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בהתאמה למזג האוויר שמשתנה 
והופך לחורפי, גם אנחנו הולכים 

ומשתנים. השינוי הזה יכול 
להיות חיצוני בלבד, אבל הוא 

גם יכול לגעת במיתרים פנימיים עמוקים. 
אנחנו מתעטפים ביותר בגדים, מתכנסים 

פנימה, נשארים יותר בבתים והופכים 
 לפחות ופחות פעילים.

בתקופה הזאת "אנשי החורף" מתחילים 
להתעורר. לדידם, יום סגרירי וגשום הוא 

הזדמנות נהדרת לכוס שוקו חם, למרק או 
לתבשיל מהביל, ויום מושלג נחשב אצלם 

ליום חג. לעומת זאת, אחרים מחכים בכיליון 
עיניים לקרן השמש הראשונה של האביב, 

מכיוון שהחורף מעלה בהם תחושות לא 
נעימות, דכדוך ולעתים אף דיכאון. 

יש המסבירים את תחושות הדכדוך האלה 
בשינויים הורמונליים ואחרים הנובעים 

מהחשיפה המצומצמת שלנו בחורף לאור. 
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אחרים מוסיפים שמיעוט הפעילויות 
החברתיות בחורף והנטייה להסתגרות 

בבתים מצמצמים את הגורמים המסיחים 
ועלולים להביא אותנו לשקוע בתוך עצמנו. 

"את הדכדוך ירגישו בעיקר אנשים 
שמתקשים למצוא את השמחה הפנימית 

וזקוקים לגורמים חיצוניים שישמחו 
אותם", אומרת הנטורופתית שני ריף 

פרופסורסקי. אולי אם נעשה היכרות מעט 
יותר מעמיקה עם החורף, נוכל להתחיל 
להבין את מהותו ונלמד כיצד להתכונן 

אליו ולהכין את עצמנו לקראתו, ובעיקר 
איך לחיות איתו בהרמוניה.

הרמוניה עם הטבע
אולי הסגריריות וההסתגרות של האנשים 

בבתים בחורף מעצימות בתוכם את 
תחושת הנפרדות מאנשים אחרים. ואולם, 

כפי שהאדם הוא תמיד חלק בלתי נפרד 

מהאנושות, כך גם החורף הוא חלק בלתי 
נפרד מעונות השנה. המופעים של החורף 

משתנים בין השנים, אבל הוא תמיד מגיע 
אחרי הסתיו, ולאחריו תמיד מגיעים 

האביב והקיץ ושוב חוזר חלילה. זהו אחד 
מהביטויים של המחזוריות הקיימת בטבע.

"בטבע הכול פועם", מסבירה נטע אלוני, 
המובילה את מרכז טנקה ומלמדת את 

שיטת העולם האינדיאנית. "פנימה 
והחוצה, מצטמצם ומתרחב. כמו גאות 

ושפל, כמו ירח מלא וחסר - כך גם עונות 
השנה. שבטי האינדיאנים חיו בטבע, 

הקשיבו לו ולמדו לחיות עמו בהרמוניה. 
הציר המרכזי הוא ההבנה שלכל דבר 

שמתרחש בעולמנו יש שיעור חשוב ללמד 
אותנו על עצמנו, ולכן עלינו להתמסר 

לתהליך מתוך הקשבה וכניעה". 
גם הסינים הקדמונים עבדו בהתאמה 
עם כוחות הטבע. "הם הבינו שהאדם 

מזג האוויר הסגרירי של 
החורף גורם לנו להתעטף, 
להסתגר בבתים, להתכנס 

בתוכנו, להיות פעילים פחות 
אפשר לשקוע בדכדוך ובתחושות לא נעימות ולייחל לתום ולעצור. 

החורף, אבל אפשר גם להתמזג עם הטבע, לאכול בהתאם, לנשום 

עמוק, להטעין את הגוף באנרגיה ולהתמסר לחורף ולמה שהוא מציע - עצירה, חשבון נפש 

והתבוננות עמוק פנימה כדי שנוכל להתחדש לצד הטבע באביב 

מאת: רינה בן–עמי

עכשיו מעונן
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המלצות לחורף
 שמרו על תזונה פשוטה.

 אכלו מזון מבושל וחם, אבל לא חם מדי.
 אם אתם אוכלים מזונות קרים, מומלץ שיהיו לפחות בטמפרטורת החדר.
 הכניסו לתפריט שלכם מזונות מרים ומלוחים כגון חסה, סלרי, אספרגוס, 

אלפלפא, גרגיר הנחלים, עולש, לפת, שיפון, שיבולת שועל וקינואה, רוטב סויה, 
מיסו, אצות, מלח, שעורה וכל מזון שעובר המלחה.

 הכניסו לתפריט מזונות מחממים כגון ירקות כתומים )בטטה, גזר, דלורית, 
עדשים כתומות ועוד(, קטניות, תבלינים של שורשים ושל זרעים כגון ג'ינג'ר, 

כורכום, קינמון, הל, כמון, פלפל שחור ופלפל חריף במידה.
 אכלו כל שלוש שעות בערך כדי לשמור על רמות אינסולין קבועות בדם.

 שתו משקאות חמים כגון חליטות תה )למשל, תה עם קינמון, עם ציפורן ועם 
דבש(, אבל לא חמים מדי.

 הימנעו ממוצרי חלב ומפירות טרופיים.
 התמסרו אל הלא נודע שבתוככם וזכרו שעבודת החקירה וההעמקה בחורף 

תביא אתכם לפריחת האביב.
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הוא חלק בלתי נפרד מהיקום ושקיים קשר 
הדוק וישיר בינו לטבע", אומרת שלי חרמון, 

מטפלת ברפואה סינית עתיקה. "לפיכך, 
לעונות השנה יש השפעה מכרעת על גדילתו 

והתפתחותו של האדם ועל בריאותו, ועליו 
לחיות עמן בהרמוניה".

בזמנים עתיקים יכולת הישרדותו של האדם 
הייתה תלויה ביכולתו לחיות בהרמוניה 
עם הטבע ועם המחזוריות שקיימת בו. 

התחברות זו אפשרה לו לא רק להבין את 
המחזוריות הזאת, אלא גם לחיות ולחוות 

אותה בעצמו. "האביב הוא התחלה חדשה, 
כמו השמש הזורחת, הבריאה החדשה", 

מתארת אלוני את מחזוריות השנה. "הקיץ 
מתבטא בחיפוש הדרך; בסתיו, כמו השלכת, 

אנחנו משילים דברים מיותרים; ובחורף 
 נשארת חוכמת הדורות". 

"באביב ובקיץ האנרגיה פעילה יותר, 
יאנגית", מסבירה חרמון. "הסתיו מכניס 

אותנו לחלק הפחות פעיל, הייני, והכול 
מתחיל להתכנס פנימה. בחורף התנועה 
זזה מהיאנג הפעיל אל היין הסביל. זוהי 

עונה של סגירה ושל שימור".

עצירה בתנועה
אז מהו חורף ואילו איכויות מתבטאות 

דרכו? "חורף הוא התקופה שבה כדור 
הארץ סופג את הגשם שהוא צריך ואת 

מנת הקור שהוא צריך, כחלק מגלגל 
השנה", אומרת ריף פרופסורסקי. 

"בסימנית הסינית שמבטאת חורף מופיעים 
קריסטלים של קרח ומעצור של סירה", 

מתארת חרמון. "יחד הם מבטאים עצירה 
בתנועה. בתקופה הזאת התנועה מתכנסת 

למטה, אל המעמקים. הפעילות היא עדינה 
כדי לשמר את האנרגיה ככל האפשר. חודשי 

החורף נקראים גם 'סגירה ואחסון', מכיוון 
שיש בהם סיום של התנועה הגלויה. ואולם, 

קיימת תנועה נסתרת, שמאפשרת חשבון 
נפש והתבוננות פנימית עמוקה שלנו בעצמנו 

מתוך השקט הפנימי".
"החורף מקביל לשעות הלילה", מוסיפה 
אלוני. "בלילה חשוך וכמעט שלא רואים 

דבר בחוץ. זוהי הזמנה לנו להיות בהלימה 
עם הפעימה החיצונית ולהיות מעט במקום 

החשוך. זה הזמן להתבונן פנימה ולראות 
את האור שבפנים, להקשיב לקולות הלב, 

להתכנס, לקבל הזנה מהריק ולהתמסר 
לידיעה שבמקום שבו כל השאלות נמצאות, 

שם גם כל התשובות".
ואולם, כנראה שבחיים המודרניים שלנו 

אין זה פשוט כל כך. הטכנולוגיה המתקדמת 
מאפשרת לנו לנתק את הפנים מהחוץ. 

"אנחנו חיים במציאות סינתטית", אומרת 
חרמון. "במרבית ימות השנה אנחנו נמצאים 

בתוך מבנים ממוזגים. כשחם מאוד בחוץ, 
אנחנו מכניסים את עצמנו למזגנים קרים 

מאוד, וכשקר - אנחנו מכניסים את עצמנו 
למקומות מחוממים מאוד. איננו מסונכרנים 

עם הטבע, ולכן אנחנו פוגעים בבריאותנו". 
"הטבע מזמין אותנו לריקוד של התכנסות, 

אבל אנחנו מפרשים זאת כצמצום או 
כחוסר עשייה", מוסיפה אלוני. "אנחנו 

רגילים לחיות את חיינו במהירות וביעילות. 
לכן, אנחנו חיים באופן די שטוח, נטולי 

פעימה. ההתכנסות היא אמנם פסיבית, אבל 
חשוב להבין שזוהי עשייה חשובה מאוד 

שמאפשרת לנו התבוננות והכנה לשלב הבא. 
אם יש צורך בתוכנו שאינו מקבל מענה, 

בסופו של דבר הוא יזעק את צעקתו".
ואכן, המעברים הקיצוניים - כגון 

השאיפה לניהול חיינו כקו רצוף מתמשך 
אחד בלי להתאים את המקצב הפנימי 

לזה החיצוני, הטבעי - גובים מאיתנו 
מחיר שאיננו ערים לו תמיד או מבינים 

אותו. הקשיים המשמעותיים שלנו 

נטע אלוני: "הטבע מזמין אותנו לריקוד של התכנסות, אבל אנחנו מפרשים זאת כצמצום או 
כחוסר עשייה. אנחנו רגילים לחיות את חיינו במהירות וביעילות. לכן, אנחנו חיים באופן די 

שטוח, נטולי פעימה. ההתכנסות היא אמנם פסיבית, אבל חשוב להבין שזוהי עשייה חשובה 
מאוד שמאפשרת לנו התבוננות והכנה לשלב הבא. אם יש צורך בתוכנו שאינו מקבל מענה, 

בסופו של דבר הוא יזעק את צעקתו"

נשימה עמוקה יותר. כדי להעמיק את הנשימה, אפשר לשכב על הגב ולהניח מתחת לבית החזה כרית או שמיכה, לפרוש את הזרועות לצדדים ולקחת כמה נשימות עמוקות ומלאות
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מתבטאים בעיקר ב"מעברים". "בין שתי 
העונות הדומיננטיות - הקיץ והחורף, 

קיימות שתי עונות מעבר - הסתיו 
והאביב", מסבירה חרמון. "ואולם, 

בישראל הסתיו קצר יחסית והמעבר 
מהחום אל הקור די מהיר. אנשים רבים 

מתקשים לעשות את המעבר הזה בין 
עונה לעונה. ברפואה הסינית עונות השנה 

משויכות לאלמנטים השונים - אביב 
לעץ, קיץ לאש, סתיו למתכת וחורף 

למים. אלמנט האדמה נמצא במרכז ואין 
לו תנועה. הוא נמצא במעברים, ב–18 

הימים האחרונים של כל עונה. לכן, אם 
אדם מתקשה לעבור בין עונה לעונה, צריך 
לבדוק ולאבחן את אלמנט האדמה הקיים 

בתוכו, ובכל אופן לזכור שמחלה היא 
למעשה הפרה של הרמוניה - של האדם 

עם עצמו ועם הטבע".

נשימה עמוקה
"כלפי חוץ החורף נראה כתקופה נטולת 
חיים", אומרת ריף פרופסורסקי, "אבל 

למעשה הוא תקופה עם הרבה מאוד חיים 
פנימיים, שמתבטאים באביב". "על האדם 

לחיות עם הטבע ולכבד גם זמנים של 
התכנסות וחיפוש פנימה", מדגישה אלוני. 

"כך באביב הוא ישוב ויצמיח את ניצני 
ההתחדשות עם עשייה מדויקת יותר". 

אז במובן מסוים, החורף הוא תקופה של 
מוות כלפי חוץ. התנועה החיצונית נעצרת, 

הכול קפוא, אך בפנים קיימת הזדמנות 
לעבודה פנימית עמוקה שתכין אותנו 

לפריצה או ללידה המחודשת שיתרחשו 
באביב. גם אם איננו יכולים להתנתק לגמרי 

מהחיים המודרניים, עדיין יש באפשרותנו 
להיות ערים יותר ולהשתמש במה שהטבע 

נותן לנו כדי לבנות לעצמנו מעגל חיים 
מעט יותר יציב ולחיות חיים מאוזנים יותר, 
לכל הפחות כאלה שיעזרו לנו להעביר את 

החורף הזה בשלום, ואולי גם עם איזו פריחה 
מחודשת באביב. נוכל להתחיל בשני דברים 

בסיסיים - נשימה ותזונה.
"באמצעות הנשימה אנחנו מתחילים את 

חיינו בעולם הזה וגם נפרדים מהם", אומרת 
שלומית אופק, מורה בכירה ליוגה, מוסמכת 

שלי חרמון: "אנשים רבים מתקשים 
לעשות את המעבר בין עונה לעונה. 

ברפואה הסינית עונות השנה משויכות 
לאלמנטים השונים - אביב לעץ, קיץ לאש, 
סתיו למתכת וחורף למים. אלמנט האדמה 

נמצא במרכז ואין לו תנועה. הוא נמצא 
במעברים, ב–18 הימים האחרונים של כל 

עונה. אם אדם מתקשה לעבור בין עונה 
לעונה, צריך לבדוק ולאבחן את אלמנט 

האדמה הקיים בתוכו ולזכור שמחלה היא 
הפרה של הרמוניה - של האדם עם עצמו 

ועם הטבע"
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באיורוודה ויוגה תרפיה ממוקדת גוף–נפש. 
"הנשימה מחזורית ומופעלת באופן בלתי 

רצוני. עם זאת, יש באפשרותנו לקבוע את 
עומקה ואת מהירותה. הנשימה מאפשרת 

לנו להוציא מתוכנו את כל האוויר המשומש, 
ולאחר מכן להחדיר אל גופנו חמצן טרי 

ולהטעין את הגוף באנרגיית חיים חדשה 
ורעננה - 'פראנה'. במרבית הזמן אנחנו 
נושמים נשימות שטוחות ואוטומטיות, 

המנצלות רק כשליש מנפח הריאות שלנו 
ומאפשרות לגוף שלנו להתקיים ברמה 

הבסיסית. בחורף, כשהאנרגיה נמוכה, אנחנו 
יכולים להשתמש בנשימה כדי להתחבר אל 

מקורות האנרגיה של היקום ולהטעין את 
עצמנו בחיוניות, במרץ ובשמחה. באמצעותה 

אנחנו יכולים גם להאיץ את זרימת הדם 
וכך להעלות את חום גופנו, לטהר את הדם, 
לחזק את מערכת החיסון, לעודד את חילוף 

החומרים ולסייע בפירוק מתחים וחרדות 
שהצטברו אצלנו בגוף". 

אופק ממליצה על כמה תרגילים פשוטים 
שיכולים לסייע לנו לעורר בתוכנו את 

אנרגיית החיים, בעיקר בחורף. השאיפה 
והנשיפה מבוצעות דרך האף בלבד, 

ואפשר לבצע את כל התרגילים חמש עד 
עשר פעמים. 

נשימה עמוקה ומלאה בישיבה. "מתחילים 
בנשיפה ארוכה דרך האף. כפות הידיים 
מונחות על הבטן ומאפשרות לנו לחוש 
בהתרוקנות שלה מהרעלים ומהדברים 

המיותרים. אפשר לשהות מעט במקום הריק 
הזה, ואז לקחת שאיפה עמוקה שממלאת 

את הבטן ומחדירה אל תוך גופנו חמצן טרי 
שמתפשט אל כל התאים שבגוף. אפשר 
לתרגל את הנשימה הזאת גם בעמידה. 

משלבים אצבעות, ובשאיפה מרימים את 
הזרועות למעלה. עשר נשימות כאלה ירגיעו 

את מערכת העצבים ויעוררו אותנו". 
נשימה עמוקה יותר. "כדי להעמיק את 

הנשימה, אפשר לשכב על הגב ולהניח 
מתחת לבית החזה כרית בצורת גליל 

או שמיכת פליז מגולגלת, שגורמות 
להקשתה של הגב העליון ולפתיחה של 

בית החזה לרווחה. פורשים את הזרועות 
לצדדים ולוקחים כמה נשימות עמוקות 

ומלאות. תרגיל זה גם מקל את הנשימה, 
מכיוון שכל אזור החזה, צ'אקרת הלב 

והריאות פתוחים לרווחה".
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טיפים 
  לקבלת מרקמים שונים של מרק אפשר לטחון חלק מהירקות במעבד מזון 
או לחתוך אותם לחתיכות קטנות או לחתוך גס ובסוף הבישול למעוך אותם 

בעזרת בלנדר–מוט או לרסק את המוצקים במעבד מזון ולהחזיר לתוך הנוזלים. 
  שימו לב לא לבשל יותר מדי את הירקות כדי לא לאבד יותר מדי מטעמם 

ומערכם התזונתי.
  אם משתמשים בדגן שבושל מראש, כגון שאריות אורז שבושל ללא תוספות, 

או בשיבולת שועל, רצוי להוסיף אותם בסוף.

מרק ירקות חורפי
מתכון של שני ריף פרופסורסקי

אופן ההכנה
1 מרתיחים את המים בסיר גדול 

ומוסיפים את הגריסים, את הבטטה, 

את האצות, את הירקות, את התבלינים 

 היבשים ולקראת סוף הבישול את

עשבי התיבול. 

2 מדללים את המיסו במעט מנוזלי 
 המרק ומוסיפים לסיר לקראת

סוף הבישול.

3 מוסיפים לסיר את שמרי הבירה, 
 טועמים ומתקנים את התיבול

במידת הצורך.

ההגשה
מומלץ להגיש בתוך חצי דלעת קטנה 

אחרי שמוציאים ממנה כמחצית מעובייה 

ומוסיפים למרק.

החומרים 
3 ליטר מים

1/2 כוס גריסי פנינה או דגן מלא אחר

1 בטטה

חופן אצות ים כגון אראמה או וקאמה

ירקות מכל הבא ליד: דלעת, קישוא, גזר, 

סלרי, בצל, כרשה, שום, לפת, כרוב, סלק, 

שומר ועוד - רצוי מחלקים שונים של 

הצמח כגון עלים, שורשים וגבעולים

תבלינים יבשים לפי הטעם: כורכום, כמון, 

קימל, שומר, פלפל שחור ועוד 

עשבי תיבול טריים לפי הטעם: 

פטרוזיליה, שמיר, סלרי עלים, ריחן, 

רוזמרין, כוסברה וקורנית

1 כף משחת מיסו

1 כף אבקת שמרי בירה

מתוך הספר "תזונה בריאה וטעימה", מאת: שני ריף–פרופסורסקי, הוצאת בית המרפא של חן ושני 
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קאפהאלאבטי או נשימת הקרקפת 
המבהיקה. "הנשימה הזאת טובה מאוד 

בחורף, מכיוון שהיא יוצרת חום ומעוררת 
את המוח. לוקחים שאיפה מהירה מאוד 

דרך האף וממלאים את הבטן, ומיד 
בבת–אחת מוציאים את האוויר מתוך 

הגוף החוצה. מתרגלים את הנשימה חמש 
פעמים ברציפות. זה מאפשר לנו להוציא 

בבת אחת זיהומים מהריאות, לנקות את 
מעברי הסינוסים, להקל הצטננות ולחזק 

את הסרעפת ואת דופנות הבטן". 

תזונה מאוזנת ומחזקת
גם תזונה נכונה המותאמת לעונות השנה 

יכולה לסייע לנו לחיות בצורה מאוזנת 
ובהרמוניה עם הטבע. "לקראת החורף, 

חשוב לחזק את הגוף", מדגישה ריף 
פרופסורסקי. "צריך לוודא שיש לו מספיק 

ויטמין סי, שמצוי בהדרים ובכל הפירות 
והירקות הטריים; אבץ, שיש בעיקר בגרעיני 

 דלעת לא קלויים, בדגנים מלאים,
באגוזים ובזרעים; ואם יש נטייה למחלות 
חורף - אז גם ויטמין איי, שאפשר לקבלו 

רק מהחי. כשמגיע החורף, רצוי לצרוך 
מזונות מחממים כגון ירקות כתומים, 

קטניות, תבלינים של שורשים ושל זרעים 
כגון ג'ינג'ר וכורכום, קינמון, כמון, פלפל 

שחור ופלפל חריף במידה". 
"בחורף עלינו לבחור במזון שטעמו מלוח 

ומר", מוסיפה חרמון. "טעמים אלה 
מאפשרים לכנס את חום הגוף פנימה, עמוק 

יותר לכיוון הכליות. עם זאת, יש להימנע 
ממליחות יתר. מזונות הנחשבים למרים 

הם: חסה, סלרי, אספרגוס, אלפלפא, 
גרגיר הנחלים, עולש, לפת, שיפון, שיבולת 

שועל וקינואה. את הטעם המלוח אפשר 
למצוא ברוטב סויה, במיסו, באצות, במלח, 
בשעורה ובכל מזון שעובר המלחה. כמו כן, 
המזונות המרים והמלוחים הם בעלי אופי 
מקרר, ולכן יש להוסיף להם מזונות בעלי 

אנרגיה מחממת יותר כגון כרשה, שום, 
עירית, זרעים ואגוזים כגון שומשום, אגוזי 

מלך וערמונים. את המזון יש לבשל לזמן 
ממושך על להבה נמוכה".

"מומלץ גם לשתות חליטות תה שונות", 
מוסיפה ריף פרופסורסקי, "בעיקר כאלה 

שיש בהן קינמון, הל, ציפורן וג'ינג'ר. לנענע, 
לעומת זאת, יש אופי מקרר, ואפשר להוסיף 

אותה רק כטעם או כמסייעת בהורדת 
החום. כמו כן, גם כששותים חם צריך 

לשמור שהטמפרטורה של השתייה תהיה 
קרובה יותר לטמפרטורת הגוף כדי שהוא 
לא יצטרך להשקיע הרבה אנרגיה בחימום 

או בקירור המזון".

התמסרות לזרימה
כדי שהזרע ששתלנו בסתיו יוכל לצאת אל 

מחוץ לאדמה ולפרוח באביב, הוא צריך 
לאבד את עצמו כזרע בחשכת האדמה 

שבתוכה נטמן ולהתמסר לתהליך העמוק 
של החורף, גם בלי שידע מה תהיה צורתו 

החדשה באביב. באופן דומה, גם אנחנו 
צריכים לסמוך על התנועה והזרימה 

הטבעיות של החיים ולהתמסר להן כדי 
שתתאפשר לנו התפתחות, מכיוון שמה 

 שנעצר לאורך זמן מאבד את החיות
ואת החיוניות.

אין זה תמיד קל לנו, בעיקר מכיוון 
שאנחנו חוששים לאבד את מה שיש לנו 

כבר בידיים ושנדמה לנו שהוא בטוח. 

לאורך שנים ארוכות התאמצנו לסדר 
את הדברים כדי שיהיה לנו נוח. פיתחנו 
מכשירים שיעשו במקומנו דברים רבים 

במינימום מאמץ, לעתים אף בלי להתחשב 
בטבע; למדנו לעבד את האדמה כמעט בלי 
להזיע ולגדל פירות וירקות בתנאי מעבדה. 

ואולם, אף שהתרחקנו מהטבע ובנינו 
לעצמנו בתים שמגנים עלינו מפני השפעות 

מזג האוויר, הטבע חזק יותר מאיתנו. גם 
אם איננו רואים או מבינים זאת עדיין, 

אנחנו חלק בלתי נפרד ממנו. אנחנו הטבע 
עצמו, רק שלאורך השנים התרחקנו ממנו. 

השאלה היא אם נבחר לחדש את הקשר 
איתו ואם נהיה מוכנים להקשיב ולהתמסר 

בחורף לחושך שבפנים, כדי שבאביב הוא 
יאפשר לנו את ההתחדשות הטבעית.

מרואיינים

שלומית אופק. בפיייסבוק: "אופק היוגה - 

סדנאות יישומיות לחיי היומיום"

www.tanka.co.il .נטע אלוני

www.shellyclinic.co.il .שלי חרמון

www.naturopath.co.il .שני ריף פרופסורסקי

שלומית אופק: "הנשימה 
מחזורית ומופעלת באופן בלתי 
רצוני. עם זאת, יש באפשרותנו 

לקבוע את עומקה ואת 
מהירותה. בחורף, כשהאנרגיה 

נמוכה, אנחנו יכולים להשתמש 
בנשימה כדי להתחבר אל 

מקורות האנרגיה של היקום 
ולהטעין את עצמנו בחיוניות, 

במרץ ובשמחה. באמצעותה 
אנחנו יכולים גם להאיץ את 

זרימת הדם וכך להעלות את 
חום גופנו, לטהר את הדם, 
לחזק את מערכת החיסון, 

לעודד את חילוף החומרים 
ולסייע בפירוק מתחים וחרדות 

שהצטברו אצלנו בגוף" 
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