
אז איך מתחילים לתרגל יוגה?  
מ ה ה ת ח ל ה. 

קורס יוגה מהיסודות בעל 4 מפגשים בני 75 דקות, אשר מתחלק לשני חלקים עיקריים: 

 :I חלק

- מהי היוגה? 

- נלמד לבסס את התרגול האישי, נקבל כלים לעבודה נכונה ונלמד איך לנוע אל תוך התנוחות 
בבטחה. 

- הבנת המכניקה מאחורי כל אסנה, מנח נכון ודיוק. 
 נעבור על סוגי תנועה בסיסיים: 

- פיתולים 
- כפיפות לפנים 

- כפיפות לאחור 
- תנוחות עמידה 

- טכניקות נשימה בסיסיות שמטרתן פיתוח הקשבה ותשומת לב לגוף ולתחושות, רתימת ההכרה 
לרגע הזה לייצב את התודעה ולהרגיע. את הטכניקות הבסיסיות האלו יהיה ניתן לקחת איתנו 

מהמזרן ולשלב אותן ככלי עזר בחיי היום יום שלנו. 
טכניקות אלו מטרתם לייצב את התודעה. 

 :II חלק
-נערוך אינטגרציה בין כל הכלים האלו ויישום הבנתם בהרכבת                                               

 רצף תנוחות באופן עצמי, הפעם ממקום של הבנה .

YOGA WITH HILA

יוגה מהיסדות



"יוגה אמיתית היא לא על הצלחת  
תנוחות מסובכות או הגעה עם הידיים לאצבעות הרגליים,  
יוגה זה מסע של גילוי עצמי וחוויה אינדיבידואלית עמוקה.  

זה מלמד אותנו להיכנע  
לאני הטבעי ולנוע מעבר למגבלות שלנו,  

אל תוך חווית חיים אחרת." 

למי מיועד התרגול? 
יוגה זה ל כ ו ל ם !כל מי שמעוניין להתחיל את צעדיו הראשנים, להכניס את היוגה לשגרה היומית 

שלו ,ולהבין את העקרונות המנחים ולתרגל בצורה נכונה ואפקטיבית. 

מה אני נדרש ממני כדי להתחיל לתרגל? 
רצון! סבלנות ומזרן לתרגל עליו , כל השאר כבר יקרה מעצמו.  

יוגה מחוץ למזרן: 
בנימה אישית אוסיף שאת אשר שקורה במזרן אני מתרגמת לחיים האישים שלי, את האתגר 

המנטלי, ההקשבה לגוף והחזרת ההכרה לרגע הנוכחי.  
תוך החזקות הגוף החיצוני שישמר לי ויקדם אותי אל עבר המטרות שלי. 

בסיום המפגשים, אני אמשיך להיות זמינה לכל שאלה וכמובן שאחכה לך בתרגולים נוספים ! 

תודה שבחרת בי להתחיל את המסע האישי שלך.
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מעבר לעמוד הפייסבוק שלי מעבר לעמוד האינסטגרם שלי

לפרטים נוספים אשמח לענות על כל שאלה 

https://www.instagram.com/hila_balilti/?hl=en
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%95%D7%92%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-Yoga-With-Hils-103705004548154/?modal=admin_todo_tour

