ֶהיֶה מים .התמסר.
שחרר את המתח ,את ההתנגדות .שקע מטה וצלול לתוך מעמקי היותך פגוש את
עצמך ,את פחדיך ,את תשוקותיך ,את צערך ...ועכשיו התמסר.
קבל את כל מה שישנו .תן לגלים לשטוף אותך ,להמיס הכל,
עד שלא נשאר דבר..
כי אתה אינך הגוף הזה ,אלא הערפל שעובר דרכו,
הינך אינסופי .חסר גבולות.
צלול עמוק לתוך עצמך ,ואז תוכל לעוף .כי הינך חופשי.
וכעת החגיגה מתחילה...
ֶהיֶה מים

דברים שחשוב לדעת וגם כאלה שחשוב לנו להגיד
קודם כל תרשו לעצמכם להירגע ,קחו נשימה עמוקה ,תנו לרוח המדברית ללטף אתכם.
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 ו החליפו ב הקדם את הישן
בחדש .חשוב :לא ניתן יהיה להחליף צמיד ללא הצמיד הישן.

מיחזור ושימור הסביבה – אנא השתדלו ל הפריד בין זבל אורגני ,כמו שאריות המזון
שלנו ,לבין זבל אורבאני ,כמו שקיות ניילון ופחיות מתכת .בנוסף ישנם גם פחים מיוחדים
לפחיות ובקבוקי שתיי ה .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 הגבעה 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 :רפלקסולוגי ה ,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 שווה 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.

אסורה בכל מתחם הפסטיבל
מטעמי בטיחות ,אין להדליק
אש וגזיות לשום צורך ובשום
מקרה ,בכל שטח הקמפינג
והפסטיבל

קמפינג  -אזור הקמפינג
ממוקם מחוץ לגדרות
הפסטיבל.
ניקינו את אמא
אדמה ,הקמנו
רשתות צל ואירגנו
יפה כדי שיהיה לכם נעים
ונוח .את המדשאות והעצים
השארנו פנויים לישיבה 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 לאוהל 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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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.
ממלכת הילדים  -מתים ללכת למדיטציה
והילד לא משחרר? בדיוק בשביל זה
הקמנו באהבה את ממלכת הילדים
החובקת בתוכה מגוון רב של פעילויות
לילדים בגילאי  .3-12בדקו את הפעילויות
של ממלכת הילדים בתוכנייה.

סדנאות ומדיטציות  -תוכלו למצוא את תוכניית
הפסטיבל כאן בעיתון .אנא הגיעו בזמן לסדנאות
והימנעו 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 המהותהאמיתית 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 המאפשרים טעימה והעמקה ,ומעל הכל מכיל את תכנית
דרומית לצומת ציחור וצפונית לצומת שיזפון שוכן לו קסם ,קסם הוומפ המאפשרת לכל מי שרוצה ,להצטרף אלינו ולחוות את
של ממש ,בדמות קהילה קטנה ,צבעונית ותוססת .לקסם הזה אורח החיים הייחודי שיצרנו.
קוראים אשרם במדבר.
הכוונה יחד עם ההתמדה יצרו שדה אנרגטי חזק שכל מי
במובן המסורתי אשרם הינו סוג של בית ספר ,בית ספר לחיים שנכנס למרחב האשרם יכול לחוש בו  -שדה של קבלה,
הבנה ואהבה ,מרחב שבו אפשר להרגיש חופשי רק להיות.
ולעצמך ,מקום בו יכול האדם לפגוש את עצמו ,על כל צדדיו
מי שאתם ,בלי מסכות ובלי שיפוטיות.
השונים ,מקום בו בעיות היומיום והשגרה לא מתקיימות ובכך
מתפנה מקום לעבודה פנימית ,להתבוננות ולמדיטציה .אשרם בנוסף משמש האשרם כבית הארחה המציע אירוח מדברי
במדבר הוקם בשנת  2002על ידי קבוצת תלמידים של המאסטר מפנק ,חדרי אירוח ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים,
ההודי אושו ,והרעיון שהניע את אותה קבוצה ראשונית היה ליצור אולם וחדר סדנאות ,מדשאות טובעות בירוק ,דום עגול ענקי
מרחב המקיים אורח חיים של עבודה ומדיטציה ומאפשר לאדם מול המדבר ,חדר אוכל המגיש ארוחות צמחוניות ,ביתיות
לפרוץ את גבולותיו ולחזור לחיות את חייו בטבעיות ,בשמחה וטעימות ,איזורי קמפינג עם מקלחות חמות ,פינת ישיבה
מרכזית המשמשת כמרכז חברתי תוסס ,בריכת השתכשכות
ובנוכחות.
קטנה וחמודה וכמובן מדיטציות ומרחב אינסופי של שקט
וכך היה .בחמש עשרה השנים האחרונות האשרם מקיים ומדבר .אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהגיע.
מדיטציות יומיות ,מארח סדנאות טרנספורמציה מגוונות עם
מיטב המנחים מהארץ והעולם ,מפיק פסטיבלים צבעוניים

אשרם במדבר

מספיק רחוק בשביל להתקרב

3
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Top photo courtesy of Ella Brodski
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סדנאות יום רביעי

 10המזונות החשובים להרגעת מעי רגיש  -בהרצאה זו נלמד על עשרת המאכלים
המתאימים למעי הרגיש .מעי רגיש זו ההפרעה הנפוצה ביותר במערכת העיכול,
והיא גורמת בקושי לעכל ,כאבי בטן וגזים .מסתבר שאפשר ללמוד לאכול בצורה
שלא תזיק לבטן שלכם ,ועדיין ליהנות ממזון בריא ומגוון! עדי זוסמן ,עולם בריא
16:00

 12השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי  -את עולה במשקל לא משנה מה את עושה?
יש לך בעיות עיכול ואת עייפה על הזמן? מצבי הרוח ,מתח נפשי או גלי חום משגה
עים אותך? את לא אשמה! בואי תלמדי את שיטת " 12השערים" שיעזרו לך להתאזן
מחדש בדרך טבעית .תהל עלמה בארי ,עולם בריא 19:30
 Rebirthingסשן נשימות מיוחד לפתיחת הלב  -מוזמנים למסע מרגש ועוצמתי,
בו נשלב מדיטציה ,תנועה ונשימה מעגלית מודעת .בעזרת כל אלה נפתח את הלב
המדהים שלנו ,נשחרר חסימות ודפוסים מעכבים ,נזרים אליו אנרגיית חיים חדשה
ונביא לו ריפוי עמוק ואהבה ללא תנאי .עדי טרם ,עולם נושם 16:00
אימפרודייט – למצוא אהבה זה משחק - -חגיגת הכרויות מאולתרת ,מפתיעה ומ�ה
נה שבה אנו מזמינים אתכם לפגוש רווקים ורווקות בדרך שונה ולא שגרתית! במהלך
הסדנה כל משתתף יפגוש מספר רב של פרטנרים ,באווירה משוחררת וספונטאנית,
דרך תיאטרון ואימפרוביזציה מפתיעים ומצחיקים .עדי טרם ,עולם תאטרון 00:30
אקרו בלאנס למתחילים  -נלמד טכניקות בסיסיות המיועדות למשתתף המתחיל.
נלמד כיצד להקשיב לגוף שלנו ושל הפרטנר שלנו ,כיצד לנשום נכון תוך כדי התרגול
והכי חשוב  -כיצד לסמוך .תבואו עם חיוך .אלון וקאסי ,עולם קרקס 19:30
ג'אגלינג כדורים ומקל פרח  -סדנת להטוטנות עם שלושה כדורים לכל הרמות ,עם
משחקים והרבה כיף .בן קובי ,עולם קרקס 20:30
דרך האהבה– – "אני אהבה" ,זו אינה הצהרה נסיבתית ,אלא בחירה הוויתית .מוז�מ
נים למסע בין צלילים וצבעים ,בתנועה ובמגע ,החוצה ופנימה  -להכיר באהבה כדרך
חיים .תרפיה חוויתית הפותחת דרך לריפוי ולהגשמה .הזמנה להכיר את סדנת "דרך
האהבה  Oneness”-המתקיימת באשרם במדבר .אביב שטרית ,עולם תרפיה 19:30

נאפשר ל"רסיסי חיים" אבודים לחזור ולהעצים אותנו ,לשאול שאלות ולקבל תשובות
וריפוי .גל גרדינר ,עולם שמאניזם 21:00
מפגשים בחשיכה  -סדנה העוסקת בחיבור ותקשורת בין אנשים כאשר השפיטה
החזותית מנוטרלת .נחווה תרגילים שיאפשרו לנו לבדוק מאיפה אני מתחבר .נחקור
ונשתחרר מדפוסים ונכיר מקומות חדשים לתקשר .נתמודד עם שינויים ,ונאפשר
לעצמנו תקשורת ללא מעצורים .איתן שחם ,עולם ואהבת 00:30

נגיעות של אהבה  -בסדנה נחווה טעימה מעולם הטנטרה ,באמצעות נוכחות עמוקה
וקשובה ,וחיבור לעצמנו ולאחרים דרך מגע .נזמין אל המרחב את האנרגיה המינית
שלנו ונלמד להכיר את הגבולות שלנו .באמצעות תקשורת פתוחה נצא למסע אישי
שבו נלמד לגעת .ללא עירום .כניסה באיזון מגדרי .חן מימון ,עולם נושם 00:30
סטסנג :מהי הארה?  -הארה היא הכרה שאינה באה והולכת,אלא הכרה במי שאני
באמת והכרה במציאות כפי שהיא .במפגש נעשה סדר בין המושגים ונקבל הנחיה
לחקירה עצמית שתאפשר לנו לגלות את כל התשובות בעצמנו .מוזמנים באהבה
למפגש חקירה עצמית ושיח אמת מרתק (סטסנג) .דיה גולן ,עולם הסנגהה 19:30
עולם חדש ,שפה חדהשה  -השפה בה אנו שולטים הכי טוב היא עברית ...אבל חש�ב
תם פעם מה עם השפה הלא מדוברת? סדנה זו עוסקת בשפה הפיסית והרגשית ,בה
נלמד איך לבטא רגשות ולהיות ברורים בלי מילים ,באמצעות הקשבה לאני הפנימי,
לילד הפנימי ,לגוף ולאנרגיה הקולית? נועה זינגר ,עולם תאטרון 16:00
ציור על אבנים (פינת יצירה חופשית)  -לאורך הפסטיבל יעמדו לרשות המבקרים
כלי כתיבה מתאימים לכתיבה וציור על אבנים ,על מנת להביע משאלה וכוונה .את
האבנים נניח ביחד ליצירת מעגל עוצמתי של כוונה ואחדות .הסדנה תתקיים בסמוך
לעולם השמאניזם .גילת זהר ,סיון גלאון ,עולם שמאניזם 16:00
רגע לפני שקופצים מהצוק  -הגענו לצוק גבוה בלב המדבר ...עכשיו יש לנו בחירה
 לקפוץ אל הלא נודע או להסתכל על הנוף מלמעלה ..לכל אחת ואחד מסע משלו.בסדנה נעמיק אל תוך עצמנו ונפגוש את הכוונה שלנו ..מהן ההזדמנויות שלנו?
מה השיעור שהגענו ללמוד? מה הצוק שהייתי רוצה לקפוץ ממנו? חן מימון ,עולם
תאטרון 19:30

התכוונות  -לפעמים הקושי הכי גדול שלנו הוא לזקק את ההתכווננות שלנו ,להבין
מה אנחנו באמת מבקשים ואיך האנרגיה שלנו יכולה לזמן את זה .בתרגול נפתח
היכולת שלנו להיכנס לאמת ונחקור את היכולת שלנו לדעת מה אנחנו מבקשים ,מה
לא שייך לנו יותר ומה אנחנו מוכנים (או עדיין לא) לשחרר .רוני סתיו ,עולם יוגה
20:00

ריברסיגנג  -דרך הנשימה נפתח צוהר לנשמה ונתחבר פנימה לאנרגיית החיים הפ�ו
עמת בנו .נשתחרר מחסימות ונתמלא באנרגיה חדשה ונקייה .אם תעברו איתנו את
המסע המדהים והעצמתי הזה ,תתנו בנו אמון ותשחררו ,לא תהיו יותר מי שהייתם
לפני כן ,אז בואו לנשום איתנו! מאנו ויפית ,עולם נושם  19:30הרשמה באינפו.

חלון לשפת האור  -פתיחת חלון אל השפה שמאחורי המילים .סדנה חווייתית עם
שפה מפעימה ,המאיצה תהליכי התפתחות ,ריפוי והגשמת מציאות .חוויה של תקה
שורת בהירה ומדויקת .בסדנה נראה כיצד ניתן להעביר מסרים מדויקים באמצעות
תדרי אור וצורות ,ולהניע שינויים מתוך בחירה מודעת .גילת סגל ,עולם שמאניזם
19:30

תאטרון החיים  -סדנת משחק ואימפרוביזציות על החיים ,על סיטואציות שונות
הקשורות לדברים שבאמת מעסיקים אותנו ואנו נתקלים בהם בחיינו .אנחנו יודעים
איך זה יתחיל  -ואתם תחליטו איך זה ימשיך .מפגש עם הרבה הומור ,רגש ,עומק,
קלילות ועם כל מה שכולנו נביא .השחקנים והקהל ,זה כולנו .דודו שמאי ,עולם
ואהבת 19:30

טנטרה תרפיה  -סדנת עומק המסבירה וממחישה את עומק הריפוי הקיים בטנטרה.
סדנה חוויתית בה נכיר עוד את האנרגיות הקיימות בגופנו ,אנרגיה מינית ורגשית
ורבות נוספות ,ונלמד איך לחבר ביניהן בצורה מיטיבה ללא עירום וללא מגע מיני.
טנטרה לזוגות וליחידים .נירוואן לב ,עולם נושם 22:30
כתיבה ותנועה אותנטית  -נרקוד לארבעה רגשות שונים ונמלא בהם את כל גופנו.
לאחר מכן נשב ונכתוב את כל המלל שקיים בראש שלנו וללא סינון ,בצורה אותנטית
וכנה .כך נוכל לנקות את המוח החושב שלנו ממשפטים מיותרים ונאפשר מרחב חדש
לשקט .סיטארה אטמו ,עולם בקול ותנועה 19:30
מדיטציית  - AUMמסע בין הרגשות ,בו נחזור ונרגיש את אותם רגשות שהדחקנו,
שפטנו ,עיוותנו ומנענו מעצמינו .נוריד מסכות שבנינו במשך שנים ,בסביבה בטוחה
ותומכת ,עם הרבה חברים לדרך .טאריקה ,עולם תרפיה 00:00
מדיטציית נאטארז'  -דרך הריקוד כמדיטציה נתמסר לגוף ולתחושות שעולות בו,
נשתחרר משפיטה וביקורת עצמית וחברתית .ריקוד ללא מחשבה ,להיות הריקוד
ולא הרוקד ,כפי שאושו אמר .מסע מדיטטיבי לשחרור עצמי .אמריטה ,עולם אושו
20:00
מדיטציית קונדליני  -מדיטצית אקטיבית מעולם אושו ,מדיטצית שחרור ריפוי
והתחדשות שעוברים דרך הגוף והתחושות ,אל הלב ואל השקט ..דרך שקשוק הגוף
התנועה וריקוד אנו נכיר את אנרגיית קונדליני שלנו ונתחבר לעצמנו ,נשחרר את מה
שלא משרת אותנו ונפנה מקום ...אימנו אננד ,זורבה הבודהה 16:00
מה טוב זה מה שקיים  -מבט מעמיק על הפער בין הרצוי למצוי בחיינו ועל המאבק
הפנימי מול המציאות והרצון לשינוי .מהי מציאות? מהי מחשבה? ומי אנחנו בכל
הסיפור הזה ...נעמיק בנושאים אלה באמצעות שיח ,חקירה עצמית בזוגות ומדיטה
ציה .דיויה עדית ,עולם Diving Deep 20:00
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מסע שמאני  -מסע שאמני הינו מסע לעולמות אחרים בדרך פשוטה.
בליווי התוף המחבר לתדרי אמא אדמה נאפשר לעצמנו לצאת למסע
בזמן ובמרחב שונה מזה לו אנו רגילים ונמצא את חיות "הטוטם" שלנו.

סדנאות יום חמישי
Breathing Into Life Meditation - This playful meditation connects you

to the spirit of the child. Together, we experience the full range of

 .emotions through joyful playing and meditationברהמי ,עולם אושו 11:00

Circus Yoga - Yoga to prepare & support your body for circus. Focusing
on building strength, flexibility and balance. Open to all levels. In English.

עולם קרקס Cassie Stretton, 08:30

Dive into Laughter - Break away from the everyday serious lifestyles,
let's laugh unconditionally like when we were children, to discover our
. inner joy and light in our everyday lives. In Englishטרלה ,עולם אושו

14:00

 - Goddess Awakeningסדנא לנשים בלבד .בחיבור מחדש אל הלב נגלה את
העוצמה והרוך שבנשיות .באמצעות מחול האלות (מהמזרח הרחוק ועד המערב),
יוגה ומדיטציה נעיר את האלה הפנימית והאישה הפראית שבנו וניתן לתנועה לסחוף
אותנו הלאה -ופנימה .עינת רן ,עולם יוגה 12:30
 - Healing Music Waveלמוזיקה יש כוח עוצמתי ,כוח מרפא .בליוויה נוכל
בקלות להסיר מאיתנו חומות ,להשיל את המסכות ,ופשוט בזרימה לתת לגלים לרפא
אותנו .בואו להרגיש ,להתמסר וליהנות ממוזיקה ,שנוצרה עם כוונה ,לתהליך של
ריפוי .זוהר ,עולם בקול ותנועה 08:00
 - Lotus Flow Yogaתרגול ה  Lotus Yoga Flow -מגיע מניו-יורק .בתחילת
הסדנה נשיר ביחד מנטרה בליווי גיטרה ,נמשיך לתרגול יוגה דינמי וריקודי בליווי
מוזיקה ,ונסיים בהרפיה לצלילי קערות טיבטיות .הסדנה מלווה במוזיקה ומתאפיינת
בזרימה ,דינמיות ותנועתיות רבה .מלינה רימברג ,זורבה הבודהה 09:30

שעה

זורבה הבודהה

עולם נושם

16:00

16:00
מדיטציית
קונדליני
אימנו אננד

16:00
– Rebirthing
סשן נשימות
מיוחד לפתיחת
הלב
עדי טרם

16:30

עולם תרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

רביעי
עולם
Diving Deep

עולם יוגה

עולם
שמאניזם

עולם הסנגהה

עולם קרקס

16:00
ציור על
אבנים
גילת זהר וסיון
גלאון

עולם תאטרון

עולם בריא

16:00
עולם חדש -
שפה חדשה
נועה זינגר

16:00
 10המזונות
החשובים
להרגעת מעי
רגיש
עדי זוסמן

עולם ואהבת

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

19:30
19:30
 20:00בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ:
Feel the Flow 20:30
Dj Yoav Saban

19:30
ריברסינג
מאנו ויפית

19:30
דרך האהבה
אביב שטרית

21:00

20:00
מדיטציית
נאטארז'
אמריטה

19:30
כתיבה
ותנועה
אותנטית
סיטארה אטמו

19:30
חלון לשפת
האור
גילת סגל
20:00
התכוונות
רוני סתיו

20:00
מה טוב זה מה
שקיים
דיויה עדית

21:00-22:30

מסע שמאני
גל גרדינר

19:30
סטסנג :מהי
הארה?
דיה גולן

19:30
אקרו בלאנס
למתחילים
אלון וקאסי

19:30
רגע לפני
שקופצים
מהצוק
חן מימון

19:30
 12השערים
19:30
לאיזון הורמונלי תאטרון החיים
דודו שמאי
הוליסטי
תהל עלמה בארי

20:30
ג'אגלינג,
כדורים ומקל
פרח
בן קובי

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

22:30
טנטרה תרפיה
נירוואן לב

00:00
00:30
00:30
בצ'אי שופ:
FRESH Water 01:00
Deep Chill set
01:30
02:00

0:30
נגיעות של
אהבה
חן מימון

0:30
אימפרודייט –
למצוא אהבה
זה משחק
עדי טרם

0:00
מדיטצית
AUM
טאריקה

0:30
מפגשים
בחשיכה
איתן שחם

הסדנאות שלאחר ההופעה יחלו במועד הכתוב בליין אפ

02:30

סדנאות יום חמישי
 - No Dimensions Meditationnמדיטציה מבית אושו המשלבת תנועות מהר�י
קודים המקודשים ,יחד עם טכניקת הווירלינג -סיבוב סביב עצמך -הלקוחה מעולם
הסופיזם .מדיטציה ייחודית אשר יוצרת מרכוז ,פותחת את הלב ואינה מאפשרת
למיינד לנדוד .סיטארה אטמו ,זורבה הבודהה 11:00
\
 - No-Mind Meditationמדיטציית נו מינד של אושו .בעזרת טכניקה ידועה בשם
ג'יבריש ,השפה שכל אחד מכיר מרגע הלידה ואי אפשר ללמד ,נשחרר את היכולת
להביע ולתקשר עוד לפני שהתחיל היום .מומלץ בחום! אמריטה ,עולם אושו 08:00
 - Open Your Heartאחת המתנות הגדולות שלנו היא הלב שלנו ,וכשהוא פתוח
ונושם לרווחה אין גבולות לאהבה .ביום יום אנחנו נמנעים מללכת כשליבנו חשוף.
יש לנו אפשרות לפרוץ את הגבולות המוכרים לנו ולגלות מחוזות חדשים של חיבור
ואהבה .ברהמני ,עולם הסנגהה 10:30
אהבה ,אינטימיות וכל השאר " -הצורך העמוק ביותר של האדם הוא להתגבר על
נפרדותו ...למצוא את עצמו במצב של אחדות" אריך פרום .אהבה ואינטימיות מאפה
שרת לנו להיות לא לבד בעולם .בסדנה נחקור ,דרך מפגשים אנושיים ,תנועה דרמה
וחיים ,את הדרך שלנו לאהבה ולאינטימיות .חן מימון ,עולם תרפיה 22:30
אז מי אני בעצם?  -בכל רגע בחיינו ,בכל סיטואציה ,אנחנו משהו אחר .בסדנה
נשחק ,נחקור ונלמד את מערכת התפקידים שמרכיבה את האישיות שלנו .דרך אימה

פרוביזציה ותנועה ,נגלה אינפורמציה חדשה על תפקידים ישנים .האם הם מיטיבים
איתנו? האם קיימת אפשרות לדיאלוג פנימי אחר? חן מימון ,עולם תאטרון 18:30
אינטואיציה "תנועה פנימית"   -סדנה שבה נלמד להיפתח למקום פנימי אי�נ
טואיטיבי בתוכנו .ביומיום תשומת הלב מופנת לרעשים חיצוניים הגוברים לעיתים
על השקט .נלמד ,מתוך מקום של מדיטציה והקשבה  ,להסית את תשומת הלב בחה
זרה אל הלב ולתת לשקט הקיים בתוכנו להוביל אותנו .דיויה עדית ,עולם Diving

Deep 22:30

אקרו-באלאנס להורים וילדים  -נגלה ביחד דרכים חדשות למשחק משותף  -ילדים
מתעופפים ,משחקים והרבה כיף! סתיו קסירר ,עולם הקרקס 17:00
אלמנט המים  - Liveבסדנה נצא למסע לעבר האמת ברבדי המים .תנועה ,נשימה
וקונטקט הן הדרך שבה נתקשר את המסע .צלילי המוזיקה החיה יהדהדו ויהיו
להשראה ולרפואה בדרכנו  -הדרכה ללא מילים .מוזמנים לצלול ולחקור עמנו את
האלמנט מלא העוצמה הזה DJ Pettra .ואמיר אזולאי  ,עולם בקול ותנועה 18:30
בגוף אישה -סדנא לנשים בלבד  -בסדנה נתחבר לגופינו הנשי .לרכות ולעגלגלות
שבנו ,אל שרירינו הפנימיים העמוקים ואל ההוויה הנשית שלנו עם תנועה וקצב
משתנה תוך הקשבה לגוף ולקצב הפנימי של כל אחת ואחת .הסדנה מיועדת
לנשים בלבד .לנוחיותכן מומלץ להביא מזרני יוגה עמכן .עדי לוי ,עולם יוגה

14:00

7

שעה

זורבה הבודהה

עולם נושם

עולם תרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

חמישי

עולם יוגה

עולם
Diving Deep

עולם
שמאניזם

המשך סדנאות יום חמישי
עולם הסנגהה

עולם קרקס

עולם תאטרון

עולם בריא

עולם ואהבת

05:30

רונן מרוני ,עולם שמאניזם 08:30

08:00
8:00
מרידיאן יוגה וצ'י
08:30
קונג
יאור גיא ברהום
09:00

8:00
נשימה שקטה-
מדיטציה
בודהיסטית
אסף וולפברג

8:00
מדיטציית
דיינמיק
אגאדה דווה

8:00
8:00
8:00
הנעת המפרקים-
Healing
No-Mind
יוגה
Music Wave Meditation
יותם ויצ'ארנאנד
זוהר
אמריטה
אדלר

09:30

10:00

9:30
Lotus Flow
Yoga
מלינה רימברג

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

בוקר טוב עם קערות טיבטיות  -נפתח את הבוקר לצלילי קערות טיבטיות ,אל מול
המדבר הפתוח .נתרווח אל תוך השלווה הפנימית ונקדם בברכה את היום החדש.

11:00
No
Dimensions
סיטארה אטמו
בינתיים בצ'אי
שופ:
Dj Uli

9:30
הילד הפנימי-
9:30
שחרור
נשימה אל הלב
רעות שאקטי סבג קולות מהעבר
דיה גולן

11:30
"ממעמקים"
דידג'ריברסינג
ושירת מרפא
מיכל ברז"ל כהן

13:00

11:30
להתמוסס
באהבה
ובלבדות -
צעדים
לקראת
יחסים
בריאים
Sugandho

13:30
13:30
13:30
Paardakesh
דרך השפע -
13:30
 14:00מוזיקה הודית חיה
ריברסינג  -ריפוי NLP OSHO
 צליל(ה) מרפאתטאריקה
עוברי
14:30
שיר אדלר-שיוואני
15:00

9:30
מדיטציית
נהדברמה
גל אור אתר

9:30
תנועות
ועיצורים
יעל צוקרמן
ואורון אליאור

11:00
Breathing
into Life
Meditation
ברהמי

11:00
בלוז כריקוד-
זוגות
יעל זינגר

12:30
התופים
הצוחקים
אגאדה דווה

12:30
הקול אפשרי-
ביטוי עצמי
דרך פיתוח
קול ושירה
בראיוני

14:00
Dive into
Laughter
טרלה

14:00
שירת הסבתא
גל שטיינר

9:30
הפלו כריקוד
רוני סתיו

11:00
צ'י קונג-
עקרונות
בסיסיים
אסף קמחי

9:00
סודות תחושת
הבטן
אמיר אזולאי

10:00
החוויה
האינדיאנית -
10:30
להורים וילדים
תורת הקוונטים -פול בלוהוק
פיסיקה ורוחניות ובת שבע
אסי דהן
בארט

12:00
להסיר את
המסך מעל
12:30
החיים
Goddess
יותם ויצ'ארנאנד
- Awakening
אדלר
נשים בלבד
עינת רן

14:00
בגוף אישה-
נשים בלבד
עדי לוי

8:30
בוקר טוב-
בוקר עם
קערות
טיבטיות
רונן מרוני

13:30
המצפן הפנימי
רעות שאקטי סבג

12:00
נומרולוגיה
של העידן
החדש
אירית מור

8:30
יוגה
להתעוררות
התודעה
רמיה

8:30
Circus
Yoga
Cassie
Stretton

10:00
משחקי מגע
בן קובי
10:30
Open Your
Heart
ברהמני

12:30
מה באמת
קורה כאן?
שראל אייבר

13:30
מסע צלילי
תודעה וריפוי
רן גרסון

11:30
הולה הופ-
בסיס וזרימה
ליטל שאלתיאל
ועינת מזרחי

13:00
דאפו סטאר
אלון

14:00
יסודות
הג'אגלינג
נעם ושקד

8:00
8:00
מולה בנדה-
קונדליני יוגה
8:00
יוגה נשית
הליצן שלי ואני
לאנרגיה
לאיזון הורמונים
נועה זינגר
ולאיזון
וירידת משקל
אור ועוזי
תהל עלמה בארי

9:30
המריונטה
הדר משולם

9:30
לרקוד עם האש
באמצע החיים-
תזונה לנשים
בגיל המעבר
תהל עלמה בארי

9:30
בין דמות
למהות
גיליה טואג
זלינגר

11:00
11:00
11:00
סוד מעיין
תאטרון סיפור עיסוי תאילנדי
הנעורים הנצחי
אפרת ושי
ליאור ברגר
בן ואפרת
12:30

12:30
האחר
שבתוכי
אייל כצל'ה

להבריא את
המטבח
המשפחתי בלי
לעלות על
הבריקדות

12:30
מה הסיפור
שלך?
איתן שחם

עדי זוסמן

14:00
לבחור מה
להרגיש בכל
רגע
חי שגיא

14:00
בריאות טבעית
 יותר טבעיממה שחשבת
יניר טוהמי

14:00
על ביטחון ,
ערך  ,ודימוי
עצמי ומה
שבינהם
לימור בנדל

15:30
16:00
16:30
16:30

17:00
17:30
18:00
17:30
בינתיים ברחבת
18:30
הצ'אי שופ:
Dj Yoav Saban
19:00
19:30

שחרור מכבלי

17:00
הילדות-
17:00
צלילי
17:00
מטראומות
חכמת המעגל
הצ'אקרות
נשימאניזם-
ילדות לחופש
אוריה צור
ניג'ן צבי סמיט
ריברסינג שמאני
הפנימי
גל אור אתר
Sugandho

19:00-21:00

ריברסינג-
טראנס קולי
נירוואן לב

16:30
תאי  -יוגה
מסאז'
אסף וולפברג

17:00
קונסטלציה
משפחתית
ברוח אושו
דיויה עדית

17:00
הכנת טוטם
אישי
שפי אורן בך

18:00
18:30
ריברסינג
18:30
לשחרר את
שמאני
18:30
18:30
-18:30
אלמנט המים
מה שחוסם
טרנספרסונאלי
נשמות וגלגולים-
מדיטצית
20:30
 -Liveתנועה,
אותי-
המוני
עדן
העולם שמעבר
נטאראז'
נשימה וקונטקט
קונסטלציה
מאנו ויפית
הסיו שי משיח קלאודיה דייטש אמיר אזולאי
אודליה כהן-גרין
משפחתית
וDj Pettra
יעל עיני

17:00
לשבת בשקט
של הבודהה
שראל אייבר

18:00
סטסנג – בין
התעוררות
להארה
דיה גולן

17:00
אקרו-בלאנס
להורים וילדים
סתיו קסירר

18:30
צריך שניים
לאקרו -
למתחילים
יסכה רוזיצקי
ואמיר זלאיט

17:00
פלייבק נטו
עומרי כהן

18:30
אז מי אני
בעצם?
חן מימון

17:00
טבעונות
וספורט -
האפשר?
טל זיידמן

18:30
שפת האהבה
חי שגיא

17:00
התמסרות
לעצמי
אור ועוזי

18:30
להקפיץ את
התדר
והאנרגיה
דודו שמאי

20:00

בין דמות למהות  -הסדנה תעסוק ביכולת לשחרר אחיזה מדימוי וזהות ,כדי לחבור
ולגלות את המהות .נתנסה בהעברת סוגי ריפוי שונים  -שיאצו ,אקסס בארס ,רייקי
ועוד ,מתוך חקר ונסיון להכיר כמה איכויות מהותיות שבנו .גיליה טואג זלינגר,

עולם ואהבת 09:30

בלוז כריקוד זוגות - -בלוז הנו ריקוד זוגות מיוחד ,שנולד בקהילות אפרו-אמר�י
קאיות .בשנים האחרונות הוא זוכה לעדנה מחודשת ומרעננת .יש בו משחקיות
והדדיות רבה .בואו ללמוד את הבסיס הטכני של הבלוז ולשמוע מוזיקה עוצמתית
ומרגיעה .הכניסה בצמדים (בסדנה רוקדים עם כולם) .יעל זינגר ,עולם בקול

ותנועה 11:00

בריאות טבעית  -יותר טבעי ממה שחשבת  -הרצאת מבוא לתורת הבריאות
הטבעית וגישתה לריפוי .חוקי הטבע ,הסיבה למחלות ,עקרונות ,אקסיומות ,נקודות
למחשבה וטיפים לשמירה על הבריאות .יניר טוהמי ,עולם בריא 14:00
ג'אם קונטקט אל תוך הלילה  -ג'אם קונטקט הוא מרחב אנושי-תנועתי מיוחד מאוד
שמאפשר צלילה אל תוך עצמי ,אל תוך חיבור אחד לשני ואל תוך תנועה משותפת,
ללא הצורך במילים .כל זה מתוך עדינות והקשבה לעצמי ולאנשים סביבי .כולם
יכולים להצטרף או לצפות .יעל צוקרמן ואורון אליאור ,עולם בקול ותנועה 22:30
דאפו סטאר - -במהלך הסדנה נשחק עם חברינו הטוב  -הדאפו סטאר .נלמד ת�ר
גילים שטרם הכרתם (מובטח) וכמה וואריאציות לתרגילים המוכרים יותר .בעזרת
משחקים נתחבר אל חברנו הדאפו דרך הרגש והדמיון .אלון ,עולם קרקס 14:30
דרך השפע  - NLP OSHO -כולנו היינו רוצים לחיות מתוך תחושה של "יש לי
ובשפע" ,יחד עם זה כולנו מוצאים את עצמנו לעתים פועלים מתוך אמונות ,ערכים,
חששות ופחדים .מה הן האמונות שלי מסביב לשפע? מה עומד ביני ובין תודעת
שפע? טאריקה ,עולם תרפיה 13:30
האחר שבתוכי  -כשאנחנו פוגשים אנשים ,הם משמשים כמראות עבורנו .בסדנה
נבדוק כיצד דווקא כשהאחרים מעוררים בנו התנגדות ,יש לנו הזדמנות נהדרת לצה
מיחה .הסדנה משתמשת בכלים פשוטים מעולם האימפרוביזציה ותובנות מעולמות
האימאגו ותקשורת מקרבת .אייל כצל'ה ,עולם תאטרון 12:30
הולה הופ  -בסיס וזרימה  -נלמד כיצד לסובב את החישוק סביב המותניים ,נתרגל
טריקים פשוטים ויפים ולבסוף נחבר הכל לריקוד הרמוני .הסדנה מתאימה לכולם,
אין צורך בניסיון קודם .מלווה במוזיקה והרבה חיוכים וצחוק .ליטל שאלתיאל

ועינת מזרחי ,עולם קרקס 11:30

החוויה האינדיאנית  -להורים וילדים  -יחד נפתח צוהר אל עולם האינדיאנים,דרכו
נחשף ונכיר את התרבות ואת הערכים שעיצבו אותה .הם ראו את עצמם כחלק בלתי
נפרד מהטבע .חשיפה אל תרבות זו הינה דרך נהדרת להתקרב אל הטבע וללמוד
להעריך ולהוקיר אותו .פול בלוהוק ובת שבע בארט ,עולם שמאניזם 10:00
הילד הפנימי  -שחרור קולות מהעבר  -סשן תרפיה עמוק ,בו נפגוש קצת מן
הקולות הפנימיים מעברנו הרחוק ,אשר עוצרים אותנו בחיינו הבוגרים .נחשוף את
המקור שלהם בילדותינו המוקדמת ונלמד כיצד ניתן לשנותם ולתת לעוצמה הפנימית
שלנו דרור .דיה גולן ,עולם תרפיה 09:30
הכנת טוטם אישי  -הכנת חפץ אישי מחימר ללא שריפה ועוד חומרים שיש בו כוונה
של העצמה והיזכרות .הסדנה היא אישית ושקטה .מוזמנים להביא עמכם דברים
שתרצו לשלב בטוטם שלכם .שפי אורן בך ,עולם שמאניזם 17:00

20:30
21:00
21:30

הליכת מודעות ואמון  -בכיסוי עיניים ,נלך בטור ,כאשר יד ימין על הכתף של הבא
בשורה .יחד נחווה יכולת להרגיש את שהאדם לפנינו עושה ,באמון מלא ושחרור
נגלה עולם אחר בו הכל זורם בבטחה .גל גרדינר ופול בלוהוק ,נפגשים בעולם

שמאניזם 17:00

הליצן שלי ואני  -מה הקשר ביני לליצן שלי? נטפח את ההומור העצמי ,נלמד לאהוב
את הדברים שאנו פחות חזקים בהם ,מה היא האמת שלי? מתי אני במרכז ומתי אני
מעביר את הזרקור למישהו אחר? מה זה רצוי ומצוי עבור ליצן? והאם ליצנים הם
באמת טיפוסים אופטימיים? נועה זינגר ,עולם תאטרון 08:00
המצפן הפנימי  -בסדנה נלמד ונחווה כלים שימושיים ליצירת מצפן פנימי המבוסס
על הקשבה לגוף ומודעות .לדעת מתי זה כן ומתי זה לא .רעות שאקטי סבג ,עולם

Diving Deep 13:30

המריונטה  -ישנן אמונות שמקדמות אותנו ואמונות שחוסמות אותנו ,ובכל רגע הן
משפיעות על הבחירות שלנו .אנחנו כמו מריונטה בידי האמונות שלנו .בסדנה נעבור
מסע חווייתי אישי וקבוצתי אשר יחשוף את האמונות החוסמות שלנו ויעניק לנו
כלים לעבוד איתן ולשנות אותן .הדר משולם ,עולם תאטרון 09:30
הנעת המפרקים  -במהלך סדנה זו נבצע תרגולים עדינים הלקוחים מעולם היוגה,
הקינזיולוגיה ורפואת הספורט .נזיז ונשחרר כל מפרק ומפרק בגוף ,ונלמד להרגיש
את התועלת בכך .יש להביא מזרני יוגה .יותם ויצ'ארנאנד אדלר ,עולם יוגה

08:00

הפלואו כריקוד  -הויניאסה עצמה נוצרה מתוך התנועה ,מתוך הנשימות
שמתאפשרות בתוך הגוף ששייך לנו ולא לאף אחד אחר .בתוך התרגול נבנה רגעים
של מספר אסאנות יחד ונעבור דרכם בנשימה והאנרגיה האישית ונחקור אנרגיה
ותנועה על מנת לייצר אורגניזם שנע בההתכווננות ובהרגש .רוני סתיו ,עולם יוגה

09:30

הקול אפשרי -סדנה לביטוי עצמי דרך פיתוח קול ושירה  -סדנה שתתן לכם את
כל הכלים שאתם צריכים כדי להשתמש בקולכם בצורה בריאה ומקדמת .סדנה
שפותחת את יכולת הביטוי ושמה את קולכם במרכז באמצעות תרגילים ושירה
משותפת .בנוסף
מוזמנים לתפוס את המיקרופון ופשוט לשיר .בראיוני ,עולם בקול ותנועה 12:30
התמסרות לעצמי  -מי אני? איזה סוג מגע אני אוהב? בתהליך של מגע ותקשורת
נתחבר יותר לעצמנו ,נדייק ונרשה לעצמנו לקבל בלי ויתורים ולאהוב את עצמנו כפי
שאנחנו .אור ועוזי ,עולם ואהבת 17:00
חכמת המעגל  -מוזמנים להיחשף מעט אל הקסם של מעגלי השירה ,ושל המעגלים
בכללותם .למעגל חוקיות עתיקה ונשכחת ,שלאחרונה חוזרת ופועמת בין האנשים.
יחד נצא אל מסע הרמוני-מוזיקלי סוחף ומרתק ,אל עבר חוויה של אחדות ,חיבור
ללב ,בהירות והוקרת תודה .אוריה צור ,עולם בקול ותנועה 17:00
טבעונות וספורט  -האפשר?  -במפגש זה נסקור את עולם הספורט הטבעוני ,היכן
הוא היום ומה צופן לו העתיד .כמו כן נלמד לשלב בצורה נבונה טבעונות בריאה
וספורט תוך שימת דגש על כל אחד ממרכיבי "משולש הברזל" :תזונה  -אימונים -
התאוששות .טל זיידמן ,עולם בריא 17:00
טבעונות זה שם המשחק  -אני מזמינה אותכם למשחק כיפי אינטראקטיבי בו תוכלו
לגלות את רזי התזונה הטבעונית ולשבור (או לאמת) סוף כל סוף את כל המיתוסים
הקיימים בתחום .המנצחים יזכו בייעוץ תזונתי אישי חינם! אל תשכחו...תבואו עם
פלאפונים! עינת כהן ,עולם בריא 22:30

22:00
22:30
בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ:
23:00
Tigger
23:30

22:30
טנטרה -חלום
מציאותי
ומציאות חלומית
בן ואפרת

-22:30
00:30
אהבה,
אינטימיות
וכל השאר
חן מימון

22:30
22:30-00:30
מדיטציית
ג'אם קונטקט
אושו
אל תוך הלילה
גורושנקאר
יעל צוקרמן
בודהי שאראן ואורון אליאור

22:30
יוגה נידרה
הדר ישראלי

22:30
אנטואיציה
"תנועה פנימית"
דיויה עדית

22:30
טקס קקאו
מורדי וירדן
שפע

22:30
מיניות בדרך
ההתעוררות
באשו

22:30
שחרר את
עצמך מעצמך
הסיו שי משיח

22:30
טבעונות זה
שם המשחק
עינת כהן

22:30
מפחד לאהבה
מירלה סלע

00:00
00:30
01:00
בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ:
01:30
Dj FRESH
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02:00
02:30

1:00
נשימה טנטרית
לזוגות
מאנו ויפית

1:00
שבע דקות
בגן עדן
שרנו

הסדנאות שלאחר ההופעה יחלו במועד הכתוב בליין אפ

1:00
צלילה
באפלה-
חוויה רגשית,
חושית וזוגית
קרן כהן רייפמן
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המשך סדנאות יום חמישי

המשך סדנאות יום חמישי

טנטרה  -חלום מציאותי ומציאות חלומית  -הטנטריקות קראו לעולם שלנו "האשליה
הגדולה" .אבל אם כבר אשליה ,למה לא חלום? תתחברו לעצמכם ולבני זוגכם
במודעות ,בחושניות ובאהבה .יחד נפתח את הסושומנה ,החליל הפנימי ,להזרמת
הקונדליני ונהפוך את המציאות לחלום .בן ואפרת ,עולם נושם 22:30

מולה בנדה  -יוגה נשית לאיזון הורמונים וירידה במשקל – תרגול יוגה המותאם לגוף
האישה המהווה כלי נפלא לביטוי הנשיות הפיזית ,הרגשית והרוחנית שלך .קחי פסק
זמן ותתחברי אל המהות והעוצמה הנשית בדרך נעימה .בסדנה תקבלי כלים לאיזון
ולהגיע לגוף בריא ,שלו ומאוזן .תהל עלמה בארי ,עולם בריא 08:00

נשמות וגלגולים  -העולם שמעבר  -מה יש בעולם שמעבר? מה זה גלגול נשמות?
מה הסיבה שנשמות מתגלגלות? מה ההבדל בין סניאס לתקשור רגיל? אתם מוזמנים
לשיח מרתק על העולם שמעבר ולקבל תשובות על סוגיות מרתקות מעולם המיסטי
קה .בנוסף ,נזכה לראות תקשור חי .אודליה כהן-גרין ,עולם Diving Deep 18:30

טקס זריחה  -בכל בוקר נפנה אל השמש העולה ונקדם בוקר חדש בשיר ,תפילה
ואמירת תודה .הטקס משלב טעימה מתרבויות שבטי צפון ודרום אמריקה .גל
גרדינר ,טוטם 05:30

מיניות בדרך ההתעוררות  -הרצאה ודיון מעמיק בנושא התעוררות רוחנית כדרך
למיניות אחרת .מעבר ליצרים והחשקים המוכרים .מעבר לפחדים ולנורמות
החברתיות .מפגש שמאפשר לנו דרך אחרת להיפגש ולתקשר במיניות את האהבה
הרוחנית בתוכנו .באשו ,עולם הסנגהה 22:30

סוד מעיין הנעורים הנצחי  -אפשר לחיות ללא מחלות! בואו ללמוד ולתרגל סדרה
של חמישה תירגולים טיבטיים טקסיים ,מדיטטיביים ,רבי עוצמה שיאזנו את מערך
הצ'אקרות שלנו ,יעניקו לכם בריאות מוחלטת וחוסן ,יפנו רעלים מגופכם ויעניקו לכם
נעורים נצחיים .בן ואפרת ,עולם ואהבת 11:00

"ממעמקים" סדנת דידג'ריברסינג ושירת מרפא  -הנשימה המשוחררת תיקח אותנו
למסע במרחבים העמוקים לתוך האינסוף ,מעבר לזמן ולמקום .מתחים ומועקות בכל
הרמות נמסים ונשטפים ,ואנו עוברים שינוי עמוק ומבורך ,טוטאלי ומאפשר חופש
ותובנות חדשות ממעמקי הוויתנו .מיכל ברז"ל כהן ,עולם נושם  11:30הרשמה
באינפו.

סודות תחושת הבטן  -נצא לסיור בתוכנו ונכיר כיצד מערכת העיכול שלנו פועלת
ומשפיעה על החיים שלנו .דרך הקשר שלה למוח נבין בפשטות איך הכל מתחבר ונגלה
עד כמה מערכת העיכול שותפה לכל תחושה ,רגש או מחשבה .סדנה מרתקת ותהליך
משותף מתוך שיח וחקירה .אמיר אזולאי  ,עולם Diving Deep 09:00

טקס קקאו  -בטקס הקקאו שלנו נחדש מסורת עתיקה ונשתמש בשיקוי הקקאו ככלי
להעצמה רוחנית ,לפתיחת הלב ובעיקר כדי להיות ביחד בשמחה ,באהבה ובתפילה.
הטקס מלווה במוזיקה חיה .בהרשמה מראש ובתשלום סמלי של  50ש"ח בעמדת
האינפו .מורדי וירדן שפע ,עולם השאמניזם 22:30
יוגה להתעוררות התודעה  -חיבור לעולם היוגה המדיטטיבית כתרגול המעצים את
יכולת ההתבוננות שלנו לשם הכרה בהפרדה בין ה"אני" לזה המתבונן .ע"י טכניקות
התבוננות בנשימה ,בגופינו והגברת המודעות לתנוחות בסיסיות (אסנות) נוכל
להתחבר מחדש לטבענו האמיתי .רמיה ,עולם הסנגהה 08:30
יוגה נידרה  -שינה יוגית ,טכניקה עוצמתית של הרפייה מודעת עמוקה ומקיפה,
מבחינה פיזית ,מנטלית ורגשית .ריכוז פנימי עמוק שבו השכל והמודעות המנטלית
מופרדים מהחושים שלנו .הדר ישראלי ,עולם יוגה 22:30
לבחור מה להרגיש בכל רגע  -יצא לכם לראות שחקן ולשאול את עצמכם איך הוא
עושה את זה? איך הוא נכנס לדמות באופן טוטאלי? בסדנה נלמד כלים משחקיים
שהם גם כלים לחיים ,ונגלה איך לשים את עצמנו במצב הרגשי שאנחנו רוצים בהזמנה
ולשנות את הרגשות שלנו בכל רגע נתון .חי שגיא ,עולם תאטרון 14:00
להבריא את המטבח המשפחתי בלי לעלות על הבריקדות  -כל אמא שניסתה לשכנע
את ילדיה לאכול ברוקולי ,יודעת שזה כמעט בלתי אפשרי .מה עושים? איך משנים
את המטבח לבריא בלי לגרום למלחמות (ולהפסיד בהם ?)....הרצאה  /שיחה שכל
הורה שאוהב את ילדיו ירצה להשתתף בה .עדי זוסמן ,עולם בריא 12:30
להסיר את המסך מעל החיים  -נשמע ,נדבר ,נבדוק ונחקור את מה שמסתיר מאיתנו,
אך גם מגלה לנו ,את החיים עצמם  -המיינד שלנו! הסדנה תלווה במדיטציות
ותרגולים רוחניים .יותם ויצ'ארנאנד אדלר ,עולם Diving Deep 12:00
להקפיץ את התדר והאנרגיה  -כשאני יוצא לפגישה ,באיזו אנרגיה אני מגיע? כשאני
מגיע לסדנה? בסדנה נקבל כלים מעשיים ומידיים לשינוי והעלאת התדר האנרגטי,
הרגשי והפיזי .כלים שנוסו בהצלחה רבה בעבר וישמשו אתכם כבר היום פה בזורבה.
אתם תבואו ,האנרגיה עליי! דודו שמאי ,עולם ואהבת 18:30

מסע צלילי תודעה וריפוי  -בהשראת מסורות עתיקות שעבדו עם המוסיקה ובשילוב
מדע מודרני ,ניצור מרחב המאפשר הקשבה פנימה וחיבור לעצמנו .במפגש ניכנס
למצב הרפייה בשכיבה .הוויברציות של הכלים יורגשו בגוף ויעזרו לשחרור עומסים
פיזים ,רגשיים ונפשיים .רן גרסון ,עולם שמאניזם 13:30

מרידיאן יוגה וצ'י קונג  -בסדנה זו נלמד סדרת תרגילי מרידיאנים ,אאסנות (תנוחות)
של יוגה וצ'י קונג שמשולבים בהרמוניה ,מזרימים את הצ'י (אנרגיה) והדם וכתוצאה
מכך מביאים לשחרור מכאב ,שקט נפשי ושמחת חיים .התרגול יתן לנו אנרגיה וישפר
את איכות החיים בצורה משמעותית .יאור גיא ברהום ,זורבה הבודהה 08:00
משחקי מגע  -ברוח משחקית ושובבית ,משחקים פיזיים לגוף ולנשמה .בן קובי ,עולם
הקרקס 10:00

עדן  -מה היא תודעת עדן? איך אפשר לחיות הכי טוב בזמן היקר שקיבלנו? לכל
אחד יש את "השלב הבא" ...מי באמת מוכן לצאת לדרך הזאת? בסדנה נתוודע לידע
הנדיר של תודעת עדן ועמידה בתעתועים .הסדנה תגע במוכנות האדם לנאמנות לטבע
ולעבודה רוחנית בעידן החדש .שי משיח (הסיו) ,עולם תרפיה 18:30

שירת הסבתא  -סדנה לביטוי קולי רדיקלי .בואו לבטא את הקולות שלא מקבלים
מקום ביום יום במרחב שבו כל קול וכל צליל מתקבלים באהבה .גל שטיינר ,עולם
בקול ותנועה 14:00

עיסוי תאילנדי  -עיסוי קדום אשר מתבסס על הרפואה הסינית .מטרת הטיפול הינה
איזון הגוף והנפש ,איזון אנרגטי ויצירת שקט פנימי עמוק .נלחץ על נקודות אנרגטיות
(צ'י) בגוף על מנת לשחרר את השרירים לאורך “קווי האנרגיה” כדי לשחרר את זרימת
הדם ולפתוח חסמים אנרגטיים .אפרת ושי ,עולם בריא 11:00

שפת האהבה  -למה קשרים זוגיים נכשלים? איך יוצרים קשר חזק שגובר על כל
המכשולים? איך אני מושך/ת את האדם הנכון לתוך חיי? בסדנה נלמד מהי שפת
האהבה ,ניתן טיפים וכלים מעשיים לבניית זוגיות חזקה ,מצמיחה ונוכחת .חי שגיא,
עולם בריא 18:30

על ביטחון עצמי ,ערך עצמי ,דימוי עצמי ומה שבינהם  -כל חיינו אנחנו שומעים איך
צריך להתנהג ,משווים ומתביישים בעצמנו במקום לחיות את הפוטנציאל שקיים בנו.
יחד נצא למסע ונבין איך לייצר ביטחון עצמי גבוה ,איך לבסס ערך עצמי יציב ונלמד
לקבל את עצמנו כמו שאנחנו .לימור בנדל ,עולם ואהבת 14:00

תאטרון סיפור  -החיים שלנו מורכבים מהמון סיפורים ,כאלו שאנו שוכחים וכאלה
שלא נשכח לעולם .בכל יום שעובר מסתתר לו סיפור ,זו ההזדמנות לתת לסיפורים
לצאת החוצה ולקבל חיים .נספר ,נשחק ,נעשה אימפרוביזציה וניצור יחד תאטרון.
ליאור ברגר ,עולם תאטרון 11:00

פלייבק נטו  -סדנת פלייבק אימפרוביזציה פתוחה לכל מי שרוצה לצאת מעצמו
ומאיזור הנוחות ,להקשיב ולהיות למען מישהו אחר .נקדיש את רוב הזמן לשחק בתוך
אינטראקציות ,ולאורך התהליך נלמד עקרונות בסיסיים לאלתור על במה לפי גישת
פסיכופלייבק .עומרי כהן ,עולם תאטרון 17:00

תאי  -יוגה מסאז'  -שילוב של עיסוי תאילנדי דינאמי עם מתיחות מעולם היוגה .בואו
ביחד או לחוד להעניק מסאז' מכל הלב ולקבל עיסוי מענג ומשחרר .יהיה מפנק ...אסף
וולפברג ,עולם יוגה 16:30

נומרולוגיה של העידן החדש  -לפי קידוד תאריך הלידה שלנו נצא למסע להבין מהו
היעוד שלנו והאתגר בגלגול החיים הנוכחי .מהן האנרגיות שתומכות בנו ומאתגרות
אותנו ...סשן להבנת דרכי ההתנהלות שלנו .אירית מור ,עולם שמאניזם 12:00
נשימאניזם  -ריברסינג שמאני  -סדנת נשימה שמטרתה לעזור לגופנו הפיזי ,הרגשי
והמנטלי לשחרר כאב ,פחד ,כעס ,עצב ורגשות שליליים נוספים העצורים בתוכנו.
דרך סדנה זו נוכל להגיע למצב תודעתי בו נוכל לחוש קלילות ,שמחה ,אנרגטיות
ואפילו אהבה עצמית .גל אור אתר ,עולם נושם  17:00הרשמה באינפו.

לשבת בשקט של הבודהה  -מוזמנים למצוא את השקט בלב ההמולה ,לנוח קצת
עם השקט של הבודהה .זוהי הזדמנות לקחת הפסקה מהכל ופשוט לשבת בשקט
שאינו תלוי בדבר .מדיטציה שקטה מונחית למתחילים ווותיקים .שראל אייבר ,עולם
הסנגהה 17:00
לשחרר את מה שחוסם אותי  -קונסטלציה משפחתית  -לפעמים יש לנו מטרה ,אך
לא משנה מה אנחנו עושים ,אנחנו לא מצליחים להשיג אותה  -יש משהו שחוסם
אותנו .באמצעות הקונסטלציה המשפחתית ,על ידי עבודה עם ייצוגים ,ניתן לשחרר
את מה שחוסם אותנו גם מבלי לדעת מהו .יעל עיני ,עולם שאמניזם 18:30
מדיטציית אושו גורושנקאר  -אושו אומר ,שאם שלב הנשימות נעשה כהלכה
במדיטציה ,אתה תרגיש על הפסגה .עם ה"גבוה" זה ממשיכים לשלבים המביאים
איתם תנועה רכה ,ספונטנית ודומייה .מדיטציה לשעות הלילה .הבהייה בנר היא
במקור בהייה באור כחול מרצד שעושים בפונה .בודהי שאראן ,עולם אושו 22:30

נשימה שקטה -מדיטציה בודהיסטית  -הבודהיזם מציע כלים רבים על מנת להתחבר
חזרה פנימה ,על ידי תרגול מדידטיבי והבנת טבע הדברים ,על פי בודהה .נתרגל
ישיבה שקטה בטכניקות שונות ובעזרתן נשקיט מעט את המחשבות בדרך להשגת
איזון ,תבונה ושלוות נפש .אסף וולפברג ,עולם נושם 08:00

מה באמת קורה כאן?  -כיצד ניתן להסיר את צעיף האשליה ולראות את המציאות?
דרך תרגול התבוננות כנה במתרחש מרגע לרגע ,ללא הסיפורים שלנו .מוזמנים לחוות
מדיטציה בה נקבל הנחיה לחקירה עצמית החושפת בפנינו את המציאות כפי שהיא
באמת .מעבר לכל מה שחשבנו .שראל אייבר ,עולם הסנגהה 12:30
מה הסיפור שלך?  -סדנה מאפשרת לנו לספר סיפור תוך שימוש בתת מודע .דרך
 5שלבים בסיפור שלנו הסדנה מאתגרת ומזמינה לגייס את הדמיון,
היצירתיות ואת חופש הביטוי .איתן שחם ,עולם ואהבת 12:30
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שבע דקות בגן עדן  -בסדנה ניצור אינטמיות אמיתית המובילה לקשרים משמעותיים.
נצא מאזור הנוחות ונלמד להעיז להיות עצמנו מול המין השני וכך למשוך את האנשים
שמתאימים לנו .נלמד איך להעביר את המסר "לא" בצורה ברורה ובלי לפגוע ,נוריד
מחסומים ונרגיש איך אפשר להכיר באופן מהנה .שרנו ,עולם התרפיה 1:00

סטסנג  -מי אני באמת? – מהי הארה? מהי האמת? ומהו טבע המציאות? מספיק
שתשאל את השאלות האלו ואתה בדרך הנכונה .במהלך הדרך עולות שאלות הקשורות
להתעוררות החדשה ולהשפעה שלה על חיי היום יום .על שאלות אלו ואחרות נענה
במפגש חקירה עצמית מרתק ושיח אמת (סטסנג) .דיה גולן ,זורבה הבודהה 15:30

נשימה טנטרית לזוגות  -סדנת נשימה שתאיר ותעורר את האנרגיה הטנטרית ,עם
התמקדות על צ'אקרת המין ואנרגיית החיים שפועמת בנו .יחד נצא למסע שהוא
ממוקד נשימה ומגע עדין ,נשחרר דפוסים ישנים של בושה ,נחזק את הביטחון בגופינו
ואת קדושת האהבה ,ונתמיר את היכולת הזוגית שלנו .מאנו ויפית ,עולם נושם 1:00

מדיטציית נטאראז'  -קלאודיה דייטש ,עולם אושו  18:30ראה יום רביעי.

ריברסינג שמאני טרנספרסונאלי  -חוויה של נשימה תוך תנועה וריקוד אקסטטי ,מסע
אל העבר הרחוק והקרוב תוך חיבור לגוף ומפגש בין כל רמות ההוויה .בכך נצא למסע
אל תוך הנשמה ,נשיל מעלינו את כל מה שאנחנו כבר לא ונמלא את עצמנו באנרגיות
חדשות ובריאות .בליווי קערות טיבטיות .מאנו ויפית ,עולם יוגה  18:00הרשמה
באינפו.

מפחד לאהבה  -הפחד יכול להיות המחסום הכבד ביותר בחיינו ,אך הוא יכול להיות
גם השער העוצמתי למי שאנחנו באמת .סדנה נוגעת בפחדים שלנו ובמקומות בהם
אנו חיים בפער בין הרצוי למצוי ונותנת לנו הצצה חווייתית לאיך אפשר לחיות
באהבה שלנו לעצמנו ולסובבים אותנו .מירלה סלע ,עולם ואהבת 22:30

להתמוסס באהבה ובלבדות  -צעדים לקראת יחסים בריאים  -ביחסים אינטימיים
יש צורך טבעי באהבה ובלבדות .לפעמים אנחנו רוצים להיות אינטימיים ,ויש רגעים
שבהם אנו זקוקים לזמן עם עצמנו .שני הצדדים חשובים לקשר מאוזן ובריא .זו היא
טעימה של סדנה המתקיימת בסוף פברואר , Sugandho.עולם תרפיה 11:30

מדיטציית נדברהמה  -מדיטציה מבית אושו שמטרתה היא להעצים את היכולת
להתבונן במה שקיים בגופנו הפיזי ,הרגשי ומנטלי ,על ידי כלי ההמהום .נתבונן
התבוננות מעמיקה על האופן בו אנו חושבים ועל היכולת להיכנס לרובד עמוק של
שקט פנימי .גל אור אתר ,עולם אושו 09:30

ריברסינג  -ריפוי עוברי  -בסשן הקרוב נרפא את האמונות המגבילות שספגנו בהריון
וברחם ובכלל ונמירן לאמונות מעצימות .נתכנס לסשן מרפא ועוצמתי שבו באמצעות
נשימה מעגלית נסיר חסימות ומתחים פיזיים נפשיים ורגשיים ונשתחרר מפחדים
וטראומות ,ונשנה דפוסי התנהגות מעכבים .שיר אדלר-שיוואני ,עולם נושם 13:30
הרשמה באינפו.

סטסנג – בין התעוררות להארה  -רבים מההולכים בדרך הרוחנית ,עוברים חוויות
עוצמתיות מאוד ,חוויות אשר משנות את הדרך שבא אני רואה את עצמי ואת העולם
שסביבי .בתוך החוויה הזו אני זוכה להתעורר מהדרך שבה ראיתי את המציאות עד
אותו רגע .מה הקשר בין חוויות אלו להארה? דיה גולן ,עולם הסנגהה 18:00

נשימה אל הלב  -ריברסינג ללב .בעזרת תנועה ,כוונה ונשימה מעגלית מודעת
נביא אהבה ,ריפוי ופתיחה אל הלב .רעות שאקטי סבג ,עולם נושם  09:30הרשמה
באינפו.

מדיטציית דיינמיק -מדיטציה דינמית אקטיבית מבית אושו .מדיטציה בעלת  4שלבים
בהם אנחנו נאפשר וניתן מקום בטוח ומקבל לתחושות להשתחרר מתוכנו ולהיות,
נוציא אותם החוצה ונבטא אותם בלי מעצורים .כך נוכל לאפשר שחרור אמיתי וריפוי
עמוק .אגאדה דווה ,עולם התרפיה 8:00

סווטלודג'  -טקס הטהרות וחיבור אל אמא אדמה והבריאה .הטהרות ברובד הפיסי,
הנפשי והרוחני .יחד ברחם של אמא אדמה ,נחבור ,נתפלל ונשיר; נתחדש ונזכר ,כמים
מחיים מטהרים ומחדשים .בבקשה להביא בגד נח להזעה ,מגבת או שתיים ומזון/כיבוד
קל לשיתוף .נתינה מומלצת  .₪ 50 -גל גרדינר ,נפגשים בעולם שמאניזם 20:00
הרשמה באינפו.

של נשימה מחוברת לאורך זמן ,יוצרת מצע מדהים לפתיחת "שריונות" ריפוי חסימות,
הדחקות ,פחדים ,טראומות ,כאבים ועוד .נירוואן לב ,עולם נושם 19:00-21:00
הרשמה באינפו.

צ'י קונג -עקרונות בסיסיים  -אמנות תנועה סינית משולבת מדיטציה ועבודת נשימה.
הצ'י קונג מהווה ענף ברפואה הסינית ובמרבית התנועות אנו עובדים מתוך הרפיה.
לסדנה מומלץ להגיע לבושים בחיוך .אסף קמחי ,עולם יוגה 11:00
צלילה באפלה  -חוויה רגשית ,חושית ,וזוגית  -מוזמנים לעצום עיניים ולהתמסר
למסע .נהפוך מזרים גמורים למאוהבים ומלאים .בחסות האפלה ,במצולות הדמיוניים
של "אוקיינוס הנפש" ולצלילי מוזיקה ניצור מערכות יחסים של תקשורת ,הכלה
ואהבה ,נרגיש נחשקים ומחוזרים ופשוט נאפשר ונהיה נוכחים .כניסה בזוגות לצורך
איזון מגדרי .קרן כהן רייפמן ,עולם התאטרון 1:00

שחרור מכבלי הילדות  -מטראומות ילדות לחופש הפנימי  -כאשר אנו חושבים על
עבודה עם הילד הפנימי ,אנו נוטים לשכוח את הילד הבריא שבתוכנו .אנחנו רוצים
לחפש את הילד בתוכנו ולהפוך אותם לחלק מהחיים שלנו כדי שנוכל להיות מושלמים
ושלמים .טעימה מסדנה שתתרחש בדצמבר באשרם במדבר ,Sugandho .עולם
תרפיה 16:30
שחרר את עצמך מעצמך  -מה הוא חופש אמיתי? אילו חלקים בתוכי מבקשים לשוב
להרמוניה ושלום? הסדנה מאפשרת לגעת בנקודת "הפריצה הפנימית לחופש פנימי"
ובכך ,כשכל הגופים פועמים יחד – אפשר להתרווח לקראת תנועה חדשה בריאה
בחיים .הסדנה היא בשילוב פסיכודרמה .שי משיח (הסיו) ,עולם תאטרון 22:30

תורת הקוונטים  -פיסיקה ורוחניות  -נתכנס ונסביר על הנושא המרגש "תורת
הקוונטים" .נקבל הסברים ודוגמאות חיות על איך פיסיקה יכולה לתאר תופעות
נפשיות ורוחניות שונות .נבחן את החיבור האינטואטיבי בין הפיסיקה והרוחניות .אסי
דהן ,עולם Diving Deep 10:30
תנועות ועיצורים  -שילוב בין עולמות הקול ,המילה והתנועה .איך הקול משפיע על
המילה ,איך המילים מזיזות אותנו ואיך התנועות מוציאות קולות .שילוב של ריקוד
משותף ,שיתוף וכתיבה אינטואיטיבית של שירה
 .יעל צוקרמן ואורון אליאור ,עולם בקול ותנועה 09:30

צלילי הצ'אקרות  -מדיטציה מהעולם של אושו שדרכו נוציא את הצליל של כל צ'אקרה
ונרגיש אותו בתוכנו דרל הוצאת הצליל דרך הקול .ניג'ן צבי סמיט ,עולם אושו 17:00
צריך שניים לאקרו -סדנא למתחילים  -אקרובלאנס היא מיומנות קרקס המשלבת כוח,
גמישות ותקשורת .זו דרך נפלאה ללמוד לדבר עם אחרים באמצעות הגוף .הסדנה
מיועדת למתחילים ,למי שטרם התנסה ולמי שמרגיש צורך לחדד את יסודות התרגול.
אין צורך להגיע עם בת\בן זוג .יסכה רוזיצקי ואמיר זלאיט ,עולם קרקס 18:30
קונדליני יוגה לאנרגיה ולאיזון  -קונדליני יוגה הינה שיטה עתיקה ,מדויקת ובעלת
עצמה רבה המשלבת טכניקות כמו תנועה ,נשימה ,מנטרה ומדיטציה על מנת ליצור
איזון ,בריאות ושפע ברבדים השונים .שיעור כייפי ,מלווה במוזיקה ותנועה ,מזרים את
האנרגיה בכל הגוף ,מעורר בהירות מחשבה ,ומרגיע .אור ועוזי ,עולם ואהבת 08:00
קונסטלציה משפחתית  -הקונסטלציה המשפחתית היא שיטת תרפיה המביאה איתה
סדר וראייה בהירה לתהליכים/טראומות שהתרחשו בעבר ושהשפיעו על דפוסי
ההתנהגות המנהלים אותנו כיום .במהלך המפגש נעסוק בנושאים שקשורים ליחסים,
כאבים כרוניים ,כסף,טראומות וכו .דיויה עדית ,עולם Diving Deep 17:00
ריברסינג  -טרנס קולי  -סשן נשימות עוצמתי ועמוק ,בעזרת טראנס קולי .כוחה של
הנשימה הוא מופלא ,הן בריפוי ברמה הפיזית ,הנפשית והרוחנית .טכניקות שונות

הצטרפו אלי לאירועים הבאים:
30.10
סדנת הדגל לחם מחמצת כוסמין
שוקולד מרפא ועוד מנות סתיו
23-25.11
ניקוי)צום( מיצים
בכפר חרוב מצפה השלום
8.12
בראנ"צ חורפי ביקב אמפורה
20-21.12
רי-פרש 25 ,שעות של הנאה ,לימוד
וחוויה באחוזת יערות הכרמל

אביטל סבג
לפרטים והרשמה
054-8103810
www.avitality.co.il
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שעה

זורבה הבודהה

עולם נושם

עולם תרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

עולם יוגה

שישי
עולם
Diving Deep

עולם
שמאניזם

סדנאות יום שישי
עולם הסנגהה

עולם קרקס

עולם תאטרון

עולם בריא

עולם ואהבת

05:30
08:00
08:30

8:30
Freedom
Yoga
עינת רן

09:00
09:30

10:00

10:30
10:30
מסע דרך
הצ'אקרות -לייב
11:00
מיוזיק יוגה
בליווי פרדקש
מלינה רימברג
11:30
12:00
12:30

13:00

12:00
ReleaseHealing
session
גל גרדינר ורונן
מרוני

8:00
להזרים את
הנשימה אופיר
בן שבת

9:30
ריברסינג -
לנשום אל הלב
סיטארה אטמו

11:30
"צלילות
והגשמה
עצמית"
ריברסינג עם
צלילים מרפאים
מיכל ברז"ל כהן

13:30

8:00
מדיטציית
דיינמיק
גל אור אתר

8:00
מדיטציית
הלב
אימני ענת
ירושלמי

8:00
לרקוד עם
הפאנטאם
ניג'ן צבי סמיט

9:30
Alchemy
of Love:
Space of
the Heart
טרלה

9:30
מדיטציית
מנדאלה
אימנו אננד

9:30
מודעות דרך
הגוף -להיות
ולעשות
יאור גיא ברהום

11:00
הראי ואני
מביקורת
לאהבה
ברהמי

-12:30
14:30
ריפוי הילד
הפנימי
דיה גולן

11:00
צ'אקרה סאונד
קלאודיה דייטש

8:00
קונדליני יוגה
מורן ברדע

8:00
מדיטציית טונגלן
יותם ויצ'ארנאנד
אדלר

9:30
צ'י קונג  -לצלול
אל הרגע הזה
אסף קמחי

9:30
מציאות חדשה
בודהי שאראן

11:00
פסיכו-יוגה
אסף וולפברג

11:30
סימפוניה
לקונטקט וצבע
12:30
12:30
יעל צוקרמן
Pranakriya
מדיטציית לב
ואורון אליאור
Yoga
האריה
Michael Alan
אגאדה
Sara
ואמריטה

11:00
פיתוח
האינטואיציה
אודליה כהן-גרין

12:30
לבחור את חיי
קלאודיה דייטש

9:00
רך כענן -
מדיטציה עם
קערות
טיבטיות
רונן מרוני

11:00
פשוט להיות-
מדיטציה
בדמיון מודרך
וליווי מוזיקלי
יוליה ספקטור

8:00
יוגה
להתעוררות
התודעה
רמיה

10:00
מעגל האמת
מהפאטרה

12:00
איך אני
12:00
מרגיש? מה
אני מרגיש? להתרכך עד אין
גילת זהר וסיון סוף – להיפגש
באמת
גלאון
יונתן רמות

8:30
הכל הפוך
אלון

10:00
ג'אגלינג
ותנועה
ניר כספי

11:30
הולה הופ
לכולם-
משחק לכל
המשפחה
ליטל שאלתיאל

13:00
בלונים ונהנים
נעם ושקד

8:00
להתעורר
לחיים
אביב שטרית

9:30
יחסים  -כאן
ועכשיו
ליאור ברגר

11:00
המוח הגמיש
אסי דהן וחן
מימון

12:30
ערס
Awarness
עוז לביא

8:00
8:00
נוכחות –
קונדליני יוגה -
מיכלים
תרגול לחיזוק
היכלים ויכולות
הכליות
גיליה טואג
פרמדאס אנאנד
זלינגר

9:30
שעת כושר
רגשי
חי שגיא

11:00
החיים ללא
שמפו
מיכל מיתר

9:30
זכרי-נקבי:
דיאלוג בין
המינים
דיויה עדית

11:00
בנק
המוטיבציה
שלי
מירלה סלע

12:30
12:30
אינטימיות
"יהיו מזונותיך
זוגית – שמים
תרופותיך"-
את המיניות
המזון האידיאלי
הזוגית במרכז
והטבעי לאדם
נוגה ואריאל
יניר טוהמי
טמיר

14:00

15:00
15:30

16:30
17:00
17:30
18:00

16:30
בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ:
Aborigiman
17:30
בצ'אי-שופ:
ריפוי אקוסטי
זוהר

16:30
ריברסינג טנטרי
שיר אדלר-
שיוואני

18:30

16:00
התהוות -
לידה מחדש
אביב שטרית

17:30
קירות
שקופים
חן מימון

16:00
מדיטצית נו
דימנשיין
אדם

17:30
מדיטציית
קונדליני
גל אור אתר

16:00
גאגא  -שפת
הלב
עדי לוי

17:30
ריקוד זוגי
כדיאלוג של
שנינו
יעל זינגר

16:00
יוגה דינאמית
הדר ישראלי

17:00
ריברסינג -מסע
אל הלב
אמיר אזולאי

16:00
סדנת פיוס בין
השכל לרגש
אודליה כהן-גרין

17:30
הואו'פונופונו
גל שטיינר

16:00
מעגל one
beat
גל גרדינר
17:30
חניכה
פראנית
וחיבור לילד
המואר שבנו
אירית מור

16:00
מדיטציית
פתיחת הלב
מהפאטרה
17:30
Chakra
Breathing
for
awakening
ברהמני

16:00
Circus
Yoga
Cassie
Stretton
17:30
צריך שניים
לאקרו -
למתחילים
יסכה רוזיצקי
ואמיר זלאיט

16:00
לחזור לארגז
החול
עתליה זהבי
שגיא

17:30
ממשחקיות
לאינטימיות
אורי מילמן

16:00
מקרבן סביבתי
לבוס תזונתי
טל זיידמן

17:30
סדנת טנטרה –
מסע מגוף ללב
אפרת ושי

16:00
פשוט טנטרה
אור ועוזי

18:00
עוצמת
ההסכמה
אייל כצל'ה

19:00
19:30
20:00
20:30

 - Chakra Breathing for Awakeningאחד המכשולים בדרך להתעוררות הוא
הפחד לשחרר את הסיפורים בתוכנו ,אשר יוצרים חסימות במרכזי האנרגיה שלנו
(צ'אקרות) .במדיטציה זו נעשה עבודת נשימה אנרגטית שתאפשר זרימה של כל מה
שיש בנו מבלי שנחסום ונכווץ אלא נפתח ונתרחב .ברהמני  ,עולם הסנגהה 17:30

 ,Circus Yoga - Cassie Strettonעולם קרקס  16:00ראה יום חמישי
 - Freedom Yogaסדנת יוגה רכה וזורמת המבוססת על ויניאסה יוגה ומתמקדת
בגילוי מרחב הפנימי ,השקט והשלווה .בתרגול נשלב תנועה דינאמית ורציפה עם
תנועות זעירות ומודעות ,בשילוב מיקוד על הנשימה .דרך כך ניצור בהירות במיינד
ונינוחות בגוף ונאפשר ל"אני" הטבעי והפראי שלנו לצלול בבהירות אל החיים .עינת

רן ,זורבה הבודהה 08:30

 - Ocean of Emotionסדנת טנטרה שהיא חגיגה .חגיגה של שמחה וחושניות,
של מדיטציה ועומק ,התעוררות ותנועה .חיבור של הנשמות וחיבור של הגוף .את
הדבר המדהים הזה עיצבו ומעצבים במשך למעלה מ 10,000-שנים  -בואו לחגוג את
התוצאה! העבודה בסדנה הינה בזוגות .בן ואפרת ,עולם נושם 00:00

Pranakriya Yoga - A very special workshop dedicated to balancing

body & soul, focusing on healing and nourishing the spine & the muscles
around it. Michael Alan Sara, Yoga World. 12:30

Release, Healing Session - A traditional healing and prayer circle.
Allow yourselves to let go, release resistance and receive healing to the
beat of the drum. In English. Gal Gardiner & Ronen Meroni, Zorba
 - Show Your Glowבמה פתוחה יצירתית  -סדנה שנוצרה כדי לשים אתכם
במרכז ,לתת לכם במה ולהוציא את האור שלכם החוצה .הבמה שלכם ,כל שאתם
צריכים לעשות זה לתפוס את המקרופון ולתת את שעל ליבכם ,בין אם זה שיר,
קטע משחק, ,ריקוד ,ציור או כל דבר שתרצו .הבמה שלכם! בראיוני ,עולם תאטרון

22:00

איך אני מרגיש? מה אני מרגיש?  -להורים וילדים .בשילוב אלמנטים של וויסות
חושי ומיינדפולנס ,נלמד להתבונן על התחושות שלנו והעולם שסביבנו .תוך משחק
נחקור איך גירויים מהסביבה משפיעים על החושים שלנו ,ואיך זה מרגיש לנו .זו
הזדמנות לחקור את תגובות הגוף שלנו ,ולתת הזדמנות לילדים לדייק ולבטא את
תחושותיהם תוך כדי משחק וצחוק .גילת זהר וסיון גלאון ,עולם שמאניזם 12:00
אינטימיות זוגית – שמים את המיניות הזוגית סדנה של קסם זוגי בה נחווה את
התשוקה והאהבה של בן הזוג ,נלמד לדבר ,לגעת ,לתקשר ולהתחבר למיניות שלנו
ולקשר המיני המשותף .ניגע במיניות ובמה שמסתתר מאחוריה ,כל זאת באיזון בין
הנפרד והביחד באהבה ,כבוד ותשוקה עדינה ונושמת .ללא עירום או מגע אינטינמי.
הכניסה והעבודה בזוגות ללא שיתוף קבוצתי .נוגה ואריאל טמיר ,עולם ואהבת

12:30

21:00
21:30

22:00

to live our life from the heart, we might be surprised what we discover.
When we connect to our heart's desires, we become more alive & awake.
In English. Tarla, Therapy World. 09:30

the Buddha World. 12:30

14:30

16:00

Alchemy of Love: Space of the Heart - When we allow ourselves

21:30
בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ:
Tigger

21:30
טנטרה בגובה
העיניים
שרנו

21:00
מעשה
האהבה
נירוואן לב

22:30

מדיטציית
אום
דיויה עדית

22:30

21:30
צ'אקרה
ברידינג
סיטארה אטמו

21:00
פוג'ת גונג
ליילית
מאנו ויפית

21:00
צלילה לריפוי-
סשן תרפיוטי
רוני סתיו
ויעל גריל

21:00
לצלול אל החיים
21:00
באמצעות שיטת
השם שלי ואני
העבודה
עדי יזרעאל
יותם ויצ'ארנאנד
אדלר

21:00
מופע פלייבק
נבחרת הזורבה

21:30
סטסנג – הארה
אהבה וזוגיות
דיה גולן

22:00
Show Your
במה Glow -
פתוחה
יצירתית
בראיוני

21:00
מחזירים
לזוגיות את
הפרפרים בבטן
לימור בנדל

23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30

בנק המוטיבציה שלי  -יש תקופות ורגעים בחיים בהם אנו חשים ירידה באנרגיה.
יש לכך אינספור סיבות .זה משפיע עלינו ,על הבריאות שלנו ועל הסובבים אותנו.
בסדנה נגלה כיצד ניתן לייצר לעצמנו בנק של מוטיבציה לרגעים בהם אנו נטולי
אנרגיה .סדנה מעשית ,חווייתית וכיפית .מירלה סלע ,עולם ואהבת 11:00
גאגא  -שפת הלב  -הסדנה משלבת בין תנועה לבין החיבור אל הלב והרגש .בסדנה
נעבור בין כמה וכמה רגשות תוך הנחיה להפשטת הגוף  -יציאה ממרחב הגוף הפיזי
שלנו דרך התנועה והדמיון על מנת ליצור חיבור ישיר אל הרגש ,אל חוויות החיים
הפועמים בגופינו .ריקוד הגאגא הוא מסע אל תוך עצמי ,שבו הגוף מדבר את הלב.

עדי לוי ,עולם בקול ותנועה 16:00

0:00
Ocean of
Emotion
בן ואפרת

ג'אגלינג ותנועה – בסדנה נחקור תנועה עם דגש על תנועה עם אוביקט ,נבחן את
תבניות התנועה שלנו ונעבור תרגילים לשחרר מהן .לבסוף נלמד תרגילים ליצירת
בסיס טכני של ג'אגלינג ותנועה .ניר כספי ,עולם קרקס 10:00

22:30
מדיטציית
אום
דיויה עדית

02:00

הסדנאות שלאחר ההופעה יחלו במועד הכתוב בליין אפ

12

בלונים ונהנים  -למידה משותפת של המשתתפים בפיסול בבלוני צורות .נעם
ושקד ,עולם קרקס 13:00

הואו'פונופונו  -שיטת ריפוי עתיקה שמקורה בהוואי .בואו להיעזר באחר כשיקוף.
בואו להכיר את המנטרה שמובילה לתהליך סליחה עמוקI love you .I'm sorry. .
 .Please forgive me .I thank youגל שטיינר ,עולם Diving Deep 17:30
הולה הופ לכולם -משחק לכל המשפחה - -החישוק הוא כלי נהדר למשחק וש�ע
שוע .בסדנה נשחק ונתגבש ,נרקוד לצלילי מוזיקה כיפית בעזרת החישוקים ונקבל
משימות קבוצתיות שישלבו חישוקים והרבה אנרגיות גבוהות .סדנה רב גילאית,

ילדים מתחת לגיל  6מחויבים בליווי הורים .ליטל שאלתיאל ,עולם קרקס 11:30
החיים ללא שמפו  -חפיפת שיער עם שמפו היא פעולה שחונכנו והורגלנו בה .רובנו

לא עצרנו לחשוב איך זה באמת משפיע עלינו .האמת היא ,אנשים שמפסיקים לחפוף
את השיער מתוך הבנה והקשבה ,ניחנים בשיער וקרקפת בריאים וללא ריח לוואי.
בהרצאה נשמע על חוויותי מהחיים ללא חפיפה קונבנציונאלית ,נכיר את היתרונות
והחסרונות ,נדבר על תחליפים ,ועוד .מיכל מיתר ,עולם בריא 11:00
הכל הפוך  -עמידות ידיים ,עמידת ראש ,עמידות אמות ועוד ...במהלך הסדנה ניגע
בכל אלה ,נבין כיצד נכנסים ויוצאים מהמנח הרצוי וכיצד שומרים עליו .נלמד גם
מה כדאי לעשות לפני או אחרי אימון שכזה כדי לשמור על הגוף ועל החיוך .הסדנה
מיועדת לכל הרמות .אלון ,עולם קרקס 08:30

המוח הגמיש  -אני מגיע מרקע של חקר המוח ופיסיקה ומסביר על מבנה המוח ועל
תופעות המסבירות את הגמישות שלו .משם ממשיכים לדפוסי התנהגות המתבססים
ומצויים בתוך המבנה עצמו ומשם נעבור להנעת אנרגייה וחידוש דפוסי התנהגות ע"י
משחק .אסי דהן וחן מימון ,עולם תאטרון 11:00
הראי ואני מביקורת לאהבה  -הגוף שלנו סופג מאתנו ביקורות והקטנה באופן
תדיר .עם זאת הוא עדיין שם ,משרת אותנו באהבה .במפגש אינטימי שלנו עם עצמנו
ועם הגוף שלנו נשחרר את הביקורת ,נכיר אותו מחדש ,נתאהב וניצור ברית חדשה
שתכבד אותנו ואת גופנו ותביא שמחה לחיינו .ברהמי ,עולם תרפיה 11:00
השם שלי ואני  -בסדנה נפנה את תשומת הלב אל השם שלנו ,מה הוא אומר עלינו,
איך הוא מציג אותנו ועל ידי מי .המשמעות של שם ,הרצינות בה אפשר להתייחס
אליו והחיבור שלנו אל השם בו פונים אלינו ובו אנו מציגים עצמנו כלפי העולם.
בסדנה תהיה שורת תרגילים חווייתיים המאפשרים הפנמה ללא שכלתנות .מטרתה
לשנות את ההתבוננות על מהות השמות .עדי יזרעאל ,עולם שמאניזם 21:00
התהוות  -לידה מחדש  -סדנה דרכה נתהווה לתודעת האחד ,נחשוף את מארג
הפוטנציאלים האישיים ,ונקבל הכוונה להגשמת הייעוד שלנו .תהליך תרפיה חוויתי
המזמין אותנו להתמסר למי שאנו באמת ,לפתח מיומנות בריאה לחיות בלב ההוויה,
ולצעוד את החיים בבריאות ,שמחה ואושר .אביב שטרית ,עולם תרפיה 16:00
זכרי-נקבי ; דיאלוג בין המינים  -בכולנו קיימות אנרגיות זכריות ונקביות שהתהוו
בנו .אנרגיות אלה הן שמנהלות אותנו בחיי היומיום ובמערכות היחסים בחיינו למשל
במשפחה ,בזוגיות ,בקריירה ועוד ..בסדנה זו נביט פנימה לתוך מערכת היחסים
הזכרית -נקבית שבתוכנו ונבחן כיצד מערכת יחסים זו משפיעה על ההתנהלות והבה
חירות שאנו עושים במערכות היחסים בחיינו .דיויה עדית ,עולם ואהבת 09:30
חניכה פראנית וחיבור לילד המואר שבנו  -חניכה פראנית וחיבור לילד המואר
שבנו ,חיבור ביתר שאת למהות .דרך הסרת החסימות והמכשולים בינינו לנשמת
האם ולאור ,נעצים את עצמנו ונשדרג את חיינו פה בכדור ארץ .נזמן את הילד המואר
שלנו בתהליך תומך ואוהב ונטמיע אותו בתוכנו ,תהליך שיאפשר אינטגרציה של כל
הגופים שבתוכנו .אירית מור ,עולם שמאניזם 17:30
טנטרה בגובה העיניים  -בואו לחוות את החושים שלנו מתחדדים .ללמוד להסתכל
כמו ילד שרואה ציפור ושום דבר אחר לא קיים .נלמד לגעת ולקבל מגע בדרך שכבר
שכחנו .כשהחושים חדים הכל יותר חי ,הכל נוצץ ,הכל יקר מפז .יחד אנחנו נלמד את
השפה שהחברה והחינוך גרמו לנו לשכוח .שרנו ,עולם נושם 21:30

טקס זריחה  .-גל גרדינר ,בטוטם  05:30ראה יום חמישי.
"יהיו מזונותיך תרופותיך" -מהו המזון האידאלי והטבעי לנו? מהם צירופי המזון
המומלצים? מהי החשיבות של התזונה לבריאות ואיפה פוגשות אותנו בחיי היום-יום
תעשיית המזון? מוזמנים לשמוע איך עושים שינוי ומעבר לאורח חיים בריא ומאוזן
בצורה הדרגתית ונכונה ואיך מתמודדים עם הקשיים .יניר טוהמי ,עולם בריא

12:30

יוגה דינאמית  -תרגול יוגה דינאמי ומחזק ,שמאפשר לנו להניע את הגוף לצלילים
מגוונים וכיפים .התרגול מתאים לכל הרמות ומאפשר טעינה אנרגטית להמשך היום.
מומלץ להביא מזרן יוגה .הדר ישראלי ,עולם יוגה 16:00

יוגה להתעוררות התודעה  -רמיה ,עולם הסנגהה  08:00ראה יום חמישי
יחסים  -כאן ועכשיו  -כאן ועכשיו עם הרגשות של המשתתפים במרחב ,עם כל
התחושות ,אהבות ,והאכזבות שבלב .דרך תיאטרון וסוציודרמה נקח נשימה עמוקה
ונקפוץ למעיין הרגשות למים טובים של ריפוי .ליאור ברגר ,עולם תאטרון 09:30
לבחור את חיי  -אנו עוברים חיים שלמים המבוססים על הבחירות אותן עשינו
בדרך .בסדנה קצרה ומלאה בתנועה וריקוד ניתן את הדעת לשאלות  -האם אנו מוה
דעים לאופן בו בחרנו בחירות אלה? האם ניתן לבחור אחרת? האם אנו בוחרים את
חיינו? וננסה לענות על חלקן .קלאודיה דייטש ,עולם Diving Deep 12:30
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מכוחניות
לעוצמה
אלכימיית הצ’אקרה השלישית  -גילוי האותנטיות
 6ימים 19 - 24 ,באוקטובר 2017
קיים הבדל גדול בין עוצמה לכוח ,והבדל גדול עוד יותר בין כוח
לחוכמה .הסדנה מיועדת להביא מודעות למשחקי הכוח אליהם
אנו נגררים לעיתים קרובות ,ולהעניק כלים להפיכתם ליצירתיות
ולאנרגיה חיובית ובונה ,אשר נתמכת במודעות וחוכמה .המפגש
עם משחקי הכוח שלנו וההבנה עד כמה אנו נתונים להם מעמת
אותנו עם עצמינו ומייצר את הכר הנדרש לשינוי וצמיחה.
לפרטים והרשמה :קרהנטי 052-6675442
inner-alchemy_il@sugandho.org

צילום אינטואיטיבי כמסע אל העצמי
סופ”ש  9 - 11בנובמבר2017 ,

“לפעמים המצלמה תופסת את מה שהעין והנפש עוד לא יכולות
לקלוט ”...התמונות שאנו מצלמים יום יום ,באופן לא מודע ,הן
למעשה שיקופים של חלקי עצמי ,פנטזיות ומשאלות פנימיות.
לעיתים ,עלינו להביט החוצה כדי להתבונן עמוק פנימה.
לפרטים והרשמה :עירא ענר iraanner@gmail.com 050-7693072

מעשה האהבה

אומנות האהבה

סופ”ש  26 - 28באוקטובר2017 ,

סופ”ש  30בנובמבר  2 -בדצמבר2017 ,

סדנת טנטרה

רובנו מסתובבים וחיים בעולם כשאנרגיית
המין שלנו או מודחקת או מתועלת בעיקר
לסקס שמתבטא במרדף אחרי האורגזמות של
אברי המין (וכבודן במקומן מונח) .אפשר לתעל אותה אחרת
לגמרי ,ואז מעשה האהבה והחיים פשוט הופכים להיות משהו
אחר לגמרי .בסדנה זו נחווה ונלמד איך להשתמש באנרגיית המין
שלנו (אנרגיית החיים) בתוך ומחוץ למעשה האהבה ,כדי לשחרר
חסימות גופניות ,רגשיות ,מנטליות ורוחניות ,ולפתוח את חיינו
לחופש פנימי ,שמחה ושפע.
לפרטים והרשמה :נירוואן 052-2849727
levemanuel@gmail.com

דרך האמצע

ריטריט מדיטציה בודהיסטית

סופ”ש  26 - 28באוקטובר2017 ,

הנכם מוזמנים לריטריט המשלב בין עקרונות
הבודהיזם ,ישיבה שקטה והליכה מדידטיבית
בטבע המדברי .נתכנס יחדיו במרחב הפתוח
של המדבר בתקופה היפה ביותר של השנה ,על מנת לאפשר
לשקט הפנימי ולטבע להנחות אותנו .דרך התרגול נוכל לראות
בבהירות דפוסים והרגלים מנטליים ונקבל כלים שיעזרו לנו
להשיל עקבות ,לנקות את המצפון ,לכפר ולמחול לעצמנו
ולאחרים .נאפשר לעצמנו ,לאחר תקופת החגים ,להתנתק מחיי
היום יום,לעצור הכל ולהתבונן פנימה.
לפרטים והרשמה :אסף וולפברג 053-5304439

הילד הפנימי

תרפיה משנה חיים עם דיה גולן
 5ימים 7 - 11 ,בנובמבר2017 ,

בכל אחד מאיתנו נמצא ילד פנימי ,כזה שלא
מסונכרן עם הגוף המבוגר שעוטף אותו.
אותו ילד פנימי רוצה ומנסה לבוא לידי ביטוי
בסיטואציות רבות בחיי היום יום ,ובכך מפריע לנו להתנהל
בעולם כאנשים בוגרים .פעמים רבות הילד הפנימי “משתלט” על
התגובות שלנו ,הרגשות שלנו ותהליכי קבלת ההחלטות שלנו,
ובכך יוצר לנו סבל פנימי רב .בסדנה נלמד להכיר בקיומו ולהבין
אותו ,וכך נוכל גם לשחרר את האחיזה שלו בנו.
לפרטים והרשמה :ברהמני 052-7990451
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צילום
אינטואיטיבי

נקודת המפנה

סוף שבוע עמוק ועוצמתי ,המאפשר לעבור
תהליך עמוק של גילוי ,שינוי והתמרה.
הידע והניסיון המועברים בסדנה יובילו אותנו לקבלה עצמית,
אהבה עצמית וחיבור לאנרגיית החיים שלנו .באמצעות חוויות
עוצמתיות ,נבין לעומק שאין הפרדה בין רוחניות ומיניות .נוכל
למצוא את הנוכחות השקטה שקיימת בתוכנו ולגלות את החיבור
הקיים בין אהבה ,תשוקה ונוכחות .לחוות את איחוד הגוף ,הרגש
והראש ולחזור למקור העוצמה שלנו
לפרטים והרשמה :שחר כספי  ,055-6633048טל רומן 054-4223812

info@shacharcaspi.com

דרך האהבה Oneness -

סדנת הדגל למדיטציה ומודעות עצמית!
שבעה ימים 3 - 9 ,בדצמבר2017 ,

כולנו רוצים להיות מאושרים ובריאים ,אך
לא פעם מתקשים להתמודד עם מציאות
חיינו .לשם כך יצרנו בשבילך מרחב מכיל
ותומך ,שיאפשר לך לשתף ,להקשיב ,ללמוד,
לחוות ,לבכות ולצחוק ...בתהליך אותנטי ומעצים של גילוי עצמי
והתעוררות לחיים חדשים ,עם קבוצה שהופכת למשפחה לחיים.
לאורך הסדנה נקבל את ארגז הכלים של “דרך האהבה” ,תראפיה
אישית וקבוצתית ,חופש אמיתי ,לב שנפתח לרווחה ,וחווית
“כולנו אחד” מעצימה ,וניצור ביחד מציאות מאושרת ובריאה.
לפרטים והרשמה :אסתי  ,054-6608020אביב ,054-3050100
דרורית 050-6382638

שחרור מכבלי ילדות

מטראומות ילדות לחופש פנימי  -סדנת פריימל
 7ימים 13 - 19 ,בדצמבר2017 ,
האופן שאנו מתנהלים בעולם בתור מבוגרים,
הבחירות וההחלטות שלנו מושפעות באופן
ישיר מחוויות ופצעי הילדות ,ההתניות שעיצבו
את אישיותנו והחותם שהותירו בנפשנו .בשבעה ימים ,בסביבה
מוגנת ,נחזור אל שורש פצעי ילדותנו .נפגוש רגשות וחוויות
מתקופה זו במלוא עוצמתן ונאפשר לקסם האהבה להתרחש .זוהי
הזמנה לחיות מחדש ,לבחור מחדש ,לשחרר ,לתקן את זיכרונות
ילדותך .לאפשר לעצמך התחלה חדשה שתהווה אבן יסוד בחיים
שלך.
לפרטים והרשמה :קרהנטי 052-6675442
inner-alchemy_il@sugandho.org

Eden-Experience

חופש תשוקה אחדות

, 2017רבמצדב , 23 - 20םימי העברא

איך אפשר לחיות הכי טוב שאפשר בזמן היקר
שקיבלנו? זוהי הזמנה לסדנה המשנה חיים
שלנו 4 ,ימים מרגשים בטירוף ,מלאי ידע ותוכן נדיר ושימושי ,עם
קהילה תומכת .מטרת הסדנה :לייצר תודעה ולתת כלים מעשיים
לחיים מלאי תשוקה ,מימוש עצמי ,יחסים מעצימים ומספקים
ותחושת אחדות קרבה וחיבור לעצמי ולסביבה .להכשיר את
הקרקע לבחירה של חיי חופש ,יצירה ,מיניות בריאה מחוברת,
ואחדות תוך הזדמנות לחיי קהילה נושמת ומשפיעה על המציאות
בכדור הארץ.
לפרטים והרשמה :ג'יה  ,9593356-050שי 6969065-050

אלכימיה של אהבה:
מרחב הלב
מא דייאן טרלה
פברואר 1-3

כשאנו לוקחים את ההזדמנות להביט בעצמנו דרך נקודת המבט
של הלב ,אנחנו עשויים להיות מופתעים ממה שנראה .ללב שלנו
יש את היכולת להיות קליל ,ספונטאני ,רגיש ,שובב ,ומלא הבעה.
כשאנו מתמלאים ביותר חיות ,יותר עירנות ,ההתרחבות הזו
מאפשרת מקום להתרחשויות חדשות להיכנס .במהלך  3ימים,
בתוך מרחב של טוטאליות ,קבלה ,ביטוי עצמי ,פתיחות ואמון,
נחקור לעומק את האמת שבליבנו ואת האלכימיה של הצ'אקרה
הרביעית .ניצא ביחד למסע מיסטי בתוכנו ,וניגע במקומות
שאולי לא דמיינו שאפשר ,על מנת לגלות את הקולות ,התשוקות,
הכמיהות ,הצרכים ,השמחה והרכות שבלב.
tarlatoday@gmail.com 052-4040231

Sunbeat
2-4.11.2017

פסטיבל סאנביט חוזר עם מהדורה מדברית מיוחדת!
הפסטיבל יתקיים לראשונה באשרם במדבר -שיטים,
שיהפוך למשך  3ימים לזירת מוזיקה ,קצב ואנשים
מטורפת! כמו בכל שנה ,התכנית האמנותית תציג
מגוון איכותי של אמנים ויצורים מהארץ ומחו"ל ,אבל
אנחנו מאמינים שהליינאפ הוא כמו יין טוב ,משתבח
עם השנים.

Sacred Journey

16-18.11.2017

מסיבה .סדנה .טקס .מסע.
פסטיבל צבעוני וקסום שהוא בעצם סדנת עומק
משנת חיים .כל התכנים מתקיימים במרחב אחד
 - ONE SPACEEהיוצר מסע אחד משותף  -דרך ס�ד
נאות טרנספורמטיביות ,מסיבות והופעות מקפיצות,
מעגלי שירה מרגשים ואנשים מופלאים  -התודעות
והלבבות נפתחים ואנחנו מתעוררים ביחד לקסם
וליופי של עצמינו ,של שותפינו למסע ושל החיים
עצמם.

Imagine

23-25.11.2017

אנחנו מזמינים אתכם לדמיין שלושה ימים עם
החבר'ה ,מוקפים במרחבים אינסופיים בישוב הכי
מבודד בישראל ,הרחק מכל הבלאגן של שאר העולם.
קרנבל ססגוני ופסיכדלי שיוצא מגבולות הזמן והמה
קום ,חגיגה מוזיקלית אלטרנטיבית ,עשירה ,מפתיעה
ורב גונית.
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המשך סדנאות יום שישי

להזרים את הנשימה  -מדיטציית בוקר שבה נזרים את הנשימה לכל איבר ואיבר
בגוף ,נביא לריפיון הגוף והנפש בעזרת נשימה מודעת ודמיון מודרך לסריקת איבר
הגוף השונים .אופיר בן שבת ,עולם נושם 08:00

להתעורר לחיים  -ההתעוררות הינה ההסכמה לוותר על האשליה ולהכיר במציאות
ובעצמי הנוכחים ,בדיוק כפי שהיא ובדיוק כפי שאני .עם ההתעוררות ,משתנה
חווית החיים והדרך בה אנו יוצרים אותם .מוזמנים לסדנה אינטימית בה נתמסר
לרגע הזה ולחוויה ,ונתעורר לחיים ולהוויה .אביב שטרית ,עולם תאטרון 08:00
להתרכך עד אין סוף – להיפגש באמת  -מפגש מדיטטיבי חווייתי בו נלמד
כיצד להקשיב ללב ולהתרכך ,כדי שנוכל להיפגש באמת .מדיטציה אינה חייבת
להיות מאבק ,כפי שהחיים אינם חייבים להיות .בסשן זה נלמד כיצד ניתן להיפתח
ולהיפגש גם כאשר מופיע כאב בתוכנו ונחווה מה קורה כאשר אנחנו נרשה לנו
להתרכך אל תוך החוויה .יונתן רמות ,עולם הסנגהה 12:00
לחזור לארגז החול -משחק ,כשמו כן הוא משחק! במהלך החיים אנחנו מאבדים את
היכולת להשתולל ,להשתטות ,לדמיין ולהיות משהו אחר .בסדנה ניתן חופש לילד
הפנימי שלנו שהולך להפתיע אותנו .עתליה זהבי שגיא ,עולם תאטרון 16:00
לצלול אל החיים באמצעות שיטת העבודה  -מה בעצם מונע מאיתנו לחיות את
החיים במלואם? להרגיש? שיטת העבודה הינה שיטה פשוטה מאוד ,באמצעותה
נוכל לחקור את מערכת האמונות והדעות שלנו  -למצוא מה מגביל או מעמיס עלינו -
ופשוט לשחרר ולהשתחרר .יותם ויצ'ארנאנד אדלר ,עולם Diving Deep 21:00
לרקוד עם הפאנטאם -נפתח את הבוקר במסע רך דרך תנועה ודימיון מודרך ,מלווה
בצלילי הפאנטאם הקסומים והמרפאים.

ניג'ן צבי סמיט ,עולם בקול ותנועה 08:00

מדיטציה צ'אקרה סאונד  -מדיטציה עדינה ומקסימה מבית אושו אשר נועדה
להכניס להרמוניה את הצ'אקרות ,ביחד עם הגוף האנרגטי .לכל צ'אקרה משבעת
הצ'אקרות העיקריות יש צליל וצבע שמשויכים אליהן ומפעילים אותן .קלאודיה

דייטש ,עולם אושו 11:00

מדיטציית אום  -דיויה עדית ,עולם תרפיה  22:30ראה יום חמישי
מדיטציית ארבעת האלמנטים  -מסע עטוף בטרנס מעורר חושים .נחקור את החיים
דרך האלמנטים בעולמנו .תהליך אנרגטי חזק של ריקוד שבטי חסר מעצורים .בו
נתרגל העצמה אישית בכל היבט בחיינו .וובה וקייטן ,זורבה הבודהה 14:00

מדיטציית דיינמיק  -גל אור אתר ,עולם תרפיה  08:00ראה יום חמישי
מדיטציית הלב  -מדיטציה סופית עתיקה שהותאמה למערב מבית אושו .ובה ,דרך
תנועה ונשימה לצלילי מוסיקה ,נניע את האנרגיה של צ'אקרת הלב שלנו ונזרים
לתוכו אנרגיה חדשה .אימני ענת ירושלמי ,עולם אושו 08:00
מדיטציית טונגלן  -מדיטציה עתיקת יומין הלקוחה ממסורת הבודהיזם הטיבטי -
ומטרתה העיקרית  -יצירת אהבה בקרבנו .אז פשוט בואו! יותם ויצ'ארנאנד אדלר,
עולם Diving Deep 08:00
מדיטציית לב האריה - -מדיטציה מבית אושו בעלת  8שלבים בהם אנחנו נסכים ל�ה
תחבר לאריה שבתוכנו ולאפשר לו\ה להתבטא ולצאת החוצה ..מדיטציה פותחת לב,
מלאה במשחק ,בתשובות ובפלייפולנס ,המאפשרת לנו להסכים להיות ולהיראות
מול עצמנו ומול האחר שמולי .מדיטציה אקטיבית בזוגות ,אין צורך להכיר את השוה
תף למדיטציה לפני אבל זה אפשרי .אמריטה ואגאדה דווה ,עולם אושו 12:30
מדיטציית מנדאלה  -אחת המדיטציות היותר אנרגטיות מבית אושו .זוהי מדיטציה
אקטיבית שמטרתה להביא לריכוז מעגל אנרגטי ,ולכן נקראת מנדאלה .המדיטציה
מרגיעה פעילות מחשבתית מופרזת ועוזרת לנו לחזור אל המרכז ואל הגוף .אימנו

אננד ,עולם אושו 09:30

מדיטציית פתיחת הלב  -בסדנה מרגשת זו נתמסר לאנרגיה של חמלה ,בעבודה
עם הקואן "מה זאת אהבה?" .מדיטציה בשלבים המשלבת עבודה קבוצתית ואישית
ותאפשר לנו להתמסר לחוויות הבאות בפסטיבל עם לב פתוח ואהבה .מהפאטרה.

צוות הסנגהה ,עולם הסנגהה 16:00

מדיטציית קונדליני  .-גל אור אתר ,עולם אושו  17:30ראה יום רביעי
מדיטצית נו דימנשיין  -אדם ,עולם אושו  16:00ראה יום חמישי
מודעות דרך הגוף  -להיות ולעשות  -בסדנה זו נלמד כיצד להתחבר ולהקשיב
לגוף דרך סדרת תרגילים ,משחקים ופעילויות חוויתיות ,שמטרתם לשפר את הריכוז
ולהגביר את המודעות לעצמנו ולסביבה .הסדנה חוויתית ומהנה ,משלבת אלמנטים
מעולם המגע והתנועה ומחזירה אותנו לסירוגין לימים שבהם היינו
ילדים .יאור גיא ברהום ,עולם בקול ותנועה 09:30
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מופע פלייבק  -מופע פלייבק הוא מופע תיאטרון אימפרוביזציה (אילתור) המורכב
מסיפורים אמיתיים .מופע מרגש ומצחיק ,שמאפשר לכם לשבת בקהל ולקבל הצצה
חייה לחיים שלכם על במה ...באמצעות נבחרת הזורבה  -צוות שחקנים מנוסים,
מרגשים ,רגישים ומצחיקים עד דמעות .נבחרת הזורבה ,עולם תאטרון 21:00

עוצמת ההסכמה  -נתינה במיטבה מתרחשת כאשר הנתינה נעשית בשמחה .כיצד
ניתן לייצר נתינה כזאת במערכות יחסים? כיצד להימנע מריצוי או דרישה ,מקורבות
או תוקפנות? בסדנה נעבוד לפי המודל של בטי מרטין נשלב עם תובנות משפת
התקשורת המקרבת ונקבל יכולת פעולה אחרת .אייל כצל'ה ,עולם ואהבת 18:00

מחזירים לזוגיות את הפרפרים בבטן - -בסדנה הזו אנחנו הולכים לחגוג את המ�ר
חב הארוטי שלכם ,להשתובב ,לשחק  ,לחזור לשורש ההתאהבות שלכם .להבין איך
אפשר לגוון ,לחדש ולהתרגש מחדש לצד חיי השיגרה הרגילים .סדנה שמתאימה
לכל זוג שרוצה להתפתח אינטימית .סדנה בלבוש מלא .לימור בנדל ,עולם ואהבת

ערס  - Awarenessבתאטרון דמויות שמצחיקות אותנו ,במציאות לפעמים
מפתיעות ומרתיעות .סדנת אימפרוביזציה ותאטרון אשר במהלכה נגלה ,נגיב ונשחק
עם מגוון דמויות של ערסים ופרחות ,נתנסה נפתיע ונוציא את הג'וס מתוך הדמויות.
ואולי ..גם נמצא איזה ערס קטן שמסתתר בנו ...עוז לביא ,עולם תאטרון 12:30

ממשחקיות לאינטימיות  -לאינטימיות פנים רבות .נכנס למצב רוח משחקי דרך
כלים מעולם התאטרון והקונטקט אימפרוביזציה ונבדוק מה סוג האינטימיות שנוצה
רת ,אם בכלל ,דרך המשחקיות .ונברר מה קורה לאינטימיות שנוצרה כשמורידים את
הקצב .אורי מילמן ,עולם תאטרון 17:30

פוג'ת גונג ליילית  -טקס עמוק של הטהרות והתחדשות .הגונג מביא שפע של
צלילים ורטטים ובכך יוצר מרחב ריפוי אנרגטי רוחני עמוק .מרחב הריפוי האנרגטי
ותנודות הקול המקודשות מעוררות תחושה של הרפיה ואיבוד התחושה ועוזרים
לשחרר מתחים וחסימות אנרגטיות ולפתוח את הלב .בואו מסע למחוזות קרובים
ורחוקים כאחד .מאנו ויפית ,עולם בקול ותנועה 21:00

מסע דרך הצ'אקרות -יוגה עם מוסיקה חיה בליווי פרדקש  -בסדנה זו נצלול
פנימה במסע אל עולם הצ'אקרות .נשתמש בכלים מעולם היוגה כגון מדיטציה,
נשימה ודמיון מודרך .אסנה  -תנוחות יוגה של הגוף ,מודרה  -מנחים של החזקת
כפות הידיים ,מנטרה -שירה וחזרה על מילים בסנסקריט .מלינה רימברג ,זורבה

פיתוח האינטואיציה  -מה זו אינטואיציה? האם כולנו ניחנו בה? האם ניתן
לפתח אותה? בסדנה זו נתחבר לתחושות הבטן שלנו ונלמד ליישם אותם ביחסים
ובתקשורת .נבדיל בין פחד לבין אינטואיציה! בעזרת מספר תרגילים מאתגרים
נרכוש הבנה עמוקה יותר של האדם העומד מולנו ללא מילים! אודליה כהן-גרין,

מעגל  - one beatמעגל שירה עם תופים ותופים גדולים ( )people drumהמיקוד
הוא הפעימה האחידה  -להיות אחד בשיר או הצ'אנט.

פסיכו-יוגה  -חקר הנפש היוגית .סדנה ייחודית בה נחקור הבטים שונים במכלול
הוויתנו דרך תרגול ,חקירה ,דיון ועבודה עם הצ'אקרות נתפס מהגשמי והאישי אל
עבר הרוחני והגורם השמימי המשותף לכולנו .אסף וולפברג ,עולם יוגה 11:00

ריברסינג טנטרי – הטכניקה משמשת להסרת חסימות או מתחים פיזיים ,נפשיים
ורגשיים ובאמצעותה ניתן להשתחרר מפחדים וטראומות ,לשפר את הדימוי העצמי
ולשנות דפוסי התנהגות מעכבים .הנשימה שוטפת אותנו מאנרגיה ישנה ומפתחת
את היצירתיות ,מגבירה את החיוניות ,מפחיתה את המתח הרגשי ומובילה לשלווה
פנימית .בסשן הנוכחי נתמקד בצ'אקרה הראשונה והשנייה .שיר אדלר  -שיוואני,
עולם נושם  16:30הרשמה באינפו.

מעגל האמת  -רובנו מסתירים משהו .לפעמים אנחנו לא יודעים את זה בעצמנו.
אבל זה נמצא שם .כל אמת רוצה לצאת לאור .יחד ניצור מרחב שבו נוכל לשחרר את
האמת הזו לאויר .אולי לפחות קצת ממנה ,כהתחלה .נתקרב קצת יותר אל החופש,
אל עצמנו ואחד אל השני .מהפאטרה ,צוות הסנגהה ,עולם הסנגהה 10:00

פשוט טנטרה  -תרגול יומיומי של טנטרה כדרך חיים יוצר העצמה אישית וזוגית.
בסדנה הזו נחווה טעימה קטנה של תהליך זוגי בדרך הטנטרה המסורתית .נחווה
אינטימיות ,פתיחת לב וחיבור אנרגטי עם בן הזוג דרך טקסים ,מדיטציות ,מגע
אוהב ,פיזי ואנרגטי .אור ועוזי ,עולם ואהבת 16:00

ריברסינג  -לנשום אל הלב  -נמלא את גופינו בחמצן ,ונתחבר דרך הנשימה לליבנו
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  09:30הרשמה באינפו.

מעשה האהבה  -הוא קודם כל בתוכנו .כשאנו מתייחסים לאיחוד עם אדם אחר ,אנו
מתייחסים למפגש של הקטבים .בד"כ אדם אחד מתחבר לאנרגיה אחת והשני לשה
נייה .קוטביות זו היא חיונית למשיכה מינית ובריאות כללית .הרצאה,תרגול ושיחה
פתוחה על מעשה האהבה ,ליחידים ולזוגות .נירוואן לב ,עולם תרפיה 21:00

פשוט להיות  -אנחנו כאן כדי להתמסר ולחוות את עצמנו ,כדי להקשיב ולהיות
עדים לכל מה שמבקש לעלות ולקבל קול .כמו מים בנהר ,כך גם הרגשות ,זורמים
ומשתנים .אנחנו נותנים מקום לכל רגש ותחושה ,ברכות וחמלה ,חווים את תנועתם
המשתנה .את המסע שלנו נחווה דרך מדיטציה וצלילים מרפאים .יוליה ספקטור,

ריברסינג  -מסע אל הלב -נתמקד בריפוי הלב מתוך רכות וזרימה .בתוך הסליחה
ישנה חמלה וקבלה מוחלטת שלי ,לא משנה מה היה או עלול להיות .הסשן בא
להמיס ולהחליש קשיים רגשיים ,מתחים ,דפוסי התנהגות ,הגנות השוכנות בקרבנו
ואינן משרתות אותנו עוד .הסשן מלווה מוזיקה חיה .מוזמנים להגיע עם מזרן אישי\
משהו להתכסות אתו .אמיר אזולאי  ,עולם יוגה  17:00הרשמה באינפו.

צ'אקרה ברידינג  -חת המדיטציות המסקרנות והטרנספורמטיביות מבית היוצר
של אושו .דרך נשימה אל כל אחת מהצ'אקרות (מרכזי אנרגיה ראשיים בגוף) ננקה
את האזורים החסומים בגוף ונאפשר לאנרגית החיים לחזור לנוע בצורתה הטבעית.
מדיטציה עצמתית ומעוררת מאד .סיטארה אטמו ,עולם אושו 21:30

ריפוי הילד הפנימי  -הילד הפנימי החי בתוכך מחכה לפגוש אותך .מחכה לקבל
ממך הכרה ואהבה .במפגש הקרוב נצא למסע מרגש אחורה בזמן שם נפגוש את
הילד הפנימי החי בתוכנו וניצור עימו/ה דיאלוג מחבר ומרפא מעין כמותו .בסדנה
נלמד כיצד ניתן להפוך הורים טובים ואוהבים עבור עצמינו ולהביא את התרפיה אל
חיי היום יום .דיה גולן ,עולם תרפיה 12:30

קמחי ,עולם יוגה 09:30

ריקוד זוגי כדיאלוג של שנינו  -אם הייתם בשיעור/ים של ריקודי -זוגות ,וודאי
שמתם לב מושם דגש אדיר ,כמעט יחיד ,על תפקיד ההובלה ,וכך המובל/ת הופכ/ת
קצת למריונטה ביד המוביל .בואו נקרא תיגר על זה! נשחק יחד תוך שימת-לב
להקשבה הדדית ,תקשורת לא-מילולית ,ובנייה של יצירה שוויונית יותר ביחד.
הכניסה בצמדים – מוביל/ה+מובל/ת (בסדנה כולם רוקדים עם כולם) .יעל זינגר,

21:00

הבודהה 10:30

גל גרדינר ,עולם שמאניזם 16:00

מציאות חדשה  -אפשרויות חדשות קיימות ממש מולנו ,כל הזמן! אך משום מה אנו
לרוב מוצאים את עצמנו שוב ושוב מול אותן הבעיות הישנות ,ומרגישים שאין לנו
איך לשנות .בסדנה נצלול ביחד אל עולמנו הפנימי וניצור שינוי ,נצא מה"לופ" ונחיה
את החיים שאנו רוצים! בודהי שאראן ,עולם Diving Deep 09:30
מקרבן סביבתי לבוס תזונתי -במפגש זה נקבל כלים שייסיעו לנו להבין בעיניים
עצמאיות האם המונח בצלחת שלנו ראוי לנו .נוכל לברור ולמצוא את דרכינו בין גלי
המידע המשווק והממומן מציפים אותנו דרך המדיות השונות .ובמשפט  -פיתוח
הגיון בריא  -בריאותי טל זיידמן ,עולם בריא .16:00
נוכחות – מיכלים היכלים ויכולות  -כל ההבדל בין מצב חיים פשוט למצב חיים
מורכב ,הוא בתפיסתנו ובגודל המיכל הנפשי שלנו .כיצד מגדילים את המיכל האישי,
להצליח להתמודד מול כל אתגר? סדנה חווייתית ,המחברת את הגוף והנפש ,המיינד
והנשמה .עבודת ריפוי עם הגוף והנפש .גיליה טואג זלינגר ,עולם ואהבת 08:00
סדנת טנטרה – מסע מגוף ללב  -מסע זוגי של חיבור ופתיחת הלב .בסדנה נקשיב
לקולות שעולים מתוכנו מהגוף ומהלב בנו ובבן זוגנו .נתמוך בבן הזוג בתהליך.
נתחבר לכוח הנקבי והזכרי בתוכנו ולאהבה שחיה וזורמת ברגע הזה .מומלץ להביא
מזרן יוגה וכרית .אפרת ושי ,עולם בריא 17:30
סדנת פיוס בין השכל לרגש  -בסדנה זו נתחבר לשכל ונבין את חוזקותיו .בסדנה
זו נתחבר לרגש ונבין את מעלותיו .בסדנה זו נדע להבחין מתי להשתמש בשכל ומתי
תורו של הרגש לקח את המושכות ,בתקווה להפסיק לבלבל בין השניים .אודליה

עולם Diving Deep 11:00

עולם שמאניזם 11:00

צ'י קונג  -לצלול אל הרגע הזה  -בסדנה נתרגל מספר תנועות מתוך עולם הצ'י
קונג ,אשר דרכן נצלול אל עבר מסע מדיטטבי מופלא וקסום .הצ'י קונג היא אמנות
תנועה הקיימת ומתפתחת מזה  4000שנים ומהווה ענף ברפואה הסינית.אסף
tצלילה לריפוי -סשן תרפיוטי – מוזמנים להתבונן פנימה ולבחון את המחסומים
שלקחנו על עצמנו .יחד נעשה עבודה אנרגתית על עצמנו דרך הקולקטיב .נבחן את
השכבות של גוף -פיזי ,מנטלי ורגשי וננסה לייצר איזון נדרש בין שלושתם .נעבור
דרך מחסומים של פחד ,ביקורת ,אשמה ,וכאב ונלמד איך לשחרר מהם ולצעוד לתוך
שלווה ואור .רוני סתיו ויעל גריל ,עולם יוגה 21:00
צלילות והגשמה עצמית ,ריברסינג עם צלילים מרפאים  -כשאנו צלולים ,אפשר
לראות מה בתוכנו בבהירות מוחלטת וכנות עצמית שאין בה מקום לספק .ריברסינג
הוא כלי עוצמתי המאפשר שחרור והגברת צלילות בכל התחומים באמצעות נשימה
מודעת ,וצלילים מרפאים .מיכל ברז"ל כהן ,עולם נושם  11:30הרשמה באינפו.

צריך שניים לאקרו – למתחילים  -יסכה רוזיצקי ואמיר זלאיט ,עולם קרקס
 17:30ראה יום חמישי.

קונדליני יוגה  -קונדליני יוגה כפי שנלמד ע״פ יוגי באהג׳אן ,זו היוגה של התודעה.
כאשר אנרגיית הקונדליני ,אנרגיית חיים השוכנת בבסיס עמוד השדרה ,מתחילה
להתעורר היא מטפסת במעלה עמוד השדרה מעירה את מרכזי האנרגייה שלנו ,את
הצ׳אקרות שלנו .וכך ,אט אט נחשפות בפנינו שכבות יותר ויותר עמוקות של עצמנו.

מורן ברדע ,עולם יוגה 08:00

קונדליני יוגה  -תרגול לחיזוק הכליות  -הכליות הן איבר הניקוי העיקרי של המים
בגופינו ולכן הן צוברות הרבה פסולת במהלך החיים .בסדנה זו נשתמש בטכניקות
מעולם הקונדליני יוגה ע״מ לטהר אותן .פרמדאס אנאנד ,עולם בריא 08:00
קירות שקופים  -אנחנו מסתובבים בעולם ומבקשים להפגש ,לגעת ..אבל בינינו
לבין העולם יש קיר .לא שמים לב אליו אך הוא מורכב מכל מה שלמדנו ,היחסים,
האמונות ,ההצלחות והכשלונות שלנו .את המציאות אנחנו כמעט ולא רואים בכלל.
בסדנת תרפיה ופסיכודרמה ניגע בקיר שלנו ,נמוסס מה שאפשר ואולי לרגע ,נפגוש
מציאות ,ואת האחרים שמעבר לקיר .חן מימון ,עולם תרפיה 17:30

עולם בקול ותנועה 17:30

רך כענן  -מדיטציה עם קערות טיבטיות  -בהנחיה עדינה ,ניתן לתדרים להדהד
ולשאת אותנו למסע של התבוננות מתוך רגיעה .המדיטציה בליווי קערות טיבטיות.

רונן מרוני ,עולם שמאניזם 9:00

שעת כושר רגשי  -רוב היום אנחנו נשאבים למרדף של החיים .דואגים לעבודה,
לבית ,למשפחה ואין לנו זמן לעצמנו .שעה כושר רגשי היא סדרת תרגילים מנטליים
לאימון תת המודע שלנו .בסדנה נלמד איך ליצור הרגלים קטנים ופשוטים שיתדלקו
לנו את היום .חי שגיא ,עולם בריא 09:30

כהן-גרין ,עולם Diving Deep 16:00

סווטלודג'  -גל גרדינר ,בהרשמה מראש באינפו ,בעלות  50ש"ח .טיפי .20:00
ראה יום חמישי
סטסנג – הארה אהבה וזוגיות  -מה הקשר בין הארה לאהבה? האם זוגיות תפריע
לי בחיפוש הרוחני? הארה יכולה לפתור בעיות במערכות יחסים? כיצד ניתן לראות
את בני הזוג שלנו באמת? האם יש "זוגיות מוארת"? נדון על אהבה והתעוררות למי
שאנו וכיצד התעוררות זו מאפשרת לנו להיפתח .דיה גולן ,עולם הסנגהה 21:30
סימפוניה לקונטקט וצבע ומסיבה  -בואו לחגוג את התדרים בגוף שלכם,
משתלבים בתדרים של המוזיקה ושל צבעי הקשת .חוויה אנושית תנועתית מיוחדת,
צבעונית ,פשוטה ,מכבדת ,מוזרה ,מרגשת ,הרמונית ,מחברת ומהפנטת .בואו עם
בגדים שאפשר ללכלך .יעל צוקרמן ואורון אליאור ,עולם בקול ותנועה 11:30

17

19

18

שעה

זורבה הבודהה

עולם נושם

עולם תרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

שבת
עולם יוגה

עולם
Diving Deep

סדנאות יום שבת
עולם
שמאניזם

עולם הסנגהה

עולם קרקס

עולם תאטרון

עולם בריא

עולם ואהבת

04:30
05:30
08:00
08:30
08:30
Pink Floyd
09:00
Yoga
Michael Alan
Sara
09:30

8:00
זן שיאצו
למתחילים
יאור גיא ברהום

8:00
עיסוי
תאילנדי
בזוגות
מלינה רימברג

8:00
מדיטציית
דינאמיק
אדם

9:30
The
Nadabrahma
Answer is
Meditation
Always
Tamar
Love
Raphael
סיטארה אטמו

8:30
לזוז עם
המדבר
יעל צוקרמן
ואורון אליאור

9:30

10:00

10:30

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

10:30
Live Music
ויג'ננה יוגה
בליווי פרדקש
דפנה פיין

10:00
ריברת'ינג
וביטוי קולי
גל שטיינר

12:00
לחזור לטבע
שבך  -סדנת
Rebirthing
אדם

10:00
Healing
Karaoke
בראיוני

11:00
11:00
הילד הפנימי
מדיטציית
11:30-13:0
במערכות
צ'אקרה דאנס טרייבל פיוז'ן
יחסים
דווה
אגאדה
בלידאנס
דיה גולן
עינת רן

8:00
קונדליני יוגה -
תרגול לפתיחת
הלב
פרמדאס אנאנד

9:30
נשימה שקטה
אמיר אזולאי

11:00
קונדליני יוגה
מורן ברדע

8:30
צריך (לפחות)
שניים לאקרו-
נדרש נסיון
קודם
יסכה רוזיצקי
ואמיר זלאיט

8:30
מהפנים אל
החוץ  -מפגש
הכרות והעצמה
בודהי שאראן

10:00
מוח ומדיטציה
לימור שמש

11:30-13:00
 52החוקים
האוניברסליים
גילת סגל

9:30
בוקר טוב -
בוקר עם
קערות
טיבטיות
רונן מרוני

11:00
יוגה צחוק
יוליה ספקטור

9:30
הארה לחיי
היום יום -
מפגשים אישיים
עם כל צוות
הסנגהה
צוות הסנגהה

10:00
ג'אגלינג
ותנועה
ניר כספי

11:30
ריקוד עם
חישוק
עינת מזרחי

9:30
מי אני עכשיו?
עתליה זהבי
שגיא

8:00
מקרבן סביבתי
לבוס תזונתי
טל זיידמן

8:00
קונדליני יוגה
לאיזון וריפוי
הצ'אקרות
אור ועוזי

9:30
החיים ללא
שמפו
מיכל מיתר

9:30
אינטימיות –
 3מפתחות
בזוגיות קיימת
נוגה ואריאל
טמיר

14:30
15:00

 - Celebrationshipלהפוך את חיי הזוגיות לחגיגה  -זה אפשרי? יש חיה כזו?
בהחלט! אפשר לחיות חיי זוגיות מדהימים ,פתוחים ומעצימים ,עם המון אהבה כל
הזמן .בואו לשמוע ולחוות את הקונספט שלנו  - CELEBRATIONSHIP -סדנה
פעילה על אהבה .הכניסה במספר זוגי של גברים ונשים .בן ואפרת ,עולם ואהבת

11:00

 - Healing Karaokeהמרחב לעוף על עצמכם ,לתפוס את המיקרופון ולשיר ,יחד
נגלה את הכוח את הכוח שיש לבמה ,נגלה את הכוח המרפא של שירה ונחווה את
עצמו וקולנו דרך השירים האהובים אלינו .בראיוני ,עולם בקול ותנועה 10:00

Nadabrahma Meditation - A gentle Osho meditation connecting us to

the deep stillness within, allowing us to open our hearts to the divine flow
of the universe. Tamar Raphael, Osho World. 09:30

Pink Floyd Yoga - Take a dive into the Dark Side of the Moon with

11:00
נשף מסיכות
אורי מילמן

11:00
Celebration
11:00
 - shipאיך
להפוך התמדה
להפוך את חיי
לטבע שלך
הזוגיות
חי שגיא
לחגיגה
בן ואפרת

13:30
14:00

 52החוקים האוניברסליים – בסדנה ייחודית זו ,תוכלו לגלות בדרך יצירתית ,קלה
ומהנה ,אילו חוקים פעילים בחייכם ,ואילו חוקים יעזרו להם בנתיב ההתפתחות
שלכם .זו הזמנה לחגוג את חיינו בזרימה עם החוקים האוניברסליים .הסדנה מועבה
רת תוך שימוש במרחב ואינטראקציה בין אנשים ,בשילוב קלפי החוקים האוניברסה
ליים .גילת סגל ,עולם Diving Deep 11:30

14:00
לאן לעוף?
ליאור ברגר

Michael Alan Sara. Pink Floyd has inspired so many of us in life, now,
let's take it to the mat and celebrate! Michael Alan Sara, Zorba the
Buddha world. 08:30
 - The Answer is Always Loveסשן סליחה .דרך תנועה ,כתיבה ,מפגשים
ושיתופים נחווה את הסכסוכים שעוד לא פתרנו ,המכבידים עלינו אנרגטית ומונעים
מאיתנו להתחבר לאושר ולאהבה התמידיים שבנו .נסגור את פרק הכעס ,נחווה את
הסליחה ממעמקינו ונשוב לאהבה .סיטארה אטמו ,עולם תרפיה 09:30
אינטימיות –  3מפתחות בזוגיות קיימת  -קול ,תנועה ונשימה הן הדרך לטעינת
אנרגיה זוגית ומינית .בסדנה נתמקד במפתחות ובדרך שבה הם משתלבים בחיינו.
ניתן התבוננות על הזוגיות הקיימת ,ונצא עם כלים ותובנות ממשים המותאמים לנו.
הסדנה מיועדת לזוגות .נוגה ואריאל טמיר ,עולם ואהבת 09:30

בוקר טוב עם קערות טיבטיות-רונן מרוני ,עולם שמאניזם  09:30ראה יום
חמישי
ג'אגלינג ותנועה  -ניר כספי ,עולם קרקס  10:00ראה יום שישי.
טקס זריחה  -גל גרדינר ,טוטם  05:30ראה יום חמישי.
הארה לחיי היום יום  -מפגשים אישיים עם כל צוות הסנגהה –יחד נסכם את
התובנות וההארות ,נעזור לכם להבין כיצד ניתן לחזור הביתה אחרי כל מה שעברנו,
ובאיזה אופן אנו יכולים להמשיך את התהליך שהתחלנו מוזמנים להגיע למתחם
לשאול שאלות ,לשתף חוויות או חששות ,ולקבל תשובות כנות ואוהבות לתמיכה
בהמשך הדרך ,או פשוט חיבוק מלב אל לב .כל צוות המתחם צוות הסנגהה ,עולם

הסנגהה 09:30

החיים ללא שמפו  -מיכל מיתר ,עולם בריא  09:30ראה יום שישי.
הילד הפנימי במערכות יחסים  -מדוע מופיעות ההתניות שלנו מהילדות במערכות
היחסים שלנו? סשן תרפיה מאיר עיניים הלוקח אותנו אל מקור כל דפוסי ההתנהגות
שלנו  -הילדות המוקדמת ומערכות היחסים שחווינו בבית הורינו .באופן זה נוכל
לשפוך מעט אור על דרך ההתנהלות שלנו במערכות היחסים ונפתח את הדלת לשיה
נוי התפיסה וההתנהלות שלנו במערכות היחסים שלנו היום כמבוגרים .דיה גולן,

עולם תרפיה 11:00

הליכת מלאכים  -לצלול פנימה אל האמת שבלב ,אל חוויה שמימית ואקסטטית של
היחד ,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 14:00
ויג'ננה יוגה בליווי  Live Musicפרדשק  -אימון בליווי מוזיקה חיה בו נשב
וננוע לצלילי המוזיקה .הויג'ננה שמה דגש על דיוק הרפייה וחיבור .מדובר בתרגול
עדין ,רך ומדיטטיבי שמתאים לכל מי שרוצה להתכנס מעט פנימה ולהירגע .מומלץ
להגיע על קיבה ריקה עם בקבוק מים  +שמיכה\כרית לישיבה .דפנה פיין ,זורבה

הבודהה10:30 ,

15:30
16:00
16:30

הסדנאות שלאחר ההופעה יחלו במועד הכתוב בליין אפ

20

21

המשך סדנאות יום שבת
זן שיאצו למתחילים  -שיטת טיפול בה המטפל לוחץ על חלקים ונקודות מסוימות
בגוף המטופל על מנת להגיע להרפייה ,הקלה בכאב ואיזון אנרגטי .בסדנה זו נלמד
להכיר את השיאצו דרך הקבלה והנתינה .סדנה מיועדת לכל הרמות והגילאים ,העה
בודה היא בזוגות ואין צורך בנסיון קודם במגע .יאור גיא ברהום ,עולם נושם 08:00
טרייבל פיוז'ן בלידאנס - -סדנת מחול מהפנטת ליצירת תנועה זורמת ועוצמתית .ש�י
לוב ייחודי של ריקודי בטן ,פלמנקו והיפ-הופ שגורם לנו להתמסר ולצלול אל החיים
בהנאה ובעונג! לנשים וגברים כאחד! עינת רן ,עולם בקול ותנועה 11:30
יוגה צחוק  -סדנה אינטראקטיבית ,המשלבת בין תנועה ונשימה .אנחנו נצחק יחד,
נפגוש במבטים מחייכים ונעשה קצת שטויות ,נדבר בשפה זרה ונשלח את המיינד
לחופשה .נחוש את הלב שלנו נפתח ונחווה את עצמנו ,נוכחים ,צוחקים ,מחוברים
ונפלאים ,בדיוק כפי שאנחנו .יוליה ספקטור ,עולם שמאניזם 11:00
לאן לעוף?  -בסדנה זו ננסה להבין מה הנפש שלנו באמת רוצה וצריכה ,נסמוך על
עצמנו ,נפרגן לעצמינו ,ונאפשר לעצמינו להיכשל ולהבין שזה בסדר ,נלמד לאהוב
את עצמינו עם הכישלונות וההצלחות שלנו ,שיחד הם מרכיבים את מי שאנחנו ,ומי
שאנחנו זה הכי טוב בעולם.ליאור ברגר ,עולם תאטרון 14:00
להפוך התמדה לטבע שלך  -כמה פעמים אמרתם לעצמכם ממחר אני מתחיל
דיאטה? ממחר אני מפסיק לעשן? בסדנה נלמד איך להתמיד ללא מאמץ ולהצליח
לעשות שינויים לאורך זמן .נדבר על דרכים יעילות ומעשיות לדבוק בהחלטות שלנו
כדי שנוכל לחיות את החיים שאנחנו רוצים וראויים לחיות .חי שגיא ,עולם בריא
11:00
לזוז עם המדבר  -תנועה משותפת שמחוברת ליסודות שמסביב .נחפש את החיבור
ביני לבין עצמי ,ביני לבין האחרים וביני לבין המקום שבו אני נמצא .איך הרוח משה
פיעה על הריקוד שלי? כמה חזק אני מרגיש את כוח המשיכה? אני יכול לרקוד כמו
אבן? להישפך כמו החול? יעל צוקרמן ואורון אליאור ,עולם בקול ותנועה 08:30
לחזור לטבע שבך -סדנת - Rebirthingהטבע שבנו הוא איזון רוחני ,נפשי וגופני.
הוא לחזור לנוכחות ,לחזור להרגיש ,לחיות בלי פחד ,בשקט נפשי ,בזרימה ובאושר.
באמצעות  Rebirthingותרגילי מודעות עצמית שונים אנחנו נחווה חזרה לטבע שבנו,
נפתח חסימות אנרגטיות ,ננסה להתחבר יותר טוב לגוף ולנשימה הנפתחת ,והכי
חשוב  -נלמד להיות נוכחים ברגע .אדם ,עולם נושם  12:00הרשמה באינפו.
מדיטציית דינאמיק  -אדם ,עולם אושו  08:00ראה יום חמישי
מדיטציית צ'אקרה דאנס - -מדיטציה אקטיבית בה אנחנו עוברים מסע של סל�ב
ריישן וחגיגה של החיים ושל עצמנו! המדיטציה אנחנו עוברים דרך הצ'אקרות שלנו
ומאפשרים לעצמנו להרגיש .מה אני חווה? מה קורה בתוכי? איזו אנרגיה יש שם?
ולאפשר לעצמנו לבטא ,בתנועה ,בקול ,בריקוד את כל מה שיש בפנים החוצה לקסם
של סלבריישן .אגאדה דווה ,עולם אושו 11:00
מהפנים אל החוץ  -מפגש הכרות והעצמה – לרוב כשאנו נתקלים בקושי אנו יוצאים
לחפש מענה חיצוני ושוכחים את עצמנו ,את מה שקיים כבר בתוכנו .אין אנו מכירים
את עצמנו ,מכיוון שאנחנו כה תלויים בדבר החיצוני שבו אנו נאחזים .במפגש נדבר
מעט על נושא ,ובעזרת תהליך עדין שיכניס אותנו פנימה ,נפגוש את עצמנו ואת
האנשים סביבנו ,נלמד ,נשתף ונצא אהובים ומועצמים! בודהי שאראן ,עולם Diving
Deep 08:30
מוח ומדיטציה  -המון אנשים מתרגלים סוגים שונים של מדיטציות ומרגישים
שהתרגול עושה להם טוב  -למה? בסדנה זו נדבר על מה קורה למוח שלנו כאשר
אנו מתרגלים מדיטציה ,איזה שינויים קורים וכיצד המדיטציה תורמת ומשפיעה על
הביולוגיה שלנו ,ועל המוח .אביא סיפורים ומחקרים עדכניים בנושא ,נוכל לשתף
ולשאול שאלות מחוויות אישיות ,ונתנסה בתרגול מדיטציה .לימור שמש ,עולם
Diving Deep 10:00
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מי אני עכשיו?  -רובנו חושבים שלכל אחד יש אישיות אחת קבועה ,אבל זה לא
נכון .בתוכנו יש אינסוף אישיויות שרוקדות במחול מטורף ,וכל מה שאנחנו צריכים
לעשות זה לפתוח את המגירה הנכונה .זוהי סדנה חווייתית ,פיזית ומרתקת שבה
נלמד כיצד לשלוף בקלות כל דבר מכל מגירה שנרצה .עתליה זהבי שגיא ,עולם
תאטרון 09:30
מקרבן סביבתי לבוס תזונתי  -טל זיידמן ,עולם בריא  08:00ראה יום שישי.
נשימה שקטה  -סשן נשימות המלווה בתנועה מעולם היוגה ,דימיון מודרך וצליל.
סשן בו תוכלו לקבל כלים מעשיים מנטלים ,רגשיים ופיזיים לחיים מאוזנים יותר
ושלווים יותר .חיבור לשורש ,לגוף ,לנשימה ,שימוש בקול ,תרגול הקשב ,הסכמה
לריפוי ,פתיחה של הלב ,מרחב בטוח ופתוח .הרצון ,ההסכמה ,האמונה ולאהבה
כערכי עוגן בתהליך האישי והקבוצתי אותו נחווה .הסשן מלווה במוזיקה חיה .אמיר
אזולאי  ,עולם יוגה 09:30
נשף מסיכות  -רגע לפני החזרה לעולם שבחוץ ,נתבונן כמה שעות מהיום ,האם
אנחנו מתנהגים אחרת מאיך שהיינו רוצים להתנהג? שמים מסיכה ועושים את "מה
שצריך"? אולי אנחנו כל כך רגילים למסיכות ששכחנו מי אנחנו? בסדנה נחפש את
התכונות החזקות שלנו ואת המסיכות שבנינו עליהן ,דרך כלים מעולם התאטרון
והפלייבק ,וגם נשאל את עצמנו מה יקרה אם נוריד חלק מהמסיכות? אורי מילמן,
עולם תאטרון 11:00
סווטלודג'  -גל גרדינר ,נפגשים בעולם שמאניזם  04:30ראה יום חמישי
הרשמה באינפו.
עיסוי תאילנדי בזוגות  -סדנה זו תתחיל בחימום קל של תנוחות מתוך עולם היוגה
והיוגה בזוגות .נמשיך בזוגות להעניק אחד לשני עיסוי תאילנדי דרך מתיחות ,תנוה
חות ,הרמות ,לחיצות ונשימות .הסדנה מתקיימת בלבוש מלא .מלינה רימברג ,עולם
תרפיה 08:00
צריך (לפחות) שניים לאקרו  -נדרש נסיון קודם  -אקרובלאנס היא מיומנות קרקס
המשלבת כוח ,גמישות ותקשורת .העבודה לרוב מתבצעת בזוג או יותר ,וזו דרך
נפלאה ללמוד לדבר עם אחרים באמצעות הגוף .הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון קודם
ונתמקד בה ברצפים מעניינים ומעברים דינמיים .אין צורך להגיע עם בן\בת זוג.
יסכה רוזיצקי ואמיר זלאיט ,עולם קרקס 08:30

לכבוד יום ההולדת ה 30-של פסטיבל
הזורבה החלטנו להעניק לכם מתנה
קטנה.
על שפת המיים ליד משכנו של דג
הזהב מחכה תליון לכל אחד מכם בני
משפחת אשרם במדבר ,לשאת את
הבשורה ולפזר את האור.

זמן .ביטוי כה חזק ובולט בחיי היומיום שלנו.
קמים לפיו ,אוכלים לפיו ,ובעיקר ,ממהרים לפיו.
אנו תלויים בזמן ,קובעים לפיו את חיינו,
הזמן הלא מוחשי המתקתק מלידתנו ועד מותינו,
מספיקים ולא מספיקים כלום בלחצי
הפסקתי להספיק .פשוט הייתי ,והייתי בפשטות.
ללא רגע דל .אז לרגע דל עצרתי אותו.
להרפות ,ונתתי לאשרם לאפשר אותי ,לתת לי.
איפשרתי לעצמי
המרחב הוחזק עבורי,הדאגות הקטנות
היומיומיות התעופפו בחלל,
ומה שנשאר עבורי
היא הפשטות של עצמי.
האותנטיות שלי.
רקדתי בחלל בין מדיטציה מעמיקה
לעבודה פשוטה ונקיה.
רקדתי בתוך עצמי ,חזרה לבסיס שלי,
לקו הנקי שלי .קיבלתי את התמיכה
לגדול ולהעמיק ,בי.
 10ימים שהרגישו במקביל כמו יומיים
או שנה 10 .ימים של הכוונה וכוונה.
 10ימים שהזמן נעצר ,אך גם הכיל
תהליכים של שנים ,בדיוק ,באותה המידה.

קונדליני יוגה  -מורן ברדע ,עולם יוגה  11:00ראה יום שישי.
קונדליני יוגה לאיזון וריפוי הצ'אקרות  -קונדליני יוגה הינה שיטה עתיקה ,מדויקת
ובעלת עצמה רבה המשלבת טכניקות רבות כמו תנועה ,נשימה ,מנטרה ומדיטציה
על מנת ליצור איזון ,בריאות ושפע .השיעור כייפי ,מלווה במוזיקה ותנועה ,מזרים
את האנרגיה ,מעורר בהירות מחשבה ,ומרגיע .קונדליני יוגה הינה חוויה החודרת
הישר אל הלב ומביאה אותנו להבנה פנימית ועמוקה של האמת .אור ועוזי ,עולם
ואהבת 08:00
קונדליני יוגה  -תרגול לפתיחת הלב  -בסדנה זו נכיר את הטכניקה המקודשת של
קונדליני יוגה .באמצעות סדרה של תרגילי תנועה ונשימה נלמד לפתוח את הלב
ולשחרר מתחים שהצטברו בו .פרמדאס אנאנד ,עולם יוגה 08:00
ריברסינג וביטוי קולי  -שיטת ריפוי הנעזרת בטכניקת נשימה מעגלית על מנת
לשחרר מתחים ולחצים פיזיים ,רגשיים ומנטלים שנוצרו בעקבות טראומות מודחקות
ומעומסים בחיי היום יום .השילוב של נשימה עם ביטוי קולי מאפשרים ריפוי עמוק
במיוחד .גל שטיינר ,עולם נושם  10:00הרשמה באינפו.
ריקוד עם חישוק  -סדנה חווייתית במיוחד .נכיר טכניקות ותרגילים עם החישוק,
החל מסיבוב החישוק על המותניים והידיים ועד טריקים ומעברים תנועתיים שנראים
מדהים אך הם קלים מאוד לתפישה .נלמד לרקוד עם ההולה הופ ונבנה כוריאוגרפיה
כייפית בה נשלב מה שלמדנו .בסוף השיעור גם יינתנו טיפים להמשך אימון וריקוד.
עינת מזרחי  ,עולם קרקס 11:30

אורי
בנקהלטר רביעי
 22:30זורבה הבודהה
אורי מתיחס לסטים שלו כטקס  -כמסע שמאני של
ריפוי והתעלות ,מרחב להרחבת תודעה והרחבת הודייה.
מסע ריפוי שעובר בין תחושות ורגשות  ..מנקה את הגוף,
.ופותח את הלב
אנו נעלמים במוזיקה  ,מתמוססים לתוך הצלילים בהקשבה
ובתנועה ..רוקדים אותם ,מתפללים איתם הופכים להם..
.מומלץ לבוא בהתמסרות למסע שלם ולעבור משהו ביחד

עונג אישה ואיש
לימוד סודות העונג הזוגי
~ סדנת יום ~
אהביב אורין ~ מיכאלה בהוואני ~ לאונור גבריאלי
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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.
08:00

8:00
סיפור של יוגה
הדר ישראלי

8:00
סיפור של יוגה
הדר ישראלי

8:00
סיפור של יוגה
הדר ישראלי

09:30

9:30
שעשועי קונג פו
אסף קמחי

9:30
מנורת לבה והר געש
נעמי ראשוני

9:30
להתעורר עם צחוק ויצירה
יוליה ספקטור

11:00

11:00
משחקים אינדיאנים
גילת זהר וסיון גלאון

11:00
יצירה ירוקה  -מובייל
מאיה וקנין

11:00
תכשיטי פסטה!
עדי וולבה

12:30

12:30
צבעים ורגשות
ירון יעקב

12:30
צבעים ורגשות
ירון יעקב

12:30
יצירה ירוקה  -מובייל
מאיה וקנין

14:00

14:00
סדנת חלל
נעמי ראשוני

14:00
הכנת תיבת משאלות קסומה!
עדי וולבה

15:30

15:30
הכנת מובייל מנדלה!
עדי וולבה

15:30
צביעת מנדלות וצורות מיוחדות
עדי וולבה

08:30
09:00

10:00
10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30
17:00

17:00
השתטות!
איה זקן

18:30

18:30
הכנת ברווז כיס מסול
נעמי ראשוני

17:30
18:00

19:00
19:30

17:00
ריפוי בכדורי אור וצבע
יעל עיני
18:30
יצירה ירוקה  -בובות אצבע
מאיה וקנין

17:00
קפוארה
אפטי
18:30
עולם קטן
גילת זהר וסיון גלאון

עולם הילדים

רביעי

הקונג פו .נשחק משחקים ,נבצע תרגילים מאתגרים ונלמד תנועות מתוך
עולם אמנויות הלחימה .אסף קמחי ,עולם הילדים 09:30

הכנת ברווז כיס מסול  -סדנת יצירה מחומר סול ,הילדים יצרו כיס
אחסון בצורת ברווז או דובי .נעמי ראשוני ,עולם הילדים 18:30

שישי

השתטות! - -סדנה לילדים .סדנת השטתות וצחוקים .התאספות ,הי�כ
רות,
כללי זהירות ויוצאים לדרך! איה זקן ,עולם הילדים 17:00

הכנת תיבת משאלות קסומה!  -בעזרת מקלות עץ דקים ודבק ,נלמד
יחד את הטכניקה של בנית תיבה .אחרי שנבנה את התיבה שלנו ,נקשט
ונהדר אותה ,ובסוף נביע משאלה! מתאים לכל הגילאים .עדי וולבה,
עולם הילדים 14:00

חמישי
הכנת מובייל מנדלה!  -יחד נכין מובייל ,בעזרת חוט ,חרוזים ,קישוטים
ממוחזרים ,צדפים ומנדלהַ .מנְ ָּדלָה מסמלת את היקום ואת נפש האדם
בכל הדתות שמקורן בתת -היבשת ההודית .כל אחד יקבל דף שעליו
מודפסת מנדלה ,אותה יצבע ויקשט כאוות נפשו .המנדלה תהווה את
הרכיב המרכזי במובייל .עדי וולבה ,עולם הילדים 15:30
יצירה ירוקה  -בובות אצבע  -בסדנה זו אנו נשתמש במנקה מקטרות,
פונפונים ,נוצות ,ועוד חומרים כיד הדמיון וניצור מהם בובות אצבע...
איתן אח"כ יוכלו הילדים לעשות הצגה מאיה וקנין ,עולם הילדים 18:30
משחקים אינדיאנים - -נשתעשע במשחקים אותם שיחקו ,ועדיין מש�ח
קים הילדים האינדיאנים באמריקה .משחקי זוגות וקבוצות .גם ההורים
מוזמנים! גילת זהר וסיון גלאון ,עולם הילדים 11:00
סדנת חלל - -נכיר את כדור הארץ כחלק מגלקסיית שביל החלב ועוד כ�ו
כבים המקיפים את השמש .נכיר חומרים שמדמים משגר ונבנה חללית
שתשוגר לירח .נעמי ראשוני ,עולם הילדים 14:00
סיפור של יוגה  -סדנא של יוגה לילדים שמורכבת כולה מכיף והנאה.
נשוטט בג'ונגל ,נכיר שלל חיות ,נניע את הגוף ונשתמש גם בקולות.
הדר ישראלי ,עולם הילדים 08:00
עולם קטן  -פעילות יצירה מעשירה לכל המשפחה .נחקור תוך משחק
ויצירה איך נראו חיי השבט של האינדיאנים באמריקה ,מה היו התפה
קידים ,ממה התקיימו ,ואיך נראה איזור המחייה .נכין טיפים קטנים
צבעוניים ונבנה ביחד דגם קטן של כפר .גילת זהר וסיון גלאון ,עולם
הילדים 17:00
צבעים ורגשות  -בסדנה נערבב צבעים ראשוניים וניצור צבעים וגוונים
חדשים ,עם כל צבע נצייר לצלילי המנגינות השונות וננסה לפתח דיון
על הרגשות שעולים בי עם כל צבע .ירון יעקב ,עולם הילדים 12:30

יצירה ירוקה  -מובייל   -בסדנה זו אנו ניצור מובייל אישי מענפים שלי�ק
טנו ,אבנים מיוחדות ,עלים ,נוצות ,ועוד דברים מעניינים שמצאנו בדרך.
יהיה קסום ...מאיה וקנין ,עולם הילדים 11:00
מנורת לבה והר געש  -סדנה שבה נפגוש מספר חומרים  -שמן ,מים,
סודה לשתיה וחומץ ונראה בעזרת ניסויים את האינטרקציה בינהם.
נראה שלכול חומר יש תכונה משלו ,ונבין שכמו בני האדם ,חלק אוהבים
זה את זה ומתקשרים ביניהם ,וחלק לא יפגשו לעולם ,כמו שני קווים
מקבילים .נעשה ניסויים עם בלון ,כפפת יד ותירס ,ולקינוח נבנה הר
געש מתפרץ ומנורת לבה .נעמי ראשוני ,עולם הילדים 09:30
סיפור של יוגה  -הדר ישראלי ,עולם הילדים  08:00ראה יום חמישי.
צביעת מנדלות וצורות מיוחדות  -בעזרת צבעים מגוונים נצבע יחד
מנדלות וצורות מיוחדות אחרות .זה המקום להוציא את כל היצירתיות
שלנו אל תוך הדף .עדי וולבה ,עולם הילדים 15:30
צבעים ורגשות  -ירון יעקב ,עולם הילדים  12:30ראה יום חמישי.

שבת
תכשיטי פסטה!  -פסטה מסולסלת ,פסטה ארוכה ,פסטה חלולה ,פסטה
בצורות שונות ...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
יצירה ירוקה  -מובייל  -מאיה וקנין ,עולם הילדים  12:30ראה יום שישי.
סיפור של יוגה  -הדר ישראלי ,עולם הילדים  08:00ראה יום חמישי
להתעורר עם צחוק ויצירה  -סדנה משולבת תנועה ,צחוק ,ויצירה
משותפת
קרנבל של שבת בבוקר! יוליה ספקטור ,עולם הילדים שבת 9:30

שעשועי קונג פו  -נתרגל תנועות לחיזוק ולהגמשת הגוף מתוך עולם

תרפיה  -טיפולים פרטיים וסדנאות
תרפית הילד הפנימי  -כתהליך אישי או בסדנה מרוכזת
התעוררות והארה  -מפגשים חד שבועיים בתל אביב ורטריטים
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עולם הזורבה כל עולם ,עולם ומלואו
יצרנו עבורכם  14מתחמים 14 ,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 .לכל סדנאות
הריברסינג הרשמה מראש באינפו.
 .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 יישאר שריר אחד בגוף שלא ימתח באסאנה
טובה.

 .7עולם השמאניזם :מביא אמנות ,מוסיקה וטקסים מזמנים
קדומים וחדשים כאחד  -מתרבויות השבטים של יבשת
אמריקה ,למזרח הרחוק ,לטקס בדואי של הכנת קפה; כל 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

 .10עולם בריא :בהפקתה של אביטל סבג .בואו להכיר את
גופכם הפיזי לעומק ,ללמוד מה הוא אוהב ,מה אתם מכניסים
לפיכם שמקשה עליו .סופרפוד ,שייקים ירוקים .פה תלמדו לא
רק את התיאוריה אלא גם את מעשה הבישול הבריא עצמו

 .11עולם 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.

 .13עולם 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.
 .14עולם  : Diving Deepאין סוף ידע לחקור ולגלות ,אין סוף
נסתר מהעין .זה המקום להרחיב את האופקים ולהתפעל כל
פעם מחדש.
שלל סדנאות והרצאות משלל עולמות מעניינים ,מפתיעים,
מרגשים ומוזרים! עולם הזה מזכיר לנו שוב ושוב איזה עולם
מופלא ומסתורי אנחנו חיים בו.
 .15עולם 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.

 .8עולם קרקס:בואו לשחק! מוזמנים להשתובב להתהפך
להתגמש ולחשק .יהיה כייף!
 .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 .נפגוש את עצמנו כפי שאנחנו;
נלמד לאהוב ולקבל; לאתגר ולהעמיק; לרפא ולהתחזק;
להתחבר בחזרה לגופנו ולנשמה השוכנת בו; ומתוך החיבור
המחודש לעצמי נתחבר לחברות ,לזוגיות ולאהבה בריאה.

26

27

