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 הרפיה 
 

היכולת להפיג את המתח הממלא את גופנו באופן יזום היא כלי חשוב ומשמעותי אשר יכול לסייע  

לנו המבוגרים וכן לילדים. להלן תרגילי הרפיה אשר תוכלו להיעזר בהם בעת הצורך. התרגילים  

 מאפשרים הקשבה לגוף ומעלים את המודעות שלנו לעצמנו . 

נצלו את השהות  יות יעיל ושימושי גם בחיי היומיום. כלי זה שימושי במצבי חירום אך יכול לה

 המשותפת לפיתוח יכולת ההקשבה העצמית והוויסות שלכם ושל ילדכם. 

 כל אחד יכול.... 

 

סדרת הנחיות שקטות ומתונות לכיווץ בחוזקה של קבוצות שונות של שרירים   –שיטת ג'קובסון 

 והרפייתם. יש לחזור כמה פעמים על הכיווץ וההרפיה. 

אפשר להתחיל בכפות הרגליים, לעבור לשוקיים, לירכיים, לשרירי הסוגרים, לבטן התחתונה,  

ים, לצוואר, כשמגיעים לראש  לשרירי הבטן, לבית החזה, לכפות הידיים, למרפקים, לזרועות לכתפי 

 יש לכווץ ולהרפות לחלופין את המצח, העיניים, הלחיים, הפה ואת כל שרירי הפנים יחד. 

 אנחנו עומדים לתרגל יחד תרגיל של הרפיה. 

"בעוד זמן קצר תשרה עלינו אווירה של נינוחות של ורפיון. כדי שהגוף יאגור אנרגיות חיוביות עליו  

הרפיה, רפיון שרירים. עלינו ליצור לנו מקום לאוויר, לאפשר זרימה טובה של דם,  לאפשר לעצמו 

 חמצן ואנרגיות חיוביות. 

כך שחרורם באופן הדרגתי עד כדי  -ההרפיה שאותה נתרגל מבוססת על כיווץ של שרירים ואחר

 תחושת הרפיה. 

הישבן מונח בנוחות   וכעט, נשב בתנוחה נוחה, נדאג שיהיה לנו מספיק מקום לרגליים, נרגיש את 

ותופס מקום מלא על הכיסא, נשתדל שלא יהיו לנו אברים חסומים כדי שתתאפשר זרימה בכל  

 הגוף. 

 הרגליים לא מונחות זו על זו, הידיים לצידי הגוף. 

 נעצום עיניים, נרגיש אותן עצומות בנינוחות. 

 נתחיל את ההרפיה בשלוש נשימות עמוקות. 

 ץ הדם, על מתח השרירים ועל טמפרטורת הגוף. הנשימות משפיעות מאוד על לח
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לאט.  -ננשום כך שנמלא את הבטן באוויר, כך שהבטן תתנפח כמו כדור, ואז נוציא את האוויר לאט

 נרוקן את הבטן מהאוויר. 

 ושוב ננשום עמוק ונרוקן את הבטן, ופעם אחרונה, ננשום עמוק... ונרוקן את הבטן. 

י הגוף השונים. ע"י כיווץ אנו יכולים לחוש טוב יותר את  עכשיו נתחיל לכווץ ולשחרר את איבר 

 ההרפיה שאחרי הכיווץ. נכווץ ונשחרר. כל איבר פעמיים. 

נכווץ את כף היד לאגרוף, נרגיש אגרוף חזק, ונרפה לאט לאט, נשחרר את כף היד נשחרר את  

 האצבעות ושוב... 

 גיש אותה רפויה לחלוטין, ושוב... נכווץ את היד כולה כך שתתקרב אל האוזן, ונרפה אותה כך שנר

Shaking  -  ניעור 

לעמוד בתנוחה נוחה עם ברכיים מעט כפופות, ובמשך ארבע דקות לנער    עצמנו והילדיםמזמינים את  

הילדים  לצלילי מוזיקה קצבית. בתום ארבע דקות יש לבקש מן    –גפיים, ראש וגוף    –את איברי הגוף  

 לעמוד, לנשום עמוק ולהתרכז בתחושות של הגוף. 

 

 –  ילדים צעיריםבהסברה ל

לחילופין, ניתן להשתמש בהמשגה של    נשיפה-מומלץ להיעזר בבועות סבון לצורך תרגילי הנשימה

ולהפנות את תשומת לב הילדים להכנסת והוצאת האוויר וכן  – "להריח פרח ולכבות את הנר" 

 וויסות העוצמה שלו. 

 

 

 בהצלחה,

 צוות שפ"ח שומרון

 

 

 


