להגיד
שחשובלנולנולהגיד
כאלהשחשוב
וגםכאלה
לדעתוגם
שחשובלדעת
דבריםשחשוב
דברים
קודם כל תרשו לעצמכם להירגע ,קחו נשימה עמוקה ,תנו לרוח המדברית ללטף אתכם.
המדברית ללטף אתכם.
עמוקה ,תנו
להירגע,
לעצמכם
לרוחמאחור..
והבעיות
נשימה הלחץ
קחואת כל
להשאיר
הרגע
קודם כל תרשו זה
זה הרגע להשאיר את כל הלחץ והבעיות מאחור..
הוולקאם סנטר  -מרכז הכניסה והרישום ,ממוקם בכניסה לפסטיבל .כל באי הפסטיבל
ואנשי הצוות חייבים בצמיד .חשוב מאוד לשמור על הצמיד במשך כל ימי הפסטיבל.
נפל/נקרע לכם הצמיד? גשו עם הצמיד הישן אל הוולקאם סנטר והחליפו בהקדם את
הישן בחדש .חשוב :לא ניתן יהיה להחליף צמיד ללא הצמיד הישן.

מיחזור ושימור הסביבה – אנא השתדלו להפריד בין זבל אורגני ,כמו שאריות המזון
שלנו ,לבין זבל אורבאני ,כמו שקיות ניילון ופחיות מתכת .בנוסף ישנם גם פחים
מיוחדים לפחיות ובקבוקי שתייה .אנו משתדלים מאוד שרוב הכלים החד-פעמיים
שאנו קונים מתכלים וידידותיים לסביבה .עזרו לנו לשמור על האשרם והמדבר האהוב.

האינפו  -מרכז המידע של הפסטיבל ,ממוקם על הגבע ה שמימין לבר ומיועד על
מנת לענות על כל שאלה או בקשה .באינפו תוכלו למצוא עדכונים לתוכנייה ,מידע
על פעילויות ,מכירת וואוצ’רים ,הרשמה לעולם נושם ,הרשמה לטקסים ,לוח טרמפים,
אבידות ומציאות ,ומידע כללי על הפסטיבל והאשרם.

מתחם הטיפולים  -מגוון מדהים של טיפולים מפנקים במחירים מיוחדים לבאי
הפסטיבל .בין הטיפולים :רפלקסולוגיה ,שוודי ,שיאצו ,רקמות עמוק ,איורוודי ועוד.
הטיפולים ניתנים על ידי צוות מטפלים מקצועי ומותנים בהרשמה מראש במתחם .אנו
ממליצים להקדים ולהירשם.

וואוצרים  -כסף אשרם ,סוג המטבע הסחיר היחידי בין צומת ציחור לצומת שיזפון...
שער החליפין שוו ה כיום לשקל אחד בדיוק .עמדת הצ'יינג' נמצאת באינפו .אוכל
ושתייה במתחם הפסטיבל ניתן לקנות רק באמצעות וואוצ'רים.

חדר האוכל  -מגיש ארוחות צמחוניות ,ביתיות וטעימות .א.בוקר| 08:30-12:00 :
א .צהריים וערב 13:00-22:00 :ההגשה דרך חלונות חדר האוכל.

עזרה ראשונה  -אמבולנס ,רופא וחובש  -זמינים תמיד .במקרה
הצורך פנו למרפאה שליד חדר האוכל או לאינפו.
אזור עישון  -נמצא במתחם מיוחד על המדשאה.
בשאר המתחם ,העישון אסור ,על פי חוק .עישנתם?
תדאגו לזרוק את הבדל לפח או למאפרה .אמא
אדמה היא לא מאפרה ענקית ,ועל כן אם תזרקו
בדל ,מישהו אחר יצטרך להרים
אותו במקומכם.

הדלקת
אש

אשרמאנץ'  -חוץ מזה שזה הפיק-אפ בר הכי חם באזור ,כאן תתפנקו
על פיצה ישר מהתנור ,טוסטים ,סלטים ,שווארמה והמבורגר
צמחוניים ,שתייה חמה ,שתייה קרה ,שיקיים טבעיים,
אלכוהול ,צ'אי ,עוגות ,ומה לא! בקיצור ,דאגנו
שרעבים  -לא תצאו מכאן.
עמדת האכלת טלפונים  -לשרותכם הקמנו
עמדה לטעינת טלפונים חדשה ומשודרגת
ליד הבר .אנא השתדלו לא לחבר לחשמל
קומקומים ,מנפחי מזרונים ושאר ירקות.
העמדה היא להאכלת טלפונים בלבד.

אסורה בכל מתחם הפסטיבל
קמפינג  -אזור
ממוקם הקמפינג מטעמי בטיחות ,אין להדליק
ממלכת הילדים  -מתים ללכת למדיטציה
והילד לא משחרר? בדיוק בשביל זה הקמנו
מחוץ לגדרות
ניקינו אש וגזיות לשום צורך ובשום
באהבה את ממלכת הילדים החובקת בתוכה
הפסטיבל.
מגוון רב של פעילויות לילדים בגילאי .3-12
אדמה,
הקמנואת רשתותאמא צל ואירגנו מקרה ,בכל שטח הקמפינג
בדקו את הפעילויות של ממלכת הילדים בתוכנייה.
יפה כדי שיהיה לכם נעים ונוח .את
סדנאות ומדיטציות  -תוכלו למצוא את תוכניית
המדשאות והעצים השארנו פנויים לישיבה
והפסטיבל
הפסטיבל כאן בעיתון .אנא הגיעו בזמן לסדנאות והימנעו

והסתלבטות .אנא אל תקימו אוהלים בתוך רחבי
האשרם .לצערנו ,אוהלים שיוקמו ללא אישור יפורקו.

שירותים ומקלחות  -באזור האשרם מפוזרים מבני מקלחות ושירותים
מסוגים שונים .לחובבי הטבע  -שירותי שדה  -מבנה כפות תמרים
במורד הגבעה מאחורי הקמפינג .לצידם תוכלו למצוא את בן דודם,
מבנה מקלחות השדה גם הוא מצופה כולו בכפות תמרים .למי שמתגעגע
הביתה  -לצד השער הראשי של הפסטיבל תוכלו למצוא מבנה שרותים
מחודש ומשודרג עם מקלחות חמות וים של תאי שירותים .אמונה
הודית טוענת שהצבע הכחול מרגיע את הקיבה ,אז הלכנו על זה ונשמח
אם תספרו לנו אם זה באמת עבד ...בעצם עזבו ,אל תספרו! חוצמזה יש
גם מבנה שירותים מאחורי המשרדים שאנחנו קוראים לו שירותי סוניה
(כי הוא מול פולה ופולניות צריכות להיצמד אחת לשניה )...ו ...קבלו
את שורת השירותים במרכז אזור הקמפינג .קומבינה פריקה שמאחדת
בין ההגיון של סוכת נחלים לשירותים בבית ...שווה ביקור ...רק מה -
תעזרו לנו לשמור על הניקיון אין יור מאדר!
מזרונים וכריות  -גם אם הפיתוי לקחת אותם לאו הל הפרטי גדול,
להנאת כולנו אנא השאירו את המזרונים והכריות במקומם .ניתן
להשכיר מזרונים במחיר של  15ש”ח ללילה באינפו.
שטיפת כלים  -עקב קללה ייחודית שהוטלה על הכיורים והצלחות של
אשרם במדבר על ידי מכשף סניאסי עתיר כוחות ,כל מי שלא שוטף את
כליו אחריו ,פוגע לעצמו בחיי המין פגיעה ישירה וכואבת .לא חרם?
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מלצאת ולהיכנס באמצע פעילות .אין להיכנס לפעילויות עם אוכל.
לבקשת הקהל ,נבקש שלא להביא ילדים לסדנאות במתחמי המבוגרים,
להם יש ממלכה משלהם.
העולמות שלכם  14 -עולמות מלאי תוכן וגדושים בפעילויות מחכים לכם .מיטב
המנחים הגיעו בכדי שאתם תוכלו להנות ולהפיק תועלת .כבדו את מנחי הפעילויות,
יש מנחה שאהבתם במיוחד? דעו שהם מעבירים סדנאות עומק במהלך השנה.
היציאה למדבר  -בא לכם קצת שקט? יש לנו מדבר מדהים סביב .טיילו להנאתכם ואל
תשכחו לקחת איתכם מים.
נגישות  -משנה לשנה אנו מנסים לפרוץ גבולות ולגרום לעוד אנשים להכיר את
הקסם של פסטיבל זורבה הבודהה .השנה בחרנו להנגיש אותו לכמה שיותר אנשים.
במסגרת תוכנית ההנגשה בנינו שירותי נכים (תוכלו למצוא אותם ליד שער הפסטיבל)
וחניית נכים גדולה לנוחיותכם .אבל זה לא הכל ,בחרנו להנגיש גם את התוכן של
הפסטיבל בפעם הראשונה לחרשים וכבדי שמיעה ,לכך בחרנו סדנאות מובחרות בכל
יום שיתורגמו לשפת הסימנים ע"י מתרגם מטעם פסטיבל הזורבה .את הסדנאות תוכלו
לראות בסימון מיוחד על הליין אפ .כל זאת כדי להפיץ את המסר להמונים.
אחרון חביב  -זה הבית שלנו .אנא כבדו את הגינות והחדרים הפרטיים של אנשי
המקום והישארו בשטח המיועד לבאי הפסטיבל.

זורבה הבודהה ,על שום מה?
את המונח הטביע המורה הרוחני אושו ,אשר היה מאסטר הודי שעל פי דרכו ותורתו הוקם אשרם במדבר .אנחנו ,התלמידים שלו
(סאניאסים) ,אלה עם השמות המוזרים ,מתרגלים ומלמדים את המדיטציות שלו ואת שיטותיו התרפויטיות .מדיטציות כמו דיינאמיק,
נו-דיימנשן ,צ’אקרה ברית’ינג ,נו-מיינד ורבות אחרות הינן מדיטציות אקטיביות שאושו עיצב במיוחד עבור המתרגל המערבי שמתקשה
לשבת במדיטציה המסורתית.
אושו דאג להכניס את החיות ,החגיגה והצחוק אל תוך המדיטציות שלו כאמצעים להשקטה של המיינד ,על מנת לאפשר לאדם
המערבי להגיע לרגיעה והרפייה מלאה ,ולתחושת שלמות ומלאות אל מול החיים כולם.
אושו ,שהיה למעשה המורה הראשון בעולם הרוח שהעז להוציא את המדיטציה מארון הסגפנות והרצינות הנזירית בו היא הייתה נתונה
במשך אלפי שנים ,היה נתון לביקורת קשה ונחשב לשנוי במחלוקת בשל כך .הוא האמין כי האדם המודרני הוא האדם החדש בעל
הבשורה .הוא הבין כי העולם המערבי שקוע בהערצה לחומר וכי האדם מהמזרח אבוד בתוך עולם הרוח .השילוב בין השניים והאיזון
האמיתי ביניהם ,הם אלה שיביאו את האדם המתרגל עבודת עומק אל הנירוונה המיוחלת .בהרצאות שלו ,בכל קליפ שתפתחו ביוטיוב,
אפשר להרגיש ,בין המילים ,בין הרעיונות ,את התודעה ,העדינות וההומור שהוא מייחס לכל נושא ונושא שמעלים בפניו תלמידיו
והמראיינים .את החוכמה והכריזמה המתפרצות מעיניו לא ניתן לפספס.
זורבה מייצג את הנהנתנות (אחלה של ספר ,חובה לקרוא)  -ארצי ,שתיין ,רקדן וחומרני .הבודהה מייצג את עולם הרוח  -מדיטטיבי,
שתקן ,סגפן ,מתבונן ללא כל התערבות אקטיבית מצידו .שתי נקודות הקיצון הללו מפספסות את המהות האמיתית של החיים .האיזון
הנכון בין הזורבה לבין הבודהה יביא את התוצאה של האושר ,ואושו הוכיח את זה אין-ספור פעמים .האלכימיה של השילוב היא קסם שבו
אתם בוראים את עצמכם כל פעם מחדש ומביאים את החופש לחיות את החיים במלואם למיצוי מקסימלי.
הפסטיבל הזה יפגיש אתכם עם שני העולמות האלו ועם עולמות רבים אחרים .יצרנו עבורכם איחוד אקלקטי ועשיר  -המדיטציות
האקטיביות של אושו לצד מדיטציות מסורתיות ותרגילי נשימה ,יוגה לצד ריקודי בטן ,סדנאות תאטרון ופלייבק לצד קרחאנות עד עלות
השחר ,התרפיה העמוקה לצד מפגשים נדירים עם שבט זורבה הבודהה הוותיק והחדש .המרחב העצום של האפשרויות יכין עבורכם
את הקרקע לבריאת מציאות חדשה ,מתוך עולמכם שלכם ,אשר אותה אתם מוזמנים לקחת איתכם לשלב הבא ולהרים אותה לעיניי
כל העולם! לכך בדיוק אושו מתכוון כאשר הוא משתמש במילה מדיטציה “ -ההתענגות על עצם קיומך” .ההופעות ,המסיבות והערק
בשילוב של סדנאות עומק ומודעות הם הסוד הסאניאסי לחיים מאושרים .המיזוג הזה הוא הסוד ,ואתם מוזמנים למצוא ,להמציא
ולגלות אותו ואת עצמכם .זהו כל הסוד ,קסום ומתוק.

מהו האשרם?
בלב המדבר ,על כביש  ,40ממש בין מצפה רמון לאילת 10 ,דקות
דרומית לצומת ציחור וצפונית לצומת שיזפון שוכן לו קסם ,קסם
של ממש ,בדמות קהילה קטנה ,צבעונית ותוססת .לקסם הזה
קוראים אשרם במדבר.
במובן המסורתי אשרם הינו סוג של בית ספר ,בית ספר לחיים
ולעצמך ,מקום בו יכול האדם לפגוש את עצמו ,על כל צדדיו
השונים ,מקום בו בעיות היומיום והשגרה לא מתקיימות ובכך
מתפנה מקום לעבודה פנימית ,להתבוננות ולמדיטציה .אשרם
במדבר הוקם בשנת  2002על ידי קבוצת תלמידים של המאסטר
ההודי אושו ,והרעיון שהניע את אותה קבוצה ראשונית היה ליצור
מרחב המקיים אורח חיים של עבודה ומדיטציה ומאפשר לאדם
לפרוץ את גבולותיו ולחזור לחיות את חייו בטבעיות ,בשמחה
ובנוכחות.
וכך היה .בחמש עשרה השנים האחרונות האשרם מקיים מדיטציות
יומיות ,מארח סדנאות טרנספורמציה מגוונות עם מיטב המנחים
מהארץ והעולם ,מפיק פסטיבלים צבעוניים

המאפשרים טעימה והעמקה ,ומעל הכל מכיל את תכנית הוומפ
המאפשרת לכל מי שרוצה ,להצטרף אלינו ולחוות את אורח
החיים הייחודי שיצרנו.
הכוונה יחד עם ההתמדה יצרו שדה אנרגטי חזק שכל מי
שנכנס למרחב האשרם יכול לחוש בו  -שדה של קבלה ,הבנה
ואהבה ,מרחב שבו אפשר להרגיש חופשי רק להיות .מי שאתם,
בלי מסכות ובלי שיפוטיות.
בנוסף משמש האשרם כבית הארחה המציע אירוח מדברי
מפנק ,חדרי אירוח ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים,
אולם וחדר סדנאות ,מדשאות טובעות בירוק ,דום עגול ענקי
מול המדבר ,חדר אוכל המגיש ארוחות צמחוניות ,ביתיות
וטעימות ,איזורי קמפינג עם מקלחות חמות ,פינת ישיבה
מרכזית המשמשת כמרכז חברתי תוסס ,בריכת השתכשכות
קטנה וחמודה וכמובן מדיטציות ומרחב אינסופי של שקט
ומדבר .אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהגיע.

אשרם במדבר

מספיק רחוק בשביל להתקרב
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Tuesday lineup & workshop
descriptions

סדנאות יום שלישי

יוגה לגוף ולנשמה  -לנשום ,להירגע ,להתחזק ,להתחבר אל הגוף ולהנות .נכיר
תרגילים מחזקים ומחטבים ,נגמיש את כל שרירי ומפרקי הגוף ,נשפר את היציבה
ונביא לגופנו איזון ואיכויות של שקט ושלווה .מיתר דוד ,עולם יוגה 19:00

לחיות מולטיאורגזמי :לחגוג את החיים ,להינמס בעונג -
העונג כמתנה אלהית .הרצאה על איך לקבל את העונג אל תוך חיי ,להתפייס
איתו ,לרצות אותו ,לחיות אותו ,לאהוב אותו ,להתענג עליו ,להיות הוא .לחיות
בעונג כי זהו טבענו .בהוואני ,שיווה שאקטי 16:00

יצירת גבולות בריאים בתוך אינטראקציות אינטימיות  -רובנו לא יודעים להגיד
לא! רובנו לא מכירים את הגבלות גזרה של הלב שלנו ושל הגוף הרגשי שלנו.
בסדנה זו נלמד איך אני נכנס/ת לאינטראקציה עם לב פתוח בלי לרצות את הצד
השני ולהנות מכל רגע! אודליה כהן-גרין ,עולם נושם 23:30

אל בטן האדמה  -טקס פתיחה  -תדר אדמה  -במפגש נכיר את השבט-
משפחת האדם .נהפוך את האדמה ,נזרע ונשתול כוונה בתוכנו .נפגוש בעיניים,
נחליף שיתופים ,נניע את הגוף ,נרקוד יחד ולחוד את ריקוד האדמה .סט צלילים
מרפאים ומוזיקה בלייב תוביל אותנו אל בטן האדמה ,אל השורש.
אמיר אזולאי Dj ,מולי ובלה איזגייב ,תדר אדמה 19:30

כשהראש נרדם והלב מתעורר  -סדנת מסע בה נכיר את ההבדל בין דרכו של
הראש לזו של הלב ,ואיך כל אחד מהם מוביל ומניע אותנו בחיינו .באמצעות חוויה
תנועתית ,מוזיקה ודינאמיות .אריק שחר ,עולם תיאטרון 23:00

האחר שבתוכי – אני ולא אני  -מתוך התבוננות בזולת כמראה למה שנחשב "לא
אני" ובעזרת משחקים פשוטים נגלה כיצד קונפליקטים פנימיים וקונפליקטים עם
הזולת יכולים להוות מנוף לריפוי וצמיחה .סדנה מפתיעה בתובנות שמחלחלות
עם הזמן .אייל כצל'ה ,ואהבת 19:00
האני המיני שאני  -מסע אל הפוטנציאל הארוטי הלא ממומש שלי .סדנה בה
המשתתפים יכולים לדייק לעצמם את הגדרת המיניות שלהם; ההעדפות שלהם,
הרצונות הנסתרים שלהם ,הגבולות שלהם ומה שמונע מהם להגשים את עצמם
מינית .סדנה חווייתית ,אינטימית וארוטית במקצת .שחר ברלוביץ ,שיווה שאקטי
23:00
הליכת מלאכים  -סדנה בה אתם מוזמנים לפתוח את הלב לאהבה ,להתמסר
ולחוות .כמה שזה פשוט לאהוב ,מעצים ומרפא לגוף ולנשמה .כל זאת במרחב
מוגן ,מכיל ואוהב .הליכת מלאכים הנו תהליך מונחה ,בשילוב מגע חם ואוהב,
מלווה במוזיקה שמיימית .מירלה סלע  -ואהבת 16:00
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להתעורר לחיים  -לוותר על האשליה ולהכיר במציאות ובעצמי הנוכחים ברגע
הזה כאחד .עם ההתעוררות ,משתנה חוויית החיים והדרך בה אנו יוצרים אותם.
חוויה אינטימית ומרגשת דרך התמסרות לרגע הזה ולהוויה .אביב שטרית ,עולם
תרפיה 19:00
מדיטציית נטראז' של אושו  -נטראז' ,מלך הריקוד ,זהו אחד מכינויו של האל
שיווה .מדיטציה שכולה בעיניים עצומות .מריקוד הלוקח אותנו עמוק פנימה ,דרך
התנועה ,המוזיקה וההרפייה שבחוסר העשייה -ובחזרה לריקוד ולעולם שבחוץ.
אאדהר דמבו ,עולם אושו 19:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

Tuesday workshop descriptions
סדנאות יום שלישי
מדיטציית קונדליני " -קונדליני" בסנסקריט פירושה אנרגית חיים ,או אנרגית
המין .מקום מושבו של הקונדליני הוא ברצפת האגן ,בצ'אקרה הראשונה .חציה
הראשון של המדיטציה אקטיבי ,משחרר ופותח .חציה השני פאסיבי ,ממקד
בהוויה ובהתבוננות .בואו לשקשק את הקונדליני שלכם .סיטארה אטמו ,זורבה
הבודהה 16:00
מדיטצית מהמודרה  -מדיטציה סופית שמיימית מעולמו של אושו ,שבה נתחבר
דרך תנועה לאנרגיה הקוסמית של היקום ,השמיים והארץ .חיבור עמוק ,תפילה
והודיה .אגאדה דווה ,עולם אושו 23:00
מיצר ליצירה  -הנעת אנרגיה מינית :מעגל גברים  -במשך שנים ,חרמנות לוותה
אצלי בתחושות גוף אינטנסיביות ,נעימות יותר ופחות .הכל השתנה כשלמדתי
להניע את האנרגיה המינית בגופי .מוזמנים ללמוד כיצד להפוך אנרגיה מינית
לאנרגיית חיים נעימה
רועי שחם ,שיווה שאקטי 20:00
מסעות שאמנים  -מסע שאמני הינו מסע לעולמות אחרים/מקבילים בדרך
פשוטה .בליווי תוף המחבר לתדר האדמה נאפשר לעצמנו לצאת למסע בזמן
ומרחב שונה מהרגיל ,להעצים ולקבל הנחיה מהספיריט .הביאו שמיכה או בגדים
חמים .גל גרדינר ,רונן מרוני ופול בלוהוק בארט ,עולם שמאני 19:30
מעגל ההסכמה – יוצרים אמון ובטחון ברגע  -בסדנה זו נלמד לתקשר עם
הפרטנרים שלנו ולבנות יחד "מעגל הסכמה" -מרחב בטוח ליצירת אמון והעמקת
התקשורת ,החקירה המשותפת וההנאה מהרגע .נלמד להגדיר ולתקשר את
הגבולות שלנו ולכבד את גבולות של האחר .עדי טרם ,תדר אדמה 23:00
מעגל כוונה  -מרחב מקודש לריפוי בשירה  -מעגל שירה וזריעת כוונות ליציאה
למסע בחיבור לאלמנט האדמה -תנועה מתוך סנטר מקורקע .יונתן מאיר קמחי,
זורבה הבודהה 23:30
מעגל תופים  -הדופק של אמא אדמה  -נתאסף ונחלוק את סיפור התוף של
שבט הלקוטה .בעזרת תופי יד ותופים גדולים המיועדים לכמה אנשים ,נשתף
שירים משבטי צפון ודרום אמריקה ונתחבר אל הדופק של אמא אדמה והיקום
כולו .גל גרדינר ,עולם שמאני 16:00
*ריברת׳ינג  -תרגול של נשימה מעגלית עמוקה המשחרר מתת-המודע את
מקורות הקושי שאנו חווים :פיזי ,רגשי או התנהלותי.
שרה וינו אלעד ,עולם נושם 19:00
מעיין האנרגיה  -בסדנה זו נלמד מהי אנרגיה ומהו הקשר שלה לעולם החומר,
הרוח והאדם .נגלה מהם החסמים שמגבילים ומצמצמים את רמות האנרגיה שלנו
בגוף ,ברגש ,בתודעה וברוח ונלמד כלים פשוטים ,נגישים ויעילים להעלאתה.
בסדנה נחווה מעיין אנרגיה שופע מתוכנו .לנה שסטקוב ,עולם בריא 19:30
מפגשים בחשיכה  -סדנה העוסקת בחיבור ובתקשורת בין אנשים כאשר
השפיטה החזותית מנוטרלת .בסדנה נתמודד עם שינויים ,נשחרר שפיטה ונחווה
חקירה משוחררת מדפוסי התנהגות שמוטבעים בנו ונאפשר לעצמנו תקשורת
אותנטית ללא מעצורים .איתן שחם ,ואהבת 23:00
*סווטלודג'  -טקס הטהרות וחיבור אל אמא אדמה והבריאה ,ברובד הפיזי,
הנפשי והרוני .בטקס נתחדש וניזכר בעוצמה ובהעצמה .הביאו בגד נח להזעה
ובגד חם .יש להרשם מראש בעמדת האינפו .גל גרדינר ופול בלוהוק בארט,
מדבר שמאני 23:00
סטסנג :מהי הארה?  -התעוררות והארה הם שני מונחים אשר מתערבבים אחד
עם השני הרבה .במפגש זה נעשה סדר במושגים ונקבל הנחיה לחקירה עצמית,
שתאפשר לנו לגלות את כל התשובות בעצמנו .מוזמנים באהבה לסטסנג ,מפגש
של שיח אמת ,חקירה עצמית מונחית ומרחב למידה כן ומרתק מעין כמוהו.
דיה גולן ,עולם הסנגהה 19:30
עקרונות ושיטות בנייה באדמה מרחבי העולם  -נלמד על הקסם של בניה
באדמה  -מה העקרונות של בנייה עם אדמה בכל מקום בעולם ,מה הם השיטות
הנפוצות ,ועוד .מייק קפלין ,המרכז לאקולוגיה יצירתית -קיבוץ לוטן ,אדם
אדמה 19:00

פסיכודאנס  -תודעה ותנועה  -נחקור את ארבעת היסודות הקיימים בנו מתוך
ריקוד משחרר ומרפא .נאפשר לעצמנו לבטא דמויות ,צבעים וחלקים שונים בתוכנו
על מנת להתרחב ולהתעורר אל האינסוף שבתוכנו .לצאת אל החופש להיות
אנחנו במלוא הוויתנו .הילה אור שמש ,עולם בקול ותנועה 19:30
פרא הפרמקלצ'ר  -היכרות עם חוד החנית של עולם הקיימות -פרמקלצ'ר.
בסדנה נכיר את האתיקה ועקרונות התכנון המנחים של התנועה אשר הניעה
מאות אלפים לשינוי בחייהם .יובל לייבוביץ ואורי ענתבי ,אדם אדמה 16:00
רגע לפני שקופצים מהצוק  -מסע של נשימה ותנועה .הגענו לצוק גבוה בלב
המדבר .עכשיו יש לנו בחירה  -אפשר לקפוץ ולנסות לעוף על החיים ואפשר
להסתכל על הנוף מלמעלה ,לנשום אוויר הרים צלול כל אחד והמסע שלו .בסדנא
ניגע בשאלה  -מהו המסע שאני מזמינ/ה לעצמי בפסטיבל הזה? מה הצוק שהייתי
רוצה לקפוץ ממנו?
חן מימון ,עולם תיאטרון 19:00

סדנאות יום רביעי
 - Healing Lotus Yoga Liveתרגול יוגה מיוחד בליווי של מוזיקה חיה ,סאונד
הילינג ושירת הלב .הסדנה מתאימה למתרגלים מכל הרמות הרוצים להתנסות
בחוויה מהמשלבת בין יוגה ,תנועה ,נשימה וצלילים מרפאים .מלינה רימברג
ואורי יבור ,זורבה הבודהה 11:00
יציבות פנימית  -חיבור לביטחון עצמי מבוסס  -בסדנה נצא יחד כשבט למסע
בין ביטחון עצמי ,ערך עצמי ודימוי גוף .נבין איך לייצר ביטחון עצמי גבוה ,איך
לבסס ערך עצמי יציב ולהתאהב בגוף שלנו ,כך שנקבל את עצמנו כמו שאנחנו.
בסדנה תתנסו בתרגילים שיעזרו לכם אח"כ בחיים.לימור בנדל ,ואהבת  7:00
1
"המסע אל טולאן  -זויואה"  -העצמה ע"פ החכמה הקדומה של בני המאיה -
סדנת מודעות ,מדיטציה ,תנועה ומרחב .בסדנא עוברים המשתתפים תהליך עמוק
של התבוננות פנימית אל בטן האדמה האישית שלהם ויוצאים למסע המחבר בין
העבר להווה תוך השענות יציבה על האדמה .זוהר פורשיאן ,אדם אדמה 20:00
 - Chakra Dance Meditationמדיטציית תנועה ,ריקוד ביטוי והתבוננות .נצא
למסע דרך הצ'אקרות שלנו .להרגיש אותן ,לבטא אותן מבפנים החוצה ,לרקוד
אותן ואת עצמנו ואת החיים האלה .מסע של תחושות סלבריישן והתבוננות.
אגאדה דווה ,עולם אושו 17:00
 - Healing music waveלמוזיקה יש כוח עצום ומרפא .בואו להרגע ולהנות
ממוזיקה שנוצרה במיוחד כדי לרפא ולשחרר אותנו .זוהר יעקב ,עולם בקול
ותנועה 08:00
Kundalini Yoga - Through the combination of asanas, pranayamas,
mudras & mantras, we will explore presence & the balance between
mind, body & soul, opening the connection to our higher self. Nav
עולם יוגה Kiranjot Kaur, 08:00
 - No-Dimensions Meditationריקוד סופי מקודש הוא מחול רוחני ייחודי
המורכב מתנועות אשר "אינן הגיוניות לגוף".
אדם ,עולם אושו 14:00
 - Tribal Gathering - ATP Live Musicצלילי מוזיקה חיה יהדהדו ויהיו
להשראה ולרפואה במסע המשותף .המוזיקה תהיה לעוגן עוטף לאורך הסשן.
מוזמנים לצלול ולחקור עמנו את האלמנט האדמה .אמיר אזולאי ,זורבה הבודהה
12:30
? - What is Realityמוזמנים לשיחה וחקירה עצמית שתעיף אתכם אל עצמכם
דרך עבודה עם השאלה "מהי המציאות?" בשילוב עם שיח אמת (סטסנג) ומרחב
לשאלות ותשובות על ההבדל בין פנטזיה למציאות .דיה גולן ,עולם הסנגהה
11:00
אדמה ברוח  -מהי מדיטציה?  -מדיטציה היא התרכזות מוחלטת במה שנמצא
כאן ועכשיו,נוכחות מלאה בהווה .במפגשים נלמד כמו במפגש הזה נלמד כיצד
לחיות במדיטציה וכיצד להטמיע ולסגל לעצמנו אורח חיים התומך בקיום והנוכחות
שלנו בכאן ובעכשיו .מפגש  1מתוך  .4מומלץ להביא מחברת וכלי כתיבה .אמיר
אזולאי ,תדר אדמה 10:30
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סדנאות יום רביעי
איזה גבר אתה!  -מעגל גברים  -בוא למעגל שבו האחים שלך מבינים אותך
הכי טוב! נדבר ,נלבן ,וניצור מציאות חדשה בכל מה שקשור לדימוי העצמי ולדימוי
הגוף שלנו .נתחבר ונאהב את הגבר שבתוכנו ללא הצורך באישורים נשיים או
גבריים חיצוניים .דודו שמאי ,ואהבת 09:30
אל תוך החור השחור  -נשחק עם אור וחושך ,נתינה וקבלה ,חדירה והכלה,
ונתחבר בעזרתם לאנרגיית החיים והמין שלנו .תתכן עבודה בזוגות ,לבד וברמות
שונות של אינטימיות .אאדהר דמבו ,ואהבת 23:30
אפרו-ביט ותיפוף גוף  -נכיר את הגוף ככלי מוזיקלי ,נחווה את טכניקת ההקשה
על הגוף במהירויות ומקצבים שונים ,כמו בחיים .יחד ניצור חוויה ייחודית תוך
הקשבה ותקשורת בעזרת משחק ללא מילים .בשילוב גרוב אפריקאי .תבואו עם
הרבה מצב רוח! מירב שרעבי ,עולם בקול ותנועה 19:30
אקרו זרימת הדם  -בסדנא נלמד את טכניקת הבסיס לאקרו ונשתמש בה ככלי
להזרים את הדם בגוף ,לעורר אותו ולשחרר את השרירים .עמיתי הברמן וטל
שאולי ,עולם בריא 08:30
אקרובלאנס  -סדנה לכל הרמות .נלמד על איזון ,שיווי משקל ויציבות ,במקביל
לכוח ותרגולי גמישות.נבצע תרגילים יחד ובנפרד,הסברים מפורטים לאורך
הסדנה,תרגילים לא קונבנציונליים מעולם האקרובטיקה וקבלת תרגילי חיזוק
וגמישות שיישארו איתכם גם ליום יום .יערה דוד ואיתן ג'יבלי ,עולם יוגה 17:00
ביודנסה  -אדמה בתנועה  -הזמנה להתחבר בתנועה לאדמה בתוכנו ,לקרקע
הבטוחה ,המזינה והמכילה ,לאפשרות לחוש יציבות וערך עצמי דרך חווית הגוף.
לשחרר את המילים ,ההסברים ,התירוצים ,ולחזור אל התנועה הראשונית,
הפרימיטיבית .אפרת ארגמן ,עולם בקול ותנועה 09:30
הבה נפלרטטה  -אמנות הפלרטוט בתנועה ובדרמה :פלרטוט ,גבולות ותחושת
נאהבות ,משיכה ,קנאה ותחושת בעלות .העיניים כמראה לנפש .קרן כהן רייפמן,
עולם תיאטרון 23:30
הגיינה ביתית  -בשנים האחרונות עלתה המודעות לאכילה נכונה והוצאת מוצרים
מעובדים מהתפריט ,אבל הגוף שלנו סופג רעלים גם כשהם על העור ,הקרקפת
או באוויר .בהרצאה נכיר את הבעיות במוצרים ונגלה כיצד ניתן לשמור על הגיינה
מבלי לשלם על כך בבריאות (או ביוקר) .מיכל מיתר ,עולם בריא 14:00
הכנת סנדלי יחפנים מחומרים ממוחזרים  -בסדנה נלמד על שיטת היחפנות
ויתרונותיה הבריאותיים .כל משתתף יכין לעצמו סנדלי 'יחפנים' מעוצבות
מחומרים ממוחזרים .יאיר דביר ואבי בלמן ,אדם אדמה 10:30
הכנת טוטם אישי מחימר בליווי שירה ותוף אדמה  -חיבור דרך החימר והאדמה
למרחב האסטרלי האישי .יצירת תליון או חפץ עוצמה מחימר ,ללא שריפה בשילוב
עם חותמות וחרוזים .מוזמנים להביא אלמנטים מהטבע והחיים .שפי אורן בך,
עולם שמאני 11:00
הפעימה הארוטית  -איפה תשומת-הלב שלי כשאני באינטראקציה מינית?
כמה אני נוכח במה שקורה לי בגוף? ברגש? בחיבור? כיצד ניתן להעצים את
החוויה ע"י כוונה ונוכחות בלבד? זוהי סדנה בהשראת עולמות הטנטרה והמיניות
השאמנית .שחר ברלוביץ ,שיווה שאקטי 19:30
הקול אפשרי  -הסדנה שתיתן לכם את כל הכלים לשירה נכונה ,בריאה ומקדמת.
תלמדו ליצור חיבור עמוק ואוהב עם הקול שלכם ,תפיקו קולות שלא חשבתם
שאתם יכולים להוציא .בראיוני ,עולם בקול ותנועה 17:00
התהוות  -לידה מחדש  -סדנה קוסמית דרכה נתהווה לתודעת האחד ,נחשוף
את מארג הפוטנציאלים האישיים ,ונקבל הכוונה ברורה להגשמה! תהליך חוויתי
המזמין אותנו להתמסר למי שאנו באמת .אביב שטרית ,עולם תרפיה 09:00
חזרה לחלום  -התנסות  -מימד החלום מציע לנו דברים רבים  -שיעורים,הדרכה,
ריפוי ,איסוף רסיסי נשמה ,ועוד .בסדנא נחזור לחלום שחלמנו ,כדי להפיק ממנו
את המרב .נא להביא חלום לעבודה בסדנא! עדי יזרעאל ,עולם שמאני 19:30
חיבור לעוצמה של אמא אדמה דרך קונדליני יוגה  -אור ועוזי ,ואהבת 08:00
טאי צ'י וקונטקט  -דרך הלוחם הפנימי  -נתרגל עקרונות בסיסיים של טאי צ'י,
דרכם העתיקה של לוחמי הלב .מתוך עקרונות הבסיס הללו ננוע לתוך תנועה
משותפת ,מגע ואלתור .אור ארליך ,עולם בקול ותנועה 14:00

טקס הקדשה ליוני  -היוני ,הוואגינה ,היא השער שממנו באנו ,השער לרחם
ולבריאה ,לעוצמה הנשית ,לאורגזמיות .כניסה ותרגול בצמדים קבועים ,ייתכן
עירום .דוד כהן צדק ,עולם נושם 23:30
יוגה ויניאסה  -סדנה רכה ונעימה ,מתאימה גם לחסרי ניסיון ,מאפשרת לנו
להתאחד עם הגוף שלנו ולהתכנס לתוך עצמנו למקום של שקט ,ריכוז והרגשת
שחרור תוך כדי תנועה .גיל בכמן ,עולם יוגה 11:00
יוגה מפילוסופיה לחיים  -בשיחה זו ניקח כמה מיסודות היוגה ונבחן אותם לאור
חיי היום יום שלנו .נראה איך טקסטים שנכתבו לפני יותר מ 2000-שנים ,יכולים
להעניק לנו כלים מדהימים לעבודה גם בימינו .רוני פרידמן ,עולם יוגה 09:30
יסודות המדיטציה -מהי מדיטציה בעצם? למה זה טוב בכלל? אילו סוגים יש?
האם כל אחד צריך מדיטציה? האם כל אחד יכול? נענה על כל השאלות ונתרגל
את יסודות המדיטציה .שירן כהן ,עולם הסנגהה 14:00
כשהמחול פוגש באומנויות לחימה  -גוף ונפש ,חוזק ורוך ,נשיות וגבריות ,יציבות
וקלילות ,רצינות והשתטות -כך אומנויות הלחימה פוגשות במחול המודרני ויחד
יוצרים חיבורים חדשים ומעניינים .עינב גינסין ,עולם בקול ותנועה 18:00
לאמץ את השינוי  -לכל אחד מאתנו יש את הדבר הזה שהוא רוצה לשנות כבר
הרבה זמן ,ניסינו הכל וכל פעם חוזרים לאותה נקודה .משנים קצת אבל הבעיה
נשארת .מכירים את זה? מה אם יש דרך לשנות אותו ולהפוך להיות מי שאתם
רוצים להיות? גל שטיינר ,עולם תרפיה 19:30
לבחור מה להרגיש בכל רגע ורגע  -יצא לכם לראות שחקן ולשאול את עצמכם
איך הוא עושה את זה? בסדנה נלמד איך לשים את עצמנו במצב הרגשי שאנחנו
רוצים בהזמנה ולשנות את הרגשות שלנו בכל רגע נתון .נלמד כלים משחקיים
שהם גם כלים לחיים .חי שגיא ,עולם תיאטרון 14:00
להוציא את הסטנדאפיסט שלי  -לכולנו יש חלום לעמוד מול קהל ולגרום לו
לצחוק ,אבל איך מתחילים? סטנדאפיסטית מנוסה תוציא את הסטנדאפיסט מכל
אחד מכם ,ותעביר לכם שיטה ,איך להיות *צחוק* .אילאיל ,עולם תיאטרון 11:00
להקפיץ את התדר והאנרגיה  -בסדנה נקבל כלים מעשיים ומידיים לשינוי
והעלאת התדר כדי להכניס לחיינו הצלחות רגשיות וחומריות ,שתוכלו ליישם כבר
בזורבה .אתם תבואו ,האנרגיה עליי! דודו שמאי ,ואהבת 14:00
*לנשום עם האדמה  -ריברסינג לצ'אקרה  - 1נמלא את גופינו בחמצן ,ונתחבר
דרך הנשימה אל אזור האגן והרגליים ,החיבור אל האדמה שבנו .משם הגוף יוביל
אותנו לריפוי והשלת המיותר ,כל שנותר הוא לשחרר שליטה .נאפשר לכל רגש
שלא התבטא להתממש ,ולחסימות להיפתח .סיטארה אטמו ,עולם נושם 13:30
לפלרטט עם האדמה  -במהלך הסדנה ,נבחן את מערכת היחסים שלנו עם
האדמה באמצעות שיטות פעולה שונות הלקוחות מעולם התיאטרון והדרמה
תרפיה .מה המרחק בינינו ,אילו תחושות האדמה מעלה בנו ועד כמה אנחנו
מאפשרים לעצמנו לתקשר עם האדמה .עומרי כהן ,עולם תיאטרון 17:00
לשחק עם החיים  -בכל רגע ,בכל סיטואציה ,מול כל אדם (גם עצמנו) אנחנו
בתפקיד  -יש חלק בנו שמקבל את הבמה .חלק מהתפקידים אנחנו מכירים
ואוהבים ,אך את חלקם אנחנו מעדיפים להשאיר בצל .דרך משחק ותנועה ,נתבונן
בתפקידי חיינו .חן מימון ,עולם תיאטרון 19:00
מדיטציית אדמה מקודשת  -מדיטציה בעלת  10שלבים מבית אושו
היומניברסיטי בהולנד ,בה אנו משתקשקים בפאוור קונדליני וריקוד חופשי
לסירוגין ובכך מתחברים לאדמה ולאנרגיית החיים וחוגגים את החיים ,את עצמנו.
דיויה עדית ,עולם אושו 11:00
מדיטציית אום  -מדיטציה חברתית ומהפכנית 4 ,שעות ו 14-שלבים ,המעודדים
אותנו לחוות את עצמינו במצבים רגשיים שונים :כעס ,אהבה ,עצב ,שמחה ,פחד,
מיניות ,שיגעון ,מאמץ פיזי וכו’ .דיויה עדית ,עולם תרפיה 22:30
מדיטציית דוואואני  -במדיטציה הזו שפה עדינה ולא מוכרת עולה דרך המודט,
ההופך למיכל ריק .היא מביאה רגיעה עמוקה למיינד ושלווה פנימית .ליאני ,עולם
אושו 09:30
מדיטציית דיינמיק  -מדיטציית דינאמיק ,מדיטציית הבוקר הנודעת מבית היוצר
של אושו .אין דרך טובה יותר בכדי לפתוח את היום באופן האנרגטי והחי ביותר.
מדיטציית דיאנמיק היא מדיטציה שכולה עבודה ביו-אנרגטית מאומצת ויחד עם
זאת מתגמלת ,מאד! אאדהר דמבו ,עולם אושו 08:00

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו
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מדיטציית טנטרת הלב  -מדיטציית טנטרה שמתרכזת בפתיחת הלב ,והכרת
השיווה (אנרגיה זכרית) והשאקטי (אנרגיה נקבית) שטמון בכל גבר וכל אישה.
דרך תרגולים של תנועה ונשימות ביחד ולחוד נלמד לנתב את האנרגיה המינית
ליצירה .כניסה בזוגות לאיזון מגדרי .עדיאל וליפז ,שיווה שאקטי 14:00
מדיטציית קונדליני מבית אושו  -מדיטציית קונדליני היא אהובה בשל דיוקה
והאמת שהיא משרה על משתתפיה .חציה הראשון אקטיבי ,משחרר ופותח .חציה
השני פסיבי וממוקד בהוויה ובהתבוננות .יוחאי אנאנד ,עולם אושו 18:30
מדיטצית אהבה לאמא אדמה  -אתם מוזמנים לסדנת מדיטציה שכולה מוקדשת
לריפוי אמא אדמה והחיים עליה .בסדנה נתרגל מדיטציות שונות לריפוי האדמה
דרך תדר האהבה .נועם יגיל ,עולם שמאני 17:00
מדיטצית ישיבה שקטה  -בוקר טוב בפסטיבל הזורבה ,אנו מזמינים אתכם
למצוא את השקט בלב ההמולה ,ולהגיע למדיטציית ישיבה שקטה בת  30דקות
שתכניס אתכם פנימה לשקט .צוות הסנגהה ,עולם הסנגהה 10:00
מה הסיפור שלך  -סדנה מעולם התאטרון המביאה לידי ביטוי את חופש היצירה
לספר סיפור אמיתי או אגדה .זאת תוך שימוש בתת מודע ודרך  5שלבים בסיפור
שלנו .איתן שחם ,ואהבת 19:30

מי הבמאי של החיים שלי?  -בסדנה נלמד להכיר דמויות פנימיות שנמצאות
בתוכנו וכיצד בכלים פשוטים אנחנו יכולים לבוא עימן במשא ומתן ולהתנהל מתוך
"אני מודע" יותר  .אייל כצל'ה ,ואהבת 11:00
מיינדפולנס  -מודעות אוהבת  -נלמד להתחבר לעצמנו ,למרכז הפנימי שלנו
דרך תשומת לב לנשימה ,לגוף ולצלילים .נתרגל תשומת לב אוהבת מתוך רכות
ועדינות כלפי עצמנו .עמרי בן סימון  ,עולם שמאני 14:00
מיינדפולנס בפילוסופית היוגה  -בכדי להתנהל בחיים ללא חרטות בדיעבד או
חרדות ודאגות ולהגיב נכון לסיטואציה בזמן אמת  -נדרשת השליטה בתשומת
הלב .יואב לייבוביץ ,עולם יוגה 19:00
מיינדפולנס -מודעות בחיי היומיום  . -נלמד כלים של מודעות ,קשב ,קבלה
והכלה בחיי היומיום .ונתרגל טכניקות של מודעות על ידי ישיבה שקטה ,תנועה
מודעת ואכילה מודעת .עינב גינסין ,אדם אדמה 09:00

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

מיניות נוכחת -סדנה לזוגות  -בסדנה נעימה ופותחת תודעה נלמד איך להיות
נוכחים במלואנו בזמן מעשה האהבה (ובכלל) ,נתרגל הקשבה לעצמי
ולפרטנרית שלי באהבה .רועי שחם ,שיווה שאקטי 17:30
מנדלה ,ירח ושמש בלוח השנה העברי  -הפעלה צבעונית בה נצייר את לוח
השנה העברי ביחד עם מסלול השמש והירח כדי על מנת ללמוד את הקשר בין
המורשת והטבע .אלכס צסלסקי -המרכז לאקולוגיה יצירתית -קיבוץ לוטן ,אדם
אדמה 14:00
מסי-בוץ!  -מרחב להשטתות ,התמרחות ,התמסרות ,התחברות לעצמי
,לאחר,לאדמה DJ .קארונה  Baba Silver VSקול ותנועה 11:00
מסיבת כירבולים  -מרחב בו נוכל להכיר אנשים מופלאים ולחוות מגע אוהב (ללא
מיניות) ,מרחב שבו נוכל לתרגל להיות קשובים לגבולות שלנו ,לשפר את כישורי
התקשורת שלנו והיכולת להיות באינטימיות .כניסה בזוגות לצורך איזון מגדרי.
אבישג מאיה זלוף ,שיווה שאקטי 23:30
מעגל אמת  -לחץ ,לפעמים אנחנו לא מודעים לו .אבל זה נמצא שם ,לוחץ .כי כל
אמת רוצה לצאת לאור .במעגל האמת ,ניצור ביחד מרחב שבו נוכל לשחרר את
האמת הזו לאוויר ,לאור .מהפטרה ,עולם הסנגהה 17:30
מפחד לאהבה  -להפתח אל החיים  -פחד הוא העדר אהבה .לפי אושו ,ישנם
שלושה פחדים עיקריים שכל שאר הפחדים מגיעים מהם  -הפחד מאיבוד שליטה,
הפחד למות והפחד מאורגזמה .בסדנה נציג את התובנות של אושו בנושאים אלה
בצורה משחקית אך עמוקה .סוגנדהו ,עולם תרפיה 10:30
מפחד לאהבה  -ללכת מעבר להתניות המיניות  -נחקור את הפחדים שלנו
והפעם ,נתרכז בפחד מאורגזמה .כולנו גדלים בתוך האמביוולנטיות המבלבלת
שבין צרכים ורצונות מיניים טבעיים ובין נורמות ומוסר חברתי מגביל .בסדנה נכיר
שוב את הדרך אל המשחקיות והטבעיות שלנו .סוגנדהו ,עולם תרפיה 17:30
מרידיאן יוגה וצ'י קונג  -נלמד יחד על  12ערוצי אנרגיה שאחראים על זרימת
הצ`י (אנרגיה) בגופנו .כל מרידיאן קשור לאיבר בגוף .מטרת הסדנה היא ללמוד
סדרת תרגילים קלים לביצוע שיניעו את החסימות האנרגטיות בגוף ואת הדם.
נא להגיע עם מזרן יוגה .יאור גיא ברהום ,זורבה הבודהה 08:30
נשימות החיים  -נשימה ונשמה ,נ.ש.מ .ולא סתם .הנשימה היא שער הכניסה
והיציאה מהגוף ,וכשהנשימה חלקית גם הנשמה חלקית בגוף ובעולם .סדנה
מיוחדת להסרת השריון דרך נשימה ,ריקוד ולחיצות אנרגטיות .דוד כהן צדק,
שיווה שאקטי 09:00

תרפיסטית בכירה ,מומחית בתרפיית הילד הפנימי .מורה רוחנית
ומנחת סדנאות בכירה בעלת  15שנות ניסיון בעולם התרפיה והרוח.
דיה מביאה איתה ניסיון עשיר ,חדות ודיוק ודרך מיוחדת לגעת,
לרפא ולעורר את מי שמגיע אליה.

הסנגהה מהתעוררות להארה
 18/4ערב מבוא פתוח (ללא עלות)
 25/4פתיחת המחזור החדש
מפגשים חד שבועיים בנושא
החיפוש הרוחני ,התהליך האישי
ודרך ההתעוררות .המפגשים
מוקדשים למדיטציה ,שיתוף,
שאלות ותשובות במסגרת שיח
אמת (סטסנג) וחקירה עצמית.
כתובת :רחוב בן שמן  ,4קומה ,3
תל אביב.
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סדנת הילד הפנימי
 17-21/7/2018באשרם במדבר
 6-10/11בבית הארחה
שבקיבוץ ענבר.
 5ימים של תהליך עומק עוצמתי
וחוויתי ,בהם נשתמש בכלים שונים
מעולם התרפיה ,נשימה ,ריברסינג,
פסיכודרמה ,מדיטציה ,התבוננות,
דימיון מודרך ועוד טכניקות
המביאות לריפוי הילד הפנימי
ושינוי בר קיימא בחיינו כמבוגרים.

"בפסטיבל זורבה תפגשו אותי בעולם תרפיה ובעולם הסנגהה (הביטו בתוכנייה) "
באהבה ,דיה
דיה גולן

0523533200

רטריט נשימה
להתעוררות התודעה
 31/8 – 1/9סופ"ש עמוק וייחודי
מסוגו בארץ  -באשרם במדבר.
הרטריט מוקדש כל כולו
להתעוררות התודעה והתעוררות
הלב .הסדנה משלבת שיח אמת
(סטסנג) ועבודת מודעות ומדיטציה
עם עבודת נשימה בטכניקות
שונות ומגוונות (ריברסינג ,עבודת
נשימה ביואנרגטית ,פולסיישן,
נשימה מודעת ,נשימה טנטרית
ועוד) מתקיים באשרם במדבר.

dayagolan.co.il

סדנאות יום רביעי
*סווטלודג' – ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 23:00
*סווטלודג' – ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 18:00
*סווטלודג' ילדים  -טקס הטהרות וחיבור אל אמא אדמה והבריאה ,ברובד
הפיזי ,הנפשי והרוחי .בטקס נתחדש וניזכר בעוצמה ובהעצמה .נא להביא בגד
נח להזעה ומשהו חם ללבוש אחרי הטקס .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
בעמדת האינפו .גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 15:00
סטסנג :התעוררות וסודות החופש של הודו  -המציאות היא מעבר למה
שחשבנו עליה ,היא מתרחשת בדרכה הקסומה והמסתורית .מוזמנים לשיח אמת
(סטסנג) על התעוררות ,על הודו ,על מדיטציה ,על החיפוש הרוחני ועוד .סטסנג
הוא מרחב מיוחד של שיח אמת עם שאלות ותשובות .דיה גולן ,עולם הסנגהה
19:00
עמידות ידיים ותנוחות הפוכות  -הקניית הבנה ותרגול נכון ובטוח בעולם
התנוחות ההפוכות .הסדנה מיועדת גם למתחילים ומתבססת על תרגילי יוגה
בזוגות ואפשור של תנוחות הפוכות בביטחון והנאה .גיל בכמן ,עולם יוגה 14:00
פריצת גבולות עם  - NLPסדנת התנסות חווייתית ב  NLPהמקנה כלים מעשיים
לקבלת השראה ואנרגיה לפעול למרות הפחדים ולפרוץ אחת ולתמיד את הגבולות
והמעצורים של מה אפשרי עבורנו .איך לשלוט בתת המודע כדי שתת המודע לא
ישלוט בך .יורם חן ואורית אור ,אדם אדמה 18:30
צ'אקרה ברידינג  -מדיטציית הנשימה אל הצ'אקרות היא למעשה תהליך ריפוי
עמוק .ננשום במודעות אל  7הצ'אקרות -המרכזים האנרגטיים שלנו .תהליך
הנשימות האנרגטיות מייצר ריפוי אמיתי ,בשילוב תהליך מודעות ניתן להגיע
לרמות גבוהות של טראנס מודע .שירה אדלר ,עולם אושו 23:30
ציורים מרפאים  -נחקור ביחד כיצד ציור על הגוף יכול להיות כלי לריפוי וביטוי
עצמי ,כיצד ניתן להתגבר על תקיעויות ומחסומים בחיים באמצעות שאילת
שאלות ,וכיצד מה שחשבנו שהוא טעות הוא בסה"כ התחלה של עוד יצירה
מופלאה .אחיהוד שפיר ,עולם שמאני 09:30
קרקוע בצלילים :אדמה צליל ושפע  -נפגוש את כל היש הקיים בעולמנו ברגע
זה .השפע משמעו מכלול כל התחושות ,הרגשות ,המחשבות ,הכאבים וההנאות
שלנו כרגע .כל צליל מביא עמו איכות ושפע אחר .בהקשבה ובתנועה נאפשר
לצליל להדהד בתוכנו את השפע הזה .ניר אהרוני ,תדר אדמה 17:30
רוצה להיות אני  -האם כדאי להיות אני? סדנת משחק יצירתי לבריאת מציאות
של אהבה עצמית בעזרת כלים של דמיון מודרך ,חשיבה חיובית והעצמה .אפרת
וקנין וזיגי שחר ,ואהבת 18:00

*ריברסינג -טיפול רב עצמה  -דרך הנשימה נפתח צוהר לנשמה ונתחבר
פנימה לאנרגיית החיים הגדולה הפועמת בנו .נשתחרר מחסימות רגשיות,
פיזיות ונפשיות ונתמלא באנרגיה חדשה ונקייה .תהליך שכל אדם נושם חייב
לבוא ולהתרשם ממנו .הרשמה מראש בעמדת האינפו .מאנו ויפית  ,עולם
נושם 09:30
ריפוי בצלילים  -דמיינו את עצמכם שוכבים על הגב כאשר עשרות מוסיקאים
ומטפלים במגע סובבים סביבכם ,ובעזרת הצלילים והמגע עוזרים לכם
להרפות ולשחרר אל תוך האדמה ,ההוויה והשקט של המדבר .מסע חושי
מוסיקלי עמוק ומרפא .אורי יבור ,זורבה הבודהה 17:30
ריפוי הילד הפנימי  -במפגש הקרוב נצא למסע עמוק אחורה בזמן ,שם
נפגוש את הילד הפנימי החי בתוכנו וניצור עימו/ה דיאלוג מחבר ומרגש מעין
כמותו .בסדנה נלמד כיצד ניתן להפוך הורים טובים ואוהבים עבור עצמינו
ולהביא את הריפוי הזה אל חיי היום יום .דיה גולן ,עולם תרפיה 14:00
שורש הגוף בתנועה -צ'אקרת הבסיס  -בסדנה זו נתמקד בצ'אקרת הבסיס-
השורש שמחבר את גופינו הפיזי אל האדמה -כחלק ממסע דרך הצ'אקרות.
נתחבר אל הצ'אקרה הראשונה דרך תרגול אסנה (תנוחות גוף) ונשימה
מעולם היוגה ,מודרה (תנוחות של כפות הידיים במדיטציה) ושירת הלב.
מומלץ להביא עמכם מזרני יוגה .מלינה רימברג ,תדר אדמה 09:00
שטיחים  -תיווך לא שייך רק לתחום המקרקעין ,אלא גם לנדל"ן רגשי .אם
נדע להניח נכון את מה שיש לנו להגיד על האוזניים המקשיבות לנו  -הרווחנו.
"שטיח" זהו מצע רך ואותנטי שמניחים מול הצד השני ששומע אותנו ,מבלי
להתפשר על מה שרוצים להגיד .איה זקן ,עולם תיאטרון 09:30
שפת האהבה  -למה קשרים זוגיים נכשלים? איך יוצרים קשר חזק שגובר על כל
המכשולים? איך לריב כך ששני הצדדים יוצאים מנצחים? בסדנה נלמד מהי שפת
האהבה ,ניתן טיפים וכלים מעשיים לבניית זוגיות חזקה ,מצמיחה ונוכחת .מיועד
לזוגות .חי שגיא ועתליה זהבי שגיא  ,עולם בריא 17:30
תודעת המלכה  -סדנה לנשים .נחקור כיצד התפיסה שלנו על גברים מונעת
מאיתנו לראות מי הם באמת .נבין מהי "תודעת המלכה" ונגלה כיצד להפוך את
מערכות היחסים שלנו עם גברים ממקור לתסכול למקור של עוצמה .מבוסס על
ספרה של אליסון ארמסטרונג .סורי פוליאקוב ,שיווה שאקטי 11:00
תורת הקוונטים  -פיסיקה ורוחניות  -נתחיל מתורת הקוונטים (לימדתי נושא זה
בטכניון) ונסביר למה כולם נרגשים מנושא זה .נעבור להסברים ודוגמאות מהקהל
על איך פיסיקה יכולה לתאר תופעות נפשיות ורוחניות שונות .נכנס מעט לפיסיקה
בצורה אינטואיטיבית ,נתאר תופעות רוחניות ונראה את החיבור האפשרי ביניהם.
אסי דהן ,אדם אדמה 17:00
תנועה טבעית ותזונה בחיים המודרנים  -אנחנו חיים בעיצומה של מהפכה
טכנולוגית נפלאה אבל לחיי הנוחות שלנו יש מחיר כבד על הגוף .בואו ללמוד איך
לגשר על הפער בין העולם המודרני לגופנו ונפשנו העתיקים דרך  3נקודות מפתח
משנות חיים :תנועה ,תזונה ואיזון מנטלי .אדי ועדי רון  ,עולם בריא 19:00

רוקחות מן הטבע  -דאורדורנט ביתי  -נחקור מעט את בלוטות הזיעה שלנו ונבין
למה בכלל דאודורנט קיים ,מה באמת מכילים המוצרים "הרגילים" מהסופר ולמה
כדאי להימנע מהם .ולבסוף נבין מהו תהליך ההכנה ונגלה שבעזרת מעט מאוד
זמן וחומרי גלם מהאדמה ניתן לרקוח קסם .יואב לייבוביץ ,עולם בריא 10:00

תפילת אדמה אקסטטית  -מדיטציה בתנועה ,מחול אוריינטלי מקודש שהוא
תפילה לאדמה .דרך תנועה רפטטיבית במדיטציה נתחבר כאחד אל רצון הלב ואל
הודיה על מה שיש .נקלף ישן ובריקוד אקסטטי נאסוף חדש ונביא ביטוי אותנטי
לגוף ברגע הזה -הווה .עינת רן ,עדי טרם ו Djאולי ,תדר אדמה 19:30

*ריברסינג אמא אדמה -ריפוי עוברי  -ננשום אל כל אותם המקומות שיש בהם
זיכרונות של כאב .נקבל אויר חדש ,אנרגיה חדשה ושטיפה אנרגטית המאפשרת
לידה מחדש .נעסוק בטראומת הלידה ולכן בסדנא זו ישולבו טכניקות ריפוי של
ריפוי עוברי מעולם התטא הילינג .שירה אדלר ,עולם נושם 19:30

תרפיה בנשימה  -נשימה מעגלית בליווי  -live musicסשן נשימות לחיבור אל
האדמה והלב .מסע מרגש בו נשלב מדיטציה ,תנועה ונשימה מעגלית מודעת.
בעזרת כל אלו נתחבר אל הנשימה ,נתרגל ונחזק את החיבור לגוף ולשורשים
העמוקים שלנו .עדי טרם בליווי זנדי ו Dj-אולי ,תדר אדמה 14:00

*ריברסינג נשימת אף  -להתרחב .להכיל .לשחרר  -חוויה של הרגע הזה.
לפעמים התחושה מרחיבה ,כמו שמחה והתרגשות .לפעמים היא מכווצת ,כמו
ייאוש וכאב .הנשימה מאפשרת לנו להכיל את התחושה שעולה בנו ,לתת לה
מקום ולשחרר את ההתנגדות .אריאל גלילי ,עולם נושם 16:30

 - Soul Sister- Live performanceמופע לילי בהשראת התנשמת .שפי
אורן בך ,שירה אילן ושרית סול מוזגות דבש עם המוסיקה לתוך היכל הנשמה.
טקסטים ולחנים שבאים עמוק מתוך האדמה ,והרחק מאי שם ביקום .זורבה
הבודהה 00:00
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סדנאות יום חמישי
Thursday workshop descriptions

להתרכך עד אין סוף  -מפגש מדיטטיבי חווייתי בו נלמד כיצד להקשיב ללב
ולהתרכך ,נלמד כיצד ניתן להיפתח ולהתרכך גם כאשר מופיע כאב או כיווץ
בתוכנו ונחווה מה קורה כאשר אנו מאפשרים לעצמנו להתרכך אל הלב בתוך כל
חוויה שהיא .יונתן רמות ,עולם הסנגהה 14:00

מדיטציית בוקר -לאהוב את עצמי בחושניות  -מדיטציית אהבה ללא תנאי.
נפתח את הבוקר באהבה לעצמנו ,כזו שאינה תלויה באף גורם חיצוני .אהבה
שנובעת מהמהות הפנימית שלנו .נמצא אותה יחד ונלמד להוקיר תודה לעצמנו על
זה שאנחנו  -אנחנו .לימור בנדל ,ואהבת 08:00
"והילד הזה הוא אני"  -סדנה שמטרתה לפתוח הזדמנות לחזור אל הילד
הפנימי שבנו ולצאת איתו לטיול .זאת תוך דגש על נגיעה במשמעות החשובה של
המשחק ,הצחוק ,הבכי ,והתנועה בחיינו .זוהר פורשיאן ,אדם אדמה 13:30
 1+1+1ארטמפל  -סדנה לחקירת ארוטיקה ,אינטימיות ואהבה בשלישיה.
מרחב נועז שבודק בעדינות את זרימת האהבה בשלישיה אנושית .יציאה מדפוסי
דינאמיקות הדואטים הזוגיים אל עולם של אפשרויות .הסדנה משלבת מגע וערום
לפי בחירה .מיכאל פינקל  ,עולם נושם 23:30
 - Healing grooveבנקודה הכי בסיסית וקדומה שלנו יש גרוב וקצב .אנחנו
מורכבים מזה בכל תא ותא בגוף שלנו .לתופים יש את הכוח לעזור לנו להתחבר
למקום השורשי הזה ודרך זה לרפא אותנו .בואו לרקוד ,להנות ולהשתחרר .זוהר
יעקב ,עולם בקול ותנועה 08:00
 - Hip-Hop & Soulסגנון ריקוד שצמח ברחובות והפך להיות אחד הסגנונות
הפופולאריים בעולם הריקוד .הזדמנות מצוינת לגלות את הרקדן שבך .נלמד איך
לפרק את הגוף ,להשתחרר וליהנות .מירב שרעבי ,עולם בקול ותנועה 09:00
 Playfulnessבאלתור ותנועה  -אחד העקרונות של אימפרוביזציה הוא
 .Playfulnessנפגוש את האיכות הזו ע"י תנועה ואלתור דרך הגוף .האם איכות
ה  Playfulnessיכולה להיות גם קלילה וגם עמוקה בו זמנית? נחקור ונגלה ביחד
מה מתאפשר.מיכל מכלוביץ' ,עולם בקול ותנועה 17:00
 Tribal Gatheringהתעוררות  -מרוח לחומר סטסנג עם דיה גולן  -התעוררות
והארה בחיי היום יום .האם אפשר לעשות את זה כאן ועכשיו ,בחיינו השגרתיים
והעמוסים? וכיצד ניתן להביא את מי שאנו באמת לידי ביטוי בחיינו? מפגש
שאלות ותשובות עם המורה דיה גולן ,זורבה הבודהה 12:00
Yoga & Your Psoas: The Mind/Body Connection - The Psoas is a
muscle in the body that connects the upper body to the lower body,
as well as the front to the back. It can also hold our stress & trauma.
& Together, we'll focus on releasing tension in the Psoas to let go of fear
 .stress in your lifeרייצ׳ל קרנצמן ,עולם יוגה 11:00

אדמה ברוח  -רזי הנשימה  -בזמן שאיפה נכנס חמצן פנימה אל הריאות ומשם
למחזור הדם המשמש למסיע של החמצן ומשם עושה דרכו אל התאים בגוף.
במפגש נכיר את הנשימה מקרוב ,נלמד טכניקות ונגלה איך בכל נשימה נמצאת
אמא אדמה -כדימוי לנוכחות בהווה .מפגש  2מתוך  .4מומלץ להביא מזרן יוגה
וכרית ,מחברת וכלי כתיבה .אמיר אזולאי ,תדר אדמה 10:30
אדמה חדשה :אנושות חדשה בארץ חדשה  -הישות האימהות גאיה ,מתעוררת
ונרפאת .האם נהייה חלק מההתחדשות? שיח ומגע ,תנועה ושירה ,חזון ואומנות.
גיליה טואג זלינגר ושיווה גרין ,ואהבת 13:30
אדמה צוחקת  -צוות שחקנים מקצועיים ותוססים יהפכו לכם את הבטן מרוב
צחוק ויעניקו לכם חוויה חד פעמית .השחקנים מקבלים נתונים מהקהל והופכים
אותם למערכונים קורעים מצחוק על הבמה .עדי טרם ומורן ברדע ,תדר אדמה
20:30
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אותנטיות רדיקאלית  -על כל אדם שאנחנו פוגשים יש לנו רושם ראשוני .הרושם
הזה הוא מראה ומתנה מעולה עבורנו .בסדנה נחווה מרחב מאפשר לתקשורת
כנה ,פתוחה ורדיקלית ונתרגל כיצד לתקשר את האמת שלנו בצורה שהאחר יכול
להכיל אותה .אריאל גלילי ,עולם תרפיה 20:30
איך ללכת  -בסדנה נלמד מחדש כיצד ללכת נכון .ננסה להסיר מעלינו הרגלים של
הליכה לא נכונה שהתפתחו אצל כולנו בחיים המודרניים ובהליכה עם נעליים .נצא
להליכה קצרה במדבר .תביאו כובעים .יובל דרוקמן ,עולם בריא 17:00

אין חדש תחת השמש?  -אנו יוצרים את חיינו מדי רגע ורגע במו ידינו ,האומנם?
נחקור דרך עבודת גוף ,מפגשים בתנועה ,פסיכודרמה וכלים מעולם הפסיכולוגיה
הקוגנטיבית-התנהגותית את הדפוסים שדרכם אנחנו יוצרים מחדש את המציאות
שלנו .וננסה ליצור תנועה חדשה בחיינו .חן מימון ,עולם תרפיה 13:30
אינטואיציה -אמון עצמי  -אמון היא חוויה בסיסית עמה אנו נולדים .אמון זה הופר
ע"י החברה ,המשפחה והחינוך שאימצנו ,ובכך הקול הפנימי נדחק עמוק פנימה.
במהלך הסדנה נלמד טכניקות להקשבה פנימית ,נקלף את שכבות "הצריך" עד
שנגיע לליבה של עצמנו .דיויה עדית ,אדם אדמה 20:30
אינטימיות מקודשת  -זוהי הזמנה לייצר יחד מרחב בטוח ,להתמסר לקסם
המסתורי של האינטימיות .הזמנה למפגש שקט ורך בין גופים דרך נשימה,
תנועה ,מגע והרפיה לתוך אינטימיות מקודשת ,ביחד עם עצמנו ועם האחר.
בלבוש מלא .מגע בגבולות ,לא מיני .אמבר רא ,שיווה שאקטי 17:00

אל פוגש אלה  -בכל גבר ואשה שוכנים אל ואלה שממתינים לזמן ולמקום הנכון
לצאת החוצה ולחגוג חיבור ,אהבה ,מגע ,עונג ויצירה .ניכנס לעולם מרתק של
אהבה אחד לשנייה בשם האלוהות .ניצור מרחב שהוא כנה ,מקבל ומעודד את
האלילות שבנו .כניסה בזוגות לאיזון מגדרי.עדיאל וליפז ,שיווה שאקטי 20:30
אמא אדמה  -דרך כלים מעולם התיאטרון נשאל שאלות של חיבור ליסודות
הבסיס שלנו ,לאדמה .ננוע בין שמים לארץ ,נבחן איך אנו מגיבים כשאנו מחוברים
לקרקע ,מה קורה לנו כשהיא רועדת לנו מתחת לרגלים .טלי ליברמן ,עולם
תיאטרון 17:00
אקולוגיה פנימית עמוקה  -בסדנה נכיר את עולם האקולוגיה הפנימית העמוקה.
יחד נחקור כלים מעולם הקאוצ'ינג לקיימות ככלי העצמה אישי ומנהיגות עצמית
מודעת בחיינו .יובל לייבוביץ ואורי ענתבי ,אדם אדמה 10:30
ג'אם קונטקט אל תוך הלילה  -נבטא את הקריאה העמוקה ביותר שלנו והשאלה
המנחה אותו היא ״מה אני רוצה? מה הגוף שלי רוצה כרגע?״ בתוך מרחב הג׳אם
הרצון האישי הוא מקודש ומנחה את הדרך .זה המקום עבורנו להכיר אנשים ואת
עצמנו מחדש ולנוע בקצב הלב והחיים .בואו כפי שאתם ,אין צורך בניסיון קודם.
אור ארליך ,עולם בקול ותנועה 23:30
גונג פוג'ה כטקס מנחה לאמא אדמה  -גונג פוג'ה הנו טקס עמוק של הטהרות
והתחדשות .זהו לילה יוצא דופן שבו צלילי הגונג והקערות הטיבטיות ילוו אתכם
למסע עדין אך עוצמתי כאחד .מאנו ויפית ,עולם יוגה 23:30
גלגל את הקוביות (סצנה מהחיים)  -הייתם רוצים לשנות משהו מהעבר ולבדוק
מה היה קורה אם ?..אז בכיתם ועכשיו רוצים לצחוק? אולי אפשר ...האם תסכימו
לחזור אחורה ולבדוק אפשרויות? איה זקן ,עולם תיאטרון 09:00
דאנס ארוטיקס  -מסיבה-סדנה של ריקוד וארוטיקה .איך מתחילים מפגש ואיך
מסיימים? איך מתקשרים גבולות ללא מילים? "דאנס ארוטיקס" היא מרחב בטוח
לחקור ארוטיות בתנועה ומפגש .שחר ברלוביץ ,שיווה שאקטי 23:30
האטה יוגה  -האטה  -ראג'ה יוגה הינה שיטת תרגול המתמקדת בפנימיותו
של האדם ,מטרת התרגול הינה להשיג שינוי כוללני ,פיזי ומנטאלי ,לפתח את
המודעות ולהכווין את זרימת האנרגיה ,תרגול של שעה וחצי כולל מדיטציה בדמיון
מודרך לחיבור אל עצמנו ואל מהות הלב .יוליה ספקטור ,עולם שמאני 09:00
הגוף זוכר  -ריפוי טראומה  -בסדנה זו נפגוש רשמים שנחרטו בגוף ממערכות
יחסים קודמות ונתבונן בדפוסי ההתנהגות שלנו שנוצרו כתוצאה מרשמים אלה.
באמצעות תרגילי גוף ,ביו אנרגיה ועבודה תודעתית ,נעלה רגשות ותחושות
מודחקים מן העבר ונביא אור למקומות אלה בתוכינו באמצעות מגע ומדיטציה.
דיויה עדית ,עולם תרפיה 10:30
הגיינה ביתית – ראה יום ד' .מיכל מיתר ,עולם בריא 20:30
החופש המוחלט  -שיטת העבודה של ביירון קייטי  -שיטת העבודה של ביירון
קייטי מדהימה בפשטותה ובקלילותה ,ועוזרת לנו להשתחרר ממחשבות מזיקות
ואמונות מגבילות .יותם ויצ'רנאנד אדלר ,אדם אדמה 09:00
היכרות מינית -עצמי והאחר  -היכרות וגילוי עמוק עם המיניות שלי ושל האחר.
כל זאת בכלים מתוך עולם הטנטרה ,תרבות המזרח ,הקבלה והפסיכולוגיה
המערבית .הסדנה כוללת מגע עדין ובטוח .מיועד לגילאי  30+ללא זוגיות .כניסה
בזוגות לאיזון מגדרי .נוגה ואריאל טמיר ,ואהבת 23:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו
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מדיטציה לריפוי העצמי  -דרך  4מדיטציות קצרות נצא למסע קצר מהקשבה
לעצמי ,לאפשור העצמי ,לתחושת העצמי ,להתבוננות בעצמי ועד לוויתור על
העצמי .מוזמנים כל בעלי העצמי באשר הם .נועם יגיל ,עולם שמאני 13:30

הקשבה מודעת  -עד כמה אנחנו באמת מקשיבים ביומיום? בסדנא הזו נתרגל
הקשבה עמוקה ומודעות .הקשבה אמיתית היא כלי נדיר ויפה בעולם שלנו .נתרגל
איך להיות בתשומת לב מלאה לאחר .עמרי בן סימון ,עולם שמאני 10:30

מדיטציה עם מוזיקה חיה  -מסע פסיכדלי סוחף ומהפנט .מוזמנים לעולם של
צלילים .המופע משלב נגינה על גונגים ,כלי מיתר ,מסור יער ,שירת צלילים עיליים
(אוברטונים) וקערות טיבטיות .שיר סופר ,זורבה הבודהה 10:00

התמסרות לעצמי  -בסדנה נתחבר אל עצמנו -מי אני ,ואיזה סוג מגע אני אוהב.
בתהליך של מגע ותקשורת נדייק ונרשה לעצמנו לקבל בלי ויתורים ,ולאהוב את
עצמנו כפי שאנחנו .אור ועוזי ,ואהבת 17:00

מדיטציית אושו גורישנקר  -אושו אומר שאם הנשימה בשלב הראשון של
המדיטציה מתבצעת נכון ,תחוש שאתה גבוה כמו גורישנקאר (הר אוורסט).
ה"היי" הזה נמשך אל תוך השלבים הבאים :בהייה עדינה באש; תנועה רכה
וספונטנית; ושכיבה שקטה .ליאני ,עולם אושו 23:30

ויניאסה פלו מעצימה  -ויניאסה דינמית שתעבוד על המרכיבים הארציים שלנו,
דרך שיח עם הנפש והמיינד .האם תוך כדי עבודה מאומצת אפשר לשחרר סוגרים
בלב ,במיינד ובגוף? ננסה לענות על זה יחד ולחוד .רוני סתיו ,עולם יוגה 13:30
חיבור בין המוזות  -מפגש מעורר השראה על המעבר בין תחומי היצירה השונים.
מרחב שבו נוצרים קסמים בעקבות חיבור בין ערוצי ביטוי וחושים שאנחנו מכירים
לרוב כנפרדים.מוזמנים להביא כלי נגינה.דינה ארגוב ,עולם בקול ותנועה 10:30
יוגה אדמה -שיעור יוגה מאזן ומדיטטיבי בדגש על האדמה -המגע והשפעתה על
הגוף כולו .בסוף השיעור נחווה מדיטציה שקטה לאיזון ופיזור הפראנה .השיעור
יועבר בשיטת דסיקשר (ויניוגה) .יותם ויצ'רנאנד אדלר ,עולם יוגה 17:00
יוגה בזוגות -לא לזוגות בלבד!  -תרגול בזוגות עוזר לנו להכיר את עצמנו ואת
הדפוסים שאנו מביאים איתנו למערכות היחסים בחיינו .תרגול משעשע ומקרב,
שילמד אותנו הרבה על עצמנו בדרך חווייתית ומחוייכת .לא חובה לבוא עם בן זוג.
רוני פרידמן ,עולם יוגה 20:30
יוגה למערכת העיכול  -התנוחות משפרות את תפקוד האיבריים הפנימיים ע"י
עיסוי והמרצה של הדם והאנרגיה אליהם בתוכם .עדי היקרי ,עולם בריא 08:00
יוגה קוונטית  -יוגה דינאמית ,לפתיחת הגוף והלב .מדיטציה קוונטית לקרקוע
ויציבות פיזית ואנרגטית .מתוך החיבור אל האדמה נתחבר לרוח ,לאני העליון
ולמרחב הקוונטי בו כל האפשרויות פתוחות וזמינות לנו וכל שעלינו לעשות הוא -
לבחור .מסע של תנועה ,כוונה ונשימה .שנטי ,עולם יוגה 09:30
כפרים אקולוגיים-אורח חיים אלטרנטיבי-הרצאה על יצירת קהילה בת קיימא
רלוונטית לימינו .המרכז לאקולוגיה יצירתית -קיבוץ לוטן מארק נווה ,אדם
אדמה 17:00
להיפתח לאהבה  -בסדנא זו נעבור יחד מסע שכולל :שמחה ,ריקוד ,מגע ,שיתוף,
אינטימיות ,התקרבות ובעיקר נתנתק מהיום יום ,נניח לראש ,לשיפוטיות ונתמסר
לכאן ועכשיו ,לפשטות ,לצורך הבסיסי והקיומי של כולנו באהבה .הכניסה בזוגות
לצורך איזון מגדרי.מירלה סלע ,ואהבת 20:30
להפוך התמדה לטבע שלך -בסדנה נלמד איך להתמיד ללא ממאמץ ולהצליח
לעשות שינויים .נלמד דרכים יעילות ומעשיות לדבוק בהחלטות שלנו ונחייה את
החיים שאנו בוחרים וראויים לחיות .חי שגיא ,עולם בריא 13:30
לפגוש את השופט שלי  -הסדנה עוסקת באותו קול פנימי שלנו ששופט אותו על
כל צעד שאנחנו שוקלים לעשות ,שממתין לאישורים חיצונים .בסדנה נלמד לדבר
עם אותו קול ולחיות איתו בשלום והרמוניה .איתן שחם ,ואהבת 09:30
מגיע לי באמת!  -הזמנה ליצור מציאות חדשה ,להביא לחייך גם חומרי וגם רגשי,
וללמוד לזמן את מה שמגיע לך .נבין שאנחנו ראויים לכל הטוב הזה! דודו שמאי,
ואהבת 10:30
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מדיטציית דיינמיק של אושו – ראה יום ד' .אור ,עולם תרפיה 08:30
מדיטציית זן  -טקס תה מסורתי  -מדיטציית הזן מחברת אותנו לחיים משוחררים
מסבל ומודעים בזמן הווה .במדיטציה נשלב טכניקות של זן בישיבה ובהליכה.
נסיים בטקס תה מסורתי .מומלץ להביא מזרן יוגה וכרית למי שיש .אלכס
לנדסמן ,תדר אדמה 13:30
מדיטציית טנטרה יוגה  -בעבודה עצמית ,באמצעות נשימה וקול ,נעורר את
אנרגיית החיים שלנו וניצור איזון בין מרכזי האנרגיה .ליאני ,שיווה שאקטי 09:00
מדיטציית מוות  -איך יראו חיי מנקודת המבט של המוות ומה מרגישים ברגע
הזה לפני שאני עוזב את הגוף? אולי לא באמת נדע עד שזה יקרה ,אבל בסשן
הזה יש לנו הזדמנות לקבל הצצה קטנה ולגלות .פשיאנטי ,עולם הסנגהה 10:00
מדיטציית מנדלה אושו  -מדיטציה עוצמתית המאפשרת לגוף ולמיינד לצלול
לעבר מצב של מיקוד ונוכחות ברגע .עמרי בירן ,עולם אושו 13:30
מדיטציית קונדליני – ראה יום ד' .אדם ,עולם אושו 17:00
מדיטצית ישיבה שקטה – ראה יום ד' .צוות הסנגהה ,עולם הסנגהה 09:30
מדיטצית לב האריה  -מדיטציה בעלת  8שלבים בהם אנו נסכים להתחבר לאריה
שבתוכנו .מדיטציה פותחת לב,נסכים להיראות בעוצמה מול עצמנו ואל מול
האחר .המדיטציה בזוגות -אין צורך להכיר את השותף למדיטציה לפני .אגאדה
דווה ,עולם אושו 10:00
מדיטצית לב של אושו  -מדיטציה שנוצרה על ידי אושו בתנועה לצלילי מוסיקה
קסומה .בעזרת עוצמת הרצון ,הכוונה והדמיון שלנו נשחרר מן הישן ונזמן את
החדש לכאן ולעכשיו .אימני ענת ירושלמי ,עולם אושו 08:30
מופע תיאטרון פלייבק לכל המשפחה  -מופע תיאטרון פלייבק הינו מופע
אימפרוביזציה שעושה שימוש בסיפורים אישיים של משתתפים מהקהל .מספר
הסיפור רואה יחד עם שאר הקהל איך הסיפור שלו מתעורר לחיים.
נבחרת הזורבה ,עולם תיאטרון 14:00
מעגל אמת – ראה יום ד' .מהפטרה ,עולם הסנגהה 17:00
מעגל נשים (עם גברים) על מיניות נשית  -מעגל נשים הוא המקום לקבל
השראה ,לחלוק סודות וללמוד יותר על עצמך במרחב שמותר לדבר בו על הכל.
והפעם גברים מוזמנים להצטרף בכיסויי עיניים ולהקשיב .אבישג מאיה זלוף,
שיווה שאקטי 10:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

סדנאות יום חמישי
מפחד במה לדחף במה  -פחד במה הוא הפחד הגדול ביותר שמוכר באנושות
כיום .למה אנחנו כל כך מפחדים לעמוד על במה? בסדנה תלמדו איך להתחבר
לפחד ,לאהוב אותו ולהשתמש בו כדי לתת את הופעת חייכם .בראיוני ,עולם
תיאטרון 20:30
מתנות המחזוריות הנשית  -לנשים בלבד! המחזור החודשי מכיל בחובו הרבה
יותר מפוריות פיזית או מטרד חודשי .הוא מכיל עצמה וחכמה עמוקות לאין שיעור,
ברכה לכל אישה וליקרים לה .בסדנא אחבר אתכן למקור העצמה הזה בדרך של
תהליך מדיטטיבי ,דיון וסיפור .עדי יזרעאל ,עולם שמאני 20:30
סדנת בישול -ארוחה מלאה בכוס אחת  -סדנת הדגל של עולם בריא מאפשרת
לכל אחת ואחד כולל הילדים ,ליהנות מעושר האפשרויות של יצירת שייק בריא
כארוחה מלאה שמשתנה בין עונות השנה .מוזמנים להסבר מעמיק על שילובים
ומזונות שהופכים את השייק לארוחה מזינה ,שמטעינה באנרגיה ,מחזקת את
הקשב ,מסיעת לעיכול תקין ועוד ...אביטל סבג ,עולם בריא 09:30
סדנת תנועה טבעית  -סדנה זו באה ללמד איך לגשר חזרה על הפער התנועתי
שנוצר בין מבנה גופנו העתיק לעולם המודרני שאנו חיים בו .בסדנה זו נתאמן
פיזית עם הגוף שלנו בקונטקסט התנועתי שהכי טבעי לו ,ע"י שיטת Natural
 ,Movementשיטת התנועה הטבעית .תתכוננו לזחול ,להתגלגל ,לדחוף ולקפוץ!
מומלץ להביא מזרני יוגה .אדי ועדי רון  ,עולם בריא 11:00
*סווטלודג'  -ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
גל גרדינר ופול בלוהוק בארט מדבר שמאני 23:00
*סווטלודג'  -ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 18:00
*סווטלודג' ילדים  -ראה יום ד' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת
האינפו .גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 15:00

קונטקט בוצבע  -הגוף שלנו כולו מורכב ממשיכות מכחול וצבע .כשאנו במרחב
של קונטקט אימפרוביזציה המיקוד הוא על כאן ועכשיו .מה נוכח בגוף שלי?
איך אני מרגיש כרגע? מה עתיד לפגוש אותי בעוד רגע על הרחבה? קונטקט
אימפרוביזציה זה מרחב של תנועה ,מפגש עם אנשים ואובייקטים נוספים בחלל,
מגע בין גופים ,בקונטקט אין תכנון מוקדם ,הכיראוגרפיה היא של הרגע .אור
ארליך ,עולם בקול ותנועה 13:00
רקוע בצלילים :אדמה וקול  -הקול האנושי מהווה את נקודת החיבור בין האדמה
לשמיים ,החומר והרוח .הקול האנושי מתאפשר בזכות הגוף והאדמה שאנחנו.
באמצעות הקול האנושי ניתן לחקור מרחבים פנימיים בגוף ולהעמיק את הקשר
עם האדמה והחיבור שלה לרוח .ניר אהרוני ,תדר אדמה 17:00
*ריברסינג  -לנשום לשורשים  -מרכז האנרגיה הראשון שלנו (הצ'אקרה
ראשונה ,צ'אקרת השורש) מכיל תכונות כמו שבטיות ,תחושת שייכות והזכות
להיות כאן .בו נפגוש גם את הפחדים שלנו ,מאחר שכל פחד ביסודו הוא
הישרדותי .תוך נשימה מודעת נעמיק לשורשים שלנו ,נכיר את עצמינו מהמקום
הבסיסי ביותר ,ואולי נשחרר את הפחד ונתמסר אל החיים .קרהנטי לוקיטה,
עולם נושם 09:00
*ריברסינג קלאסי  -נשימת הריברסינג היא תהליך עמוק ,שליו ובטוח ,שמאפשר
לנו להכיר את האופן בו אנו נושמים וחווים את החיים ,ולקחת אחריות על חיינו.
עדית אלון ,עולם נושם 13:00
*ריברסינג  live musicלנשים  -סשן ריברסינג עגול ונשי .תרפיה באמצעות
נשימה מעגלית .נגע יחד ברטטים העמוקים ביותר של הווייתנו .ניצור רחם עוטפת
להבעה של כל הרגשות שהם אנחנו ,שירה אדלר ושפי אורן בך ,עולם נושם
20:30
*ריברת'ינג שמאני במדבר  -סשן נשימות עמוק במיוחד לאמיצים בלבד שייערך
במדבר! נצא יחד בשקיעה למסע המביא איתו צלילים מרפאים שנוצרים במקום
במיוחד לכבוד הסשן * .מומלץ לא לאכול ארוחה כבדה כשעתיים לפני הסשן ,נא
להביא ביגוד חם ושאל או שמיכה .ככל סשני הריברת'ינג -הרשמה מראש בעמדת
האינפו ,מיועד למי שכבר חווה סשן ריברת'ינג .גל שטיינר ,עולם נושם 17:30

*סטסנג :הארה באהבה ,מיניות וזוגיות  -אומרים לנו שיש דבר כזה זוגיות
בריאה .אומרים לנו שיש אהבה שאינה תלויה בדבר .אומרים לנו שיש מיניות
אחרת .אז איך מוצאים את כל אלו ומה הקשר בין אלו להתעוררות רוחנית
והארה? אז האמת היא שכאשר אנו משנים את נקודת המבט שלנו על המציאות,
משחררים את כל הרעיונות והסיפורים שלימדו אותנו על החיים ,אנו עוברים
מהראש אל הלב ומגלים מציאות חדשה .מוזמנים לשיחה מרתקת .דיה גולן
ויונתן רמות ,עולם הסנגהה 20:30

שבע דקות בגן עדן  -מסע שבו נעבור מספקנות ,ריחוק ,ביקורתיות ומבוכה ,אל
הרגשה שדייטינג יכול להיות קל ,מרגש ומהנה .בסדנה לומדים איך לייצר סביבכם
אנרגיה שבה קורים דברים .פוגשים אנשים מהמין השני ורק כאלו שנראים לנו.
איך לשמור על הגבולות שלכן ובו זמנית להעיז .איך להגיד לא ולקבל לא .איך
להעלות את האנרגיה שלכם ,ואיך לכוון גבוה למי שאנחנו באמת רוצים ולא
להתפשר .שרנו ,עולם תרפיה 23:30

פליידייט  -כי החיים זה משחק תפקידים  -סדנה שתעסוק בדייטים  -דייטים
רומנטייים ,דייטים עיסקיים ,דייטים חברתיים .בואו לשחק ולהשתולל בתוך עולם
הדייטים להגיד את כל מה שלא העזתם ,להיות כל מי שרק רציתם ולצאת לדייט
עם מי שפינטזתם .עוז לביא ,עולם תיאטרון 23:30

שורש הגוף הפיזי -שרירי רצפת האגן  -שרירי רצפת האגן הם השורשים של
גופינו .הם משפיעים על התפקוד של כל מערכות הגוף שלנו .תרגול יומיומי של
שרירים אלה מסייע בשמירה על יציבה נכונה ,תחושת חיוניות ,תנועת גוף ללא
מאמץ וחיי מין טובים יותר .בסדנה זו נדבר על רצפת האגן ונתרגל תרגילים מתוך
עולם היוגה והפילאטיס .מומלץ להביא עמכם מזרני יוגה .מלינה רימברג ,תדר
אדמה 09:00

צ'אקרה ברידינג – ראה יום ד' .קרהנטי לוקיטה ,עולם אושו 20:30
צלילם עיליים  -סדנה לשירת צלילים עיליים (אוברטונים) ,קערות טיבטיות
וצלילים מרפאים .שיר סופר ,עולם בקול ותנועה 20:30
קונדליני יוגה  - Foundation for Infinity -כדי להגיע אל המרחב המעודן של
אלמנט האתר שבו אנו מטבענו חסרי גבולות ,עלינו לקבוע תחילה בסיס איתן על
כדור הארץ .התרגול הפיזי בסשן זה הוא אמצעי להגדרת בסיס זה .פרמדאס
אנאנד ,עולם יוגה 08:00

שחרור קולות מהעבר  -סשן תרפיה חזק ועמוק ,בו נפגוש חלק מן הקולות
הפנימיים אשר עוצרים אותנו בחיינו הבוגרים ,נחשוף את המקור שלהם בילדותינו
המוקדמת ונלמד כיצד ניתן לשנותם ולתת לעוצמה הפנימית שלנו דרור .הסדנה
לוקחת אותנו למסע רגשי אקטיבי ועוצמתי במיוחד ,דרך כלים מתרפיית הילד
הפנימי ,פסיכודרמה ועבודה ביו  -אנרגטית .דיה גולן ,עולם תרפיה 17:00
תיאטרון שקט  -שיקוף סיפורים של משתתפים בסדנה ללא מילים ,באמצעות
מטאפורות ובליווי מוסיקה מתאימה ,המאפשרת חיבור לסיפור דרך הגוף .במהלך
הסדנה נשתמש ביכולות הטבעיות שלנו להתבונן באנשים ולחוש את הרגשות
והמחשבות שלנו בקבוצה ברמה הרוחנית ,הרגשית והנפשית .יורם חן ואורית
אור ,עולם תיאטרון 10:30
תקשור בשלושה צעדים  -למידת עקרונות התקשור בקצרה ושימוש בתרגילי
קלפים ,ידיעה על-חושית ופתיחת העין השלישית .סדנה פרקטית במיוחד ,שבה
כל אחד ואחת מוצא/ת את המתקשר/ת שבתוכו/ה ואת היכולת ליישם מסרים
לכאן ולעכשיו! אודליה כהן-גרין ,עולם שמאני 17:00
תקשורת אירוטית מקרבת  -האומץ לצאת מאזור הנוחות ולהביע את הכמיהות
שלנו ,החופש של באמת להגיד בפשטות ובהירות מה שחולף במרחב הנפשי-
רגשי-ארוטי שלי ,וללמוד להביא את זה לאחרים באופן שיהיו מסוגלים לפגוש את
זה ,כדי שנוכל להיות אחד עם השני במלוא פראיות הארוטיקה ועוצמות התשוקה
והאהבה בתוכנו .סדנה ללמידה והתנסות בכלים מילוליים ופיזיים שמאפשרים
להיות אמיץ ברגע הנכון .לפי גישת "תקשורת מקרבת ביחסים אינטימיים" מיכאל
פינקל  ,שיווה שאקטי 13:30
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המעבר
ממוות ללידה עם
סוגנדהו

מיועד לבוגרי תהליך שחרור מכבלי הילדות
או פריימל  4ימים 25 - 28 ,באפריל
בסדנה זו נחקור את המימד הרחב יותר של הלידה באמצעות הושטת יד
והתבוננות בתקופת המעבר שקדמה ללידה .בעזרת טכניקות של נשימה,
טראנס ושיתוף ,ניצור מרחב ואוירה אשר יספקו הזדמנות לחוות מחדש
ולהתחבר בשנית לחוויית מותנו ,לידתנו ופרק הזמן שביניהם .בעקבות כך,
נוכל להתבונן על חיינו בעיניים חדשות.

לפרטים והרשמה :קרהנטי 052-6675442
inner-alchemy_il@sugandho.org

סופשבוע של יוגה ומדיטציה
במדבר עם רוני פרידמן

בואו להעניק לעצמכם רגעים של שקט,
תנועה ונשימה
סופ”ש  26 - 28באפריל2018 ,

אחרי החגים נתכנס במדבר לסדנת יוגה ומדיטציה .בנוסף
לתירגולים של יוגה ומדיטציה ,תחבור אלינו אתי ישעיהו ,שמתמחה
באיורוודה  -רפואה הודית עתיקה שכמו מלווה את חוכמת היוגה.
נכיר את המאפיינים השונים של שלושת הטיפוסים המרכזיים
באיורוודה ונפתח את היכולת להיעזר במידעים שעולים מלמידה זו
ועשויים לסייע לנו בחיינו .נחווה כיצד זה מתבטא ברבדים השונים
בחיינו -בתרגול ,ביחסים שלנו ובחיי היומיום.
 0522-567711ינור
Roni.m.friedman@gmail.com

האמנות של להתאהב בעצמי
עם סמבהבו
לשחרר את עצמך מהשיפוט העצמי
 2 - 5במאי 2018

ISHA

אנרגיה בתנועה

סופ"ש  24 - 26במאי2018 ,

אנחנו הנשים ,הוויה של אהבה ,יצירה ,שפע ובריאה.
הצורך הטבעי שלנו הוא חיבור לתבונה הנשית שמתעוררת כשאנחנו ביחד.
במרחב של טבע עוצר נשימה ,קצב מסחרר ,מוסיקה ,נשימה ,חופש ,שמחה
ושחרור ניפתח לשלושה ימים של חיבור נשי חווייתי ,טבעי ופשוט.

מרינה 054-2329904

עוצמת האש הפנימית עם
נירוונה אננד
רטריט קונדליני יוגה
סופ"ש  24 - 26במאי2018 ,
מוזמנים באהבה ל 3 -ימים של תהליך עומק ,עם הטכניקה
העצמתית של קונדליני יוגה .קונדליני יוגה היא שיטה עתיקה
הנקראת גם היוגה של המודעות .דרך תנועה ,נשימה ,מדיטציה
ושירת מנטרות אנו מעוררים את אנרגית החיים שלנו ,מחיים את
מערכות הגוף ומשקיטים את הנפש .בסדנה נחווה מגוון רחב של
תירגולים מעולם הקונדליני  -פראניימה ,קרייה ,אסנה ,מדיטציה,
שירת מנטרות ועוד .סדנת עומק טרנספורמטיבית המאפשרת
למשתתף לחוות את עצמו על כל רבדיו בחסות המדבר ומרחביו
מעוררי ההשראה .בהנחיית נירוונה.
נירוונהjayshrima@yahoo.com / 052-6050713 :

אחדות האהבה עם פרייה
וולנה
האיחוד הטנטרי המקודש
סופ"ש  7 - 9ביוני 2018

אהבה מתחילה בלאהוב את עצמך .לאהוב את עצמך זה הבסיס
למציאת שקט פנימי ,אושר והיכולת לאהוב את האחר .אהבה היא
מגנט הקסם שממגנט אלינו את כל הטוב בחיים .כשאנחנו מוצאים
גישה ומעוררים את האהבה הזו בתוכנו פנימה ,החיים משתנים גם
מבחוץ .בתוך האור של האהבה העצמית אנחנו מתחילים להבין
שאנחנו איננו האופל ,הכשלונות והטעויות שלנו ,ושהאמונות
השליליות שלנו לגבי עצמנו הן תוצר של חוסר הבנה של עצמנו ושל
החיים; אמונות שווא שביכולתנו לשנות.

במהלך סדנת אחדות האהבה הבינלאומית ,פרייה וולנה ,מנחה
בינלאומית ותיקה לסדנאות טנטרה ברחבי העולם ,תיקח אתכם
ממקום של אוהבים רגילים למקום בו תהפכו למאסטרים באמנות
האהבה ומעבר ,אל מקום האיחוד המקודש בו הגופים שלנו נפתחים
כדי לגלם את האם האלוהית והאב האלוהי בעת מעשה האהבה.
האוהבים חוזרים למצב המקורי שלהם  -האחדות עם הבריאה ,בו
הם הופכים להיות האל והאלה .איחוד זה יוצר קרני אנרגיה
אקסטטיים בגופם ובתודעתם של הנאהבים ,ומאפשר לממש את
מלוא הפוטנציאל של נשמתם ולברוא מציאות מאושרת ובריאה.

מור ashram4you@gmail.com / 052-4483242

טל info@shacharcaspi.com 053-962-8423

לכתוב פרא עם גבי ניצן
סדנת כתיבה

סופ"ש  3 - 5במאי2018 ,

נקודת המפנה עם שחר
כספי
התחלה חדשה בנתיב הלב
סופ"ש  7 - 9ביוני 2018

זוהי הזמנה חמה לסדנה יוצאת דופן ,בהנחייתו
של איש יוצא דופן .סוף שבוע שבמהלכו נערוך
עם גבי ניצן מסע לחיפוש הקול האישי ,הפראי והאותנטי – זה
שהופך את הכתיבה מאומנות לאמנות" .לכתוב פרא" היא הרפתקה
דרך כתיבה .הרפתקה של גילוי עצמי והקשבה .במהלך סופ"ש
חוויתי ומרתק נשתמש בכתיבה בתור הכלי ,הנתיב שיוביל אותנו
פנימה ,אל המקומות העמוקים שמתוכם אנו יוצרים ,חיים ,חווים.

סדנת נקודת המפנה הינה סדנה בינלאומית המאפשרת לעבור
תהליך עמוק של גילוי ,שינוי והתמרה במשך סוף שבוע שלם.
כאשר אנו שואלים את השאלות הנכונות ,יש אפשרות להגיע למקום
שאותו אנו באמת מבקשים .למצוא את הנוכחות השקטה שקיימת
בתוכנו ולגלות את החיבור הקיים בין אהבה ,תשוקה ונוכחות.
לחוות את איחוד הגוף ,הרגש והראש ולחזור למקור העוצמה שלי.

ענת keren.breath@gmail.com / 053-5233117

שחר info@shacharcaspi.com / 0539628423
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לאמץ את השינוי עם גל
שטיינר

 Eden-Experienceעם
שי משיח (הסיו)

סדנת ריברת’ינג וניהול עצמי

חופש תשוקה אחדות

סופ"ש  14 - 16ביוני 2018

ארבעה ימים 27-30 ,ביוני2018 ,

שינוי לא קורה מעצמו ולא קורה בעזרת מאבקים ומלחמות ,אלא
בעזרת הקשבה ,סבלנות ועשייה בהתמדה .כל אלו קורים כשיש
חזון ומנהיג פנימי שמוביל אותנו .אני מזמין את מי שמעוניין בשינוי
בחייו ,בין אם שינוי תזונתי ,שינוי מקצועי ,שינוי במערכות יחסים,
שינוי במצב הכלכלי וכל שינוי אחר שאתם יכולים לחשוב עליו,
להסכים לאמץ את השינוי ואת מה שהוא מביא איתו.

הכשרה מקורית לאורח חיים חדש  -רגשי ,חברתי ומיני ,המשלבת
את חוכמת הקבלה והשמאניזם עם מיניות וסודות הטנטרה.
האינטגרציה הייחודית מביאה את מפתח הקסם לתודעת ,Eden
ולאורח חיים חדש .סופ"ש חוויתי המשלב את חוכמת המקורות,
ריקוד ותנועה ,טקסים טנטריים ושמאנים ,פסיכודרמה ,פלייבק,
ומדיטציות אקטיביות.

 052-4483242 / ashram4you@gmail.comמור

ג’יה  / 050-6533959שי 050-5609696

Sufi Festival
19-21.4.2018

הפסטיבל הסופי נוצר על מנת לתת לדרך הסופית ,אומנות וחכמה
עתיקה שהועברה מדור לדור ,מקום ובמה .מקום של התכנסות ,חברות,
שיתוף וביטוי מעבר לזמן .מרחב שבו מוזיקה ,ריקוד ודממה הופכים
לשפה .אתם מוזמנים למסע מוזיקלי נדיר ,עמוק ובלתי נשכח עם יותר
מ 15 -הופעות חיות שינועו מתחילת הפסטיבל בחמישי אחה”צ ועד סופו
במוצ”ש בין שתי במות ,כל שעתיים הופעה ,כשהן מארחות עשרות רבות
של מוזיקאים מהארץ והעולם .בליבו של הפסטיבל כינוס ייחודי וחסר
תקדים מסוגו.

Pashut

17-20.5.2018

בואו לחגוג את הגוף המקסים שלנו ,את ההזדמנות המופלאה של
להיות בחיים ,בארבעה ימים של חופש ,אהבה וקבלה .חגיגות
ומסיבות בצד סדנאות עומק מרפאות .הזדמנויות קירור עם בוץ או
מים מול מרחב מדברי אינסופי .תוכן מונחה בצד התרחשויות חד-
פעמיות וספונטניות עם אנשים פשוטים ויפים.

Initiation
31.5-2.6.2018

זהו מסע שמאני חי ונושם ,אשר מזמין אותנו לתת מקום לכל
החלקים השונים החיים בנו ולמצוא את דרכנו לשלום פנימי.
במהלך סוף השבוע ניצור יחד מרחב שבטי בטוח אשר מאפשר
לחקור יחד את התנועה בין נפרדות לאחדות ,הנמצאת בכל מקום
בעולמנו ובתוכנו .עם כוונה להתמסר לתנועה שמשלבת בין
הצ’קרות העליונות לתחתונות בצ’קרת הלב .חוויה שלמה של
נוכחות ,חיבור וחגיגה.
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friday lineup
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סדנאות יום שישי
friday workshop descriptions

"אומרים שאני אינני אני ,אז מי אני בכלל"?  -מסע אוטוביוגרפי-ביבליותרפי
מרגש בתנועה ובדרמה .מעין באתי ולאן אני הולך? של מי בעצם הסיפור
הזה? מסע חקר של שייכות ,זהות ,נראות ועדות .קרן כהן רייפמן ,עולם
תיאטרון 09:00
 9שערים לטנטרה  -החיבור לאדמה  -נצא למסע קסום דרך השער הראשון
מבין תשעת השערים לטנטרה ,השער בו אנו מתחברים לאנרגיה העוצמתית
והבסיסית שלנו .דרך הגוף נחווה חיבור לטבע ולאדמה ,שחרור חסימות
וחיבור לעונג באמצעות שילוב של תרגול אישי וזוגי ,מדיטציות ,טקסים ומגע.
אור ועוזי ,ואהבת 20:30
 - Authentic Relatingשיטה מיוחדת המגיעה מארה"ב ,שמלמדת כיצד
ניתן להסיר את השכבות שלנו באמצעות פרקטיקה פשוטה וקלה .בעזרת
תרגילים פשוטים  -ניפגש לאט לאט עם הלב ,נחווה כיצד ניתן לתקשר עם כל
מי שעומד מולנו באופן לא-השלכתי ולא-שיפוטי אלא חשוף ואותנטי .בסדנה
נחווה מחדש את מתנת ההקשבה ,תשומת הלב ,והשיתוף .לינדה נתן,
ואהבת 14:00
 - White Robe Gatheringההתכנסות אחוות הגלימות הלבנות נפתחת
בחגיגה פראית של אנרגיה לצלילי מוסיקה ,המגיעה לשיאה בשלוש קריאות
"אושו!"  .הקריאה אינה קריאה בשם ,אלא משמשת כצליל מדעי ,כמנטרה
שנועדה לעלות את האנרגיה לשיאה .השתתפות טוטאלית ביצירת האנרגיה
הזו ,מאפשרת לאחר מכן שקט עמוק במדיטציה .אנא ,היו מודעים לכך
שחגיגה משמעותה אינה צרחות או שריקות ,אלא פשוט להרגיש שמחה
ולאפשר לאנרגיה לנוע בברכה ובעונג .קרהנטי לוקיטה ,עולם אושו 21:00
 - Yoga Liveתרגול יוגה בזרימה  -ויניאסה יוגה  -המלווה במפגש
מוזיקלי .מסע של מיקוד ,הרפיה ,זרימה ושחרור ,תנועה ונשימה ,מודרות
והקשבה .התרגול זורם על הקו הדק שבין יוגה לתנועה ,כשכל רגע מתמזג
אל תוך הרגע הבא וכל תנוחה זורמת אל התנוחה הבאה .את התרגול מלווה
מוזיקה חיה ,שהופכת את החוויה לעוצמתית ועמוקה .מתאים למתרגלים בכל
הרמות .רוני פרידמן ,זורבה הבודהה 10:00
אדמה ברוח  -אלמנט אדמה  -אלמנט האדמה הוא אחד מבין חמישה
אלמנטים ,והוא המחבר בין כולם -מכונה גם 'הדבק' .בכל עת בחיינו אנו
זקוקים לאדמה ,לאמונה ,לנוכחות ...בסדנה נתחבר לערכים שהאדמה
מביאה עימה ,נחקור באיזו תקופה בחיינו מתפתח האלמנט ונגלה כיצד
הוא משפיע על חיינו ברגע הזה .הסדנה מסייעת לחבר את המודעות אל
המדיטציה ואל רזי הנשימה ולהשלים דרך תקשורת חדשה בתוכם .מומלץ
להביא מזרן יוגה וכרית ,מחברת וכלי כתיבה .אמיר אזולאי ,תדר אדמה
10:30
אומנות האהבה " -הצורך העמוק ביותר של האדם ,הוא להתגבר על
נפרדותו ...למצוא את עצמו במצב של אחדות" ('אמנות האהבה' ,אריך
פרום) .אהבה מאפשרת לנו את החוויה הזו ,אהבה מאפשרת לנו ,לרגעים,
להיות לא לבד בעולם .בסדנא זו נחקור ,מהי אמנות האהבה? האם אפשר
להשתפר בזה? נבדוק מול האחר ומול עצמנו מה המחסומים הפרטיים שיש
לנו בדרך הזו ,אל חווית הביחד .חן מימון ,עולם תרפיה 20:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

אור על הפורנו  -הרצאה  -שיחה .הפורנו אינו טוב או רע ,ומדהים לדעת
כמה מעט אנו יודעים על הנושא .לפורנו יש השפעה עצומה על המיניות שלנו,
על הפנטזיות שלנו ,על הדרך בה אנו עושים אהבה ועל מבנה המוח שלנו.
בלי להטיף ,בלי סימני קריאה  -מוזמנים לשפוך אור על מה שרובנו עושים
בצללים .רועי שחם ,שיווה שאקטי 09:00

אימפרו-ג'אם  -מופע בהשתתפות הקהל  -בכל אחד ואחת מאיתנו מסתתר
שחקן שמחכה להזדמנות לפרוץ החוצה ולכבוש את הבמה .במופע האימפרו-
ג'אם נזמין את הקהל לקחת חלק במופע מאולתר שיעניק הזדמנות נדירה
לכל מי שירצה לאלתר ולצחוק ביחד עם השחקנים .אל תפספסו! שקד
ועתליה ,עולם תיאטרון 22:00
אימפרוביזציה  - Just Say Yes -הרבה פעמים קל לנו מדי לומר לא -
לפרטנר ,לעצמנו ולחיים בכלל .אבל מה קורה כשאומרים כן? כשמקשיבים
באמת? כשנותנים למשהו חדש לקרות? מוזמנים באמצעות שימוש במשחקי
תיאטרון מעולם האימפרוביזציה להיות נוכחים ברגע ,בתשומת לב לאחר
ולהשתנות ביחד .ירדן סגל ,עולם תיאטרון 13:30
 - Connecting, feeling & respectingאלכימיה של אהבה :מרחב הלב
our hearts' voices, longings, and needs is crucial on the path
toward self-love, awareness, open and clear communication
and living an authentic life. In this workshop we will dive into our
!heart space to find out what is waiting inside to be discovered
טרלה ,עולם תרפיה 16:30
אקרו יוגה  -תרגול מהנה בזוגות ושלישיות ,עבודה על גמישות כוח ותקשורת
בונה ,נאפשר אחד לשני לעוף וליהנות  ,נלמד איך לאפשר ולהכיל אחד את
השני דרך גוף ומשחק .גיל בכמן ,עולם יוגה 15:30
אקרובטיקה  -סדנת אקרובטיקה ,סדנה לאמיצים ,קצת להזיע ולהרגיש את
הגוף מתאמץ באמת .נלמד יסודות של שיווי משקל ,קורדינציה ,כוח וגמישות
שמשתלבים ביחד לתרגילים מרשימים -עמידות ידיים ,גלגלונים ,החזקות גוף
שונות ,וגם סלטות ופליק-פלאקים לרמות היותר מתקדמות .נמתח את יכולות
הגוף שלנו לקצה ומעבר לו ונהנה מכל רגע .מתאים לכל הרמות .מומלץ לבוא
בבגדים נוחים ונמתחים ,מזרן יוגה ובקבוק מים .לבטחונכם האישי ,חובת
הגעה בתודעה צלולה! יערה דוד ואיתן ג'יבלי ,עולם יוגה 11:00
בין סדר לאלתור בציור  -סדנה ממוקדת ואפקטיבית להמחשת האיזון
בין תכנון לגמישות .סימולציה יצירתית שנותנת "מבט על" יחד עם כניסה
לפרטים .במהלך הסדנה המשתתפים יחוו תהליך של תכנון הציור בחלק
הראשון ,ולאחר מכן אלתור בתהליך הציור המעשי עם משימות מאתגרות
ומשחקיות .דינה ארגוב ,אדם אדמה 10:30
גן עדן עלי אדמות -אפשרי?  -דמיינו לרגע שאתם בגן עדן טרום אכילת עץ
הדעת .איך שם? מה החוויה? איך זה מרגיש בגוף? בלב? מה שומעים?
מה רואים? מה חשים? מזמינים אתכם לשיחה על פסטיבל פשוט גן עדן עלי
אדמות -האם זה יכול להיות כרטיס הכניסה לתודעת גן עדן .גם אם אין סיכוי
שתתפשטו בפומבי אי פעם -בואו לשמוע ולקבל תשובות על שאלות (בכל
מקרה העירום הוא זכות ולא חובה .)...מור פרידמן ,עולם תרפיה 13:30
דרך האהבה " -אני אהבה" זו אינה הצהרה נסיבתית ,אלא בחירה הווייתית.
מוזמנים למסע מפעים בין צלילים וצבעים ,בתנועה ומגע ,החוצה ופנימה-
להכיר באהבה כדרך חיים .סדנת תרפיה חוויתית מאירת עיניים ,החושפת
דרכים חדשות לריפוי והגשמה .הזדמנות להכיר את סדנת דרך האהבה-
 ,Onenessהמתקיימת באשרם במדבר .אביב שטרית ,עולם תרפיה 15:00
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סדנאות יום שישי
דרך היוגה השלמה  -נפתח את ערוצי האנרגיה שלנו עם תרגול יוגה קצר,
נמלא אותם באנרגיית החיים ע"י תרגול נשימות פראניות .ולבסוף נקנח
בסריקת גוף עוצמתית שמחדדת את השליטה בתשומת הלב אל עבר
תודעה נקייה -כך נחווה ולו במעט מהי הכרה סאטווית .מדהים ככלי טיפולי
לחיזוק הבטחון ,אהבה עצמית והתבוננות באמת הפנימית -המודעות .יואב
לייבוביץ ,עולם יוגה 20:30
האופונופונו בין המינים  -טקס שלום בין המינים דרך ההאופונופונו,
טקס-מסע המעביר אותנו דרך הסליחה ,דרך ההודיה ודרך האהבה אל
תוך מעשה השלום .נתחיל בהכרות עם מדיטציית ההאופונופונו ,לאחר מכן
נתחלק לקבוצות של אישים ונשים ונקיים את טקס הסליחה בין המינים.
טקס של שעה וחצי ,פתוח לכולם .בהוואני ואהביב ,שיווה שאקטי 10:30
האחדות שבמגוון  -בסדנה נעסוק במכנה המשותף של כל היצורים
החיים בפלנטה .נתבונן ונחקור יחד את התבניות הקיימות בטבע ובתרבות
האנושית ככלי לעיצוב תנועת החיים האישית .יובל לייבוביץ ואורי ענתבי,
אדם אדמה 09:00
החוויה האינדיאנית  -החוויה האינדיאנית להורים וילדים .בואו לחוות את
התרבות המופלאה הזו בסיפורים ,שירה ,נגינה וריקוד יחד עם בתשבע ופול
בארט ,המעניקים את החוויה האינדיאנית מזה  18שנים .בתשבע ופול
בלוהוק בארט ,עולם שמאני 13:30
הליכת אמון  -נעמוד בטור עם ידיים על כתפי העומד לפנינו ועם עיניים
מכוסות ,ונאפשר לעצמנו להיות מובלים לעבר המדבר .נרגיש ונחוש את
האדמה לרגלינו ואת סביבתנו ,באמונה שאנו מוחזקים ושמורי .צוות עולם
השמאניזם ,עולם שמאני 11:00
המוח הגמיש ודפוסי התנהגות  -כשפסיכותריפה ומדע נפגשים .נציג את
הפן המדעי ונסביר על מבנה המוח ועל תופעות המסבירות את הגמישות
שלו .משם נמשיך יחד לדפוסי התנהגות המצויים בתוך המבנה עצמו ואז
נעבור לגוף  -להנעת האנרגייה וחידוש דפוסי ההתנהגות לחיוב דרך משחק
ותנועה .אסי דהן וחן מימון ,עולם תיאטרון 15:00
העפיפון והפרפר  -האם חופשי זה לגמרי לבד? מהו חופש (במובן
 )freedomוהאם מערכות יחסים הן מגבלה לחופש או דווקא מאפשרות
לעוף גבוה יותר .האם אנשים נמנעים ממערכות יחסים כדי לא לוותר
על עצמם? מבוסס על המשל של העפיפון והפרפר .אייל כצל'ה בשביל
היחסים ,ואהבת 10:30
זה בכלל לא קשור לאוכל  -מה הקשר בין מערכת היחסים שלי עם אוכל
למערכות יחסים אחרות בחיי? האם רעב הוא באמת מה שחשבתי שהוא?
מוזמנים ללמוד מחדש את מה שחשבתם שאתם יודעים על אוכל .גל
שטיינר ,עולם בריא 15:00
חניכה פראנית וחיבור לילד המואר שבנו  -חיבור ביתר שאת למהות.
דרך הסרת החסימות והמכשולים בינינו לנשמת האם ולאור אין-סוף,
נעצים ונשדרג את עצמנו וחיינו פה במציאות הפיזית הזאת .נזמן את הילד
המואר שלנו בתהליך תומך ואוהב ונטמיע אותו בתוכנו .תהליך המאפשר
אינטגרציה של כל הגופים בתוכנו .אירית מור ,אדם אדמה 20:30
טנטרה בגובה העיניים  -בואו לסשן קסום שבו נחווה איך החושים שלנו
מתחדדים .נלמד להסתכל כמו ילד שרואה ציפור ושום דבר אחר לא קיים
באותו רגע .נלמד לגעת ולקבל מגע כמו שילד אוסף צדפים והם נראים
לו כמו יהלומים .כשהחושים חדים הכל יותר חי ,הכל נוצץ ,הכל יקר מפז.
אנחנו נלמד את השפה שהחברה והחינוך גרמו לנו לשכוח .שרנו ,שיווה
שאקטי 15:00
טקס קקאו  -טקס קקאו שמאני .נתעגל ,נתכנס ונצא יחד למסע קסום של
צלילים מרפאים בתמיכת מסדיסינת הלב ,הקקאו ונחגוג את עצם היותנו
ואת פלא הווייתנו .הקקאו מחבר אותנו לתבונה הגבוהה מניע ומעורר את
כוח היוצר של גופנו בתחושה אקסטטית של חופש .זוהי הזדמנות לחגיגה
מרפאת .ההשתתפות בהרשמה מראש באינפו ובעלות של .₪ 50
אמבר רא ,תדר אדמה 20:30
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יוגה בשניים  -חיבור דרך תנועה ,מגע ונשימה .יוגה בזוגות מאפשרת לנו
להגיע למימדים חדשים בתרגול ,מתוך התמיכה ההדדית ומציאת מרכז
משותף נתמסר לתנוחות ונעצים אותן .נלמד אחד על השני ועל דפוסי
הקשר הזוגי ,ומתוך הקשבה ומודעות ,נבנה תקשורת מיטיבה ומקדמת.
הסדנה כוללת טיפול במגע בהרפיה .שנטי ,עולם יוגה 17:00
יוגה דרך צ׳אקרת השורש  -צ׳אקרת השורש היא בעלת יסוד האדמה
ואנרגיית השורשיות והיציבות .נמצא את החיבור בין הגוף לאדמה ולמדבר
וננוע בפלואו ויניאסה דרך התנוחות השונות עם פוקוס על איך ניתן
להשתרש תוך כדי תנועה .קרקוע מתוך דינמיות .רוני סתיו ,עולם יוגה
09:30
יוגה לגב בריא ושמח  -תמיכה קודמת לתנועה In this workshop, -
we will explore the concept of grounding and the importance of
creating a stable base of support for the spine in yoga. Through
understanding the natural curves of the spine and learning
postures that support the body's wisdom, you will find more
 .length and freedom withinרייצ׳ל קרנצמן ,עולם יוגה 08:00
יוגה נידרה  -מסע אל לב האדמה  -יוגה נידרה הינה תרגול עתיק ממסורת
היוגה ,המתבצע בשכיבה על הגב ובהרפיה עמוקה וארוכה .במהלך תרגול
נביא את הגוף למצב היפוגגי -מצב שבין שינה לעירות ,ונערוך מסע בדמיון
מודרך אל לב האדמה -הלב שלנו .יותם ויצ'רנאנד אדלר ,עולם יוגה
14:00
לדעת אישה  -מסע נשי אישי וקבוצתי של אלתור בתנועה ובדרמה .נחקור
את הדמויות הנשיות שמופנמות בכל אחת ואחת מאיתנו ,את האישה
שנשקפת אלי מהמראה ומה משקפות לה המראות שסביבה .נתבונן
מהו האידאל הנשי האישי של כל אחת מאיתנו ונרקוד את ריקוד השיוה
והשאקטי .קרן כהן רייפמן ,שיווה שאקטי 13:30
לדעת לגעת  -סודות המגע המודע  -כולנו זקוקים למגע .מגע מרגיע,
מגע מחבר ,מעניק ביטחון ,משדר אהבה ,מפנק ,מעורר ,מעביר רגשות.
לדעת לגעת נכון זו אומנות בפני עצמה שכדאי ללמוד ולתרגל .בואו לסדנה
שמשלבת עונג צרוף עם עומק ולימוד מעשי .נלמד מה זה מגע מודע ,מה
זה מגע נוכח ונתרגל סוגים שונים של מגע ונלמד למי ומתי הם מתאימים.
הסדנה לזוגות .עובדים במגע עם מי שנכנסנו אתו .בן ואפרת נוגעים
באהבה ,ואהבת 17:00
להיפגש באמת  -כיצד ניתן להיפגש באמת? האם יכולים אנו להיפגש
באופן ישיר ללא מילים ,ללא מסיכות ,תפקידים והרגלים? מוזמנים לגלות
בעצמיכם ,במפגש מדיטטיבי ייחודי וחוויתי הלוקח אותנו למפגש ישיר ,ללא
תיווך .עם עצמנו ,עם הסביבה ועם האחר .במפגש נגלה מה קורה כאשר
אנו נפגשים מתוך מקום של נוכחות מלאה ואינטימית ,התבוננות וחקירה.
יונתן רמות ,עולם הסנגהה 16:00
להרחיב את הקשר הזוגי האינטימי  -מפגש למערכת זוגיות קיימת -
בקשר הזוגי המתמשך ניתן להתפתח ולהרחיב לצדדים ,אנו מציעים לבחון
את ההתפתחות כהרחבה לעומק  ,נשלב בין עולמות המזרח והמערב
נרחיב את האינטימיות הזוגיות עם השותף ועם עצמנו .כשהטנטרה פוגשת
את המרחב הפסיכולוגי .הכניסה בזוגות בשביל הזוגיות .נוגה ואריאל
טמיר ,ואהבת 15:30
להתחבר לאדמה ולעוף לשמים  -קונדליני יוגה  -אור ועוזי ,ואהבת
08:00
להתעורר מחדש  -בוקר טוב בפסטיבל הזורבה ,סשן מדיטציה מונחה
מקורי ,חווייתי ומיוחד .בסשן הזה נתעורר אל המציאות כאילו בפעם
הראשונה בחיים ונתחיל את היום הראשון של חיינו .נגלה איך זה מרגיש
לפקוח את העיניים בפעם הראשונה ולגלות את העולם מחדש .להתעורר
אל המציאות שהייתה שם תמיד ולראות אותה לגמרי לגמרי אחרת .יונתן
רמות ,עולם הסנגהה 09:00
*לחזור לטבע שבך ,סדנת  - Rebirthingהטבע שבנו הוא איזון מבחינה
רוחנית ,נפשית וגופנית .הוא לחזור לנוכחות ,לחיות בלי פחד ,בשקט נפשי,
עם הרגשת קרקוע עם שורשים עמוקים באדמה.באמצעות Rebirthing
ותרגילי מודעות עצמית שונים אנחנו נחווה חזרה לטבע שבנו .אדם ,עולם
נושם 13:00

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

סדנאות יום שישי
*לנשום אל הלב  -ריברסינג לצ'אקרה  - 4נמלא את גופינו בחמצן,
ונתחבר דרך הנשימה ללבנו האנרגטי .משם הגוף יוביל אותנו לריפוי
והשלת המיותר ,כל שנותר הוא לשחרר שליטה .נאפשר לכל רגש שלא
התבטא להתממש ,ולכל החסימות להיפתח .סיטארה אטמו ,עולם נושם
20:30
לרקוד את תנועת החיים  -נצלול למעמקי הגוף ונעיר את העצמה הטמונה
בנו .דרך התבוננות נשימה ותנועה נתחבר למושב אנרגיית החיים שלנו-
האגן .נכיר ונעיר את האנרגיה הזו ונאפשר לה להתפשט דרך עמוד
השדרה לכל הגוף ,מאיתנו והלאה .ניתן לחיים לרקוד דרכינו בחגיגה
מבורכת .ולרי שפע ,עולם בקול ותנועה 17:30
לעשות אהבה בעונג  -תרגול חוויתי עמוק ,אינטימי ומחבר שמוביל אל חווית
העונג ,להתמוסס אל הכוליות שקיימת כעונג ואהבה אינסופיים .להתחבר,
להסתכל בעיניים ,לתקשר ,לנוע ,לגעת ,לגעת עם הלב ,לעשות אהבה במגע.
סדנה לזוגות .בהוואני ואהביב ,שיווה שאקטי 00:00

מדיטציית אום AUM - Awareness Understanding Meditation -
היא תהליך שמאפשר לשחרר את הרגשות הכלואים שבפנים ,ובמסע של
שמחה ,שחרור ואהבה להגיע לטרנספורמציה ,בדרך עמוקה ויעילה .רעיון
המדיטציה הועלה על ידי אושו ,ווירש תלמידו יצר אותה כתהליך של כ3-
שעות של רכבת הרים רגשית ,הנוגעת בכל קצוות הנפש ומביאה לשמחה,
שחרור ושלווה .שלמה שהם  ,עולם תרפיה 00:30
מדברים זוגיות  -הסדנה תעסוק בנושא זוגיות כדרך הטבע  -תפקידם של
הזכר והנקבה בימי קדם והצמיחה לחיים מודרניים ,היטשטשות התפקידים
בימינו והפער שנוצר בין גבר לאשה ,כלים לגישור ,שינוי ותקשורת
מקרבת .אביבית ושחר הולנדר ,עולם שמאני 15:30
מדיטציית דיינאמיק של אושו – ראה יום ד' .אדם ,עולם תרפיה 08:00
מדיטציית התופים הצוחקים  -עוד ברחם שמענו את דפיקות ליבה שלא
אמא .התוף ,שמזכיר לנו את הלמות הלב ,הוא כלי קדום שמחבר אותנו
למקום קדום .במדיטציה נרקוד ,נקפוץ ,נצעק ,נשתחרר ,נדמום ונתבונן.
אאדהר דמבו ,עולם אושו 15:30
מדיטציית ויפאסנה של אושו  -אושו טען כי הויפאסנה היא למעשה אם
כל המדיטציות ,אבל האדם המודרני עדיין לא מוכן -ועל כן הביא אושו את
המדיטציות האקטיביות" .השכל החושב יכול לתעתע ולקחת אותך ,לשאת
אותך למחשבות .אם אתה מוצא עצמך מפליג עם השכל (המיינד) ,ללא
גינוי ושפיטה פשוט חזור אל הנשימה" .ליאני ,עולם אושו 09:30
מדיטציית נו-מיינד  -מדיטציה בה אנו נותנים למיינד להתבטא אייך שהוא
רוצה ,אנו משתמשים בג'יבריש כtמו רי-סט למערכת .כל מה שתוציאו
מהגרון זה בסדר כל עוד אתם לא משתמשים בשפה שאתם מכירים.
בחלק האחרון נקשיב לאושו -הוא מדבר בצורה מדיטטיבית ודרכו נתרגל
האזנה .יוחאי אנאנד ,עולם אושו 08:00
מודעות דרך הגוף "להיות ולעשות"  -בסדנה זו נלמד כיצד להתחבר
ולהקשיב לגוף דרך סדרת תרגילים ,משחקים ופעילויות חווייתיות,
שמטרתם שיפור הריכוז ,הגברת המודעות לעצמנו ולסביבה .הסדנה
חווייתית ומהנה ,משלבת אלמנטים מעולם המגע והתנועה ומחזירה אותנו
לסירוגין לימים שהיינו ילדים .יאור גיא ברהום ,עולם בקול ותנועה 16:00

מופע תיאטרון פלייבק למבוגרים בלבד  -מופע תיאטרון פלייבק הינו
מופע אימפרוביזציה שעושה שימוש בסיפורים אישיים של משתתפים
מהקהל .מספר הסיפור רואה יחד עם שאר הקהל איך הסיפור שלו
מתעורר לחיים .באמצעות אנסמבל שחקנים מנוסים ומוכשרים ,המופע
למעשה קורם עור וגידים לייב על בימת התיאטרון .נבחרת הזורבה ,עולם
תיאטרון 20:30
מסע אל הלב  -תדר אדמה  -live musicבמסע הקרוב נתמקד בריפוי
הלב .האדמה היא האלמנט שתומך באש  -הלב .וכשהלב מרגיש נקי ושלו
אנו חווים שורש ונוכחות בחיינו .חיברנו עבורכם תרפיה חווייתית המשלבת
את מגוון התהליכים אשר קורים במרחב תדר אדמה במהלך הפסטיבל.
לאילו מכם שעוד לא חווה סדנה אחת לפחות יש את ההזדמנות לטעום
כיצד השפע יוצר הרמוניה .צוות מסע אדמה ,תדר אדמה 13:30
מסע צלילי תודעה וריפוי  -מוזמנים לחוות את כוחם המרפא של צלילים
ותדרים .בעזרת כלי נגינה מתרבויות עתיקות וטכניקות ריפוי של אלפי
שנים ,ניצור מרחב של הקשבה פנימה ,השקטת הנפש וחיבור לעצמנו.
המשתתפים יכנסו להרפיה במצב שכיבה בזמן שהמנחים מנגנים מעליהם
בכלי הנגינה ,כך שהוויברציות מורגשות בגוף כמו עיסוי בעזרת צליל .
רן גרסון וינון ברטוב ,עולם שמאני 17:00
מעגל אמת – ראה יום ד' .מהפטרה ,עולם הסנגהה 10:30
מערכת העיצוב האנושי  -המפה שלך לעצמך  -מערכת העיצוב האנושי
היא דרך להבנת הכוחות והזרמים שבתוכנו .באמצעות הכרת החוזקות
והאיכויות שבנו ,אנו מקבלים כלי פשוט לקבלת החלטות שמאפשר חיים
עם כמה שפחות התנגדות וכמה שיותר סיפוק שלווה והצלחה .ולרי שפע,
אדם אדמה 15:00
 - Allowing ourselves to laughמצא את האושר הפנימי
unconditionally, to connect with our authentic inner joy and
express it, ignites vibrations and energies from deep within.
This workshop will guide you through a process which
increases lightness, balance, acceptance, forgiveness,
טרלה ,עולם generosity and compassion in our everyday lives.
תרפיה 10:00
סדנת חיבור לתודעת אינסוף  -תודעת אינסוף היא היכולת לחיות את
הרגע הזה .ההפוך ממנה היא תודעת הישרדות שמונעת מפחד .בסדנה
נלמד על ההבדל בין שניהם ואיך לזהות מתי אנחנו בפחד ומתי לא .בנוסף
נחווה כלים שיעזרו לנו לשחרר את הפחד מהאינסוף ולהתחבר אליו
בקלות .אריאל גלילי ,אדם אדמה 16:30
סדנת חשיפה לדידג'רידו  -הדידג'רידו ,כלי הנשיפה העתיק בעולם ,הגיע
אלינו משבטי האבוריג'ינים שבאוסטרליה .צליליו של הדידג'רידו והתדרים
המיוחדים המופקים ממנו נוצרים בטכניקת נשימה מיוחדת הנקראת
"נשימה מעגלית" ומשפיעים הן על הנגן והן על המאזינים .הסדנה תכלול
הסבר והדגמות על צורת הנגינה בדידג'רידו ועל הפקת הצלילים השונים
והייחודים לכלי הנשיפה האוסטרלי .כמו כן ,נתנסה ביצירת מעגל נגינה
משותף בדידג'רידו וכלי הקשה .כלי נגינה יחולקו למשתתפים! אין צורך
בניסיון קודם נועה זולו  ,עולם בקול ותנועה 13:30
סדנת מטבלים וממרחים  -בסדנא זו נלמד איך להכין מטבלים טבעוניים
מלוחים ומתוקים בשילוב הממרחים של ראסטיז .נתמקד בהכנת התוספות
הקטנות והפריטים הממתינים לנו במקרר ומקפיצים כל כריך ,רוטב,
תבשיל ,מנה או ארוחה .טל נמרודי ,עולם בריא 10:00

23

סדנאות יום שישי
סוד האושר  -במפגש נבחן יחד מהו האושר האמתי והאם תלוי בדבר או
רק בנו? כיצד ניתן לקום כל בוקר עם חיוך ,סיפוק ולהרגיש מאושרים עם כל
מה שהחיים מזמנים בעבורנו .ההרצאה כוללת טיפים ליישום מיידי ,לחיבור
לעצמה הטמונה בנו מתוך מודעות ולקיחת אחריות אישית ככלי ליצירה
והגשמה עצמית .מירלה סלע  -ואהבת 09:30
*סווטלודג'  -ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת
האינפו .גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 22:00
סודות ההתאהבות והתשוקה  -מופע מצחיק ומשעשע על פרדוקס התשוקה.
מהם חוקי ההתאהבות שיכולים להצית מחדש את התשוקה בקשר .איזה
טיפים וטריקים קטנים ושובבים תוכלו להכניס לזוגיות שלכם כדי לעורר
מחדש את הפרפרים בבטן בכל רגע ובכל גיל .בואו להכיר את הגוף
האורגזמי שלכם ,להדהד מולטי אורגזמות ,גבריות ונשיות ,ולהשתעשע עם
האנרגיה המינית.לימור בנדל ,ואהבת 23:30
*סווטלודג'  -ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת
האינפו .גל גרדינר ופול בלוהוק בארט ,מדבר שמאני 22:00
סטסנג :הארה ,סמים ומצבי תודעה  -רבים מדברים על הארה כמצב תודעה
מיוחד .חלק מתארים אותו כ"בליס"" ,נירוואנה" ,אושר אינסופי .מצב שבו אין
שאלות והכל כ"כ בהיר וברור ,או מצב שבו הרגשנו אחדות עם הכל וכולם.
מצבי תודעה באים והולכים כל הזמן .אם כך ,האם גם הארה באה והולכת?
או שיש "מוארים" אשר חווים הארה כמצב תמידי וקבוע? מוזמנים לשיח אמת
(סטסנג) ומפגש שאלות ותשובות מרתק .דיה גולן ,עולם הסנגהה 14:30
סטסנג :הארה – סוד האושר הנצחי  -כיצד ניתן לחיות חיים של סיפוק
ואושר גם במצבים כואבים וקשים? מה ההבדל בין אושר התלוי בדבר לאושר
שאינו תלוי בדבר? בעידן החדש ,הרבה אנשים כבר מודעים לכך שהאושר
האמתי לא יכול להתבסס על שום תופעה חיצונית .מוזמנים לשיח אמת
(סטסנג) ומפגש שאלות ותשובות ייחודי ומרתק בנושא החיפוש אחר האושר
והקשר בין אושר והתעוררות רוחנית .דיה גולן ,עולם הסנגהה 20:30

עקרון הרצף  -לגדל ילדים מאושרים  -מהתבוננות על שבטים בטבע אפשר
להבין מה הציפיות המולדות של התינוק ואיך תינוק שציפיותיו מתממשות,
עתיד לרכוש תחושה מוצקה שהוא אהוב ובעל ערך עצמי ולגדול לאדם בריא
ומאושר יותר .בהרצאה נדון בדרכים לגידול ילדים לפי הטבע האמתי שלנו.
אורית טרוזמן ,עולם בריא 13:30
פסיכודאנס  -תודעה ותנועה – ראה יום ג' .הילה אור שמש ,עולם בקול
ותנועה 09:00
צ'אקרה ברידינג – ראה יום ד' .חולייטה חרמוי ,עולם אושו 11:00
צ'אקרה דאנס  -הצ'אקרות הן המרכזים האנרגטיים בגופינו .הן מכילות
תכונות ,רצונות ,משקעים וחוזקות .כל צ'אקרה היא עולם ומלואו .ריקוד
והתמקדות יאפשרו לנו להתחבר ,להרגיש ולחוות את הצ'אקרות שלנו.
באמצעותו נוכל גם לשחרר ולאפשר זרימה הרמונית וחופשית של אנרגיה
דרך כל מערכת הצ'אקרות שלנו .קרהנטי לוקיטה ,עולם בקול ותנועה
10:30
צלילי הצ'אקרות  -במדיטציה זאת נתמקד בכל צ'אקרה בגופנו דרך הקול
שלנו ולוויברציות שלו .מוסיקה מבית היוצר של אושו .ניג'ן צבי סמיט ,עולם
אושו 14:00
קומיוזיקיישן  -תקשורת דרך צליל ,קול וקצב  -בואו ללמוד לנגן ב-י-ח-ד,
להתחבר דרך יצירה והבעה ,להיות בשימת לב ל"מה אני תורם ליצירה"
ובעיקר לפתח איפוק והקשבה כדי לאפשר לשלם להיות גדול יותר מסך
חלקיו.אין צורך בידע במוסיקה ואין צורך בכלי נגינה! אורי לביא ,עולם בקול
ותנועה 14:30
קונדליני – ראה יום ד' .שירה אדלר ,עולם אושו 17:00
קלימבה  -סדנת קצב עם כלי נגינה אקזוטיים מכל העולם  -סדנת קצב
אינטר-אקטיבית בשיתוף הקהל .עם כלי נגינה אתניים מכל העולם לרבות כלי
נגינה אקזוטיים ,פאנטם ,קחון ,מראקסים וכלי הקשה נוספים .קלימבה  -כלי
נגינה אתניים מכל העולם ,עולם בקול ותנועה 21:00

תרפיה בנשימה
האטה יוגה
מדיטציה
חמשת האלמנטים
שיתוף
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סדנת כלים מעשיים לאיזון בחיים
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תוכלו לפגוש אותי לכל שאלה במתחם תדר אדמה
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סדנאות יום שישי

קסם המגע  -סדנה ג'וסית ונעימה שבאה ללמד אותנו איך לגעת ולהינגע
ממקומות קשובים ונוכחים .במרחב בטוח ופתוח נלמד סוגי ואיכויות מגע
שונות ,נקודות עונג בגוף ,איך לתקשר דרך הידיים ודרך הלב ,ובעיקר איך
להיות בנוכחות מלאה בזמן המגע ,בין אם הוא קורה במיטה או בלחיצת יד.
רועי שחם ,שיווה שאקטי 17:00
קרקוע בצלילים :אדמה ושמיים  -הקטבים שבתוכנו  -נחקור באמצעות
הצלילים את אחד מחוקי האדמה העיקריים  -חוק הקוטביות .הזכר והנקבה,
השמיים והאדמה ,היינג והיאנג שבתוכנו .נחוש במלאות את החיבור הקוטבי
שבין הרוח לחומר והמימוש שלו בתוכנו כבני אנוש .ניר אהרוני ,תדר אדמה
15:30
*ריברסינג נשימת אף  -להתרחב .להכיל .לשחרר – .ראה יום ד'.
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו .אריאל גלילי ,עולם
נושם 09:00

*ריברת'ינג :אין איום ממשי על חיי!  -מכירים את הפחד המשתק הזה?
שמשאיר אותנו קפואים במקום? בסשן נשימות מעגליות אנו נתבונן דרך
הנשימה באותם פחדים משתקים ונתחיל לשחרר אותם מעלינו .נתחבר
לעצמה הפנימית הענקית שבתוכנו וניצור לנו קרקע יציבה ובטוחה איתנו.
עירית פרידמן ,עולם נושם 16:00

שעת כושר רגשי  -רוב היום אנחנו נשאבים למרדף של החיים .דואגים
לעבודה ,לבית ,למשפחה ואין זמן לעצמנו .שעה כושר רגשי היא סדרת
תרגילים מנטליים לאימון התת מודע .בה נלמד ליצור הרגלים קטנים ופשוטים
שיתדלקו לנו את היום .חי שגיא ,עולם בריא 08:30
תכנון גינה ,בית או כפר לפי מסלול השמש  -היסוד של תכנון סביבתי על
מנת לחסוך בעלויות חימום וקירור טמון הנו בשמש .נלמד את מסלול השמש
בכל מקום בעולם .אלכס צסלסקי  -המרכז לאקולוגיה יצירתית  -קיבוץ לוטן,
אדם אדמה 13:30
תנועה מודעת  -תנועה מודעת זו מדיטציה בתנועה .זה לא ספורט וגם לא
יוגה ,בתרגול הזה אנחנו מתרגלים לשים לב לגוף ולתחושות הגוף .אנחנו
נעים מתוך הקשבה עמוקה לגוף ולמה שנכון לנו ,התנועה משרתת את תרגול
המודעות .אנחנו לומדים לשים לב לגוף ,לתחושות השונות ולהפנות אהבה,
רכות ועדינות לגוף שלנו .עמרי בן סימון  ,עולם שמאני 09:30
תרגילי התמרה להעצמת און מתמשך  -מסע מונחה אל עבר גילוי סודות
התמרת האנרגיה המינית ואיך היא משרתת את העצמה האישית ,את
הבריאות והחיוניות ,את המגנטיות החייתית ,את היכולת לאון מתמשך ואת
האפשרות למולטי-אורגזמות .הסבר ותרגול של שעה וחצי לאישים .אהביב,
שיווה שאקטי 20:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

ריקוד שבטי -מסע אקססטי לגילוי הקדום שבתוכנו  -בואו נצא למסע פראי
וסוחף וניתן ביטוי לאדם הקדמון שמסתתר בכל אחד מאתנו .יחד עם שאר
בני השבט נתחבר לשורשים העמוקים ביותר שלנו ונצא לחקירה עמוקה אל
תוך עצמנו -ננוע בין העצים ,נעוף למקומות הגבוהים ,נרקוד למרגלות ההרים
ונתחבר לאמא אדמה .דרך ריקוד אקסטטי ,ספונטני ופראי ניגע ברצונות
ובחלומות העמוקים ביותר של הנשמה שלנו .עדי טרם ו  Djמולי ,תדר אדמה
17:00
רפואת האדם והאדמה  -ריפוי הוא דבר טבעי שמתרחש בכל רגע ורגע.
להיות בריאים זה המצב הטבעי שלנו .בואו ללמוד ולהבין מהי בריאות טבעית,
מהם חוקי הטבע ואיפה אנחנו מפרים אותם ,מהם הסיבות האמתיות למחלות,
לצבירת פסולת ולהשמנה ,ואיך ככל שנתחבר להיגיון שבטבע נתרפא .יניר
טוהמי ,עולם בריא 16:30
שורש הגוף בתנועה  - Earth to Heaven - live music -זהו תרגול יוגה
המגיע מניו-יורק ומלווה במוזיקה .נתחיל בחיבור לאדמה בתנוחות היוצרות
חיבור ישיר אליה ,נמשיך בזרימה דרך אלמנט המים בתנועה דינמית ,דרך
אלמנט האש בעוצמה ואומץ ,אלמנט האוויר בפתיחות וקלילות ,ונסיים בחיבור
אל האינסוף במדיטציה והרפיה לצלילי קערות טיבטיות .מומלץ להביא מזרני
יוגה .מלינה רימברג ,תדר אדמה 09:00
שירה כמעשה ניסים  -שירה היא כלי נהדר ליצירת אינטימיות עם עצמו ועם
הסובבים אותנו .בסדנה זו נלמד איך אפשר להשתמש בשירה ככלי מופלא
ליצירת חיבור ,שחרור חסומים ,יצירת אהבה ואפילו בקשת סליחה .יחד
נשחרר את המחסומים שיושבים לנו בצ'אקרת הגרון ונצלול עמוק יותר לתוך
הקול שלנו .בראיוני ,עולם תיאטרון 16:30
של מי השורה הזאת?  -במהלך הסדנה תוכלו לקחת חלק במשחקי
אימפרוביזציה המבוססים על מצבים משעשעים במגוון משחקים שונים,
ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלכם באילתור .יהונתן יעקבי ,עולם תיאטרון
10:30

25

עולם הילדים
בפסטיבל הזורבה באשרם במדבר אנו משקיעים מחשבה רבה בילדים .במיוחד למענם הקמנו ממלכה של ממש,
אשר תספק להם עולם ומרחב של עניין שלא ימצאו בשום מקום אחר.
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שלישי
הר געש  -בסדנה נפגוש מגוון של חומרים ונראה בעזרת ניסויים את
האינטראקציה ביניהם .לכל חומר יש תכונה משלו ,ושכמו בני האדם -חלקם
אוהבים ומתקשרים זה לזה ,וחלקם לא ייפגשו לעולם כשני קווים מקבילים.
נעשה ניסויים עם בלון  -כפפה ,ולקינוח  -נבנה הר געש מתפרץ .נעמי
ראשוני ,עולם הילדים 17:00
חמסה אישית מחימר  -ניצור חמסה אישית מחימר; נלמד איך לעבד את
החימר למצב עבודה נעים ,נקשט את החמסות בחריצים ובהטבעה של
חומרים מהטבע .הסדנה מתאימה לילדים מגיל  6או לילדים צעירים בלווי
ההורים .סיון גל-און ,עולם הילדים 18:30

רביעי

צורות ויצירות  -בסדנה זו ניצור יצירות שונות בטכניקות רבות ,מיצירה
משותפת עד ליצירה אישית .הדס צלאל ,עולם הילדים 11:00
שיאצו ויוגה נעימה לילדים – ראה יום ד' מיתר דוד ,עולם הילדים 09:30

שישי
אימפרוביזציה  -בעזרת משחקי תאטרון ,נתחבר לקלילות שבכם .הסדנא
נותנת כלים לעמידה מול קהל .אילאיל ,עולם הילדים 18:30
ביודנסה לילדים  -ראה יום ה' .אפרת ארגמן ,עולם הילדים 09:30
יוגה הורים וילדים  -זמן איכות הורה ילד .נאזין לסיפורי זן ונתרגל יחד
תנוחות מעולם היוגה ,הסדנא מתאימה לילדים בגילאי  .4-9שנטי ,עולם
הילדים 08:00

אדמה חדשה -יצירה מחומרים מהסביבה  -מהי כוחה של האדמה בחיינו?
אילו סגולות היא מעניקה לנו? נתבונן בסביבה ,בעזרת צבעים מגוונים
ואלמנטים אדמתיים שנאסוף בעצמנו מהסביבה ,ניצור אדמה חדשה אל תוך
הדף .עדי וולבה ,עולם הילדים 12:30

יצירה על אבנים  -יחד נכתוב ונצייר על אבן מה אני מאחל לעצמי ,ולסביבה
שלי .בעזרת צבעים וקישוטים ,כל אחד יצור על האבן את הייחודיות שלו .עדי
וולבה ,עולם הילדים 17:00

דמיון מודרך  -שם הילדים יוכלו לבקר במחוזות קסומים ,לחיות בכל
העולמות ולהיות כל מה שהם רוצים .אילאיל ,עולם הילדים 15:30

סדנת אקרו הורים וילדים – ראה יום ה'.אורי הברמן וטל נמרודי ,עולם
הילדים 12:30

סדנת אוויר  -נחקור את המושג אוויר ונבין שלמרות שלא ניתן לראות אוויר,
ניתן להוכיח את קיומו .נעשה ניסויים עם מגוון חומרים .נעיף כדור באוויר בלי
ידיים ולקינוח נכין טיסנים ונעיף אותם הכי רחוק שאפשר .נעמי ראשוני ,עולם
הילדים 11:00

פסיכודאנס לילדים מכל הגילאים  -זמן בו אנו נעים עם האהובים שלנו
במרחבים חדשים של חיים .נעמיק אל תקשורת מסוג אחר עם ילדינו ונהנה
להיווכח לאינטלגנציה הטבעית שבנו .נתחבר אל ארבעת היסודות שבתוכנו,
תוך כדי ריקוד ותנועה קלילים ומשמחים .נרקוד כיחידים בזוגות וכשבט אחד.
הילה אור שמש ,עולם הילדים 14:00

צביעת מנדלות וצורות מיוחדות  -מַ נְדָ ּלָה מסמלת את היקום ואת נפש
האדם בכל הדתות שמקורן בתת-היבשת ההודית .בעזרת צבעים מגוונים
נצבע יחד מנדלות ונבטא את כל היצירתיות שלנו אל תוך הדף .עדי וולבה,
עולם הילדים 17:00
שיאצו ויוגה נעימה לילדים  -לנשום ,להירגע ,להתחזק ,להתחבר אל הגוף
ולהנות .נתרגל שיעור לילדים שמניע את הגוף בהרמוניה ובשמחה ,משפר
את היציבה והבריאות ומביא לאיזון ,שקט ושלווה .מומלץ להביא מזרני יוגה.
מיתר דוד ,עולם הילדים 08:00

חמישי
ביודנסה לילדים  -ריקוד יסודות הטבע  -נהנה ונרקוד את יסודות הטבע-
אדמה ,אויר ,מים ואש .אפרת ארגמן ,עולם הילדים 08:00
דרך הרגליים  -סדנה מקרבת להורים ולילדים .כפות רגלינו הם הקצה
התחתון של הגוף ,והן גם נקודת המגע הישיר שלנו עם העולם .בעזרתן
אנחנו צועדים וחשים את האדמה .בסדנה ניתן מקום של כבוד לכפות
הרגליים שלנו דרך חווית תחושות ומרקמים ,תנועה ,תקשורת ומגע .סיון
גל-און ,עולם הילדים 15:30

צבעים ורגשות  -ראה יום ה' .ירון יעקב ,עולם הילדים 11:00
צורות ויצירות  -ראה יום ה' .הדס צלאל ,עולם הילדים 15:30

שבת
יוגה הורים וילדים  -ראה יום ו' .שנטי  ,עולם הילדים 08:00
שעת סיפור" -האבטיח המתגלגל ברחובות הכרמל"  -בואו נצא יחד עם
הדר וזיו למסע מלא הפתעות בעקבות אבטיח מיוחד במינו .גילאי  .3-6אורית
טרוזמן ,עולם הילדים 09:30
תכשיטי פסטה!  -בסדנה נכיר שימוש נוסף של הפסטה על תכונותיה
השונות .נכין תכשיטים על ידי קישוט וצביעת הפסטה והשחלתה על חוט .עדי
וולבה ,עולם הילדים 11:00

מסע בין כוכבים  -נכיר את מבנה היקום ומערכת השמש ,נכיר את אילן רמון
וניל ארמסטרונג ונפגוש אסטרונאוט שנחת על הירח .נלמד הליכת חלל ונקבל
מדליות .נבנה יחד חללית ונשגר אותה לירח .נעמי ראשוני ,עולם הילדים
17:00
סדנת אקרו הורים וילדים  -זמן איכות לכל המשפחה .הסדנא מתאימה לכל
מי שרוצה לחקור ולהינות עם הילדים ,ללמוד אקרו ,ולצאת עם חיוך .בואו
להתחבר לילד שבכם .אורי הברמן וטל נמרודי עולם הילדים 18:30
פיסול של חוויות מחימר  -אחד האמצעים החשובים שמגיעים מהאדמה הוא
החימר .החימר ידוע כחומר בעל סגולות ייחודיות .בסדנה נכיר את תכונות
החימר ונרגיש כמה כיף ליצור ממנו .עדי וולבה ,עולם הילדים 12:30
צבעים ורגשות  -נקשיב למנגינות מופלאות ,נצייר את שאנו שומעים ,ונדבר
על מה שזה מעלה אצלנו .ירון יעקב ,עולם הילדים 14:00

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה
מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
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סדנאות יום שבת
Connecting to the Earth Element in Yoga - Yoga gives us the
tools to find our center and balance no matter what life brings.
In this class, you will learn to find a sense of grounding through
postures, breath work and meditation for a calm mind and
רייצ׳ל קרנצמן ,זורבה הבודהה safety and stability in your body.
08:30
Tribal Gathering- Niyabinghi Drum Ceremony
סדנת יוגה רכה וזורמת המבוססת על ויניאסה יוגה FREEDOM YOGA -
ומתמקדת בגילוי מרחב פנימי ,שקט ושליו .בתרגול נשלב תנועה דינמית
ורציפה עם תנועות זעירות ומודעות ,בשילוב מיקוד על הנשימה דרך כך
נתחבר שוב אל שורש קיומינו ,אל האדמה היציבה בחיינו כדי שנוכל לצמוח
ולעוף גבוה מעלה! עינת רן ,עולם יוגה 08:30
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ראה יום ד'.ליאני ,עולם – Osho Chakra Breathing Meditation
אושו 13:30
אימפרוביזציה  -ליצור את העולם שאחרי הפסטיבל  -דרך -
אימפרוביזציה במשחק נלמד איך ליצור ביחד עולם שמשותף לכולנו .נלמד
לעבוד מתוך הקשבה לפרטנרים שאיתנו ,וביחד נראה איך אפשר ליצור
משהו משותף באמת ,גם עכשיו וגם בעולם שאחרי הפסטיבל .ירדן סגל,
עולם תיאטרון 10:30

אסטרולוגיה טנטרית -ארוס ולוגוס  -הזמנה לאלו הסקרנים לחקור את
מהות האסטרולוגיה דרך תפיסה טנטרית .לחקור את הארכיטיפים של
פלנטות האהבה ,הזכרי והנקבי המקודשים ,ארבעת האלמנטים והשפעתם
על הדרך שבה אנו חווים מיניות בכל רבדי ההוויה שלנו .אמבר רא ,שיווה
שאקטי 09:00
הארה לחיי היום יום  -מפגשים אישיים  -בוקר של מפגשים אישיים עם
דיה וצוות הסנגהה כל צוות מתחם הסנגהה מהתעוררות להארה ודיה
גולן מגיעים יחדיו לסכם את המפגשים ,התובנות וההארות ולעזור לכם
להבין כיצד ניתן לחזור הביתה אחרי כל מה שעברנו פה בפסטיבל ובאיזה
אופן אנו יכולים להמשיך את התהליך כשאנו יוצאים אל חיינו "הרגילים".
מוזמנים להגיע למתחם לשאול שאלות ,לשתף חוויות או חששות ולקבל
קצת תשובות כנות ואוהבות לתמיכה בהמשך הדרך או פשוט חיבוק מלב
אל לב .מנחים :דיה וכל צוות מתחם הסנגהה צוות הסנגהה ,עולם
הסנגהה 10:00
הליכת מלאכים  -לצלול פנימה אל האמת שבלב ,אל חוויה שמימית
ואקסטטית של יחד ,ולפתוח את השער לאהבה אינסופית .מפגש "הליכת
מלאכים" מאפשר לנו לחוות את אותה נגיעה ראשונית ,טהורה ונקייה,
מכילה ותומכת ,שכל כך בריאה לנו גם היום .מוזמנים לקבל חיבוק ...אביב
שטרית ,זורבה הבודהה 13:30
המראה  -בואו להסתכל במראה הפנימית שלכם ,להכיר את המהות עמוקה
שלכם ולקבל מסר אוהב לחיים .המסע יעבור דרך הרפיית הגוף ע"י תנועה,
השקטת התודעה ע"י נשימה וצלילה למעמקי הנשמה ע"י דימיון מודרך.
ננקה את המראה הפנימית שלנו ונתחבר לעיניים האוהבות שבתוכנו .ולרי
שפע ,אדם אדמה 13:30

סדנאות יום שבת
התקרקעות דרך אימפרובזציה בתנועה  -ההתקרקעות מאפשרת חיבור לאדמה
ולעצמי ,ומכאן גם מתאפשר חיבור למפגש עם פרטנר .ננוע דרך שני מקורות
עיקריים שמחברים אותנו אל הקרקע והאדמה -כפות הרגליים והאגן .נעבור בין
משחק לחקירה של תנועה באמצעות אימפרוביזציה .מיכל מכלוביץ' ,עולם בקול
ותנועה 10:30
ויניאסה פלואו לקראת ההיפרדות  -ננוע בויניאסה פלו דינמית וניפרד מהמדבר.
ניתן לאדמה להזיז אותנו ,נתחבר למדבר ,לתנועה ונשימה נוספת ונמצא את
המדבר פנימה .ננוע מתוך בית המתקיים בתוכנו .רוני סתיו ,זורבה הבודהה
10:00
זכר ונקבה ברא(ו) אותם – אולי לאלוהים היה אספקט נקבי ואספקט זכרי וכך
ברא את האדם בצלמם ? בסדנה ניגע באספקט הזכרי והנקבי שבתוכנו וכיצד הם
משתקפים לנו ביחסים מבחוץ .נקבל כלים להגיע אל שלום פנימי בכך שנאפשר
לזכרי ולנקבי שבתוכנו לעשות אהבה ,ונגלה שזה תמיד היה כל מה שהם רצו .גל
שטיינר ומור פרידמן ,שיווה שאקטי 10:30
זן שיאצו למתחילים  -שיאצו הינה שיטת טיפול שמקורה ביפן בה המטפל לוחץ
(בעזרת כף היד ,אצבעות ,ברך) על חלקים ונקודות מסוימות בגוף המטופל על
מנת להגיע להרפייה ,הקלה בכאב ואיזון אנרגטי .בסדנה זו נלמד להכיר את
השיאצו דרך קבלה (אנו המטופלים) ודרך נתינה (אנו המטפלים) ונעבוד בזוגות
על מזרנים על הרצפה .הסדנה מיועדת לכל הרמות .חובה הגעה עם מזרן יוגה
וכל דבר שיכול לשמש ככרית .יאור גיא ברהום ,עולם תרפיה 10:00
יוגה למערכת העיכול – ראה יום ה' .עדי היקרי ,עולם בריא 08:30
יוגה צחוק  -כשאנחנו צוחקים באמת ,מכל הלב ובחופשיות מוחלטת ,מהבטן ולא
מהמוח .צוחקים על לא כלום ועבור הצחוק עצמו ,אנו חווים אהבה וחיבור עמוקים
שמגיעים היישר מתוך הלב .ברגע הזה אנו יוצרים בתוכנו שבילים נפלאים של
נעימות ושמחה פשוטה ,ומרחיבים עוד את היכולת שלנו לחוות
את העולם במלואו .יוליה ספקטור ,עולם שמאני 10:30
להתעורר בכיף  -סדנת אימפרוביזציה מעוררת .לפעמים דווקא האנרגיות
"האיטיות" של הבוקר יכולות להוציא מאיתנו את התכונות הכי חשובות
לאימפרוביזציה  -אינטואיציה ,קשב ,וכמה שפחות מחשבה .מתעוררים בבוקר,
ובעודנו מעוררים את המיינד והנפש ,אנחנו מחדדים הקשבה ומשתמשים דווקא
באנרגיות האלו חסרות הפילטרים כדי למצוא את הבטחון ואת האני הפנימי
התמציתי שלנו .אילאיל ,עולם תיאטרון 09:00
*ללמוד לנשום מהנשימה עצמה  -נשימה  -בהיותה "גשר" המחבר בין הגוף,
המיינד והרוח -משפיעה על כל תפקודנו ועל כל תחום בחיינו .בעבודת הריברסינג
( ReBirthingלידה מחדש) מתאפשרת לנו הגישה ל"זיכרון הגוף" בתהליך קסום,
עצמתי ופשוט להפליא ,המגלה לנו את האפשרות הזמינה לריפוי עצמי .הנשימה
המעגלית פותחת מחדש את הזרימה האנרגטית ומאפשרת הרחבת התודעה
וחווית חיים ערה ומלאה יותר* .הסדנא מוגבלת ל 40משתתפים .ההרשמה
מראש בעמדת האינפו .איילת יונס ,עולם נושם 09:00
לרקוד עם אמא אדמה  -נשתמש בידע ממסורות טנטריות ושמניות כדי לעבור
חויה מיסטית בתנועה ולהתחבר לאנרגיה המרפאת של אמא אדמה .נרקוד איתה
נודה לה ונבקש את ברכותיה .נעם בק ,עולם בקול ותנועה 13:30
מבוא לסודות הטנטרה  -היסטוריה ,עקרונות ,זרמים  -האם ידעתם שטנטרה
קיימת כבר מעל  12,000שנה? מה אתם באמת יודעים אודותיה? הרצאת
עומק שסוקרת את הרקע ההיסטורי/אנתרופולוגי/גאוגרפי להתפתחות הטנטרה.
בהרצאה תשמעו על עקרונות היסוד המשותפים לתפיסת העולם הטנטרית ,על
הזרמים השונים בטנטרה ,התפתחותם וההבדלים הרעיוניים ביניהם .בן ואפרת
נוגעים באהבה ,ואהבת 11:00
מדיטציה  -החופש הראשון והאחרון  -מפגש שאלות תשובות " -אני עושה,
רק לא בטוח שאני מצליח" "מה אמור לקרות?" "מתי מגיעים לשלב הזה שאין
מחשבות בכלל?" -אלה רק חלק מהשאלות שעולות בנו כשאנחנו מתרגלים.
בהעדר מורה רוחני או הנחייה נכונה ,לשבת בשקט ולחכות ל ...יכול להיות מאוד
מבלבל! ניפגש לשיחה ,מתרגלים וותיקים וכאלה שרק התחילו ,נחקור יחד את
העולם הנפלא הנקרא "מדיטציה" ,נענה על שאלות ובעיקר נעיר את הסקרנות
לגלות עוד! קרהנטי לוקיטה ,עולם אושו 10:30
מדיטציית בוקר -חיבור לתבונת האדמה  -ריפוי אדמה ואדם -דרך מחוות
גוף ,טקס ומדיטציה מתורת הגיאומנטיקה בשילוב שירה מקודשת .גיליה טואג
זלינגר ושיווה גרין ,ואהבת 08:00

מדיטציית דיינאמיק של אושו – ראה יום ד' .אדם ,עולם תרפיה 08:30
מדיטציית נדהברמה של אושו  -מדיטציה בישיבה בליווי מוזיקה .מדיטציה
טיבטית עתיקה ,אשר באמצעות המהום ,ותנועה אטית של נתינה וקבלת אנרגיה
מאפשרת להגיע למצב מדיטטיבי עמוק .אאדהר דמבו ,עולם אושו 09:00
מורינגה מכונפת  -עץ הפלא לכל גינה מייק קפלין  -נלמד מה כל כך מיוחד
בעץ המורינגה ,השימושים המגוונים שלו ,למה הוא כל כך טוב לבריאותנו
והשיטות השונות לגדלו .המרכז לאקולוגיה יצירתית -קיבוץ לוטן ,אדם אדמה
10:30
*מסתוריות אדמ/ה  -דידג'ריברסינג קרקוע  -אנו שבט האדם/ה ,א/נשי "ארץ",
בוראי/אות מציאות העולמות שלנו בהויית ה ,1-שרוטטת בדחיסויות משתנות.
בה יש לנו בהמשכיות הזדמנויות ליצור שינויים מיטיבים באמצעות נשימה מודעת
ריברסינג ,להיות אדמ/ה חדשה .עם הדהוד עמוק ומאזן  -צלילי המרפא של
הדידג'רידו .מיכל ברז"ל כהן ,עולם תרפיה 12:30
*סווטלודג'  -ראה יום ג' .ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
גל גרדינר ופול בלוהוק בארט  ,מדבר שמאני 03:30
צ'י-קונג לאמא אדמה  -בסדנה נבצע אימון צ'י-קונג ,אימון תנועה המבוסס על
עקרונות החוכמה והרפואה הסינית ,אשר מוקדש להתחברות מחודשת עם אמא
אדמה .האימון עובד על יציבה נכונה ,הכרת גופיינו ודרכים להשתמש בו בצורה
טובה יותר .התרגילים שנבצע בסדנה יוכלו לשמש כל אחד ואחת גם בחיי היום
יום .יובל דרוקמן ,עולם בקול ותנועה 09:00
קונדליני יוגה  -קונדליני יוגה כפי שנלמד ע"פ יוגי באהג'אן ,היא היוגה של
ההארה .באמצעות התרגול אנו מפתחים מודעות לתודעה ולהתרחבותה .נעמיק
אל תוך עצמינו ונתבונן בסיפורים וברעיונות שאספנו בחיינו-רעיונות שמגבילים
אותנו ,שמונעים מאיתנו להיות כל מה שאנחנו ולחיות את האני הגבוה -לחיות
מתוך אהבה ולא מתוך פחד .מזמינה אותנו לתרגל אהבה עצמית ,לגלות את
עצמנו ולרטוט אמת במלוא העצמה .מורן ברדע ,תדר אדמה 09:00
קונדליני יוגה  -תרגול בסיסי לעמוד השדרה  -הגיל נמדד על ידי גמישות
עמוד השדרה ,ע"מ להישאר צעירים עלינו להישאר גמישים .תרגול זה פועל
באופן שיטתי מבסיס עמוד השדרה לראש כאשר כל  26החוליות בעמוד השדרה
מקבלות גירוי וכל הצ'אקרות מקבלות פרץ של אנרגיה .פרמדאס אנאנד ,עולם
יוגה 10:00
קרוב לאדמה  -עושים שינוי תזונתי  -חושבים שאתם חייבים לעשות שינוי
בתזונה ובאורח החיים שלכם ולא יודעים איך? בואו ללמוד איך עושים שינוי
בהדרגה בכיף ובגישה נכונה .נלמד מהו המזון האידאלי והטבעי שלנו ,מהי
ההשפעה של התזונה ושל מזון מעובד על הבריאות שלנו ואיך מתמודדים עם
אכילה רגשית .יניר טוהמי ,עולם בריא 10:00
רעבים ליערות מאכל  -בסדנה נבין מה זה יער מאכל ומה הם העקרונות
המובילים ליצירת חקלאות מיטבת לאדם ולסביבה .סיפור אופטימי בעידן של
חקלאות נעלמת .יובל לייבוביץ ואורי ענתבי ,אדם אדמה 09:30
תדר אדמה  -מסע מסכם  - Live musicמפגש מסכם בו נכלול את התכנים
והכלים אותם רכשנו במהלך תהליכי העומק בפסטיבל .יצירות מוזיקליות בלייב
ותנועה במרחב אקסטטי התחברו אל תרגול הגוף והנשימה ,מתוך חיבור
להרפיה והתרכזות -מדיטציה ברגע הזה .נתחבר אל תדר האדמה ונצא לחיים
מלאי תנועה בחופש .נוכחות בסדנאות התהליך יקנו לכם את האפשרות להיות
שותפים במסע הנוכחי .אמיר אזולאי ,מלינה רימברג וניר אהרוני ,תדר אדמה
10:30
תרגול בתקשורת מקרבת  -ניחשף לגישת תקשורת מקרבת ,המזמינה
אותנו ליצור בחיינו עולם של תקשורת קרובה ,בעלת נוכחות הקשבה אמפתית
ומחברת .תקשורת שעוקפת את השיפוטים ,ועוזרת לנו להגיע ללב של עצמנו
ושל מי שסביבנו .נלמד מה הכלים הפרקטים שמציעה השיטה ,ונחווה את
השפעתם על עצמנו ועל התקשורת שלנו עם אחרים ,כאן ועכשיו .לינדה נתן,
ואהבת 09:30

*סווטלודג' -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו ובעלות .50₪
*ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו
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עולם הזורבה כל עולם ,עולם ומלואו
יצרנו עבורכם  15מתחמים 15 ,עולמות שהשילוב ביניהם יוצר את חווית האדם השלם .עולמות אלו
יעצימו ויעבירו אתכם חוויות בלתי נשכחות ,הם הכר הפורה בשבילכם להתפרק ולהיבנות מחדש ,לרקוד
את עצמכם לדעת ולהרגיש את שלוות המדיטציה .ומכאן ההחלטה היא בידכם ,רק תבחרו!

על העולמות בפסטיבל
 .1עולם זורבה הבודהה :המתחם המרכזי בפסטיבל ,בו תחוו
את הזורבה ואת הבודהה יחדיו .מדיטציות במוסיקה חיה ,הופעות
מטורפות ושיעורי יוגה.
 .2עולם נושם :מתחם ייחודי לפסטיבל זורבה הבודהה .סדנאות
נשימה וריברסינג עם המנחים החזקים ביותר בארץ .מדובר בסשן
עוצמתי המחבר בין הגוף הפיזי לבין הגוף הרגשי ,בו תפגשו את
עצמכם בצורה אחרת לגמרי .בערב המתחם מתמלא בסדנאות
טנטרה ואנרגיה ג'וסית.
 .3עולם אושו :כל הפסטיבל בנוי על הגדרתו של אושו (המאסטר
ההודי) לאדם השלם .במתחם נתרגל מדיטציות שאושו יצר במיוחד
עבור האדם המערבי ,מדיטציות אקטיביות וגם שקטות.
 .4עולם התרפיה :הרחם האוהב ובו סדנאות תרפיה עמוקות עם
המנחים הגדולים בארץ .זה המקום בו תפגשו את עצמכם דרך
מראות שונות ותתבוננו עמוק פנימה לתוככם.
 .5עולם בקול ותנועה :המקום להניע את הגוף ולהתמסר לצלילים
ולתנועה .להיות הריקוד עצמו ולא הרקדן .להניע את האגן ,לרקוע
עם הרגליים ולנוע עם הרוח.
 .6עולם היוגה :יוגה מהבוקר ועד הלילה .לפגוש ולהתנסות בשלל
סוגי היוגה הקיימים .מוויניאסה ,דרך שיבננדה ועד קונדליני יוגה.
לא ישאר שריר אחד בגוף שלא ימתח באסאנה טובה.
 .7עולם השמאניזם :מביא אמנות ,מוסיקה וטקסים מזמנים
קדומים וחדשים כאחד  -מתרבויות השבטים של יבשת אמריקה,
למזרח הרחוק .דרך ותרבות בדרכה שלה מתמקדת בחיבור בינינו
לבין כל הסובב אותנו .הווית זרימה עם התנועה המתמדת של
היקום .כולנו אחד ואחד הוא הכל  -מוזמנים באהבה
 .8עולם אדם אדמה :המתחם מוקדש כולו לחיבור האדם
לאדמה ,חיבור לעצמו ,לשורש הוויתו ,נשמתו ונשמת העולם.
ברוח ובפרקטיקה .בין סדנאות אקולוגיה ,קיימות ,פרמקלצ'ר ובין
סדנאות מודעות ,העמקה והעצמה עצמית ,נוכחות ויצירת מציאות:
נעסוק ביצירת המציאות מתוך מודעות עצמית ונזמין כל אחד להיות
התגשמות של אותו עולם חדש באמצעות הוויה מודעת.
 .9עולם ואהבת :כאן המקום להכיר ולאהוב את הגוף שלנו,
המשכן המדהים בו אנחנו שוכנים .לקבל את עצמנו באהבה ולצמוח
באהבה .זה מתחם של עומק ושל שקט ,של אתגר ובחינה עצמית,
של עונג וחיבור .ומתוך החיבור המחודש לעצמי נתחבר לחברות,
לזוגיות ולאהבה הבריאה.
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 .10עולם בריא :בהפקתה של אביטל סבג .בואו להכיר את גופכם
הפיזי לעומק ,ללמוד מה הוא אוהב ,מה אתם מכניסים לפיכם
שמקשה עליו ,Super Foods .שייקים ירוקים .פה תלמדו לא רק
את התיאוריה אלא גם את מעשה הבישול הבריא עצמו

 .11תדר אדמה – מרחב תנועה בחופש :מהות המתחם להביא
את אלמנט האדמה שבתוכנו דרך  4תהליכים שונים :שורש הגוף-
נעבוד על הקשר של הגוף שלנו לאדמה .קרקוע בצלילים  -דרך
מוזיקה חיה וקול נלמד איך להקשיב לצלילים ,להדהד אותם בתוכנו.
ריקוד אקסטטי  -דרך הריקוד האקסטטי השבטי נעביר את תפילת
האדמה .אדמה ברוח  -נלמד להביא את אלמנט האדמה ליום יום
דרך נוכחות ,מדיטציה ונשימה.
 .12עולם התיאטרון :בהפקתה של חן מימון .להכיר את המסכות
השונות שאנו עוטים דרך סדנאות פסיכודרמה ,מופעי פלייבק,
משחקי תפקידים ואימפרוביזציה .כן ,החיים הם במה ואנו
השחקנים.
 .13עולם הסנגהה  -מהתעוררות להארה :בהפקתה של דיה גולן
"הסנגהה מהתעוררות להארה" .מתחם העומק בו תוכלו לשאול את
כל השאלות שיושבות בכם ולא קיבלו מענה ,לדבר על התעוררות
ועל הדרך להארה ,לשבת במדיטציה שקטה ולהתבונן פנימה.
 .14עולם הילדים :או נכון יותר ממלכת הילדים המלאה בצבעים,
מוסיקה ושמחה .שם הקטנטנים יכולים למצוא סדנאות מגניבות
במיוחד! מריקוד דרך יצירה ירוקה ועד אגדות אבורג'יניות ,וההורים
יכולים ללכת לסדנאות בזמן שהם משאירים את הילדים בידיים
בטוחות .המתחם צמוד לצ'אי שופ.
 .15עולם שיווה שאקטי :שיווה שאקטי הינם התגשמות האנרגיה
האלוהית בעולם ,שיווה מייצג את האנרגיה הזכרית ושאקטי
את האנרגיה הנקבית .כיצד האנרגיות האלה יכולות לעשות
אהבה בתוכינו ובינינו? סדנאות עולם שיווה שאקטי הן סדנאות
המאפשרות לחבר בין שמיים וארץ ,בין נשמה וגוף .לחבר בין
האנרגיה האלוהית לאנרגיית החיים* .השתתפות בסדנאות בעולם
זה מגיל  21ומעלה בלבד.

פעם ביום אנחנו מתכנסים כולנו לחוות את
עוצמת שבט בני האדמה בהתמסרות
,לריקוד
,למדיטציה
,לחיים
לטוטאליות
לאחד ולאחדות
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