
הרפיה לגיל הרך
ערב טוב הורים יקרים,

לעיתים קרובות  בגילאים שונים,  ילדים  יש  ובבית שבו  עייפים...  כולנו  היום  בסוף 
מאד קשה להשכיב את הקטנים לישון...

בתהליך  הילדים  על  להקל  שיכול  עזר,  כלי  היא  כאן  מציעים  שאנו  ההרפיה 
ההירדמות.

אך היא דורשת מעט הכנה מראש:

קודם כל, בקשו מבני הבית לא להיכנס לחדרו של הילד במשך 10 הדקות הקרובות, 
ולשמור עד כמה שאפשר על שקט בבית.

בדרך למיטה עם הילד, ספרו לו  שהערב יש לכם משהו מיוחד עבורו כשהוא יהיה 
במיטה.

הולכים  אתם  שכעת  לו  והסבירו  החדר,  אורות  את  עמעמו  במיטה,  כשהילד 
לספר/להשמיע לו סיפור שיעזור לו לנוח.

ברגע שאתם מוכנים, הקריאו לילד את ההרפיה בקול שקט ורגוע, בקצב איטי, ללא 
להאטת  ושתיקה  עצירה  פעם  מדי  לעשות  מומלץ  ההקראה.  בזמן  דעת  הסחות 

הקצב, במיוחד כאשר יש הנחיות להזיז את הגוף או לשים לב לתחושות...
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ההרפיה אורכת כ-4 דקות.

הרפיה לשינה:
אתם במיטה....

יכול להיות שתרצו להתכסות בשמיכה,
נסו לחפור עמוק לתוך המיטה

עם תזוזות כל הגוף שלכם.....
הזיזו את הגוף ימינה... שמאלה... ימינה... שמאלה...

אפשר למתוח ידיים... רגליים...
תרגישו את הגוף שלכם זז בתוך המיטה.

שימו לב שהגוף מוצא לאט לאט את התנוחה הנוחה לו... הנעימה לו...
התנוחה הנוחה לו, הנעימה לו...

תוכלו לעצום עיניים, או להישאר עם עיניים פתוחות. שימו לב מה נוח לכם...
אתם יכולים לשים לב שהגוף לאט, לאט נרגע....

שימו לב איך המיטה מחזיקה אתכם... 

שימו לב לנשימה ולנשיפה שלכם...
דמיינו שאתם מריחים פרח עם ריח נעיייייים....

אויר נכנס דרך האף... דרך הנחיריים...
וזורם דרך הגוף... הבטן מתמלאת כמו בלון....

שימו לב איך האויר נכנס.....ויוצא......
נכנס.....ויוצא...... נכנס.....ויוצא......

עכשיו ערב... אתם חוויתם במשך היום הרבה דברים שעדיין נמצאים בזיכרון...
שימו לב שהמחשבות והחוויות 
הם כמו עננים בשמיים כחולים...

שימו לב איך שהרוח הקלילה מזיזה את העננים....
ולאט לאט... העננים מתפזרים... והשמיים הופכים להיות כחולים, ונקיים... כחולים 

ונקיים... כחולים ונקיים... כחולים ונקיים...
דמיינו לעצמכם שאתם עומדים על גרם מדרגות מתחת לשמיים הכחולים...

אתם מתחילים לרדת לתוך גינה יפה...
אתם מתחילים לרדת... וככל שאתם יורדים 

שימו לב שמשהו בפנים נרגע יותר ויותר...
והתחושה הנעימה של רוגע ושלווה

ממלאת את כל הגוף....
עוד מעט תמצאו את עצמכם בגינה יפה...

זה גן של מנוחה...
שלווה שתמלא אתכם במשך כל המנוחה של הלילה....

וכשתתעוררו בבוקר... תקומו עם תחושה של כוח...
עם מצב רוח טוב...

ותרגישו טוב במשפחה, עם ההורים, עם האחים, עם האחיות.

לילה טוב...
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