש םיאשונב תושגר תקיחמ לש ךילהת ללוכ ,ישגרה ןוזיאב הקמעה •
 תלוכי רסוח ,קותינ ,היחד תשוחת ,באכו רעצ ,קחדומ סעכ ,ימצע סרהל היטנ
 .’וכו ישגר קנח ,ימינפה לוקה תא עיבהל

 בחרמב הדובעל םילכהו עדיה תבחרהו הדימל ,ונחנאש םילפטמה לא רוביח •
  .ילופיט

 שפנהו חורה ,לופיטה םלועמ םיבר םיפסונ םילכו לפוטמ לפטמ יסחי דמלנ •
   .יעוצקמו קימעמ ילופיט רשקו הדובע ורשפאיש

  .דומילה תנש לכ ךרואל הרמתהו יופיר לש יתוחתפתה עסמ •

 ,תועדומ ךרד .תיתמצוע תישיא היצמרופסנרט רובענו ונמצע לא רבחתנ •
  .יונישו תישיא תוחתפתה ,םימסח יופיר
 םיישיא םייטגרנא םינוזיא ,הובגה ינאל רוביח , תויצטידמ ,םיליגרת תועצמאב
  .דועו םייתצובקו

  .םלועב הטישה יקיתוו יריכבמ ,ימואלניב הארוה תווצ םע הדימלו רוביח •

 רבכ תגשגשמ םייח ןוזיא תקינילק תחיתפל שורדה ימוחת בר עדי תדימל •
 .l 1leve םויסב


