
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או 
בכל אמצעי דיגיטלי, אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר )לרבות צילום, הקלטה, שידור(, בין אם קיים 
היום ובין אם יהיה קיים בעתיד, כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה ללא אישור מפורש, מראש 

ובכתב, מן המוציאים לאור.
האחריות על תוצאות התרגול, היא על המתרגל/ת בלבד. מומלץ להיעזר במורה מוסמך/ת לשיטת איינגאר יוגה

תוכן העניינים

13 הקדמה / ב.ק.ס איינגאר 

17 מבוא / גיטה ס. איינגאר 

21 הערות לתרגום 

23 שער ראשון: תאוריה   

25 פרק 1: צעדים ראשונים ביוגה 
27 פרק 2: ארבעה נתיבים לשחרור 
32 פרק 3: נתיב היוגה 
57 פרק 4: האם יוגה מתאימה לנשים? 
61 פרק 5: מהי בריאות? 
66 פרק 6: האם יוגה אידיאלית לנשים? 
71 פרק 7: שלוש אבני דרך בחיי אישה 

81 שער שני: תרגול   

83 פרק 8: הכירי את גופך 
94 פרק 9: יוגה סאְדָהנה — שיטת תרגול ותנאים מוקדמים 

101 פרק 10: הכוונות והצעות לתרגול ָאַסנות 
116 פרק 11: סיווג הָאַסנות, טבלאות ואופן הביצוע 
141 פרק 12: ָאַסנות יוגה — אופן הביצוע והשפעות 



141  חלק 1 / ָאַסנות: עמידה 
162  חלק 2 / ָאַסנות: כפיפות לפנים 
185  חלק 3 / ָאַסנות: ישיבה ושכיבה על הגב 
200  חלק 4 / ָאַסנות: הפוכות 
236  חלק 5 / ָאַסנות: בטן וגב תחתון־מותנית 
249  חלק 6 / ָאַסנות: פיתולים 
260  חלק 7 / ָאַסנות: כפיפות לאחור 
271  חלק 8 / ָאַסנות: יוגה קּורּוְנָטה 
281 ראנאיאָמה בהריון   חלק 9 / ָאַסנות וּפְ
299  חלק 10 / ָאַסנות: מתקדמות 

303 שער שלישי: חוויה    

305 פרק 13: על מפתן השלווה 
חלק 11 / מּוְדָרה וָשָוואַסנה 

316 ראנאיאָמה  פרק 14: הכוונות והצעות לתרגול ּפְ
330 ראנאיאָמה  — טכניקות והשפעות  פרק 15: ּפְ

חלק 12 / אופן הביצוע 
346 פרק 16: ְדְהיאנה )מדיטציה( 

353 מקבץ צילומי התנוחות 

405 ביאורים לתעתיקים מסנסקריט 

407 מפתח 



ההולך בנתיב היוגה לומד לשלוט בתנודות התודעה ולייצבה כדי להבחין בעצמי 
הפנימי. דרך עצמי זה, שהוא צלול כבדולח, נגלה לו הנעלה.

ָהַגָווד־גיָטא מייעץ קרישנה לארג'ּוָנה כך: בּבְ

tapasvibhyo 'dhiko yogī 
jñānibhyo 'pi mato 'dhikaḥ
karmibhyaś cādhiko yogī
tasmād yogī bhavārjuna
46 VI .ב.ג

]היוגי נעלה יותר מהסגפן, המלומד, או איש המעשה; לכן, לך והיה יוגי, הו 
ארג'ּוָנה.[

הנתיבים  ששלושה  פירושה  אין  רבים  לשבחים  זכה  היוגה  שנתיב  העובדה 
האחרים נחותים ממנו, אלא שהיוגה הגיעה לשלמות מאחר שספגה בה שלושה 

הנתיבים האחרים של הידיעה, ההתמסרות והפעולה.
כל הגשמה שהיא זקוקה לאחדות. ללא התמסרות ואהבה, ָאדווָאיָטה, איחוד 
של נשמת היחיד עם רוח היקום היא בלתי אפשרית. לא ניתן להגיע לָאדווָאיָטה 
כזו,  במידה  בזה  זה  כרוכים  ופעולה  ידיעה, התמסרות  לבדו.  הידע  באמצעות 
ידיעה,  בלא  התמסרות  אין  הישג.  לשום  להגיע  ניתן  לא  מהם  אחד  שבלעדי 
אין פעולה בלא התמסרות והיוגה היא בלתי אפשרית בלי השילוב של שלושה 

הנתיבים. במובן זה היוגה היא ייחודית.



אְרָווטי )אלת האהבה והמסירות( את הסגולה של אמנות  האל שיוָוה הסביר לּפָ
ומדע היוגה, ביוגה ּביָג'ה:

jñāna-niṣṭho virakto 'pi dharma-jño 'pi jitendriyaḥ
vinā yogena devo 'pi na mokṣaṃ labhate priye
י.ב. פס' 32

השליטה  את  רכש  אשר  וזה  הצדיק,  המתבודד,  המלומד,  ָּפאְרָווטי,  ]הו 
בחושים, אפילו האל עצמו אינו יכול להגיע לשחרור בלי לעסוק ביוגה.[

ָרדיּפיקא נאמר: בַהְטָהה יוגה ּפְ

manaḥ sthairyaṃ sthiro vāyus tato binduḥ sthiro bhavet
bindu-sthairyāt sadā sattvaṃ piṇḍa-sthairyaṃ prajāyate
28 ,IV .ה.פ

]הגוף נותר חזק ובריא רק כאשר הָמַנס — הרובד המנטלי והנפשי שבתודעה 
— והְּפראָנה, שהיא הנשימה, יציבים מבפנים. כשהתודעה יציבה, הנשימה 
והאנרגיה החיונית גם הן מתייצבות. על ידי ייצוב האנרגיה החיונית, רוכש 

לו האדם חוזק וייצוב של הגוף.[



חשיבותה של בריאות
בריאות,  תמיד  תהיה  הבחירה  אלה  שני  בין  לבריאות.  ישווה  אשר  עושר  אין 
שהרי לא ניתן ליהנות מן העושר בלא בריאות, וניתן לשלוט בעושר אם האדם 

נהנה מבריאות טובה. 
ניָשד נאמר: בכתבי האּוּפָ

"בריאות מעניקה אריכות ימים, חוסן וכוח; בזכותם יהיה כל התחום הארצי 
שופע."

את כל מעשי החסד והמעלות הדתיות ניתן להשיג רק אם יש בריאות טובה. 

פרק 7 

שלוש אבני דרך בחיי אישה

היות שספר זה מכוון בעיקר לנשים, נסקור את שלושה ציוני הדרך החשובים 
בחייה של אישה, החל בנעוריה, עבור הגיל השלישי וכלה בזקנה.

וסת.  .1
היריון ולידה.  .2

גיל המעבר־הפסקת וסת.  .3

שלב  בכל  אלה  תפקודים  כיצד  נבחן  בחייה.  המשמעותיות  התקופות  אלה 
ראנאיאָמה מועיל לה. משפיעים על גופה ותודעתה והאם תרגול ָאַסנה וּפְ



ואת  הָאַסנות  את  החלקים,  את  בקלות  למצוא  למתרגלת  תאפשר  זו  טבלה 
התמונות. 

מס. סידורי ושם האַסנה
רמת         

ביניים

מספר תמונה
דרגה         

קלה
המצב השלם 

של התנוחה

חלק 1: ָאַסנות: עמידה

1־־־־־־־־־־1.   טאדאַסנה

2־־־־־־־־־־־2.   וריקשאַסנה

4־־־33.   אוטהיטה טריקֹונאַסנה

5־־־־־־4.   אוטהיטה פארשווקֹונאַסנה

ָהְדראַסנה 1 7־־־56.   ִויָרּבְ

ָהְדראַסנה 2 8־־־־־־6.   ִויָרּבְ

ָהְדראַסנה 3 9־־־־־־7.   ִויָרּבְ

10־־־־־־8.   ָאְרְדָהה צ'נדראַסנה 

11־־־־־־9.   פריווריטה טריקֹונאַסנה 

15־־־12, 13, 1014.  ּפאְרְשוֹוטאנאַסנה 

18־־־16, 1117.  פרסאריטה ּפאדֹוטאנאַסנה 

20־־־1219.  פאדאנגושטהאסנה 

21־־־1321a.  אּוטאנאַסנה

22־־־־־־14.  אדהֹו־מּוְקָהה ָשָוואנאסנה



שנה ראשונה — קורס ברמה בסיסית

 חלק 1 ]המספרים בסוגריים מפנים אל מספרי צילומי התנוחות[

2.     וריקשאַסנה )2(1.    טאדאַסנה )1(

4.     אוטהיטה פארשוואקֹונאַסנה )5(3.    אוטהיטה טריקֹונאַסנה )4(

ָהְדראַסנה 1 )7( ָהְדראַסנה 2 )8(5.    ִויָרּבְ 6.     ִויָרּבְ

10.   ּפאְרְשוֹוטאנאַסנה )15(9.    פריווריטה טריקֹונאַסנה )11(

13.   אּוטאנאַסנה )21(11.  )פרסאריטה פאדוטאנאַסנה )18(

14.  אדהֹו־מּוְקָהה ָשָוואנאסנה )22(

 חלק 2

16.   ג'אנו שיְרשאַסנה )26(15.   דנדאַסנה )23(

ְדָהה פדמה  17.   ָאְרְדָהה ּבָ
ְשצ'ימוטאנאַסנה )27(        ּפָ

18.   טריאנג מוקהאיקאפאדה 
ְשצ'ימוטאנאַסנה )28(        ּפָ

ְשצ'ימוטאנאַסנה )30(19.   מריצ'יאַסנה )29( 20.   ּפָ

ְדָהה קֹונאַסנה )35, 36, 37( 25.   אופוישטה קֹונאַסנה )41(23.   ּבָ

28.   מאלאַסנה )46(

 חלק 3

30.   ויראַסנה )49, 50(29.   סידהאַסנה )48(

32.   מחזור ויראַסנה )54, 55(31.   פדמאסנה )52(

ָטה ויראַסנה )58( 34.   פרווטאַסנה )59(33.   סּוּפְ

37.   ָמְטְסָיאַסנה )62(

 חלק 4

ה שיְרשאַסנה )65( ה ָסְרָוואְנגאַסנה )84, 87(38.   סאַלְמּבָ 47.   סאַלְמּבָ

49.   ָקְרַנּפידאַסנה )92(48.   ָהלאַסנה )89, 90, 88, 91(

ָטה קֹונאַסנה )93( 52.   אקה פאדה ָסְרָוואְנגאַסנה )95(50.   סּוּפְ

53.   פארשוואיקאפאדה 
       סרוואנגאסנה )96(

ְנְדָהה ָסְרָוואְנגאַסנה 54.   ֶסטּוּבַ
)99 ,98(       



Vṛkṣāsana — )2 2: וריקשאַסנה )תמונה
וריקשה פירושו עץ. בתנוחה זו, הגוף כולו מתארך כלפי מעלה כמו עץ.

אופן הביצוע: 
עמדי זקוף כמו בטאדאַסנה )תמונה 1(.   .1

ואת כפות הידיים  שלבי את אצבעות הידיים, הפכי את שורשי כף היד    .2
כלפי חוץ ומתחי את הזרועות קדימה בקו אחד עם הכתפיים.

הרימי את הזרועות תוך כדי התארכות כלפי מעלה לצדי האוזניים. כפות    .3
הידיים צריכות להיות מופנות אל התקרה.

השכמות  את  והכניסי  החזה  את  הרימי  קדימה.  הגב  צלעות  את  הביאי    .4
עמוק פנימה.

שמרי על ראש זקוף והביטי ישר לפנים.   .5
נשמי כרגיל, עמדי בתנוחה זו במשך 10 עד 15 שניות.   .6

את  שחררי  למטה.  כך  ואחר  קדימה  תחילה  הזרועות,  את  הורידי  כעת    .7
האצבעות השלובות.

השפעות: תנוחה זו שומרת על הטונוס של שרירי הכתפיים ועוזרת לשמור על 
יציבות ואיזון.

תמונה 2. וריקשָאַסנה: Vrikshasana המצב השלם



מּוְדָרא וָשָוואַסנה

ראנאיאָמה, אבל חלק זה מוקדש  אמנם רוב החלקים של הספר חולקו לפי אַסנה וּפְ
למהא מּוְדָרא, ָשְנמּוְקהי מּוְדָרא וָשָוואַסנה. ָשָוואַסנה היא המכנה המשותף של 
ראנאיאָמה גם יחד. בָשָוואַסנה המתרגלת משיגה הרפיה של הגוף,  האַסנה והּפְ
נשימה שקטה, שלווה של מערכת העצבים, יציבות נפשית ושלוות התודעה. כל 

ראנאיאָמה וְדְהיאנה. אלה חיוניים לּפְ
תמיכה  עם  השדרה  עמוד  הרמת  תרגול  היא  מּוְדָרא  המהא  של  מטרתה 
ושליטה על כיווץ איברי הבטן. ָשְנמּוְקהי מּוְדָרא מלמדת הסגת החושים; העיניים 
והאוזניים סגורים כלפי חוץ, אך נותרים קשובים וערים כלפי פנים — כך פורשת 

המתרגלת מן העולם ונלקחת עמוק אל תוך העצמי הפנימי.
לומדת  הסאְדהָקה  ראנאיאָמה.  לּפְ הכנה  הם  הללו  התרגולים  שלושת  כל 
לומדת  היא  החושים.  באיברי  ולשלוט  הבסיסיות  ְנְדהֹות  בּבַ לשלוט  להירגע, 

להתבונן פנימה.
ָשְנמּוְקהי מּוְדָרא וָשָוואַסנה אפשר לתרגל בכל עת. אם מתרגלים אותם לפני 

שהולכים לישון, הם מועילים מאוד לשינה עמוקה.

Mahā Mudrā )210 89: ָמהא מּוְדרא )תמונה

מהא פירושו כביר או אציל; מּוְדָרא פירושו מנעול, חותם או פעולת החתימה. 
זו נחתמים הפתחים העיקריים של הגוף. עמוד השדרה מורם  בתנוחת ישיבה 
על ידי לפיתת בהונות הרגליים באצבעות הידיים ומשיכתן; הדבר מקנה תמיכה 
ג'אנו  לפני  לתרגל  ניתן  המּוְדָרא  את  מעלה.  כלפי  במתיחתו  השדרה  לעמוד 

שיְרשאַסנה )תמונה 26(

אופן הביצוע:
שבי בדנדאַסנה )תמונה 23(.   .1

שמרי שהרגל השמאלית תהיה ישרה וכופפי את הברך הימנית. הניחי את    .2
ריֵנאום. הרגל הכפופה  צדי הירך והשוק על הרצפה. קרבי את העקב אל הּפֵ

צריכה להיות בזווית ישרה אל הרגל השלוחה לפנים.
האריכי את זרועותייך והקיפי את הבוהן של כף הרגל השמאלית באגודלים,    .3

באצבעות המורות ובאמות של שתי כפות הידיים. 
ישרי את שתי הזרועות במרפקים.   .4

אחזי היטב את הבהונות כדי להרים את הגו ולהאריך את עמוד השדרה.    .5
הרימי את הגו עוד יותר על ידי שמירה על אחיזת אצבעות הידיים ולחיצת 

הירכיים אל הרצפה.
הרכיני את הראש מן העורף עד שהסנטר ינוח בשקע של עצם הבריח.   .6



הרפי את הראש ואת המצח. אל תכווצי את הגרון. )ראי פרק 14, ג'אָלְנְדָהרה    .7
ְנְדָהה, סעיף 29 עד 31( עצמי עיניים. ּבָ

נשפי את כל האוויר בריאות ואחר כך שאפי מלוא ריאותייך אוויר. הדקי    .8
את הבטן מפי הטבעת ועד הסרעפת ומתחי את עמוד השדרה כלפי מעלה. 
 ,)210 )תמונה  5 שניות  עד   3 הישארי במצב השלם של התנוחה למשך 

עצרי את הנשימה והקפידי על הנקודות הבאות:
שמרי על חזה רחב;  )i(

הרפי את העיניים, את המצח, את הלשון ואת שרירי הפנים;  )ii(
הקפידי שהגוף לא יטה ימינה;  )iii(

הגבירי את אחיזת האצבעות בבוהן כדי להאריך את עמוד השדרה.  )iv(
נשפי, ותוך כדי הנשיפה הרפי את המתח בבטן מבלי לשמוט את עמוד    .9
השדרה. שאיפה, עצירת נשימה ונשיפה מהוות מחזור שלם. בצעי 5 עד 8 

מחזורים.
לאחר השלמת מחזורי הנשימה, הרימי את הראש, פקחי עיניים, ישרי את    .10

הרגל הימנית וחזרי לדנדאַסנה )תמונה 23(.
שמרי שהרגל הימנית תהיה ישרה וכופפי את הברך השמאלית. חזרי על    .11

שלבים 2 עד 10 והחליפי את המילה ימין בשמאל, ולהיפך.
עצירת הנשימה חייבת להיות שווה בשני הצדדים.   .12

שלוש  את  מסוימת  במידה  משיגה  את  מּוְדָרא  ָמהא  תרגול  ידי  על  השפעות: 
ְנְדָהה. ְנְדָהה ומּוָלה ּבָ ְנְדהֹות, כלומר: ג'אָלְנְדָהרה ּבאְנְדהא, אּוִדיָיאָנה ּבָ הּבַ

ּבאְנְדהא פירושו כבול. זוהי פעולה שבאמצעותה איברים או חלקים מסוימים 
ְנְדָהה הצוואר והגרון מכווצים על ידי  בגוף מכווצים ונשלטים. בג'אָלְנְדָהרה ּבָ
ְנְדָהה  ּבָ באּוִדיָיאָנה  החזה.  עצם  וקצה  הבריח  עצם  בין  ברווח  הסנטר  נעילת 
מעלה.  כלפי  מורמת  והסרעפת  השדרה  עמוד  לעבר  נמשכים  הבטן  איברי 
ונאספת  מכווצת  הטבעות  ופי  הטבור  בין  התחתונה  הבטן  ּבאְנְדהא  במּוָלה 
ננעל כלפי מעלה.  לעבר הסרעפת כך שהאזור בין הנרתיק לבין פי הטבעת 
ראנאיאָמה  הּפְ שיטות  את  ללמוד  לסאְדהָקה  מסייעות  אלה  בנדהות  שלוש 

כמתואר בספר זה.
מהא מּוְדָרא עוזרת לתקן מצב של רחם שאינו במקומו )צניחת רחם(, מרפאת 
הפרשה לבנה מהנרתיק ומביאה טונוס לאיברי הבטן. היא מקלה על כאבי ראש, 

כבדות וצרבת, סחרחורת ואובדן זיכרון זמני־עירפול. 



ָרדיּפיקא בשבחי המהא מּוְדָרא: כך נאמר בַהְטָהה יוגה ּפְ

na hi pathyam apathyaṃ vā rasāḥ sarve 'pi nīrasāḥ
api bhuktaṃ viṣaṃ ghoraṃ pīyūṣam api jīryati
kṣaya-kuṣṭha-gudāvarta-gulmājīrṇa-puro-gamāḥ
tasya dośāḥ kṣayaṃ yānti mahā-mudrāṃ tu yo 'bhyaset
17 ,16 ,III .ה.פ

]המתרגל מהא מּוְדָרא אינו צריך להגביל את תזונתו; בין אם יש לו תיאבון 
ובין אם לאו, העיכול שלו מעולה; הוא יכול לשתות רעל ולעכלו כאילו היה 
נקטר )משקה ֵאלים(; מחלות שחפת, צרעת, קשיי עיכול, הגדלה של הכבד 

והטחול נמלטות ממנו.[

תמונה 210. מהא מּוְדָרא:
Maha Mudra

תמונה 211. ָשְנמּוְקהי מּוְדָרא: 
Shanmukhi Mudra

דיגיטלי,  אמצעי  בכל  או  דרך  בכל  לקלוט  או  לשדר  מידע,  במאגר  לאחסן  לתרגם,  להקליט,  לצלם,  להעתיק,  לשכפל,  אין 
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר )לרבות צילום, הקלטה, שידור(, בין אם קיים היום ובין אם יהיה קיים בעתיד, כל חלק שהוא 

מן החומר שבספר זה ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, מן המוציאים לאור.
האחריות על תוצאות התרגול, היא על המתרגל/ת בלבד. מומלץ להיעזר במורה מוסמך/ת לשיטת איינגאר יוגה


