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ניתן  .ו נשימת החיים מעבירה את עצמה לכל יצור חיאופן בגל הארוך הינו הה
הגל הארוך הינו הכוח , למעשה. הרוח נושבת עצמה אל תוך הגוף  כךלהגיד ש

יש . המתאחד בשדה כדי לנהל את תהליך החיים, המארגן של נשימת החיים
 .שיאמרו שזהו הגל עליו באנו לכאן ועימו נלך

. פשטת בשדה בו אנו קיימיםהגל הארוך הוא הצורה בה נשימת החיים מת
, את השדה הזה ויוצר דינמיקות אנרגטיות ןהעוצמה מארג  גלניתן לומר כי 

העוצמה היא האנרגיה של נשימת , במילים אחרות. השולטות בו ובפעולותיו
  .אנרגיה זו מגשרת בין הרוח לגוף בתהליכי ריפוי. החיים הקשורה לגוף

, כ ארוך שמרגיש כאילו ממשיך לנצח ואז"הוא כ. ארוך ומאד רחב, זהו גל עדין
כאילו , הוא איטי יותר ומרווח. שהוא הולך לכיוון ההפוך נשים לבברגע מסוים 
 .בעלת עומק והמשכיותמאוד זוהי תנועה עדינה . וכחאבל נ, כמעט איננו

( לדקהמחזורים  8-21)היכול להיות שונה מאדם למשנהו  CRI - להבדיל מה
 09-299 -כ הרי שהארוך הינו יציב מאד, להשתנות במעטהביניים היכול  גלאו 

ואז יתחיל לנוע  ץכלפי חושניות  54-49 -ניתן לחוש בו נע כ. שניות למחזור
 .פנימה

זהו . לגל הארוך יש איכויות ייחודיות העושות אותו שונה משאר הרבדים
להשפעות  הגל הארוך נמצא מעבר. המקצב השומר עלינו מחוברים לשורשינו

 .ויות וההתנסויות בחייםהחו

הגל הארוך מחובר . נעבוד עם דפוסי מתח פיזי או נפשי - ברבדים האחרים
 .ראשיתי שלנו ולא לנסיבות המשפיעות עליובלטבע ה

היות והוא שייך , נגיעה ברובד זה מאד מחזקת - הגל הארוך הוא עדין ביותר
תחושה של בטיפול המתרחש ברובד זה יש . לאיכויות העמוקות של קיומנו

לעיתים קרובות הגל הארוך . דברים שמתארגנים מחדש אוטומאטית מעצמם
 . יופיע לקראת סיום הטיפול כדרך לאינטגרציה של כל העבודה שנעשתה

פחות פעילה ויכולת עמוקה  מעורבותעבודה ברובד של הגל הארוך דורשת 
הגל הארוך משתמש . יותר להעריך ולחוש איך החיים מתארגנים בעצמם

 .בנוכחות ובשיקוף של המטפל כדי לאפשר ריפוי

 ,בכל הכיוונים( כלפי חוץ ופנים)מדית יהתנועה של הגל הארוך נתפשת כרב מ
הגל  הארוך הוא  .בשונה משני האחרים המופיעים ביחס לציר המרכזי בגוף

  .ואינו נמצא על שום ציר, בעל תחושה הולוגרפית יותר ,מדיירב מ


