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 השקת ספר בירושלים

 תנועתית-פיתוח האינטליגנציה הגופנית - כל בוקר מחדש

 מחברות: רות לנצר ואלה שובל

 

שוחחתי עם רות לנצר, מורתי ועמיתתי למקצוע, על נושא המעניין את שתינו:  שנים עשרבמשך 

תנועתית? וכיצד מציגים את גישתנו לנושא זה, השונה מהמקובל? -מהי אינטליגנציה גופנית

 .בהוצאת סטימצקיתוצאות שיחותינו מוצגות בספר שיצא זה עתה 

מציג מינון של  לאמציע פעילות גופנית שמטרתה אתגרים, הישגים וניצחונות. הספר  לאהספר 

צעדים...(, שאם תקחו ממנו כך וכך תצליחו לשמור  10,000פעולות הדומה למינון תרופתי )ללכת 

שוטח שיטה  לאעל נעוריכם, לחזור לגזרתכם כנערים וכנערות ולכושרכם מימים עברו. הספר 

ה הטובה לכל צורכינו. כל אלו כבודם במקומם מונח, אבל ספרנו מציע אחת מוחלטת וברור

ללמוד רואה צורך וככזה  ,זו הרואה בגוף חלק חיוני מעצמנו ומאישיותנותרבות גוף אחרת: 

 כל בוקר מחדש. עימוולפעול  דד איתוילהתילקבלו, ו, להכיר

הלב הזו מופעלת בעזרת  תשומתגופנו זקוק לתשומת לבנו.  ,כדי שאיכות חיינו תהיה מיטבית

מהלך לימוד הקיימת בנו, לעתים חבויה בתוכנו, והדורשת תנועתית -ינטליגנציה הגופניתהא

מצבים של בריאות בובנקודות השיא והשפל,  -של חיפוש, גילוי ופיתוח לאורך כל חיינו מתמיד 

והתנסות בתנועות חדשות  שלנוחולי. תשומת הלב הזו כוללת בדיקה של הפעילות הגופנית ו

סימטריה -הקשבה לגוף, בחירה בתנועה וחקירתה, חזרה נבונה על התנועה, הכרת האבעזרת: 

שבסימטריה, הרפיה, התרכזות בנשימה, התחשבות בכאב בלי להיכנע לו, גיוון תנועה, למידה 

 מאחרים, ניצול משבר לצורך שינוי, דימוי תנועה וטיפוח המודעות לה. 

-מרכיבי האינטליגנציה הגופנית הם ,ואלו, להבנתנולמעשה פרקי הספר יא התי נישמ הרשימה

 תנועתית להם אנחנו זקוקים בבגרותנו. 

והצעות ספורות להתנסות. ההסברים לקוחים  מכיל הסברים, סיפוריםמפרקי הספר כל פרק 

וב שהפעלת כמונו וכמוכם, שגרמו לנו לחששל אנשים  מתאוריות שונות. הסיפורים הם סיפורים

ההצעות להתנסות נבחרו מתוך תנועתית עשויה לתרום לאיכות חייהם. -האינטליגנציה הגופנית

 ומיועדות להעמיק את ההבנה דרך הגוף. אפשרויות רבות 



ואת  לצרכיופה וכל אחד רשאי לבחור את הפרקים הנוגעים יהספר אינו בהכרח ספר לקריאה רצ

ופות אחרות אפשר לחזור אל הספר מתוך צרכים אחרים הנוגעים לו. בתק בתוך הפרקים החלקים

 ולקרוא בקריאה אחרת.

 תקווה שתמצאו את הקריאה שלכם!ב

 ולרות,

לאורך  1966ניסתי כתלמידה בוינגייט ב כשנה מאז  50תודה על הידע, התמיכה והעידוד לאורך 

 1982 -1980בשנים הספרים המשותפים שלנו  3והצאת  1978שנות הכניסה שלי לעבודה בוינגייט ב 

 ועד צאתו לאור של הספר הזה.

 תודה גם לכל מי שבא לכבד אותנו בהשקה,

 אלה

 בברכה,


