כמו ציפור החול ,כל
תקופת הקיום בגוף ובחומר
אנחנו מתים ונולדים מחדש .כל כך
הרבה דמויות אנחנו מגלמים .יום יום עם
היקיצה אנחנו מתחדשים .עם כל נשימה יש
ההזדמנות לבחור ,בכל תנועה בחלל ,בכל מילה.
כמו ציפור החול הנשרפת באש ,אנחנו זוכים להשיל את
כל מה שלא משרת אותנו ,את הפחדים וההתניות ,את
הדפוסים התנועתיים והתודעתיים .להישרף באש המטהרת
ולהיוולד מחדש .להתעורר אל שמחת הקיום ,אל ההודיה
שבהוויה פשוטה.
הגיע הזמן להתחדש
תתכוננו להישרף ולהיוולד מחדש מתוך האש
RISE LIKE A PHOENIX FROM
THE FIRE

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

מהו האשרם?
בלב המדבר ,על כביש  ,40ממש בין מצפה רמון לאילת 10 ,דקות דרומית
לצומת ציחור וצפונית לצומת שיזפון שוכן לו קסם ,קסם
של ממש ,בדמות קהילה קטנה ,צבעונית ותוססת .לקסם הזה קוראים
אשרם במדבר.

הכוונה יחד עם ההתמדה יצרו שדה אנרגטי חזק שכל מי
שנכנס למרחב האשרם יכול לחוש בו  -שדה של קבלה ,הבנה
ואהבה ,מרחב שבו אפשר להרגיש חופשי רק להיות .מי שאתם,
בלי מסכות ובלי שיפוטיות.

במובן המסורתי אשרם הינו סוג של בית ספר ,בית ספר לחיים ולעצמך,
מקום בו יכול האדם לפגוש את עצמו ,על כל צדדיו השונים ,מקום בו
בעיות היומיום והשגרה לא מתקיימות ובכך מתפנה מקום לעבודה פנימית,
להתבוננות ולמדיטציה .אשרם במדבר הוקם בשנת  2002על ידי קבוצת
תלמידים של המאסטר ההודי אושו ,והרעיון שהניע את אותה קבוצה
ראשונית היה ליצור מרחב המקיים אורח חיים של עבודה ומדיטציה
ומאפשר לאדם לפרוץ את גבולותיו ולחזור לחיות את חייו בטבעיות,
בשמחה ובנוכחות.

בנוסף משמש האשרם כבית הארחה המציע אירוח מדברי
מפנק ,חדרי אירוח ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים,
אולם וחדר סדנאות ,מדשאות טובעות בירוק ,דום עגול ענקי
מול המדבר ,חדר אוכל המגיש ארוחות צמחוניות ביתיות
וטעימות ,איזורי קמפינג עם מקלחות חמות ,פינת ישיבה
מרכזית המשמשת כמרכז חברתי תוסס ,בריכת השתכשכות
קטנה וחמודה וכמובן מדיטציות ומרחב אינסופי של שקט
ומדבר .אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהגיע.

וכך היה .בחמש עשרה השנים האחרונות האשרם מקיים מדיטציות יומיות,
מארח סדנאות טרנספורמציה מגוונות עם מיטב המנחים מהארץ והעולם,
מפיק פסטיבלים צבעוניים המאפשרים טעימה והעמקה ,ומעל הכל מכיל
את תכנית הוומפ המאפשרת לכל מי שרוצה ,להצטרף אלינו ולחוות את
אורח החיים הייחודי שיצרנו.

אשרם במדבר
מספיק רחוק בשביל להתקרב

.

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 והחליפו בהקדם את הישן בחדש .חשוב :לא ניתן יהיה להחליף צמיד
ללא הצמיד הישן.

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
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.

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

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.

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.

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.

עזרה ראשונה  -אמבולנס ,רופא וחובש  -זמינים תמיד .במקרה הצורך פנו
למרפאה שליד חדר האוכל או לאינפו.

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.

אזור עישון -נמצא במתחם מיוחד על המדשא ה .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.
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!

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.

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.

הדלקת אש

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?

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

מיחזור ושימור הסביבה – אנא השתדלו להפריד בין זבל אורגני ,כמו
שאריות המזון שלנו ,לבין זבל אורבאני ,כמו שקיות ניילון ופחיות מתכת.
בנוסף ישנם גם פחים מיוחדים לפחיות ובקבוקי שתייה .אנו משתדלים מאוד
שרוב הכלים החד-פעמיים שאנו קונים מתכלים וידידותיים לסביבה .עזרו
לנו לשמור על האשרם והמדבר האהוב.
מתחם הטיפולים  -מגוון מדהים של טיפולים מפנקים במחירים מיוחדים
לבאי הפסטיבל .בין הטיפולים :רפלקסולוגיה ,שוודי ,שיאצו ,רקמות עמוק,
איורוודי ועוד .הטיפולים ניתנים על ידי צוות מטפלים מקצועי ומותנים
בהרשמה מראש במתחם .אנו ממליצים להקדים ולהירשם.

חמישי
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

16:00
16:30

עולם אושו

עולם
התרפיה

16:00
קונדליני
גיאני

16:00
Set Your
Heart on
Fire
טרלה

17:00

עולם בקול
ותנועה

עולם
תיאטרון

עולם היוגה

heartbeat
island

עולם
השמאניזם

עולם בריא

16:00
יוצרות את
מקדש
החיים -
אלטר נשי
זהרה כהן

עולם
הסנגהה

ואהבת

be the
change

16:00
הליכת
מלאכים
לפתיחת
המתחם
מנחי המתחם

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

20:00
הארטביט
אקספרימנט

20:00
ריברסינג -
הנשימה
כצוהר
לנשמה
מאנו ויפית

22:00
22:30
23:00

22:00
ריברסינג
שירה אדלר

20:00
Samasati
Meditation

סודאס
21:30
מדיטציית
Dancing
with the
Master
ורדאן יעקב

20:00
הקשבה -
זה כל
הסיפור
טל לנגנס

20:00
מודעות דרך
הגוף
יאור גיא
ברהום

22:00
שבע דקות
בגן עדן
שרנו

22:00
לבחור את
חיינו
קלאודיה
דייטש

23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00

2:00
מדיטציית
חשיכה של
אושו
נרבאיה

0:00
Humaniver
sity AUM
אאדהר דמבו

20:30
רגע לפני
שקופצים
מהצוק
חן מימון

22:30
אימפרודייט -
למצוא
אהבה זה
משחק
עדי טרם

20:00
קונדאלילא
יוגה
אשלי שלקטה

20:00
אכילה
אוהבת
טל קרן כץ
20:00
שיקופים
שיקופים

23:00
פתיחת
הלאונג'
לייט צ׳יילד,
מאסטר
מיינדד ,גואו
לאבuli ,

21:00
מסעות
שמאנים
גל גרדינר

21:30
בריאות
בשקל
תשעים
יאיר גת

20:00
ריפוי
20:30
באמצעות
סטסנג -
ציורי גוף
מהי הארה? יעל וארי לב-
דיה גולן
אור

20:00
מעבדת
התודעה
והטלפתיה
רנן בלס
ואברהם
שמואלי

22:00
קלפי מסרים
22:00
שמאירים
ואל עצמך
את הדרך
תשוקתך
אודליה כהן-
לימור בנדל
גרין

0:00
מפגשים
בחשיכה
איתן שחם

תוכנית עבודה ומדיטציה

Womp - WOrking Meditation Program

בואו למדוט ,לעבוד וליהנות באשרם במחיר מסובסד!
הוומפ היא תכנית הדגל של אשרם במדבר .מסגרת ייחודית המשלבת מדיטציה ,עבודה ,תהליך אישי וחיי קהילה באשרם.
דמיינו שאתם חיים במקום שקט ,רחוק מהחיים הלחוצים והשגרתיים
דמיינו שאתם עובדים במקום בו העבודה היא כיף והנאה
דמיינו שאתם חיים עם אנשים מלאי חיים וג’וס עסיסי
דמיינו שאתם לוקחים חלק בתהליך משמעותי וארוך ,שמסייע לכם לגלות
איך להטמיע את השינויים שקורים בכם לתוך חיי היומיום ,לעבודה ,ליצירה
ולתקשורת יומיומית.
דמיינו שאתם מסוגלים לחולל שינויים בחייכם ,שינויים להם ייחלתם הרבה
זמן.
דמיינו שאתם מסוגלים לעבוד עם אחרים ללא צורך בשליטה עליהם או
להיות נשלטים על ידם.
דמיינו שניתנות לכם אפשרויות חדשות שאף פעם לא חלמתם עליהן,
שאתם מתנסים בחוויות שעוד לא פגשתם.
דמיינו שאתם מגלים שלא כל מה שלמדתם שהוא נכון ,הוא האמת
לאמיתה.
דמיינו...

כך זה עובד..
אתם מאפשרים לעצמכם זמן התנתקות מהחיים השגרתיים  -לפחות לעשרה
ימים  -ומגיעים אלינו ,לחוויה בלתי נשכחת באשרם במדבר ,גן פורח בלב
המדבר.
בתקופה זו אתם חיים ועובדים עם האנשים באשרם למשך  6שעות ביום
(אצלנו גם יום שבת נחשב יום) ,במגוון עבודות האשרם  -בגינון ,בחיתוך ירקות,
במתיחת רשתות צל ,בניקיון ,ביצירת הסביבה ועוד.
בנוסף ,אתם משתתפים ב 2-מדיטציות ביום ,בבוקר ובערב (מדיטציות
אקטיביות ,יוגה ועוד).
תלונו בחדר משותף ממוזג עם קבוצת הוומפ ,תקבלו ארוחות וכלכלה מלאה,
וליווי בתהליך שאתם עוברים בהתאמה לצורך שלכם ולחוויות שתעברו.
תחוו גם מעגלי שיתוף ,זמן חופשי ,מדבר פתוח ,ומפגש עם קהילה מיוחדת
במינה.
תוכנית ה WOMP-הישראלית באשרם היא למעשה אחותה של תכנית
ה WOMP-המקורית ,תכנית העבודה והמדיטציה שיצר אושו באשרם שבפונה.

Want to stay with us after the festival? Speak to the Welcome center about doing the WOMP program.

שבת
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

עולם אושו

עולם
התרפיה

עולם בקול
ותנועה

עולם
תיאטרון

עולם היוגה

heartbeat
island

7:30
מדיטציית
מוות )בודהיזם
טיבטי(
אפרת הרמוני
ברודט

07:30

08:00

08:30

09:00
09:30
10:00

9:00
שיעור יוגה
מרגיע
יותם אדלר

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

11:00
ניסוי
בתנועה
משותפת
אורון אליאור
ואלון ריטר

12:30
13:00
13:30

8:30
פעימת
החיים
ולרי שפע

10:00
ריברסינג
לגלות את
אנימה
ואנימוס
11:00
שחף אלדר מדיטציית נו
מיינד
קארונה
12:00
Rebirthing
 סשןנשימות
מיוחד
לפתיחת
הלב
עדי טרם

14:00

14:30

15:00

8:00
ישיבה
שקטה
ורדאן יעקב

9:30
מדיטציית
נדברהמה
ויניטו

13:00
צ'אקרה
דאנס
אגאדה

13:30
אקוסטיק
14:00
יוגה
דידג'ריברסינ
ליאת גורליק ג  -שחרור
14:30
אחיזה
מדיטציית
מיכל ברז"ל
נאטארז׳
כהן
ירדן שפע

15:30

עולם
השמאניזם

8:30
פאלון גונג
ג'ו מונטיאנו
9:00
מפתח
השפע
אביב שטרית

11:00
פריצת
גבולות
באמצעות
NLP
יורם חן

13:00
זוגיות בריאה
אביב שטרית

16:30- 15:00

להעלות את
התדר
והאנרגיה
דודו שמאי

9:00
תאטרון שקט
יורם חן

9:00
שיעור
אשטנגה
מור חייט

10:00
צ'אקרה
סאונד
קלאודיה
דייטש

9:00
מדיטציית
גשר הקשת
בענן
רוני מקאטו

8:30
מדיטציה
מונחת עם
קערות
טיבטיות
ניר רם-נוף
9:30
על מים
ונשיות
זהרה כהן

עולם בריא

עולם
הסנגהה

8:00
יוגה
למערכת
העיכול
אורלי אופיר

9:30
 12השערים
לאיזון
הורמונלי
הוליסטי
תהל עלמה
בארי

10:30
10:30
We
לבחור מה
11:00
להרגיש בכל  - Jamminתטא הילינג-
רגע ורגע ג'אם מונחה
רוחניות
11:00
אורי לביא
חי שגיא
מעשית
יוגה צחוק
11:30
יוליה ספקטור
בגובה
צלילם עיליים
העיניים
שיר סופר
יאיר גולוב
12:30
12:30
בין הלב
עיסוי
לראש-
13:00
תאילנדי
זהירות
12:30
החויה
13:00
בזוגות
13:00
מהרווח
יוגה שמאנית יוגהניישן  -האינדיאנית
אפרת ושי
שירת
קרסו
שירלי
רן
עינת
יוגה ודמיון
להורים
הסבתא -
מודרך
וילדים
ריפוי בעזרת
בר לי וולפסון
בתשבע
שירה
בארט
שמאנית
14:00
גל שטיינר
שעת כושר
14:30
14:00
16:30 14:30
רגשי
מעגלי שבט
מי אני לא? ריברסינג
חי שגיא
בהשתתפות
 16:30- 15:00אורי מילמן
שמאני
כל הצוות
ריקודי זוגות -
טראנספרסונ
גל גרדינר
אתם
לי המוני
השחקנים
מאנו ויפית

9:30
ישיבה
שקטה
מיכאל פיין

10:30
להתרכך עד
11:00
אינסוף
בלי רטלין?!
אביטל סבג יונתן רמות

הראשיים
יעל זינגר

12:30
סטסנג -
הסרת
הסבל עפ"י
הבודהה
דיה גולן

ואהבת

be the
change

8:30
זרימת היוגה
אבי ואביבית
גרינברג

10:30
מגיע לי!
דודו שמאי

12:30
שולם עם
גופנו
קלאודיה
דייטש

14:00
משחקי
ילדים
לזוגיות
)לזוגות
14:30
ולפנויים
?Who is in
פנויות(
סאנג'יב
יעל וארי לב-
אור

10:00
להתחבר
למקור ולאור
הפנימי
עידו לזר
11:30
Exploring
your
identity
through
creative
writing
Rebekka
Windus

13:30
מעבדת
התודעה
והטלפתיה
רנן בלס
ואברהם
שמואלי

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

18:30

18:00
ריברת'ינג
18:00
No
לתפוס את
Dimension
הרגע
נירוונה אננד אסנת אורן -
אוסי אום

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

20:00
סאונד צ'ק
Anna RF
הפקה

18:00
מדיטציית
קונדליני
עופרי ברון

18:00
18:30
18:00
האטה יוגה
18:30
מאפס
ניה
פלייבק נטו  -ליאת גורליק
לאינטימיות הילה אור לזר
חוויות
ב 90דקות
מהפסטיבל
אורי מילמן
עומרי כהן
חן מימון

19:30
19:30
20:00
אלים ואלות טקס מוות
ריקוד
סוג'יי ומורן  -ולידה מחדש
20:00
הבצאטה
מוטי אליהו CReaTION
לגעת
קוסטה
שי משיח
בטנטרה
מירקין וספיר
שני

22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

23:30
Tantra For
Dummies
בן ואפרת

0:00
שבע דקות
בגן עדן
שרנו

23:30
ג'אם
קונטקט אל
תוך הלילה
אורון אליאור
ואלון ריטר

20:00
סיפורים
מהרחם -
מופע
תיאטרון
פלייבק
צלע -
פלייבק נשי

18:00
מרקחייה
מעשית
קרן פטר
18:00
שיקופים
שיקופים

20:00
אקרו-יוגה
למנוסים
זיו דיין

23:30
טקס קקאו -
Heartbeat
הארטביט

19:30
נשימה
שקטה
אמיר אזולאי

17:30
לדעת לגעת
 שיאצולהורים
וילדים
מורן שיינין
19:00
זה קל
לנקות את
הכבד
ארי לב-אור
20:30
ממלכת
התבלינים
הסודית
אמבר רוגע

18:00
מה באמת
קורה כאן?
שראל אייבר

20:00
סטסנג  -מי
אני?
דיה גולן

18:00
התמסרות
לעצמי
אור ועוזי

18:30
שיטת
העבודה -
לקום לתחיה
בעזרת
האמת
יותם אדלר

20:00
להתחבר
20:00
למקור ולאור
מפחד
הפנימי
לתשוקה
עידו לזר
מירלה סלע

23:30
מדיטציית
נאטארז'
אאדהר דמבו

שישי
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

08:00
08:30
09:00
09:30

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

16:30

8:00
מדיטציית
דיינאמיק
אגאדה

8:30
Freedom
Yoga
עינת רן

9:00
9:30
ריברסינג
להקשיב ללב מדיטציית
נדהברמה
שחף אלדר
סודאס

10:00

10:30

עולם אושו

עולם
התרפיה

10:30
מדיטציה עם
מוזיקה חיה
שיר סופר

8:30
להתעורר
לאהבה
אביב שטרית

10:30
אלכימיה של
אהבה
סוגנדהו

עולם בקול
ותנועה

8:30
פאלון גונג
ג'ו מונטיאנו

10:00
לרקוד עם
הפאנטאם
ניג'ן צבי
סמיט

עולם
תיאטרון

עולם היוגה

heartbeat
island

8:00
שיעור יוגה
לספורטאים
מור חייט
9:00
כלבלבים
וחתלתולים
אורי קורן

10:30
להקשיב
פנימה
והחוצה
עתליה זהבי
שגיא

11:00
ריברסינג
11:00
עם צלילים
מדיטציית לב
מרפאים -
אימנו
11:30
11:30
"אינסוף
להיות
טורוס
שינוי"
באמצע ביחד
אקסיס
מיכל ברז"ל
12:30
אבי בחט
רוני מקאטו
כהן
12:30
12:30
צ'אקרה
עולם אחר
חזרה
דאנס
תמר בורר
13:00
נירוונה אננד לילדות -
טנטרה
הילד הפנימי
13:30
בגובה
דיה גולן
סאונד צ'ק
14:00
13:30
העיינים
14:00
נועה זולו
למות על
ניה
שרנו
מדיטציית
הפקה
הילה אור לזר עצמינו בכדי
נאטארז'
לחיות
אאדהר דמבו
שירלי קרסו
14:30
15:00
מפחד
Rebirthing
15:30
לאהבה:
 סשן15:00
בלוז:
ללכת מעבר
נשימות
סאונד צ'ק
התקשורת הלא-
15:30
15:30
להתניות
מיוחד
אורות
מילולית
הקסומה של חיזור גורלי
נו דיימנשן
המיניות
הפקה
לפתיחת
מעיין בכור
אגאדה
סוגנדהו
עולם ריקודי-
הלב
הזוגות.
עדי טרם
יעל זינגר

9:30
מרידיאן
יוגה ו  -צ'י
קונג
יאור גיא
ברהום

11:30
אקרו-יוגה
למתחילים
זיו דיין

עולם
השמאניזם

8:30
להתעורר
אל תוך
הרגיעה
יוליה ספקטור

עולם בריא

עולם
הסנגהה

8:00
קונדליני
יוגה  -פיתוח
הרגישות
החושית
אור גל

8:00
יוגה ויניאסה
לורן דואז

10:00
9:30
אומנות
המטבח
9:30
השחרור -
פראנימה מדיטציית איזון המקודש -
ליאת גורליק
סדנת בישול
ושלום בין
הגברי והנשי
אמבר רוגע

9:30
ישיבה
שקטה
מיכאל פיין

בתוכי
אפרת הרמוני
ברודט

11:00
ממלכת
הקריסטלים
אדוה וולק

11:30
טקס 4
האלמנטים
מיתר סעדה

13:00
ליצור עם
האדמה
זהרה כהן

13:00
גונג באט'
מאנו ויפית

13:00
שיקופים
שיקופים
15:00
לילא יוגה
עמי
אדלשטיין

15:00
חכמת
הצמחים -
דרך הלקט
קרן פטר
- 16:30
17:30
מעגלי שבט
צוות המתחם

11:00
ארוחה
מלאה בכוס
אחת
אביטל סבג
12:30
להפוך
התמדה
לטבע שלך
חי שגיא
14:00
איך לדבר
על מיניות
עם ילדינו
טל קרן כץ

15:30
שינוי קל
לעיכול
יאיר גת

ואהבת

be the
change

11:00
להיפגש
באמת
יונתן רמות

13:00
מדיטציית
התעוררות
הלב
סאנג'יב
14:30
לשבת
בשקט של
הבודהה
שראל אייבר

-16:00
17:30
מעגל אמת
אור בוניס

9:30
גופי הוא
מקדש לרוחי
גיליה טואג
זלינגר

11:30
סליחה
אורגזמית
לימור בנדל

13:30
בין שמים
וארץ
מיכל נדיב

10:30
מקום
לבקבוק
בעולם
ענבר דרויאן

12:00
הראי ואני
מביקורת
לאהבה
ברהמי
13:30
בידיים שלך
לרה
איצקוביץ'

15:00
חותמות
שלמה המלך
קוסטה
 17:30- 15:30מירקין וספיר
מקל הבמבוק
שני
והרוח
סוג'יי ומורן -
לגעת בטנטרה

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

18:30
מיניות
פסיכודרמה
שמאניזם
שי משיח

19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

20:30
סאונד צ'ק
רבע
לאפריקה
הפקה

19:00
19:00
ריקוד
עוצמת
19:00
קיזומבה
צ'אקרה לופ ההסכמה
קוסטה
עופרי ברון
אייל כץ -
מירקין וספיר
ריפוי ביחסים
שני

20:30
צ'אקרה
20:30
20:30
ברידיניג -
אהבה וכל
טקס מוות
המאסטר/ית
השאר
ולידה מחדש
שבתוכי
חן מימון
מוטי אליהו
אסנת אורן -
אוסי אום

20:30
דיג'רידו -
צליל מעומק
האדמה
נועה זולו

20:00
מופע
פלייבק -
נבחרת
הזורבה

19:00
יוגה נידרה -
תחייתו של
הפניקס
יותם אדלר

20:30
צ'י קונג -
עקרונות
בסיסיים
אסף קמחי

19:00
מסע
בצלילים -
סט ריקוד
אקסטטי
אלקטרוני
מגוון
יאיר גולוב

22:00
22:30
23:00
23:30
0:00

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00

1:00
להיות
טנטרה
בן ואפרת

0:00
מדיטציית
AUM
סודאס

ביודנסה -
מיניות
אינטגרטיבית
אפרת ארגמן

1:00
פתיחת
הלאונג'
לייט צ׳יילד,
מאסטר
מיינדד ,גואו
לאבuli ,

19:00
מערכת
הצ'אקרות
ותשוקות
למזון
תהל עלמה
בארי
20:30
סדנת
טנטרה -
מסע מגוף
ללב
אפרת ושי

19:30
סטסנג -
הארה
אהבה
וזוגיות
דיה גולן

19:00
OUR
SACRED
EARTH
סודאס
20:00
תאטרון
החיים
דודו שמאי

22:30- 21:00
פיתוח
האינטואיציה
אודליה כהן-גרין

LINE - UP

שני
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

עולם
התרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

עולם
תיאטרון

עולם היוגה

heartbeat
island

עולם
השמאניזם

עולם בריא

עולם
הסנגהה

ואהבת

be the
change

08:00
08:30

8:30
נשימת בוקר
עם צוות
המתחם
צוות המתחם

09:00
09:30

10:00

10:30

10:00
סאונד צ'ק
טרייבל
מייקרס
הפקה

11:00

8:00
האטה יוגה
מור חייט

8:30
פאלון גונג
ג'ו מונטיאנו
9:00
מסע למדבר
קרן פטר

10:00
ריברת'ינג -
טסים
-10:30
לאינסוף
12:00
אסנת אורן -
אוסי אום white robe
דהרמה

8:30
סיכום
ועיבוד
התהליך
שעברנו
בפסטיבל
זהרה כהן

10:00
10:00
לזוז עם
לאן עכשיו?
המדבר
ענת ירושלמי
אורון אליאור
ואייל כצל'ה
ואלון ריטר

9:30
פינק פלויד
יוגה
Michael
Alan Sara

9:30
מקאטו יוגה
רוני מקאטו

8:00
יוגה ויניאסה
לורן דואז

10:00
יצירה
אינטואיטיבית

יוליה ספקטור

8:00
שעשועי יוגה
בזוגות
אבי ואביבית
גרינברג

10:00
הארה לחיי
היום יום -
מפגשים
אישיים עם
דיה וצוות
הסנגהה
דיה גולן

10:00
10:00
מינטימיות
מחשבות,
זוגית בשיח
לוכדי
ומגע
חלומות ומה
בשביל
שביניהם
הזוגיות-נוגה
ענבר דרויאן
ואריאל טמיר

11:30
12:00
12:30

13:00

13:30
14:00
14:30

13:00
המראה
ולרי שפע

13:00
הליכת
מלאכים
אביב שטרית

13:00
יוגה נשית
לאיזון
הורמונים
וירידה
במשקל
תהל עלמה
בארי

13:00
מעגלי שבט
בהשתתפות
כל הצוות
גל גרדינר

13:00
אלכימיה של
13:00
התודעה
מעגל סיכום
מנחי המתחם דרך סודות
האותיות
גיליה טואג
זלינגר

15:00
15:30
16:00

שעה

חמישי

08:00
08:30
09:00

שישי

שבת

ראשון

שני

8:00
יוגה
זניה

8:00
יוגה
חן

8:00
יוגה
זניה

08:00
יוגה
חן

09:30
10:00

10:00
סולם יעקב 1
וארדן

10:30
11:00

10:00
סולם יעקב 2
וארדן

10:00
סולם יעקב 3
וארדן

10:00
אקרותרפיה בשילוב
מסאז' תאילנדי
יערה ורז

11:30
12:00

12:00
אקרובלנס מתחילים
יערה ורז

12:30
13:00

12:00
הולהופ
עדי חסון

12:00
אקרויוגה אווירי זוגות
עדי וחן

12:00
גמישות
עדי מינק

13:30
14:00

14:00
גמישות
עדי מינק

14:30
15:00

14:00
סדנת ליצנות
שירי שחר

14:00
ג'אגלינג
ירדן

15:30
16:00
16:30
17:00

16:00
אקרויוגה
עדי וחן

16:00
קונטקט
אימפרוביזציה
חן

16:00
אקרובלנס
אמיר ומירב

16:00
עמידות ידיים
דני

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

18:00
מחול אימפרוביזציה
דני

18:00
גמישות
עדי מינק

18:00
אקרו מתקדמים
יערה ורז

14:00
ג'אגלינג בתנועה

ראשון
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

עולם אושו

עולם
התרפיה

עולם בקול
ותנועה

עולם
תיאטרון

עולם היוגה

heartbeat
island

08:00

08:30

8:00
מדיטציית
דיינאמיק
דהרמה

8:00
קונדליני יוגה
מורן ברדע

8:00
פאלון גונג
ג'ו מונטיאנו

8:30

8:00
Dj Uli
הפקה

PRANAKRIYA

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00

9:30
סאונד צ'ק
להקת
פאראדשק
הפקה
10:30
להקת פיוז׳ן
הודי -
פאראדשק
הפקה

11:30

9:00
נשימה ליום
קסום
9:30
צוות המתחם מדיטציית נו
מיינד
נרבאיה
10:30
ריברסינג
לגלות את
הגיבור
בתוכך
שחף אלדר

12:00

11:00
מדיטציית
נדברהמה
עופרי ברון

12:30
12:30
צ'אקרה
No
ברידינג
Dimension
בסימן
הזוגיות
Meditation
שבתוכי
ניג'ן צבי
אסנת אורן -
סמיט
אוסי אום

12:30
13:00
13:30

YOGA
Michael
Alan Sara

10:00
מי אני
באמת?
מוטי אליהו

12:00
הילד
הפנימי
במערכות
יחסים
דיה גולן

9:00
צ'י קונג -
לפתוח את
הלב
אסף קמחי
10:30
הנוכחות
בציר האמצע
אבי בחט

12:00
סימפוניה
לקונטקט
וצבע
אורון אליאור
ואלון ריטר

14:00
14:30

15:00

14:30
סאונד צ'ק
היללה
הפקה

- 14:00
1530
ריברסינג
שירה אדלר

14:00
מדיטציית
נאטארז'
אגאדה

15:30
16:00
16:30
זן שיאצו
למתחילים
יאור גיא
ברהום

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

18:00
מופע
מנטרות
נירוונה אננד

17:00
מדיטציית
קונדליני
ירדן שפע

18:00
ספידייט
עומק
איה זקן

20:30
21:00

20:00
סאונד צ'ק
סומסום
הפקה

20:00
משחקי
התשוקה
חן מימון

16:30
להתעורר
אל היעוד
אפרת שר-
שלום

18:30
EDEN
שי משיח

19:30

20:00

14:30
"קורס
בניסים" -
פחד או
אהבה
אפרת שר-
שלום

20:00
Rising in
Laughter
טרלה

20:30
פשוט להיות
ברהמי

21:30

14:30
Unleash
The
Goddess
Within
עינת רן

16:30
טיפול במגע
ותנועה על
בסיס
הגישות של
רולף
)רולפינג(,
וטרייגר
אבי בחט

19:00
ריקוד
קיזומבה
קוסטה
מירקין וספיר
שני

9:30
מועדון
ארוחת
הבוקר
איה זקן

11:00
עזרה
ראשונה
טבעית
אדוה וולק

13:00
13:00
יחסים בראי
מדיטציית
עצמי
13:30
תדרים
ענת ירושלמי קונדליני יוגה
ואפירמציה
ואייל כצל'ה מורן ברדע
חיובית
ברק סרילן
לייט צ׳יילד

16:00
הפלפל
מעיין בכור

18:00
יותר משניים
אורי קורן

20:00
Impro
- AllStars
מופע

19:30
קוֹּל ,תנועה
וחיות אחרות
אורון אליאור
ואלון ריטר

20:30
ג'אם
אימפרוביזציה
קונטקט
20:30
קורע מצחוק
הו'אופונופונו
ואלתור
יהונתן
גל שטיינר
משותף
יעקוב
עדי טרם אורון אליאור
ואלון ריטר

11:00
להיות כד
אופירה
אלקובי

13:30
מעגלי שבט
בהשתתפות
כל הצוות
גל גרדינר

עולם בריא

8:00
יוגה
למערכת
העיכול
אורלי אופיר

9:30
ארוחה
מלאה בסלט
אחד  -סדנת
טעימות
אביטל סבג
11:00
מהו שפע
תזונתי
אמיתי
זהר צמח
וילסון

12:30
שיאצו
בזוגות
מורן שיינין

17:30
סדנת אמן
עם Master
Minded
Master
Minded

9:30
ישיבה
שקטה
מיכאל פיין

10:00
מיינדפולס
זוגי
10:30
בשביל
11:00
סטסנג  -בין
הזוגיות-נוגה
Draw me
התעוררות
ואריאל טמיר who you
להארה
are
דיה גולן
Rebekka
Windus
12:00
לב טהור -
הפעלת
12:30
12:30
תודעת
לשחק עם
 ?Who is inהאחדות
הפחד
סאנג'יב
גיליה טואג
ולרי שפע
זלינגר

14:00
14:00
 Celebratioלתפוס את
 - nshipאיך
הרגע
להפוך את
לרה
חיי הזוגיות
איצקוביץ'
לחגיגה
בן ואפרת

14:30
לפצח את קוד
בראשית
תהל עלמה
אמיר אזולאי
בארי

17:00
מסע צלילים
מרפא עם רן
גרסון
שפי אורן

17:00
כנס על
דיאטה של
יוגי
לורן דואז

ואהבת

8:00
קונלדיני
יוגה -
הבסיס
לאינסופיות
אור גל

14:00
תזונה,
הורמונים,
משקל
ואנרגיה:

16:00
בנית טוטם
אישי
שפי אורן

15:30
קונדאלילא
יוגה
אשלי שלקטה

17:30
אקרו-יוגה
לזוגות
זיו דיין

8:00
אומנות
השחרור -
מדיטציית
איזון ושלום
בין הגברי
והנשי בתוכי
אפרת הרמוני
ברודט

9:00
ליצור עם
האדמה
זהרה כהן

9:30
שיעור יוגה
מעורר
יותם אדלר

11:00
פסיכודרמה -
היכל של
11:30
מראות
יוגה נידרה
עומרי כהן
עמי
אדלשטיין

עולם
השמאניזם

עולם
הסנגהה

16:30
מעגל אמת
אור בוניס

18:30
18:30
לשבת
בלוז הסוכר
בשקט של
זהר צמח
הבודהה
וילסון
שראל אייבר

20:00
סטסנג -
הדרך
להארה
דיה גולן

18:00
תקשורת
מקרבת
מינית -
בהירות
והסכמה
בשיח
האינטימי
לאונור
גבריאלי

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

00:30

01:00

0:00
מדיטציית
AUM
סודאס

17:00
כלים שלווים
להתמודד
עם לחץ
טל לנגנס

18:30
איורווידה
ומחזורי ירח
אשלי שלקטה

20:00
תקשור
20:00
קסם המגע  -בשלושה
צעדים
מגע אוהב
לריפוי ואיזון אודליה כהן-
גרין
הצ'אקרות
אור ועוזי

22:00

23:30
מדיטציית
נשמות
תאומות
בן ואפרת

be the
change

23:30
טקס הסרת
צעיפי האגו
לאונור
גבריאלי

סדנאות יום שישי
 - No Dimension Meditationמדיטציה מבית אושו המשלבת תנועות מהריקודים
המקודשים של המורה המואר גורג’ייף ,יחד עם טכינת הווירלינג  -סיבוב סביב עצמך -
הלקוחה מעולם הסופיזם .מדיטציה ייחודית אשר יוצרת מרכוז ואינה מאפשרת למיינד
לנדוד .אגאדה ,עולם אושו 15:30

 - Our Sacred Earthמדיטציה זו היא מסר על הבנת האחריות שיש לנו לדאוג
לכדור הארץ על ידי כך שנדאג קודם כל לעצמנו .כל אחד מאיתנו יכול ליצור גל
קטן של טרנספורמציה על ידי התבוננות פנימה ופתיחת הלב לעצמנו ,לאחרים
ולכדור הארץ .סודאסBe the Change 19:00 ,

טורוס אקסיס  -מסע חקר מעמיק בן שעתיים דרך מגוון מסורות התנועה בליווי
מדיטציה מונחת ודמיון מודרך אל עבר עוררות ואקטיבציה של כוח החיים בריקוד
אקסטטי וחופשי .את המסע מנחים רוני ״מקאטו יוגה״ שישלב בין אמנויות הצ׳י קונג
ותנוחות מסורתיות וברק ״לייט צ׳יילד פרוג׳קט״ שינגן דיג׳יי סט לייב ויגיב ברגש לכל
שינוי והתפתחות בחלל .רוני מקאטו ,זורבה הבודהה 11:30

 - Rebirthingסשן נשימות מיוחד לפתיחת הלב  -סשן נשימות מיוחד לפתיחת
הלב  -מוזמנים למסע מרגש ועצמתי ,בוא נשלב מדיטציה ,תנועה ונשימה מעגלית
ומודעת .בעזרת כל אלה נפתח את הלב המדהים שלנו ,נשחרר חסימות ודפוסים
מעכבים ,נזרים אליו אנרגיית חיים חדשה ונביא לו ריפוי עמוק ואהבה ללא תנאי.
ההרשמה מראש דרך האינפו .עדי טרם ,עולם נושם 15:00

 - Freedom Yogaסדנת יוגה רכה וזורמת המבוססת על ויניאסה יוגה ומתמקדת
בגילוי מרחב פנימי שקט ושליו .בתרגול נשלב תנועה דינאמית ורציפה עם תנועות
זעירות ומודעות ,בשילוב מיקוד על הנשימה .ניצור בהירות במיינד ונינוחות בגוף ונאפשר
ל”אני” הטבעי והפראי שלנו להפציע .עינת רן ,זורבה הבודהה 08:30

Vinyasa Yoga - This Vinyasa class will focus on the digestive system
and reconnecting with our solar plexus, sacral and root chakras. The
movements are designed to allow the flow to circulate freely in the
digestive organs and to help finding a natural balance and well-being.
The workshop will be taught in English, and is suitable for all levels of
לורן דואז ,עולם בריא experience. 08:00

חזרה לילדות  -הילד הפנימי  -כל מבוגר נושא בתוכו את הילד הפנימי שמסמל
את ההתניות שדרכם חונכנו ,דפוסי ההתנהגות האוטומטים שלנו והפגיעות שספגנו
בילדותנו .כדי ליצור שינוי בר-קיימא בחיינו כיום ,עלינו לחזור אל המקור -הילדות שלנו.
זהו מסע מרגש אל מחוזות ילדותינו ופגישה מחודשת עם הילד הפנימי החי בתוכנו .דיה
גולן ,עולם התרפיה 12:30
קונדליני יוגה  -פיתוח הרגישות החושית  -שיעור יוגה מיוחד לשליטה עצמית דרך
פיתוח הרגישות החושית .קונדליני יוגה היא שיטה עתיקה ,מדויקת ובעלת עוצמה רבה
המשלבת תנועה ,נשימה ,מנטרה ומדיטציה על מנת ליצור איזון ,בריאות ושפע ברבדים
השונים בחיינו .השיעור כיפי ,מלווה במוזיקה ותנועה ,מזרים את האנרגיה בכל הגוף,
מעורר בהירות מחשבה ומרגיע .אור גל ,ואהבת 08:00

 - Sweatlodgeסווטלודג’ הוא טקס היטהרות וחיבור אל אמא אדמה והבריאה.
בטקס נכנס למבנה עגול קטן וחשוך ,המייצג את הרחם של אמא אדמה .נשב
יחד ,נחבור ,נתפלל ונשיר; נתחדש וניזכר בעוצמה והעצמה ,כמים מחיים ,מטהרים
ומחדשים .ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .נא להביא מגבת ובגד
נוח להזעה .עלות ההשתתפות  .₪ 50 -גל גרדינר ,מדבר 19:30
אהבה וכל השאר  -אהבה מאפשרת לנו ,לרגעים ,את החוויה של לא להיות לבד
בעולם .דרך מפגשים אנושיים נחקור תנועה ,דרמה וחיים .נחקור את הדרך שלנו
לאהבה ואת המחסומים הפרטיים שיש לנו בדרך הזו אל חווית הביחד .חן מימון,
עולם התרפיה 20:30
אומנות השחרור  -מדיטציית איזון ושלום בין הגברי והנשי בתוכי  -בסדנה נאפשר
לעצמנו מרחב בטוח ונעים לגעת בזכרונות ,חוויות ,תחושות שלא משרתות אותנו
יותר ונאפשר לעצמינו לשחרר אותן ולהחליף אותן בחוויה אחרת על ידי שיטה
מיוחדת שמגיעה מעולם ההיפנוזה האריקסונית .במדיטציה נצלול פנימה לתדר
הזוגיות שבתוכינו ונכיר טוב יותר את האנרגיה הנשית והגברית .אפרת הרמוני
ברודט ,עולם השמאניזם 10:00

חמישי
 17:30טקס פתיחה
תתכוננו להישרף ולהיוולד מחדש
LIKE A PHOENIX FROM THE FIRE

Highlights

שישי

ראשון

 11:30טורוס אקסיס רוני מקאטו
סדנה חדשה וסוחפת מבית heartbeat
 20:30דיג’רידו  -צליל מעומק האדמה נועה זולו
 1:00מעגל שיר תפילה מאיר באשרם יונתן מאיר ושיר סופר
המקום לפתוח הקול

 10:30פאראדשק  -להקת פיוז׳ן הודי
 17:00מסע צלילים מרפא עם רן גרסון ושפי אורן
 18:00מופע מנטרות נירוונה אננד
 4:00סווטלודג’ גל גרדינר
נתחדש וניזכר בעוצמה והעצמה ,כמים מחיים ,מטהרים ומחדשים.
ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו.

שבת
 13:30אקוסטיק יוגה ליאת גורליק
חוויה עמוקה המחברת מוזיקה עם הגוף והנפש.
 14:30ריברסינג שמאני טראנספרסונלי המוני מאנו ויפית חוויה בלתי
נשכחת של נשימה תוך תנועה
וריקוד אקסטטי לצלילי טרנס שמאני.
בהרשמה מראש בinfo -
 23:30טקס קקאו  Heartbeat -הארטביט
הרשמה מראש ב-HeartBeat Island

שני
 9:30פינק פלויד יוגה Michael Alan Sara
Take a dive into the Dark Side of the Moon
 13:00הליכת מלאכים אביב שטרית
לצלול פנימה אל האמת

סדנאות יום חמישי
 - Humaniversity AUMמדיטציה חברתית מבית היוצר של היומניברסיטי של
וירש בהולנד 14 .שלבים של מכבסת רגשות טוטאלית  -כעס ,שמחה ,בכי ,צחוק,
שיגעון ,שקט ומיניות .נאפשר לעצמינו להיכנס למערבולת בקשת הרגשות ונפתח
גמישות רגשית ,מודעות והצצה אל המרכז השקט שבתוכנו .אאדהר דמבו ,עולם
התרפיה 00:00
 - Samasati Meditationהמדיטציה העמוקה הזאת נוצרה על ידי וירש בהשראתו
של אושו ,במטרה להביא מודעות להכחשה ולפחד שיש לנו מהמוות .המדיטציה
תאפשר לנו לתרגל את אומנות ההתבוננות במקום להיות קורבן של הנסיבות.
נזכיר לעצמנו להיות מודעים ולבחור להעריך את החיים ולא לקחת אותם כמובנים
מאליהם .סודאס ,עולם אושו 20:00
Set Your Heart on Fire - Connecting, feeling and respecting our heart’s
voices, longings and needs is crucial on the path toward self-love,
awareness and living an authentic life. We will dive into our heart space
to find out what is waiting inside to be discovered. There is a wild, warm
and passionate fire burning in your heart! Come join this workshop to
 .Ignite your inner flame! In Englishטרלה ,עולם התרפיה 16:00
רגע לפני שקופצים מהצוק  -חן מימון ,עולם תיאטרון 20:30
אימפרודייט  -למצוא אהבה זה משחק  -חגיגת הכרויות מאולתרת ,מפתיעה ומהנה
בה אנו מזמינים אתכם לפגוש רווקים ורווקות בדרך שונה ולא שגרתית .במהלך
האירוע כל משתתף יפגוש מספר רב של פרטנרים ,באווירה משוחררת וספונטנית,
דרך משחקי תיאטרון ואימפרוביזציה מפתיעים ובעיקר מצחיקים .עדי טרם ,עולם
תיאטרון 22:30
אש השבט  -אש במדבר עם שירים והוויה במסורת שבטי צפון אמריקה .גל גרדינר,
מדבר 23:00
בריאות בשקל תשעים  -איך אפשר להיות בריא וגם לחסוך כסף? כיצד להרכיב
ארוחות פשוטות ,מזינות ומהירות הכנה ללא מאמץ? אילו אביזרים כדאי שיהיו בכל
מטבח ועל אילו אפשר לוותר? הרצאה מומלצת לסטודנטים תפרנים ואנשי משרד
עסוקים במיוחד .יאיר גת ,עולם בריא 21:30

מדיטציית קונדליני  -אחת המדיטציות הפופולאריות מבית אושו .מדיטציית ערב
שחלקה הראשון אקטיבי ,משחרר ופותח וחלקה השני פאסיבי וממוקד בהתבוננות.
נעורר את אנרגיית המיניות והחיים אשר תעבור איתנו מסע בין הצ’אקרות ,משקשוק
דרך ריקוד ועד לרגיעה מוחלטת .גיאני ,עולם אושו 16:00
מודעות דרך הגוף  -מטרת הסדנה היא לעזור לנו לפתח מודעות לעצמנו ולסביבה על
ידי הגברת המודעות לגוף ושפת הגוף ,הקשבה לתחושות ורגשות שלנו ושל חברינו,
פיתוח יצירתיות ודמיון והרחבת התודעה .הסדנה כוללת משחקים חווייתיים בקבוצה,
תנועה בחלל ,שינוי מקצבים ,עבודה עצמית ובזוגות וכל זאת בדגש על מודעות לכאן
ועכשיו ולהקשבה .יאור גיא ברהום ,עולם בקול ותנועה 20:00
מסעות שמאניים  -מסע שאמני הנו מסע לעולמות אחרים בדרך פשוטה .בליווי התוף
המחבר לתדרי אמא אדמה נאפשר לעצמנו לצאת למסע בזמן ובמרחב שונה ממה
שאנו רגילים ביום יום ,ונמצא את חיות הטוטם (חיות העוצמה) שלנו .נאפשר ל”רסיסי
חיים” אבודים לחזור ולהעצים אותנו ,לשאול את שאלות ליבנו ולקבל תשובות וריפוי.
גל גרדינר ,עולם השמאניזם 21:00
מעבדת התודעה והטלפתיה  -מעבדת התודעה והטלפתיה היא פרויקט מדעי-
רוחני החוקר מאפיינים שונים של התודעה ובודק אותם באופן מיידי .שאלת העל של
המעבדה היא זו הנוגעת ליצירת חיבור תודעתי בין שני אנשים ומעלה באופן מודע,
כלומר ,טלפתיה .במפגש נבצע תרגולי שליטה בקשב ,תרגולי שליטה בקלט ופלט
אנרגטי ונבצע סדרת מדיטציות המתמקדות ביצירת טלפתיה .רנן בלס ואברהם
שמואליBe the Change 20:00 ,
אכילה אוהבת  -בסדנה נלמד להכיר את מנגנוני הרעב שלנו .נבין מה זו אכילה רגשית.
נבדוק איך זה מרגיש לאכול כשהגוף מבקש ואיך מרגיש כשהנפש זקוקה .נתנסה
בכמה טריקים וטיפים שיאפשרו לנו לייצר חוויה חדשה באכילה שלנו ואולי נגלה על
עצמנו דברים שיפתיעו אותנו .טל קרן כץ ,עולם בריא 20:00
סטסנג  -מהי הארה?  -מהי הארה? מהן חוויות התעוררות? מהו החיפוש הרוחני? ומי
אני בתוך כל זה? .התעוררות והארה הם שני מונחים אשר מתערבבים זה בזה ומייצרים
בלבול בקרב מחפשים רבים .במפגש זה נעשה סדר בין המושגים ונקבל הנחיה
לחקירה עצמית שתאפשר לנו לגלות את כל התשובות בעצמינו .מוזמנים באהבה
למפגש חקירה עצמית מונחה ושיח אמת מרתק .דיה גולן ,עולם הסנגהה 20:30

הארטביט אקספרימנט  -ברק ורוני ,מייסדי הארטביט ,בסדנת הליבה שלהם.
שילוב בין פיוז׳ן ,מסורות התנועה ,מוזיקה אקספרימנטלית וריקוד אקסטטי וחופשי.
ברק סרילן לייט צ׳יילד ,זורבה הבודהה 20:00

 - A dynamic Lila Yoga Flow weaved with Kundalini Kryas toקונדאלילא יוגה
awaken the energy within the body, and to unleash our fire power. We will
burn up old toxins in the mind and body, and awaken to the magnificence
אשלי שלקטה ,עולם היוגה that is our being. In English. 20:00

הליכת מלאכים לפתיחת המתחם  -חוויה שמיימית שאסור לפספס .סדנה בה אני
מזמינה אתכם לפתוח את הלב לאהבה ,להתמסר ולחוות .כמה שזה פשוט לאהוב,
וכמה שזה מעצים ומביא ריפוי לגוף ולנשמה .הליכת מלאכים הינו תהליך מונחה
שמהותו היא הענקת חום ,אהבה ,מגע קשוב וחיבוק לכל אדם באשר הוא .כל זאת
במרחב מוגן ,בטוח ,מכיל ואוהב .מנחי המתחם ,ואהבת 16:00

קלפי מסרים שמאירים את הדרך  -מפגש מרתק עם נקודות המבט שלנו על החיים.
לכל אחת מאיתנו ישנם תחומי חיים שאיננו מרוצות מהם .בעזרת קלפי מסר נחשוף
לפחות דפוס אחד שנוכל לזנוח ,ולקבל מן הקלפים דרך התנהלות חדשה .אודליה
כהן-גריןBe the Change 22:00 ,

הקשבה  -זה כל הסיפור  -כולנו חלק מרקמה אנושית אחת חיה וסיפורינו
משתלבים אלה באלה .באמצעות טכניקות פשוטות נתרגל הקשבה אמפטית,
נחשף לסיפורים אישיים של משתתפים נוספים ונראה כמה הסיפור האישי שלנו
פוגש אנשים אחרים באמצע הדרך .טל לנגנס ,עולם התרפיה 20:00
ואל עצמך תשוקתך  -סדנת אהבה וקבלה עצמית דרך שימוש באנרגיה המינית.
נשתמש בתרגילים מעצימים שיחזקו את הדימוי העצמי ויפתחו את החיבור לגוף
שלנו .הסדנה מתאימה לכל מי שמעוניין לעבוד על אהבה וקבלה עצמית ללא
תנאי .יחד ניצור ערוץ פתוח לאנרגיה המינית לעבור ולחבר את צ’אקרות הלב והמין
ליצירת ערך עצמי גבוה .לימור בנדל ,ואהבת 22:00
טקס פתיחה  -תתכוננו להישרף ולהיוולד מחדש -
 .LIKE A PHOENIX FROM THE FIREמורפוזה ,רוני מקאטו ו,D.J. Doobo-
זורבה הבודהה 17:30
יוצרות את מקדש החיים  -אלטר נשי  -יצירה של מקדש פיסי נשי המחבר בין
האלמנטים וכוחות החיים .ניגע במים ,באדמה ,באוויר ובאש ובחומרים טבעיים שונים
וניצור מהם ,יחד ,יצירה משותפת שתשרת כמרכז נשי אנרגטי במתחם השאמאניזם
לאורך הימים .זהרה כהן ,עולם השמאניזם 16:00
לבחור את חיינו  -אנו עוברים חיים שלמים המבוססים על הבחירות אותן עשינו
בדרך .האם אנו מודעים לאופן בו בחרנו את הבחירות האלו? האם ניתן לבחור
אחרת? בסדנה קצרה ומלאת תנועה וריקוד ניתן את הדעת לשאלות אלו ונענה
על חלקן .קלאודיה דייטש ,עולם בקול ותנועה 22:00
מדיטציית  - Dancing with the Masterאושו אמר ‘ -אל תהיה הרקדן ,היה
הריקוד’ .במדיטצייה נחווה שחרור ,הכרה ,וחווית הגוף לצלילי כל סגנונות המוסיקה.
בואו להכיר את הריקוד שאתם .ורדאן יעקב ,עולם אושו 21:30

ריברסינג  -תהליך אישי ובו נעשה שימוש בטכניקות נשימה כדי להסיר חסימות או
מתחים פיזיים נפשיים ורגשיים .הנשימה שוטפת אותנו מאנרגיה ישנה ומפנה מקום
לחדשה ,מחברת אותנו ללב ,מגבירה את היכולת לקבל ולתת אהבה ,מחזקת את
האינטימיות במערכות יחסים ומגבירה את היצר המיני .הנשימה עוזרת לנו להתבונן
פנימה ומאפשרת לנו להיות נוכחים כאן ועכשיו .ההרשמה מראש בעמדת האינפו .שירה
אדלר ,עולם נושם 22:00
ריברסינג  -הנשימה כצוהר לנשמה  -תהליך ריפוי עצמתי ,מנער ומשחרר המתרחש
כולו דרך הנשימה .בעזרת הנשימות נשחרר את עצמנו מעקבות ,פחדים וטראומות
ונתמלא בחמצן ואנרגיית חיים .תהליך זה עוזר לשחרר אנרגיה שתקועה בגופינו ,להניע
אותה ולשטוף אותה החוצה מאיתנו .ההרשמה מראש בעמדת האינפו .מאנו ויפית,
עולם נושם 20:00
ריפוי באמצעות ציורי גוף  -לרובנו ,אם לא לכולנו ,יש “סיפור” שקשור לדימוי הגוף
שלנו  -שמן מדי ,רזה מדי ,נמוך מדי ,לא פרופורציונלי וכו’ .בסדנה נקדיש את הזמן
לחיבור לאנרגיית קבלה וריפוי .חוויה ייחודית ,רכה ועצמתית שתביא חיבור לגוף ,לנפש,
לשלווה הפנימית וליכולת הריפוי האישית של כל אחד ואחת .מומלץ לבוא בלבוש
מינימלי (בגד ים) מתחת לבגדים הרגילים .יעל וארי לב-אור ,ואהבת 20:00
שבע דקות בגן עדן  -בואו לשחק את משחק הילדים הידוע והפעם כבוגרים ובסביבה
מוגנת .המפגש ידגדג את הגבולות שלכם בנושא בחירת פרטנר ,אינטימיות ומגע .זו
הזדמנות גדולה לגלות עד כמה  juicyאתם יכולים להיות .שרנו ,עולם התרפיה 22:00
שיקופים  -מפגש אישי ועוצמתי עם אדם הרואה דרך העין השלישית את ההילה של
העומד מולו ,וכך יכול לפרוס תמונה שלמה על סך רבדיו .הסתכלות על נשמה ,ייעוד,
אהבה ,מימוש ,קונפליקטים ובחירות .זוהי הזדמנות למתנה באורך חצי שעה ,של מפגש
אמתי ונוגע המעניק הכוונה ובהירות לחיים .ההרשמה מראש ב.Heartbeat Island -
שיקופיםHeartbeat Island 20:00 ,

סדנאות יום שישי
להיפגש באמת  -כיצד ניתן להיפגש באמת? האם יכולים אנו להיפגש באופן ישיר
ללא מילים ,ללא המסיכות ,התפקידים וההרגלים? מוזמנים לגלות בעצמיכם ,במפגש
מדיטטיבי ייחודי הלוקח אותנו למפגש ישיר ,ללא תיווך עם עצמנו ועם האחר .במפגש
נגלה מה קורה כאשר אנו נפגשים מתוך מקום של נוכחות מלאה ,התבוננות וחקירה.
יונתן רמות ,עולם הסנגהה 11:00
להפוך התמדה לטבע שלך  -כמה פעמים אמרתם לעצמכם ‘מחר אני מתחיל דיאטה’,
‘מחר אני מתחיל לעשות כושר’‘ ,מחר אני מפסיק לעשן’? בסדנה נלמד איך להתמיד
ללא ממאמץ ולהצליח לעשות שינויים שנמשכים לאורך זמן .נדבר על דרכים יעילות
ומעשיות לדבוק בהחלטות שלנו ,כדי שנוכל לחיות את החיים שאנחנו רוצים וראויים
לחיות .חי שגיא ,עולם בריא 12:30
להקשיב פנימה והחוצה  -איך שחקנים מביאים את עצמם לבמה? בסדנה זו נענה
על השאלה .זוהי סדנה חווייתית העוסקת בדבר החשוב ביותר במשחק  -הקשבה.
נלמד להקשיב לעצמנו ,לחוש את האימפולס הפנימי שמוביל אותנו ולהיות קשובים
לפרטנרים שלנו .דרך הכלים שנלמד נוכל לפתח מערכות יחסים על הבמה וליצור רגעי
משחק אותנטיים אמתיים .עתליה זהבי שגיא ,עולם תיאטרון 10:30
להתעורר לאהבה “ -אני אהבה” ,זו אינה הצהרה נסיבתית אלא בחירה הווייתית.
מוזמנים למסע מפעים בין צלילים וצבעים ,בתנועה ומגע ,החוצה ופנים .לעורר דרכים
לריפוי והגשמה ,ולהכיר באהבה כדרך חיים .אביב שטרית ,עולם התרפיה 08:30
להתעורר אל תוך הרגיעה  -מדיטציה בדמיון מודרך והתעוררות הגוף עם מתיחות
ותנועות מעולם הקונדליני .יוליה ספקטור ,עולם השמאניזם 08:30
לילא יוגה  -לילא יוגה היא יוגה מסוג האתה ויניאסה ומוגדרת כפילוסופיה בתנועה,
כלומר שבנוסף לתרגול הפיזי יש הרבה מטאפורות לטבע ולחיי היום יום .התרגול מנקה
את הנאדיס ,ערוצי האנרגיה בגוף ,ומעודד אותנו לחיות בקלילות ,מודעות ואהבה כלפי
העולם .עמי אדלשטיין ,עולם היוגה 15:00
ליצור עם האדמה  -סדנה להכנת צלמיות וכלים מהאדמה המקומית שבמדבר .נבין
ונכיר את העקרונות הבסיסיים של העבודה עם החומר ונזכר בקשר הקדום של האנושות
עם האדמה .נאסוף ,נערבב ,נלוש ,נתלכלך וניצור .סדנה חוויתית לחיבור מתחדש עם
האדמה .זהרה כהן ,עולם השמאניזם 13:00
למות על עצמינו בכדי לחיות  -הסדנה מציעה התבוננות על התנועה הפנימית שלנו
והמכשולים שאנו מציבים לעצמנו בדרך לאהבה עצמית .דרך תיאטרון הנפש נגלה
חסמים העומדים בדרכנו לחיבור אותנטי עם העצמי ולחיים בסנכרון עם מהותנו
ורצונותינו האמיתיים ,עוד לפני שהפחד התחפר בנו .בשילוב ריפוי אנרגטי לאיזון גופי
האור .שירלי קרסו ,עולם תיאטרון 14:00
לרקוד עם הפאנטאם  -מסע רך של תנועה ודמיון מודרך ,מלווה בצלילי הפאנטאם
הקסומים והמרפאים .ניג’ן צבי סמיט ,עולם בקול ותנועה 10:00
לשבת בשקט של הבודהה  -באמצע הרעש ,המסיבות והפעילות הרוחשת של
הפסטיבל ,עוצרים הכל ונכנסים פנימה .כאן ניתן למצוא את השקט בלב ההמולה ,כאן
אפשר 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 14:30
מדיטציה עם מוזיקה חיה  -שיר סופר במסע פסיכאדלי סוחף ומהפנט .מוזמנים לעולם
של צלילים עיליים הנובעים מתוך השקט .המופע משלב נגינה על גונגים ,כלי מיתר,
מסור יער ,שירת צלילים עיליים (אוברטונים) וקערות טיבטיות .שיר סופר ,זורבה הבודהה
10:30
מדיטציית דיינאמיק  -מדיטציית הבוקר הנודעת מבית היוצר של אושו .דיינאמיק היא
דרך מהירה ,אינטנסיבית ויסודית לשבור תבניות שהשתרשו בגוף ובנפש ולחוות את
החופש ,ההתבוננות ,השקט והשלווה החבויים בתוכנו .מדיטציה שכולה עבודה ביו-
אנרגטית מאמצת ויחד עם זאת מתגמלת .אגאדה ,עולם אושו 08:00

מדיטציית התעוררות הלב  -ההתעוררות שלנו היא מסע תהליכי בו אנו הולכים
מהמיינד אל הלב .בסדנה מרגשת זו נתמסר לאנרגיה של האהבה שהיא אנחנו,
דרך מדיטציה בשלבים ועבודה עם הקואן “מהי אהבה?” .נצא מהמדיטציה בלב
פתוח ואוהב להמשך הפסטיבל .סאנג’יב ,עולם הסנגהה 13:00
מדיטציית חשיכה של אושו  -בני אדם מפחדים מהחשיכה עוד מימי קדם .כדי
להתמודד עם פחד קדום זה אפשר למדוט ישירות אל האפלה .זוהי מדיטציה
ייחודית של אושו אשר לוקחת השראה מעולם מהטנטרה ובה בוהים בחשיכה
מוחלטת .בחלקה השני מקשיבים לקטע קצר ומעורר של אושו ,בעודינו שוכבים
בתנוחה בה היינו ברחם אימנו .נרבאיה ,עולם נושם 02:00
מדיטציית לב  -מדיטציה אקטיבית מבית היוצר של אושו .ריקוד סופי לפתיחת
הלב .בעזרת מספר תנועות פשוטות ונשימות נשחרר אנרגיות ישנות מצ’אקרת
הלב שלנו ונטען אותה באנרגיות חדשות ומרעננות ,להזרים את מעגל הנתינה
והקבלה .לאחר העבודה עם הגוף נשב ביחד וכל אחד עם עצמו להתבוננות .אימנו,
עולם אושו 11:00
מדיטציית נאטארז’  -מדיטציית ריקוד מבית אושו .נתמסר אל המוזיקה ואל
הריקוד תוך העמקה במדיטציה ושימוש בגוף הרוקד כעוגן לכאן ועכשיו .ניתן לגוף
לרקוד בעצמו ,נהנה ופשוט נהייה .השילוב האידיאלי בין הזורבה לבודהה .אאדהר
דמבו ,עולם אושו 14:00
מדיטציית נדהברמה  -מדיטציה מבית היוצר של אושו המבוססת על טכניקת
המהומים טיבטית עתיקה .באמצעות המהום ניצור רטט בגוף ,ודרך תנועות ידיים
שמרכזן בטבור ניתן ונקבל אנרגיה .נתחבר למרכז של עצמנו וניצור איזון פנימי
והרמוניה בין הגוף לנפש .סודאס ,עולם אושו 09:30
מופע פלייבק  -נבחרת הזורבה  ,עולם תיאטרון 20:00
מיניות פסיכודרמה שמאניזם  -מבוא לאורח חיים טנטרי .אם הייתי אותנטי באמת,
מה הייתי משיל מחיי? ולמה הייתי מתחבר? דרך יחסים ,מיניות ושמאניזם נפגוש
התפתחות רוחנית לעומק התודעה ,ונפרוץ מוגבלויות לחופש אמיתי .שי משיח,
עולם נושם 18:30
ממלכת הקריסטלים  -בסדנה זו נעסוק בישויות הקסומות והמרפאות הקרויות
קריסטלים .נערוך היכרות בסיסים עם הקריסטלים ,נלמד מאיפה הם מגיעים ,איך
אפשר להשתמש בהם למטרות ריפוי ונדון גם בשיטות השונות לטיהור קריסטלים.
נתמקד במספר קריסטלים המתאימים לעבודה על הצ’אקרות השונות ונלמד איך
ליצור איתם קשר ואיך לעבוד איתם ביום-יום .אדוה וולקHeartbeat Island 11:00 ,
מסע בצלילים  -סט ריקוד אקסטטי אלקטרוני מגוון  -ריקוד אקסטטי הוא מרחב
תנועה מודעת .בואו לשחרר את הכל! חסימות ,עייפות ,חוסר מנוחה .בואו להתחבר
בנשימות ,במדיטציה ,ביוגה ובתנועה ,ועד לריקוד האקסטטי .המוזיקה תלווה שלבים
שונים בין רגיעה לריקוד ,מהתכנסות ועד למצב טרנס .אין כמו לחגוג את החיים
בתנועה ובמוזיקה נעימה ,מרגשת ומקפיצה .יאיר גולובHeartbeat Island 19:00 ,
מעגל אמת  -לרבים מאיתנו יש דבר או שנים שהיינו רוצים לספר לעולם ואף פעם
לא היתה לנו ההזדמנות .חלקינו מסתירים משהו מעצמינו ,איזושהי אמת ,אבל היא
שם .במעגל האמת ניצור ביחד מרחב שבו נוכל לבטא ולשחרר את האמת הזו,
או לפחות קצת ממנה ,בתור התחלה .במפגש נתקרב קצת יותר אל עצמינו ,אל
החופש ואחד אל השני .אור בוניס ,עולם הסנגהה 16:00
מעגלי שבט בהשתתפות כל הצוות  -בכל יום יתכנסו חברי השבט יחד לשירה
מקודשת שירים וסיפורים ממסורת שבטי אמריקה וזמן תפילה והתכוונות .גל
גרדינר ,עולם השמאניזם 16:30

סדנאות יום שישי
איך לדבר על מיניות עם ילדינו  -כמה מביך לדבר על מיניות ,כמה בושה ואשמה
מתחבאים שם .הרי איתנו לא דיברו על זה בצורה חופשית ,אז איך אנחנו נדע
להדריך את ילדינו? בסדנה נשבור כמה מיתוסים לגבי מיניות בגיל ההתבגרות,
ונחקור מה עושים עם זה בתור הורים תומכים .טל קרן כץ ,עולם בריא 14:00
אלכימיה של אהבה  -בסדנה זו ניתן חופש ללבנו .נעניק לעצמינו הזדמנות לשחרר
עומס רגשי ופיזי .נלמד איך לתמוך בלב שלנו בחיי היומיום על ידי שימוש במפת
הצ’אקרות שיכולה ללמד אותנו על יכולת הריפוי הטבעית שיש בתוך כל אחד
ואחת מאיתנו .בואו לקבל טעימה אוהבת .סוגנדהו ,עולם התרפיה 10:30
פראנימה  -ליאת גורליקHeartbeat island 09:30 ,
אקרו-יוגה למתחילים  -איזון  -תנועה  -יציבות; אמון  -תקשורת  -בטחון; גם אתם
יכולים וממש כדאי לכם לנסות .אין צורך בנסיון קודם ,ולא חייבים לבוא בזוגות .בואו
ללמוד איך לעוף ולהעיף עם חיוך גדול על הפנים .זיו דיין ,עולם היוגה 11:30
ארוחה מלאה בכוס אחת  -כיצד ניתן לייצר לנו ארוחה מלאה ומזינה בכוס אחת
המכילה שפע של ויטמינים ,חלבונים ונוגדי חמצון ,המסייעים לגוף שלנו להתנקות
ולהתחזק בו זמנית .אביטל סבג ,עולם בריא 11:00
בידיים שלך  -במסגרת הסדנה נבחן את ההחלטות שאנו לוקחות בחיים  -זוגיות,
משפחה ,קריירה ,כסף .נשתמש בכלים מעולם התרפיה ומעולם הגישור ,כגון
מיינדפולנס ודמיון מודרך ,על מנת לבחון את התוצאות ואת הרגשות שמתעוררות
בעקבות החלטות אלו .לקראת סוף הסדנה נבחן ונתכנן האם ,איפה וכיצד ניתן
לעשות את השינוי הרצוי .לרה איצקוביץ’Be the Change 13:30 ,
ביודנסה  -מיניות אינטגרטיבית  -הצעה למסע בתנועה על כנפי האנרגיה המינית
שמתחיל מהחיבור הפראי ,הראשוני ,אל הגוף והמיניות שלנו; למימוש הפוטנציאלים
של האהבה והרחבת התדר אל החיבור הקיומי .אפרת ואלי ארגמן ,עולם בקול
ותנועה 23:30
בין שמים וארץ  -נעסוק בכוח הכבידה ודימוי הגוף שיש לכל אחד מאיתנו לגבי
תחושת ומשקל הגוף .נתנסה תחילה בחקירה אישית של מרחבי הגוף דרך מעבר
בין האדמה לשמים .העבודה נעה בין חקירה יחידנית לעבודה בזוגות ועד למעגל
גדול של כל הקבוצה .מיכל נדיב ,ואהבת 13:30
בלוז :התקשורת הלא-מילולית הקסומה של עולם ריקודי הזוגות  -בואו לאתגר את
האופן בו חשבתם על ריקוד זוגי עד היום ולנסות דברים מחוץ לקופסה ,להתנסות
במשחק הדדי ולתקשר עם הפרטנר/ית שמולכם בצורה שיתופית ושוויונית יותר.
מתאים לרקדנים מקצועיים ומתחילים כאחד .הכניסה בצמדים (כולם רוקדים עם
כולם) .יעל זינגר ,עולם בקול ותנועה 15:30
גונג באט’  -הגונג רוטט באותם תדרים כמו הגוף ומאפשר לו לרפא את עצמו
ולהגיע למצב של מדיטציה עמוקה .צלילי הגונג יכולים לאזן מחדש את הגוף הפיזי,
הרגשי והרוחני .בסדנה נשתמש בכלים של דמיון מודרך תוך כדי תנועה במרחב
ונתמקד בצ’אקרת הלב ובפתיחת הלב .מאנו ויפית ,עולם היוגה 13:00
גופי הוא מקדש לרוחי  -בין חול לקודש  -על אינטימיות ,הקשר בין גוף האדם לגוף
הפלנטה ,חול וחולי .המפגש כולל עבודה במגע ,עבודה רגשית וטקס התקדשות.
הסדנה מיועדת לנשים .גיליה טואג זלינגר ,ואהבת 09:30
דיג’רידו  -צליל מעומק האדמה  -הסדנה תכלול הסבר על צורת הנגינה
בדידג’רידו ,הכוללת שימוש בטכניקה מרתקת הנקראת נשימה מעגלית ,על הפקת
הצלילים השונים והייחודים ועל התרבות האבוריג’ינית ממנה הגיע הדידג’רידו .כמו
כן ,נתנסה ביצירת מעגל נגינה משותף בדידג’רידו משלנו .נועה זולו ,עולם בקול
ותנועה 20:30

הראי ואני מביקורת לאהבה “ -אני שמנה”“ ,אני מכוער”“ ,אני מזדקנת”“ ,אני נמוך”
 הגוף שלנו סופג מאיתנו ביקורות והקטנה באופן תדיר .עם זאת הוא עדיין שם ,משרתאותנו 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 .ברהמיBe the Change 12:00 ,
חותמות שלמה המלך  -חותמות שלמה המלך הוא מקור חוכמה ותבונה רב עוצמה אשר
יכול להעניק הרמוניה לחיי כל אחד מאיתנו .המסורת מספרת כי המלך שלמה ,החכם
באדם ,ענד טבעת שבה היו צירופי סימנים ,אותיות מחכמת הנסתר ,שמות מלאכים,
צפנים ואקרוסטיכונים של פסוקים תנ”כיים .הרצאה מרתקת משולבת בהפעלה
מעשית של החותמות .קוסטה מירקין וספיר שניBe the Change 15:00 ,
חיזור גורלי  -״פשוט תהיה אתה״  -הלוואי וזה היה כזה פשוט .למה ברגע האמת זה
יכול להיות כל כך מסובך? בסדנה נלמד איך להתחבר לקול האותנטי שלנו ולבטא את
עצמנו באמת ,במיוחד ברגע האמת  -דרך משחקי אימפרוביזציה .מעיין בכור ,עולם
תיאטרון 15:30
חכמת הצמחים  -דרך הלקט  -בתוך כולנו טמונה תודעה עתיקה ,חדשה .תודעה של
ריפוי וחיבור לאדמה .בסדנה נלמד על מחזוריות הטבע ,עונות השנה ,מתי ללקט ואיך
לשמר ,איזה צמחים מאזנים ,מגרשים שדים וכאבי פרקים ומי בושם עתיק המשכר את
הסובבים .אומנות הליקוט מחזירה לנו את הכוח והידע לטפל בעצמנו ובבני ביתנו ,בדרך
אורגנית ,חינמית וקסומה .קרן פטר ,עולם השמאניזם 15:00
המטבח המקודש  -סדנת בישול  -אמבר רוגע ,עולם בריא 09:30
טורוס אקסיס  -מסע חקר מעמיק בן שעתיים דרך מגוון מסורות התנועה בליווי
מדיטציה מונחת ודמיון מודרך אל עבר עוררות ואקטיבציה של כוח החיים בריקוד
אקסטטי וחופשי .את המסע מנחים רוני ״מקאטו יוגה״ שישלב בין אמנויות הצ׳י קונג
ותנוחות מסורתיות ,וברק ״לייט צ׳יילד פרוג׳קט״ שינגן דיג׳יי סט לייב ויגיב ברגש לכל
שינוי והתפתחות בחלל .רוני מקאטו ,זורבה הבודהה 11:30
טנטרה בגובה העיינים  -נבדוק מהן האמונות שלנו ,הגבולות שלנו ומה אימצנו מהחינוך
שקיבלנו לגבי מיניות .נשתף ,נשחרר ,נצחק וניגע .שרנו ,עולם נושם 13:00
טקס  4האלמנטים  -נצא למסע סוחף שבו נחקור ונקבל כלים למציאת האלמנטים
הקיימים בנו באמצעות דימיון מודרך ,הקשבה ,התבוננות ותנועה 4 .האלמנטים הם
יסודות הטבע העוטפים אותנו ודרכם אנחנו מתבוננים באיכויות שונות בגוף הרגש
שלנו .בסדנה נקבל כלים איך לפגוש את האיכויות הללו על מנת להגיע לאיזון בין
ארבעתם .מיתר סעדה ,עולם השמאניזם 11:30
טקס מוות ולידה מחדש  -טקס עוצמתי ברוח המסורת הבודהיסטית ובהשראת “ספר
הסודות” של אושו .כאשר נוותר על כל מה שאנו נאחזים בו פה בעולמנו הפיזי -
משפחה ,חפצים ,ידע ,חברים ,הגוף שלנו  -נוכל לגלות מה אנו מעבר לכל רעיון וננוח
בלב ההוויה .זו הזמנה לחוויה ישירה של עצמינו כהוויה .מוטי אליהו ,עולם אושו 20:30
יוגה נידרה  -תחייתו של הפניקס  -טכניקה היוגית העתיקה כוללת הרפיה עמוקה של
הגוף תוך שמירה על התודעה עירנית וצלולה .במהלך התרגול נשהה בתנוחת הגופה
(שוואסאנה) ללא תנועה ונעקוב אחר הוראות המדריך על מנת להכנס למצב היפוגגי
 מצב שבין ערות לשינה .במהלך התרגול נעבור מסע בדמיון מודרך ונחיה את עצמנומחדש  -בדיוק כמו הפניקס .יותם אדלר ,עולם היוגה 19:00
ישיבה שקטה  -בוקר טוב בפסטיבל זורבה ,לפני שמתחילה חגיגת היום ,המסיבות
והפעילות הרוחשת של הפסטיבל ,אנו מזמינים אתכם למצוא את השקט בלב ההמולה,
שם אפשר לנוח קצת עם השקט של הבודהה .את השקט הזה ניקח איתנו להמשך היום
לכל ההפתעות שבדרך .מיכאל פיין ,עולם הסנגהה 09:30
כלבלבים וחתלתולים  -סדנת משחק ותפקידים היוצרת חיבור לעצמי התמים והחייתי
שבתוכנו .בסדנה נכיר את הכלבלב או החתלתול שנמצא בתוכנו ודרכם נתחבר
לתמימות החייתית ונאפשר לה להיוולד מחדש בתוכנו .כל זאת דרך תרגילים שיעצימו
את חושינו ודרכם נחווה את המציאות ללא מילים או שפה .אורי קורן ,עולם תיאטרון
09:00

ארועים קרובים
 E den-Experienceע ם
שי משיח (הסיו)

פסטיבל פשוט
 4ימים 31 ,במאי –  3ביוני 2017
.Reveal your True Nature
 4ימים של חופש ,אהבה וקבלה.
תארו לכם קבוצה של בני אדם,
פיסות טבע פשוטות ,במפגש בלתי אמצעי עם עצמם ,זה עם זה,
עם אמא אדמה.
בואו להתפשט ממסכות  ,אמונות מגבילות ,מחסומים ולשחרר את
הבושה והאשמה שנקשרו כל כך חזק עם הגוף שלנו  ,עם המיניות
שלנו ,עם הביטוי הטבעי של מי שאנחנו.
הזדמנות להיות נוכחים לעובדה שכל אחד מאיתנו הוא יצירת
אומנות ייחודית וחד פעמית.
לפרטים ולהרשמה052-5443349 :

סופ”ש 21-24 ,ביוני2017 ,
חופש תשוקה אחדות.
ח וכמת המקורות ,תנועה וריקוד,
ט קסים שמאניים טנטריים ,פלייבק ופסיכודרמה ,מדיטציות
א קטיביות .נצא לדרך חדשה בהנחיית שי משיח וצוות .Eden
ההכשרה של  Eden-experience level 1היא עוצמתית שבאה
ל הקנות את האדמה הנדרשת לבחירה של חיי חופש ,יצירה,
מ יניות בריאה מחוברת ,ואחדות תוך הזדמנות לחיי קהילה
נושמת ומשפיעה על המציאות בכדור הארץ.
לפרטים ולהרשמה :שי משיח 050-5609696
shay.mashiac@walla.com

OneTribe Festival
סופ”ש  6-8ביולי
התכנסות השבט
ל חגוג כשבט אמיתי ,לשחרר ולהשתחרר
ב פסטיבל שכל כולו עומק וחגיגה
א ינסופית שרק אדם משוחרר יודע איך.
ל עוף בהופעות ,לעוף בסווט לודג’ ,לעוף
בסדנאות ,פסטיבל  OneTribeקורא לכם לעוף על החיים יחד עם
השבטיות שבכם ,לעוף לכל הרוחות .ואז לנחות ברכות ובאהבה אל
הריפוי ,אל השאמאן ,כי השבט יודע לעטוף באהבה .בואו לסופ”ש
באשרם במדבר בפסטיבל שכולו “השבט מתאחד” יוצאים מהמסך
ונכנסים לאינסוף.
לפרטים נוספים ולהרשמה 053-2423221

סופשבוע של יוגה ומדיטציה
במדבר עם רוני פרידמן
סופ”ש 15-17ביוני 2017
רגע לפני שמתחיל ההקיץ ,נבוא
אל המדבר לסדנת יוגה ומדיטציה.
נתמקד באיבר הראשון המרכיב את  8איברי היוגה -היאמות .נכיר
את  5המרכיבים השונים של היאמות ונתבונן על מה אנו יכולים לקבל
מהם לחיינו ,ליחסים שלנו עם הסובבים אותנו ולתרגול  .במהלך
הסדנה נתנסה בתרגול פיסי ( )asanaתרגולי נשימה ()pranayama
ותרגולי מדיטציה.
בסדנאות היוגה באשרם במדבר,
אני חולקת את הקסם וההשראה שהיוגה והמדיטציה הוסיפו לחיי.
הסדנאות מתאימות למתרגלים בכל הרמות.
לפרטים והרשמה :רוני פרידמן052-2567711 :
Roni.m.friedman@gmail.com

מ סע קבוצתי ללידה
מחדש!
סופ”ש  22 - 24ביוני 2017
מסע קבוצתי ללידה מחדש!
סוף שבוע  22-24/6/17באשרם
במדבר  3 -ימים של חופש אמתי ותהליך תראפיה חוויתי ,מרפא
ומעצים! בהנחיית אביב שטרית ובליווי צוות ”דרך האהבה“.
סדנא קוסמית דרכה נתהווה לתודעת האחד ,נחשוף את מארג
הפוטנציאלים האישיים ,ונקבל הכוונה ברורה להגשמת הייעוד,
פתיחה לשפע ואהבה אמת.
לפרטים ולהרשמה :אביב 054-3050100

רגשות בתנועה עם שירה
אדלר
סופ”ש  22-24ביוני 2017
הסדנא תכלול מגוון מדיטציות
אקטיביות של אושו ,סשנים
של ריברסינג ,מדיטציית ארבעת האלמנטים ,סשנים של ריקוד
אקסטטי shamanic trancedance
ותחתם בהליכת מלאכים עוטפת.
הסדנא תעזור לנו לשחרר מטען רגשי מכביד פחדים וטראומות,
ותפנה מקום לשקט ושלווה וקבלה עמוקה שמובילה לאהבה.
ואהבת לרעך כמוך-נלמד לקבל את עצמנו בדיוק בדיוק כפי
שאנחנו ומתוך המקום הזה של אהבה עצמית נוכל לקבל ולתת
אהבה בקלות ובפשטות.
לפרטים ולהרשמה052-4483242 :
ashram4you@gmail.com

מעשה האהבה עם נירוואן
הלב
סופ”ש  30במרץ עד  1באפריל 2017
סדנת טנטרה
בסדנה זו נחווה ונלמד איך להשתמש
באנרגיית המין שלנו (אנרגיית החיים)
בתוך ומחוץ למעשה האהבה ,כדי לפתוח את חיינו לחופש פנימי,
שמחה ושפע .נלמד לפתוח ולתעל נכון בגוף את אנרגיית המין שלנו,
כדי לשחרר חסימות גופניות ,רגשיות ,מנטליות ורוחניות.
לפרטים ולהרשמה :נירוואן 052-2849727
levemanuel@gmail.com

לכתוב פרא עם גבי ניצן
סופ”ש 29 ,במאי  1 -ביולי 2017 ,
סדנת כתיבה .סופשבוע חוויתי
במהלכו נערוך עם גבי ניצן (סופר
מסע
“באדולינה”)
ועיתונאי,
לחיפוש הקול האישי ,הפראי והאותנטי – זה שהופך את הכתיבה
מאומנות לאמנות .באווירת האשרם המקסימה ,מנותקים מרעשי
היומיום ,נצא להרפתקה דרך כתיבה שתוביל אותנו אל מקומות
וסיפורים פנימיים.
לפרטים ולהרשמהkeren.breath@gmail.com 054-4419699

www.desertashram.co.il

ארועים קרובים
המפגש הים תיכוני
למוזיקה ומחול אתניים
סופ”ש  27 - 29באפריל2017 ,
שלושה ימים מרוכזים של
מוזיקאים ומוזיקאיות ,רקדנים
ורקדניות .כור היתוך ומעבדה חיה של סדנאות והופעות ,ביחד
ולחוד .זהו המפגש הראשון מסוגו בארץ ,באווירת המדבר והטבע
מעוררי ההשראה .מיטב סדנאות מחול אתני מגוונות עם מורות
בכירות בתחום ,מיטב סדנאות מוזיקה עם מורים ומוזיקאים
מנוסים ,והחיבור בניהם.
לפרטים ולהרשמה058-7219494 :

הפסטיבל הסופי
סופ”ש  4 - 6במאי 2017
 3ימים של מוזיקה ,ריקוד,
התמסרות ,חופש ,יופי והשראה
במדבר. .הפסטיבל הסופי נוצר
על מנת לתת לדרך הסופית,
אומנות וחכמה נצחית שהועברה
מדור לדור ,מקום ובמה .מקום של
התכנסות ,חברות ,שיתוף וביטוי מעבר לזמן .מרחב שבו מוזיקה,
ריקוד ודממה הופכים לשפה .אתם מוזמנים למסע מוזיקלי נדיר,
עמוק ובלתי נשכח עם יותר מ 15 -הופעות חיות שינועו מתחילת
הפסטיבל בחמישי אחה”צ ועד סופו במוצ”ש בין שתי במות,
כל שעתיים הופעה ,כשהן מארחות עשרות רבות של מוזיקאים
מהארץ והעולם בליבו של הפסטיבל כינוס ייחודי.
לפרטים ולהרשמהhttp://www.sufifestival.co.il :
או חפשו  sufi festivalבפייסבוק

צילום אינטואיטיבי עם
עירא ענר וגלעד בנארי
סופ”ש  18-20במאי 2017
“לפעמים המצלמה תופסת את מה שהעין והנפש עוד לא יכולות
לקלוט ”...התמונות שאנו מצלמים יום יום ,באופן לא מודע ,הינן
למעשה מראות ושיקופים של חלקי עצמי ,פנטזיות ומשאלות
פנימיות כמוסות .לעיתים ,עלינו להביט החוצה כדי להתבונן
עמוק פנימה .זוהי סדנת סופשבוע אינטימית ומיוחדת שמזמינה
באמצעות צילום אינטואיטיבי מסע של התבוננות פנימית ,גילוי
העצמי והתפתחות אישית .מסע אל עומקי הנפש.
לפרטים ולהרשמה :עירא ענר iraanner@gmail.com 050-7693072

לכתוב פרא עם גבי ניצן
סופ”ש 18-20 ,במאי 2017 ,
סדנת כתיבה .סופשבוע חוויתי
במהלכו נערוך עם גבי ניצן (סופר
מסע
“באדולינה”)
ועיתונאי,
לחיפוש הקול האישי ,הפראי והאותנטי – זה שהופך את הכתיבה
מאומנות לאמנות .באווירת האשרם המקסימה ,מנותקים מרעשי
היומיום ,נצא להרפתקה דרך כתיבה שתוביל אותנו אל מקומות
וסיפורים פנימיים.
לפרטים ולהרשמה keren.breath@gmail.com 054-4419699

כנס ביודנסה ישראל
סופ”ש 11-13 ,במאי 2017
הכנס השישי השנתי לביודנסה
במדבר -מפגש של אהבה וריקוד
ללא הבדלי גזע ,מין ,תרבות ,שפה
ולאום ...כי כולנו אחד! ארבעה
ימים של ריקוד ,תנועה ואהבה ,כל ערב מסיבת ריקודים ,קבלת
שבת עם להקה ישראלית ,הרצאות בנושא ביודנסה ועוד .כולם
מוזמנים חדשים וותיקים בביודנסה!
לפרטים ולהרשמה :סילבי
054-7466004

יוגה נירוונה
סופ”ש  25-27במאי 2017
סופ”ש מגוון של יוגה ומדיטציות.
יצרנו עבורכם סופ”ש מגוון ועמוק
המשלב סשנים של יוגה מזרמים
שונים יחד עם מדיטציות אקטיביות מעולמו של אושו ,כל אלה
בחסות המדבר ומרחביו מעוררי ההשראה .בהנחיית נירוונה.
לפרטים ולהרשמה :נירוונה jayshrima@yahoo.com 052-6050713

אש האהבה  -סדנת טנטרה עם ספירסה קרייס
 5ימים 16-20 ,במאי ( 2017גרמניה)
הסדנה מיועדת גם לזוגות וגם
ליחידים.
יחסים עם בן זוג שמלאים
בחושניות ,אהבה ומודעות מביאים
יותר אושר ,חיוניות ורגיעה לתוך
החיים שלנו .אם אנחנו פוגשים
את בן הזוג עם תאווה ותשוקה בלבד ,הקשר הופך לתופעה
פיזית ויהיה ניצול של האחר לצרכים שלנו -הגישה הרכושנית הזו
יוצרת שיעבוד וסבל.
כאשר אתם פוגשים מישהו עם אהבה ,האחר לא משמש
כאמצעי -בן בזוג שלכם יהיה שווה לכם .אהבה היא לא ניצול
אלא שיתוף של הקיום שלכם והאושר שלכם .היא לא רכושנית
ויוצרת מרחב לאהבה וחופש באותו הזמן.
לפרטים ולהרשמה :וויטנישה (אלה) 054-7768911

האלכימיה של האהבה עם
סוגנדהו
סופ”ש  25 - 27במאי 2017
האלכימיה של הצ’אקרה הרביעית-
חווית הלב הרוחני
על אף אורח החיים המודרני והקידמה הטכנולוגית המביאים לחיי
נוחות כביכול ,החיים שלנו נהיו קדחתנים ותובעניים יותר ויותר.
משפחה ומערכות יחסים הפכו לעבודה במשרה מלאה .התפתחות
של מחלות לב ,לחץ דם גבוהה וחרדה הם דבר שכיח עקב אורח
החיים זה .הלחץ בו אנשים נתונים גורם לעומס רגשי ,הלב שלנו
פשוט נשחק.
בסדנה זו אנו רוצים לשלוח את הלב לחופשה.
לפרטים והרשמה :דישה 054-4693125
inner-alchemy_il@sugandho.org

www.desertashram.co.il

סדנאות יום שבת
 12השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי  -את חווה עלייה במשקל ,בעיות עיכול ,עייפות
תמידית ,מצבי רוח משתנים ,מתח נפשי או גלי חום?הגיע הזמן להפסיק את הסבל,
הבושה ורגשות האשמה שאת ואלפי נשים כמוך מרגישות .בואי ללמוד את שיטת
“ 12השערים” שיעזרו לך להתאזן מחדש להיות אנרגטית ,חיונית ,נשית וקורנת בדרך
טבעית .תהל עלמה בארי ,עולם בריא 09:30
 - CReaTIONמהם הכלים הרוחניים להגשמה? איך מיישמים את זה בחיים? מה
עושים כשזה לא עובד? הפעילות מיועדת למי שרוצה להתחבר לאינטואיציה ולחוכמת
הבריאה ,ולספר מחדש את סיפור חיינו .שי משיח ,עולם התרפיה 20:00
Exploring your identity through creative writing - Through the method of
creative writing we can enlarge our knowledge of our own identity and
culture, and also gain a deep understanding of the other and his/her culture
and identity. In this workshop we will use the Arts to understand the
plurality of histories, memories and cultures. In English. Rebekka Windus,
Be the Change 11:30
 - Heartbeat Cacao Ceremonyקקאו נא אורגני במינון נכון וסביבה תומכת יכול
להוביל לפתיחת הלב ושחרור מחסומים .הארטביט מנגישה את רפואת הקקאו דרך
מסע מוזיקלי מדיטטיבי מונחה עם רוני מקאטו וברק לייט צ׳יילד פרוג׳קט .ההרשמה
מראש ב .Heartbeat Island -הארטביטHeartbeat Island 23:30 ,

אקרו-יוגה למנוסים  -הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון כלשהו באקרו ,ותתאים לכל
הרמות .המטרה היא ללמוד איך אפשר ללמוד כל תרגיל אקרו חדש ,בשיטה
מרתקת וקלה ליישום .אם אתם אוהבים אקרו ורוצים להתקדם  -הסדנה הזו היא
בשבילכם .זיו דיין ,עולם היוגה 20:00
ארבעת האלמנטים  -אדמה ,אוויר ,מים ואש .תהליך אנרגטי חזק של ריקוד טראנס
שבטי חסר מעצורים .דרך הטירוף לחוות את השחרור ,להגיע אל השקט שאחרי
הסערה .קייטן ווובה ,זורבה הבודהה 16:00
בין הלב לראש  -זהירות מהרווח  -סדנת פסיכודרמה והילינג המזמינה למסע של
התבוננות בין קולו של הלב לקולו של הראש .מי מוביל? כיצד ניתן להיות בהאזנה
לפעימת הלב ולשחרר את הרצון להיות בשליטה מתמדת? בשילוב התערבות
אנרגטית לאיזון גופי האור .שירלי קרסו ,עולם תיאטרון 12:30
בלי רטלין?!  -גם אם אנחנו נוטלים רטלין וגם אם לא ,חשוב לתת תמיכה למערכת
העצבים על ידי מזון שמזין את המוח .נלמד מה מזיק ומה מועיל וכיצד לבחור אומגה
 3איכותי .אביטל סבג ,עולם בריא 11:00
ג’אם קונטקט אל תוך הלילה  -ג’אם קונטקט ,תנועה משותפת ,הוא מרחב אנושי-
תנועתי מיוחד מאוד שמאפשר צלילה אל תוך עצמי ,אל תוך חיבור אחד לשני ואל
תוך תנועה משותפת ,ללא הצורך בכללים או במילים .קסם גדול .כולם מוזמנים
להצטרף או לצפות .אורון אליאור ואלון ריטר ,עולם בקול ותנועה 23:30

 - No Dimensionראה יום ו’ .נירוונה אננד ,זורבה הבודהה 18:00
 - Rebirthingסשן נשימות מיוחד לפתיחת הלב  -סשן נשימות מיוחד לפתיחת הלב
 מוזמנים למסע מרגש ועצמתי ,בו נשלב מדיטציה ,תנועה ונשימה מעגלית ומודעת.בעזרת כל אלה נפתח את הלב המדהים שלנו ,נשחרר חסימות ודפוסים מעכבים,
נזרים אליו אנרגיית חיים חדשה ונביא לו ריפוי עמוק ואהבה ללא תנאי .ההרשמה
מראש דרך האינפו .עדי טרם ,עולם נושם 12:00
 - Tantra For Dummiesכל מה שלא ידעתם על טנטרה ולא העזתם לשאול (או שלא
היה את מי) ,כל מה שרציתם לחוות ולא העזתם (או שלא היה איפה) .בואו ללמוד ולחוות
תורת חיים מדהימה שמלמדת להגיע להארה דרך חגיגת החיים .סדנה להכי מתחילים
שיש ,מתאימה לכולם .בן ואפרת ,עולם נושם 23:30
 - The Good Red Road – Medicine Hoopבמעגל החיים יש זרימה אך גם תנועה
קבועה ,טבעית ומסודרת  -מינקות לזקנה ,מזריחה לשקיעה ,מאביב לקיץ ,סתיו
וחורף  -תנועה מעגלית ורציפה .אצל ילידי אמריקה הצפונית תנועה זו מיוצגת במעגל
אבנים שהוא מעגל הרפואה .מעגל הרפואה עוזר לנו לחזור לחיבור הטבעי עם עצמנו
ולפעימת העולם הסובב אותנו .גל גרדינר ,מדבר 18:30
 - We Jamminג’אם מונחה  -אתם מוזמנים לסדנה חווייתית בה נלמד לעשות מוסיקה
ביחד .נלמד ,נבין ונתרגל מה באמת חשוב כשיוצרים (וכשיוצרים קשר) וניקח חלק
ביצירה משותפת מקורית וחד פעמית .אין צורך בידע קודם במוסיקה ואין צורך בכלי
נגינה .אורי לביא ,עולם היוגה 10:30
 - ?Who is inסדנה מרתקת ,שמטרתה להביא את המשתתף לחוויה ישירה של מי
שאנו באמת .הסדנה מעודדת התעוררות אל טבעינו האמיתי בעזרת מיזוג טכניקות
מדיטציה וחקירה עצמית מתוך הזן בודהיזם המסורתי בשילוב טכניקות טיפול
לתקשורת ועבודה בזוגות .הטכניקה מאפשרת חקירה עמוקה לעבר ראייה כנה וצלולה
של מי שאני באמת .סאנג’יב ,עולם הסנגהה 14:30
אלים ואלות  -בראשיתו של הזמן היו הגבר והאישה אלים .באמצעות אהבתם הם הזינו
את המודעות והנוכחות האלוהית שבהם .בסדנה זו נלמד כיצד נוכל לעורר את החושים
דרך מגע ונשימה על מנת לאפשר לגוף להשתחרר ,ניצור תקשורת מחודשת וחיבור
של הקטבים .סוג’יי ומורן  -לגעת בטנטרה ,עולם נושם 19:30

דידג’ריברסינג  -שחרור אחיזה  -סדנה המשלבת ריברסינג וכלי נגינה אבוריג’יני
עתיק וקסום  -הדידג’רידו ,שתדריו העמוקים יהדהדו לתוך העצמות ,כלי הדם וכל
המים שבגופנו ,ישפיעו על מוחנו לרוגע ,ויחד עם הנשימה המודעת בריברסינג ייצרו
איזון ושלווה עמוקה .ההרשמה מראש דרך האינפו .מיכל ברז”ל כהן ,עולם נושם
14:00
החוויה האינדיאנית להורים וילדים  -חוויה אינדיאנית להורים וילדים .בואו לחוות
את התרבות בסיפורים ,שירה ,נגינה וריקוד יחד עם בתשבע ופול בארט 18 .שנים
מעניקים את החוויה האינדיאנית .בתשבע בארט ,עולם השמאניזם 13:00
האטה יוגה  -מדיטציה בתנועה עם דגש על נשימות וחיבור פנימה ליאת גורליק,
עולם היוגה 18:00
התמסרות לעצמי  -בסדנה נתחבר אל עצמנו  -מי אני ,ואיזה סוג מגע אני אוהב?
בתהליך של מגע ותקשורת נדייק ונרשה לעצמנו לקבל בלי ויתורים ולאהוב את
עצמנו כפי שאנחנו .אור ועוזי  ,ואהבת 18:00
זה קל לנקות את הכבד  -הכבד הוא הפילטר של הגוף שלנו ,והוא נסתם עם הזמן
ברעלנים שונים  -מתי לאחרונה דאגנו לנקות אותו? הרבה מחלות כרוניות ,כאבים,
בעיות עיכול וכו’ קשורים באופן ישיר או עקיף למצב הכבד שלנו .בהרצאה נדבר
על תהליך של ניקוי הכבד ,ועל הרווחים הרבים שאנחנו עשויים לקבל .ארי לב-אור,
עולם בריא 19:00
זוגיות בריאה  -לפגוש פנים אל פנים את הזוגיות בה אנו חיים עם עצמנו ,דרכה אנו
חווים ויוצרים מערכות יחסים ככלל וזוגיות בפרט ,ומכאן לפתוח את ערוץ התקשורת
באינטימית אותנטית שבנו ,וליצור ברית זוגית לאחדות ואהבה .מיועד ליחידים
ולזוגות כאחד .אביב שטרית ,עולם התרפיה 13:00
זרימת היוגה  -לגוף שפה משלו .נתבונן ונחקור דפוסי התנהגות גופניים תוך כדי
אימון .אבי ואביבית גרינברג ,ואהבת 08:30
טקס מוות ולידה מחדש  -טקס עוצמתי ברוח המסורת הבודהיסטית ובהשראת
“ספר הסודות” של אושו .כאשר נוותר על כל מה שאנו נאחזים בו פה בעולמנו
הפיזי  -משפחה ,חפצים ,ידע ,חברים ,הגוף שלנו  -נוכל לגלות מה אנו מעבר לכל
רעיון ,וננוח בלב ההוויה .זו הזמנה לחוויה ישירה של עצמינו כהוויה .מוטי אליהו ,עולם
אושו 19:30

 6 -8.7בגניה
.
1
7
ראה אותך
נ
בוא,
053-717
3
3366 sh
iva.org.i
l

שיווה

25
חצ
י יובל!

פסטיב
גבלריהתעצמה

סדנאות יום שישי
מערכת הצ’אקרות ותשוקות למזון  -תשוקות והתמכרויות קשורות באופן ישיר
למילוי צרכים בסיסיים וליכולת שלנו להרגיש יציבות ,אהבה ועוצמה פנימית .כל
צ’אקרה קשורה למילוי אותם הצרכים ומגלה לנו למה אנחנו באמת כמהים.
בסדנה חווייתית זו תגלו שהתשוקה האמיתית אינה לאוכל או חומרים ממכרים אלא
לדברים אחרים לגמרי .תהל עלמה בארי ,עולם בריא 19:00

פאלון גונג  -פאלון גונג היא שיטה גבוהה לטיפוח עצמי השייכת לאסכולת הבודהה .זוהי
היא דרך שבה היטמעות לתכונות הגבוהות ביותר של היקום  -אמת ,חמלה ,סובלנות -
היא הבסיס .מטרת התרגילים היא לחזק את היכולות העל-טבעיות של המתרגל ואת
מנגנוני האנרגיה שלו באמצעות עוצמת הגונג החזקה שלו .ג’ו מונטיאנו ,עולם בקול
ותנועה 08:30

מפגשים בחשיכה  -סדנה העוסקת בחיבור ותקשורת בין אנשים כאשר השפיטה
החזותית מנוטרלת .נבחן את הגבולות שלנו ושל הפרטנר שמולנו ,נהיה בהקשבה
לעצמנו ולסובבים .נתמודד עם שינויים ,נשחרר שפיטה ,ניפתח לחקירה משוחררת
מדפוסי התנהגות מוטבעים ונאפשר תקשורת אותנטית ללא מעצורים .איתן שחם,
ואהבת 00:00

פיתוח האינטואיציה  -מהי אינטואיציה? האם כולנו ניחנו בה? האם ניתן לפתח אותה?
בסדנה זו נתחבר לתחושות הבטן שלנו ונלמד ליישמם בעסקים ,בעבודה ובחיינו
הפרטיים .בעזרת מספר תרגילים מאתגרים נרכוש הבנה עמוקה יותר של האדם
העומד מולנו ללא מילים .אודליה כהן-גריןBe the Change 21:00 ,

מפחד לאהבה :ללכת מעבר להתניות המיניות  -כולנו גדלים בתוך דו-ערכיות
מבלבלת בין צרכים ורצונות מיניים טבעיים ונורמות חברתיות מגבילות .אושו
קורא לדו הערכיות הזו התנייה מינית .הסדנה הזו היא הקדמה למציאת השובבות
והטבעיות שלנו שוב .בבקשה אל תבואו כצופים ,הצטרפו והיו סקרנים .סוגנדהו,
עולם התרפיה 14:30
מקום לבקבוק בעולם  -ראיתם פעם חולצה שהופכת לחוט טריקו שהופך לפריט
האופנה הכי מגניב שלכם? אם גם לכם נמאס להסתובב עם הבקבוק ולשכוח אותו
או אם חשוב לכם לגרום לבקבוק שלכם להרגיש שייך לסביבה שלנו  -מוזמנים
להגיע ,להירגע וליצור מנשא לבקבוק שילווה אתכם הרבה יותר מה שאתם חושבים.
ענבר דרויאןBe the Change 10:30 ,
מקל הבמבוק והרוח  -חיבור לגבר והאישה הפנימיים .פעילות העוסקת בתקשורת
באמצעות תנועה ובחינת ההיבטים הפאסיביים והאקטיביים שבאישיותנו ,הקטבים
של הגבריות והנשיות בחיינו .סוג’יי ומורן  -לגעת בטנטרה ,ואהבת 15:30
מרידיאן יוגה ו -צ’י קונג  -הסדנה משלבת מתיחות מרידיאנים ,יוגה וQi Gong -
שמשתלבים יחד בהרמוניה מתוך מטרה להניע את הצ’י (אנרגיה) והדם בגוף
וכתוצאה מכך לשחרר חסימות אנרגטיות ,להקל על כאב ,להרגיע ולתת אנרגיה
ומצב רוח טוב .יאור גיא ברהום ,עולם היוגה 09:30
נו דיימנשן  -מדיטציה מבית אושו המשלבת תנועות מהריקודים המקודשים של
המורה המואר גורג’ייף ,יחד עם טכינת הווירלינג  -סיבוב סביב עצמך  -הלקוחה
מעולם הסופיזם .מדיטציה ייחודית אשר יוצרת מרכוז ואינה מאפשרת למיינד
לנדוד .אגאדה ,עולם אושו 15:30
ניה  -מפגש של תנועה מתוך עולמות הריקוד ,אומנויות הלחימה והריפוי .ניה
מאפשרת לנוע מתוך הנאה והקשבה כך שמתוך המפגש אנו זוכים להרחיב את
המודעות והערנות לעצמנו .בזמן שננוע לצלילי מוזיקת עולם מגוונת נעורר את
גופינו לתנועות טבעיות ומעצימות ונזכה להיזכר בכוח שיש בנו .הילה אור לזר ,עולם
בקול ותנועה 13:30
סדנת טנטרה  -מסע מגוף ללב  -מסע זוגי של חיבור ופתיחת הלב .בסדנה נקשיב
לקולות שעולים מהגוף ומהלב ,בנו ובבן זוגינו .נתמוך בבן הזוג בתהליך .נתחבר
לכוח הנקבי והזכרי בתוכנו ונתחבר לאהבה שחיה וזורמת ברגע הזה .אפרת ושי,
עולם בריא 20:30
סולם יעקב  -מרחב ואהבת  -בסדנה נקבל תוכן ושיעורים הקשורים לערסל היוגה,
נושאים רלוונטיים ליצירת אווירה חמה ,תומכת ואוהבת .השיעורים יועברו בעזרת
כלים מעולם היוגה בהכרת המודעות הגופנית ומאפשר רגיעה והכרת הנשימה.
יחד עם אנשים מתחום היוגה ,הילרים ,מטפלים בתנועה ,נשימה ,רפואה הוליסטית,
מערבית ופיזיוטרפיה נשלב את העולמות במתחם כיפי ואינפורמטיבי כאחד .ורדאן
יעקב ,עולם קרקס 12:00
סטסנג  -הארה אהבה וזוגיות  -מה הקשר בין הארה לאהבה ומה לזוגיות בכל זה
אם בכלל? האם זוגיות תפריע לי בחיפוש הרוחני? האם הארה יכולה לפתור את
הבעיות במערכות היחסים שלי? כיצד ניתן לראות את בני הזוג שלנו כפי שהם
באמת? האם יש דבר כזה “זוגיות מוארת”? דיה גולן ,עולם הסנגהה 19:30
סליחה אורגזמית  -שרטו לנו את הלב ,פצעו אותו ואולי שברו לרסיסים .הלב
לפעמים לא נרפא וממשיך לדמם במשך שנים רבות .בסדנה זו ניגע בכאב ,נכאב
אותו ונביא אליו ריפוי .נשתמש באנרגיה המינית ונעביר את הלב ריפוי של אהבה
ושמחת חיים .נייצר תהליך של סליחה ומשם נצא לתהליך פתיחה של האורגזמיות
של הגוף .לאמיצים בלבד .לימור בנדל ,ואהבת 11:30
עולם אחר  -ניכנס יחדיו לעולם אלטרנטיבי ,דמיוני ומציאותי בו-זמנית ,בו תהיה לנו
האפשרות להיות מישהו אחר או לשחק תפקיד שונה מהתפקידים שאנו רגילים
לקחת .דרמה תרפיה היא כלי המזמן הרפתקה בארץ רחוקה עם תובנות שמגיעות
קרוב ללב .תמר בורר ,עולם תיאטרון 12:30
עוצמת ההסכמה  -על עוצמת ההסכמה במערכות יחסים וכיצד לייצר אותה.
מתאימה לגברים ,נשים וזוגות במעגלי החיים השונים .בסדנה נבדוק גבולות
מתוך התבוננות פנימה ונגלה מה ההבדל בין ריצוי ונתינה ,מהי התמסרות ,קבלה,
אותנטיות ומה ההבדל בין בקשה ודרישה .אייל כץ ,עולם התרפיה 19:00

פראנימה  -יוגה מדיטטיבית עם דגש על נשימות וחיבור פנימה .ליאת גורליק,
heartbeat island 09:30
צ’אקרה ברית’יניג  -המאסטר/ית שבתוכי  -סשן נשימות דינמי בתנועה המשלב דימיון
מודרך .בסדנה זאת ננשום היטב לכל מרכזי האנרגיה בגופנו (צ’אקרות) ונעיר/נשחרר
את המאסטר/ית שבתוכנו .אסנת אורן  -אוסי אום  ,עולם נושם 20:30
צ’אקרה דאנס  -הצ’אקרות הן מרכזי האנרגיה שבתוכנו ולכל אחת מאפיינים יחודיים
משלה .במדיטציה נחווה ,נכיר ונבטא כל אחת מהצ’אקרות דרך התמקדות ,מוזיקה
ותנועה חופשית .נירוונה אננד ,עולם אושו 12:30
צ’אקרה לופ  -הצ’אקרות הן מרכזי האנרגיה שבתוכנו ולכל אחת מאפיינים ותכונות
יחודיים משלה .ננשום בצורה מודעת ומודרכת אל כל אחת מהצ’אקרות על מנת
להביא לאיזון ,מרכוז ורגיעה .עופרי ברון ,עולם אושו 19:00
צ’י קונג  -עקרונות בסיסיים  -סדנת היכרות עם עקרונות הצ’י קונג .נתרגל שילוב
בין תנועה מהתרבות הסינית לצד עקרונות מדיטטיבים כמו שקט פנימי ,רוגע ושלווה,
הרמוניה עם הסביבה החיצונית ,לקיחה של עצמנו והחיים פחות ברצינות ,נוכחות ושהייה
ברגע הזה ,הנאה ושמחה ,עוצמה פנימית וחיוך .אסף קמחי ,עולם היוגה 20:30
ריברסינג להקשיב ללב  -בלב שלנו נמצאות כל התשובות ,על מנת לפתוח אותו חשוב
שנלמד להיות גם בכיווץ וגם בהרפייה ,כי זו דרכו של הלב לפעום .לב פתוח הוא לב
פגיע ,זו הזדמנות להחשף לעצמה שבפגיעות ,לקול שבלב ולגלות עוד צעד ענק בדרך
אל החופש הרוחני ,וכל זאת בעזרת הנשימה .בליווי תרגום ומוסיקה תואמת .ההרשמה
מראש דרך האינפו .שחף אלדר ,עולם נושם 09:00
ריברסינג עם צלילים מרפאים “ -אינסוף שינוי”  -בסדנה זו ישולבו במהלך תירגול
הריברסינג צלילים מרפאים של כלי נגינה קסומים ושירת מרפא ,אשר יהדהדו לתוך
העצמות ,כלי הדם וכל המים שבגופנו ,ישפיעו על מוחנו לרוגע ,ויחד עם הנשימה
המודעת בריברסינג ייצרו איזון ושלווה עמוקה .ההרשמה מראש דרך האינפו .מיכל
ברז”ל כהן ,עולם נושם 11:00
ריקוד קיזומבה  -קיזומבה ,ריקוד המדיטציה או ריקוד החיבוק ,הוא ריקוד חושני וסקסי
ששורשיו מגיעים מריקוד שבטי אפריקני .בואו להתנסות דרך הריקוד ביכולת לשחרר,
לסמוך ,להוביל ,להתפשר ולתקשר ,ממש כמו בחיים .הסדנה מיועדת ליחידים ולזוגות.
קוסטה מירקין וספיר שני ,עולם בקול ותנועה 19:00
שינוי קל לעיכול  -איך להבריא ממחלות באופן טבעי ,וליהנות מהדרך? למה התמכרות
לסוכר היא דבר מצוין? מתי כדאי לנו להקשיב לתחושות הגוף ,ומתי להתעלם? ומהי
התפיסה הראשונה שעלינו לשנות לפני יציאה לתהליך של שינוי? יאיר גת ,עולם בריא
15:30
שיעור יוגה לספורטאים  -שיעור יוגה מיוחד המשלב מספר סגנונות  -אשטגנה ,האטה
ו ,Power Yoga -ומכיל בתוכו גם אלמנטים מפילאטיס ,ריצה וקרוספיט .מותאם
לאתלטים מכל הסוגים .מור חייט ,עולם היוגה 08:00
שיקופים  -מפגש אישי ועוצמתי עם אדם הרואה דרך העין השלישית את ההילה של
העומד מולו וכך יכול לפרוס תמונה שלמה על סך רבדיו .הסתכלות על נשמה ,ייעוד,
אהבה ,מימוש ,קונפליקטים ובחירות .זוהי הזדמנות למתנה באורך חצי שעה ,של מפגש
אמיתי ונוגע המעניק הכוונה ובהירות לחיים .ההרשמה מראש ב. heartbeat island-
שיקופיםheartbeat island 13:00 ,
תאטרון החיים  -סדנת משחק ואימפרוביזציות על החיים ,על סיטואציות שונות
הקשורות לדברים שבאמת מעסיקים אותנו ואנו נתקלים בהם כאן בפסטיבל ובחיים
בכלל .אנחנו יודעים איך זה יתחיל ,אתם תחליטו איך זה יימשך .מפגש עם הרבה הומור,
רגש ,עומק ,קלילות ועם כל מה שכולנו נביא .אנחנו השחקנים ואנחנו גם הקהל.
דודו שמאי ,ואהבת 20:00

עולם הילדים

כתב סתרים  -נסקור את היסטוריית ההצפנה ונבין מדוע היא הומצאה ולאיזה צרכים .נכין
כתב סתרים מנר וצבעי מים .נלמד את שיטת ההצפנה הנפוצה ונבנה גלגל הצפנה בעזרתו
נפענח מכתבים .מיועד לגילאי  8ומעלה .נעמי ראשוני ,עולם הילדים ,יום ה’16:00 ,

יצירה ירוקה  -אוהל טיפי  -בסדנה זו ניקח חומרים מהטבע או ממוחזרים ואיתם ניצור אוהל טיפי
מקושט וצבעוני .נלמד להפעיל את הדמיון שלנו ולראות את היצירה שחבויה סביבנו .מאיה ,עולם
הילדים ,יום ש’14:00 ,

יוגה לילדים  -שיעורי האלמנטים של היוגה לילדים  - 1אדמה :השיעור יעסוק באדמה שנותנת
לנו תמיכה ,קרקע ובית .האסאנות העיקריות הן עמידת ההר ,העץ ,הצב ,נחש הקוברה
והחתול המתמתח .דורה ,עולם הילדים ,יום ו’08:00 ,

צבעים ורגשות  -בסדנה נערבב צבעים ראשוניים וניצור צבעים וגוונים חדשים ,עם כל צבע נצייר
לצלילי המנגינות השונות ונפתח דיון על איזה רגש כל צבע מעלה בי .ירון יעקב ,עולם הילדים,
יום ש’15:30 ,

סיפורי אגדות  -שעת סיפורי אגדות עם ומיתוסים לילדים להורים .אגדות עם עברו ליטושים
עם מאות השנים ומשקפות לנו התמודדויות נפשיות מורכבות ,מלמדות ,מרגיעות ומרפאות.
קארונה ,עולם הילדים ,יום ו’09:30 ,

לרקוד את הקצב  -מגוון פעילויות תיפוף לילדים .על דליים ,מקלות ,תופים ,גוף ,ועוד .שירי
ילדים ומבוגרים בשילוב תיפוף אשר מלמדים ומשחקים עם קצב .הפעילות סוחפת את הילדים
ולא דורשת הרבה יכולות מוקדמות .דרך הפעילות נפתח את הייצוג והביטחון העצמי ותחושת
המסוגלות של הילדים .ומעל לכל  -כיף .את הפעילות נעביר דרך תחרות בריאה בין קבוצות (ללא
מנצחים ,רק משתדלים) ,או דרך פעילות אישית .זיו ויסברג עולם הילדים ,יום א’18:30 , 8:00 ,

ביודנסה לילדים  -להרגיש את הטבע  -באמצעות תנועה ,מוזיקה ומשחק נרקוד ונהנה
מיסודות הטבע .אפרת ואלי ארגמן ,עולם הילדים ,יום ו’11:00 ,
אויר  -נחקור את המושג אוויר ונבין שלמרות שלא ניתן לראות אוויר ניתן להוכיח את קיומו
ולהסביר תופעות ועקרונות מדעיים .נעשה ניסויים ונראה איך מים עולים בניגוד לכוח המשיכה
בעזרת עיקרון הנימיות .נעיף כדור באוויר בלי ידיים ולקינוח נכין שבשבת שנעה בעזרת האוויר
ובעזרתה ניתן לייצר אנרגיה נקיה .נעמי ראשוני ,עולם הילדים ,יום ו’12:30 ,
יצירה ירוקה  -ציפור על חוט  -בסדנה זו ניקח חומרים מהטבע או ממוחזרים ואיתם ניצור
ציפור על חוטים .נלמד להפעיל את הדמיון שלנו ולראות את היצירה שחבויה סביבנו .מאיה,
עולם הילדים ,יום ו’14:00 ,
עולם של צבעים  -סדנה לילדים שעוסקת בצבעים ,עבודה עם צבעי ידיים וגוף ,תחושת
הצבע והמריחה על גבי משטח תוך סיפור ,יצירה ודמיון משותף .ביחד עם הילדים ניצור עולם
צבעים מיוחד .עדן ליאור אלמגור ,עולם הילדים ,יום ו’ 15:30
יוגה לילדים  -שיעורי האלמנטים של היוגה לילדים  - 2אוויר  -בשיעור הזה התנועה תתרחש
בטבעיות ונקלוט את האוויר בנשימות .דגש על תרגילי נשימה והאסאנות עמידת ציפור,
הנשר ,יונה ,פרפר וישיבת פרח עם מודרות באצבעות .דורה ,עולם הילדים ,יום ש’08:00 ,
התגלגלולו  -הזדמנות לתת משמעות נוספת לקשר בין ההורה לילד דרך משחקי תנועה,
אקרובאלנס ואימפרוביזציה .בסדנה נלמד לטוס כמו אווירון ,נטפס ,נקפוץ ,נרקוד ונשתולל.
מיכל נדיב ,עולם הילדים ,יום ש’09:30 ,
חסר שם לסדנה  -נכיר חומרים שונים תוך כדי ניסויים שנבצע ,ונבין שחומרים מתנהגים כמו
בני אדם ואפילו כמו יחסים במשפחה .נפגוש חומרים שלא “סופרים” ,חומרים “חברותיים”
וחומרים ש”עפים” אחד על השני עד שנוצר חומר שלישי חדש מתוך השניים .נכין חלב ממים
ושמן ולסיום נכין מנורת לבה .נעמי ראשוני ,עולם הילדים ,יום ש’11:00 ,
עולם של צבעים  -סדנה לילדים שעוסקת בצבעים ,עבודה עם צבעי ידיים וגוף ,תחושת
הצבע והמריחה על גבי משטח תוך סיפור ,יצירה ודמיון משותף .ביחד עם הילדים ניצור עולם
צבעים מיוחד .עדן ליאור אלמגור ,עולם הילדים ,יום ש’12:30 ,

יוגה לילדים  -שיעורי האלמנטים של היוגה לילדים  - 3מים  -הנושא הוא מים .רוב הגוף שלנו מורכב
ממים שהם בעלי כוח רגיעה ושקט ,זרימה...אסאנות עיקריות הן ישיבת הצפרדע ,הדג ,התנין
והחסידה .דורה ,עולם הילדים ,יום א’09:30 ,
יצירה ירוקה  -המשפחה שלי  -בסדנה זו ניקח חומרים מהטבע או ממוחזרים ואיתם ניצור את
הדמויות של המשפחה שלנו .נלמד להפעיל את הדמיון שלנו ולראות את היצירה שחבויה סביבנו.
מאיה ,עולם הילדים ,יום א’11:00 ,
עולם של צבעים  -סדנה לילדים שעוסקת בצבעים ,עבודה עם צבעי ידיים וגוף ,תחושת הצבע
והמריחה על גבי משטח תוך סיפור ,יצירה ודמיון משותף .ביחד עם הילדים ניצור עולם צבעים
מיוחד .עדן ליאור אלמגור ,עולם הילדים ,יום א’12:30 ,
אויר  -נחקור תופעות בטבע .נהיה “קוסמים לרגע ונבין את העקרונות המדעיים המסתתרים
בעולמינו .נראה איך המים מטפסים לצמרת העץ כנגד כוח המשיכה ,נציף גרגירי תירס ששקעו
ונקנח בהתפרצות הר געש .נעמי ראשוני ,עולם הילדים ,יום א’14:00 ,
צבעים ורגשות  -בסדנה נערבב צבעים ראשוניים וניצור צבעים וגוונים חדשים ,עם כל צבע נצייר
לצלילי המנגינות השונות ונפתח דיון על איזה רגש כל צבע מעלה בי .ירון יעקב ,עולם הילדים,
יום א’15:30 ,
יוגה לילדים  -שיעורי האלמנטים של היוגה לילדים  - 4אש  -האש מחממת אותנו ,נותנת לנו
אנרגיה ומאירה לנו את העולם .דגש על ברכת השמש והמעבר בין האסאנות בברכה .בנוסף
עמידת הנר ,ישיבת האריה שמוציא אש ושאגה גדולה.דורה ,עולם הילדים ,יום ב’09:30 ,
צבעים ורגשות  -בסדנה נערבב צבעים ראשוניים וניצור צבעים וגוונים חדשים ,עם כל צבע נצייר
לצלילי המנגינות השונות ונפתח דיון על איזה רגש כל צבע מעלה בי .ירון יעקב ,עולם הילדים,
יום ב’11:00 ,

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.
שעה

חמישי

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

16:00
מסע בין כוכבים
נעמי ראשוני

שני

שישי

שבת

ראשון

8:00
יוגה לילדים
דורה

8:00
יוגה לילדים
דורה

8:00
לרקוד את הקצב
זיו ויסברג

9:30
סיפורי אגדות
קארונה

9:30
התגלגלולו-להורים
וילדים
מיכל נדיב

9:30
יוגה לילדים
דורה

9:30
יוגה לילדים
דורה

11:00
צבעים ורגשות
ירון יעקב

11:00
הר געש.
נעמי ראשוני

11:00
יצירה ירוקה -
המשפחה שלי
מאיה

11:00
צבעים ורגשות
ירון יעקב

12:30
אור וצבעים
נעמי ראשוני

12:30
עולם של צבעים
עדן ליאור אלמגור

12:30
עולם של צבעים
עדן ליאור אלמגור

14:00
יצירה ירוקה  -ציפור
על חוט
מאיה

14:00
יצירה ירוקה  -אוהל
טיפי
מאיה

14:00
אוויר לנשימה
נעמי ראשוני

15:30
עולם של צבעים
עדן ליאור אלמגור

15:30
ביודנסה לילדים -
להרגיש את הטבע
אפרת ארגמן

15:30
צבעים ורגשות
ירון יעקב

17:00
קצב הלב  -סדנא
מוסיקלית שזוהרת
בחשיכה
עומר קווינס

17:00
לרקוד את הקצב
זיו ויסברג

17:00
סיפורי אגדות
קארונה

18:30
ילדים והורים
מדברים בצלילים אבי
פומברג
גל שטיינר

18:30
קצב הלב  -סדנא
מוסיקלית שזוהרת
בחשיכה
עומר קווינס

סדנאות יום שבת
ממלכת התבלינים הסודית  -לכל התבלינים ,גם הפשוטים והמוכרים ,יש משמעות
רחבה הרבה יותר מאשר הטעם שהם נותנים לתבשיל .יש להם תכונות ריפוי שחובה
להכיר ,משמעויות אנרגטיות שכדאי לגלות ,והיסטוריה מרתקת ששינתה גורלות
ותרבויות .סדנה זו תפתח לכם צוהר לממלכה הקסומה שמסתתרת לכם מתחת לאף -
ממלכת התבלינים .אמבר רוגע ,עולם בריא 20:30

סווטלודג’  -סווטלודג’ הוא טקס היטהרות וחיבור אל אמא אדמה והבריאה .בטקס
נכנס למבנה עגול קטן וחשוך ,המייצג את הרחם של אמא אדמה .נשב יחד ,נחבור,
נתפלל ונשיר; נתחדש וניזכר בעוצמה והעצמה ,כמים מחיים ,מטהרים ומחדשים.
ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .נא להביא מגבת ובגד נוח להזעה.
עלות ההשתתפות  .₪ 50 -גל גרדינר ,מדבר 19:30

מעבדת התודעה והטלפתיה  -מעבדת התודעה והטלפתיה היא פרויקט מדעי-
רוחני החוקר מאפיינים שונים של התודעה ובודק אותם באופן מיידי .שאלת העל של
המעבדה היא זו הנוגעת ליצירת חיבור תודעתי בין שני אנשים ומעלה באופן מודע,
כלומר ,טלפתיה .במפגש נבצע תרגולי שליטה בקשב ,תרגולי שליטה בקלט ופלט
אנרגטי ונבצע סדרת מדיטציות המתמקדות ביצירת טלפתיה .רנן בלס ואברהם
שמואליBe the Change 13:30 ,

סולם יעקב  -מרחב ואהבת  -ראה יום ו’ .ורדאן יעקב ,עולם קרקס 11:00

מעגל שיר תפילה מאיר באשרם  -מעגל מדיטטיבי בתדר בריא ומכוון ,חיבור לשקט
ולהקשבה ,נוכחות בהוויה ,נחת ושלום .הפיכת העצמי לכלי המשרת את ביטוי והנשמה
בעזרת קול ,התמסרות ,דבקות ,הודיה ,שלום ,אחדות ,ריפוי ותפילה .יונתן מאיר ושיר
סופר ,צאי שופ 01:00
מעגלי שבט בהשתתפות כל הצוות  -בכל יום יתכנסו חברי השבט יחד לשירה
מקודשת שירים וסיפורים ממסורת שבטי אמריקה וזמן תפילה והתכוונות .גל גרדינר,
עולם השמאניזם 14:30
מפחד לתשוקה  -הפחד יכול להיות המחסום הכבד ביותר בחיינו ,אך הוא יכול להיות
גם השער העוצמתי ביותר למי שאנחנו באמת .רק צריך לדעת איך לפתוח את השער
המסתורי .הסדנה נוגעת בפחדים שלנו ובמקומות בהם אנו חיים בפער בין הרצוי למצוי
בחיינו .נקבל הצצה חוויתית לאיך אפשר לחיות מתוך תשוקה ,אהבה ושמחה ,ואיך אפשר
לטעון את עצמנו באנרגיה גם כשאנחנו מרגישים שאין לנו .מירלה סלע ,ואהבת 20:00
מפתח השפע  -מהו הסוד של בעלי השפע? מהי השפעה אוהבת ובריאה? מה משמח
אותי באמת ומדוע הכרחיים אמון והודיה ליצירת שפע? בהרצאה פתוחה ותרפיה
חווייתית נקבל תשובות מעשיות לשאלות אלו ,נכיר את חוקי היצירה האוניברסליים
ונקבל את מפתחות השפע הייחודיים שלנו .אביב שטרית ,עולם התרפיה 09:00
מרקחייה מעשית  -סדנה מעשית וחווייתית בה נלמד לרקוח .דרך הרוקחות עצמה
נלמד על רמות הריפוי שבעולם הצומח .נשלב בין כל צורות המיצוי :באך ,ארומתרפיה,
מיצויים באלכוהול ,שמן ועוד .בסוף הסדנה כל משתתף ייצא עם שמני צמחים אותם
הכנו יחדיו .קרן פטר ,עולם השמאניזם 18:00
משחקי ילדים לזוגיות (לזוגות ולפנויים פנויות)  -את השמחה הגדולה ביותר של החיים,
האנרגיה במיטבה ,אפשר למצוא בצחוק של ילד .השחיקה מחיי היומיום בזוגיות או
מחיפוש אחר קשר זוגי גורם לנו לקחת ברצינות רבה מידי את נושא הזוגיות .אפשר
לשחק ,להנות ,לצחוק וגם לקדם את התקשורת הזוגית .במפגש נשחק כמו ילדים,
נתחבר לאנרגית החיים וגם נבין כמו בוגרים את אופי התקשורת שאנחנו מנהלים
בזוגיות .יעל וארי לב-אור ,ואהבת 14:00
ניה  -מפגש של תנועה מתוך עולמות הריקוד ,אומנויות הלחימה והריפוי .ניה מאפשרת
לנוע מתוך הנאה והקשבה כך שמתוך המפגש אנו זוכים להרחיב את המודעות והערנות
לעצמנו .בזמן שננוע לצלילי מוזיקת עולם מגוונת ,נעורר את גופינו לתנועות טבעיות
ומעצימות ונזכה להיזכר בכוח שיש בנו .הילה אור לזר ,עולם בקול ותנועה 18:00
ניסוי בתנועה משותפת  -זוהי הזמנה למסע מחקר משותף בתנועה ,מגע ונוכחות ,לעבר
חיבור לעצמי ,לאדמה ולסובבים אותי .נאפשר לגוף להוביל אותנו בפשטות ובעדינות
לתנועה משותפת ,קשובה ומשוחררת ,שיוצרת מרקם אורגני אחד נושם ופועם .אורון
אליאור ואלון ריטר ,זורבה הבודהה 11:00
נשימה שקטה  -סשן נשימות המלווה בתנועה מעולם היוגה ,דמיון מודרך וצליל .סשן
בו נקבל כלים מעשיים מנטלים ,רגשיים ופיזיים לחיים מאוזנים יותר ושלווים יותר .נבקר
בחמשת הגופים :פיזי ,רגשי ,נפשי ,מנטלי ואנרגטי .נתחבר לרצון ,להסכמה ,לאמונה
ולאהבה כערכי עוגן בתהליך אישי וקבוצתי .אמיר אזולאי ,עולם השמאניזם 19:30

סטסנג  -הסרת הסבל עפ”י הבודהה  -הבודהה דיבר רבות על תהליך ההתעוררות
כתהליך הסרת הסבל .כבר שמענו רבות ש”הכל בראש” ,ואכן הגורם הראשון
לסבל האנושי הוא האמונה במחשבות שלנו והרעיונות המוטעים שיש לנו על עצמינו
ועל המציאות .בואו לגלות את ההבדל בין סבל לכאב וכיצד ניתן לחיות חיים ללא
סבל .דיה גולן ,עולם הסנגהה 12:30
סטסנג  -מי אני?  -התעוררות היא המסע לגילוי מי שאני באמת .התשובה לשאלה
מי אני? היא גם התשובה לשאלה מהי הארה? ,מהי האמת? ומהו טבע המציאות?
לכן אמרו המורים הרוחניים הגדולים ,כבר לפני מאות שנים  -מספיק שתשאל את
השאלה הזו ואתה בדרך הנכונה .הצטרפו לשיח אמת ומפגש מרתק של שאלות
ותשובות לגילוי מי שאנו באמת .דיה גולן ,עולם הסנגהה 20:00
סיפורים מהרחם  -מופע תיאטרון פלייבק  -תיאטרון פלייבק הוא מופע אימפרוביזציה
המבוסס על סיפורים אישיים של הקהל .במופע זה נזמין סיפורים נשיים היוצאים
מהבטן ונחזיר אותם בצורת הצגה שנוגעת בלב .השחקניות בקבוצה הן מטפלות
בדרמה ,ומנחות תיאטרון ותיקות המופיעות יחד מזה  15שנים.צלע  -פלייבק נשי,
עולם תיאטרון 20:00
עיסוי תאילנדי בזוגות  -עיסוי תאילנדי הוא עיסוי קדום אשר מתבסס על הרפואה
ופילוסופיות מהרפואה הסינית .העיסוי מתמקד בלחיצה על נקודות אנרגטיות (צ’י)
בגוף על מנת לשחרר את השרירים ולהרפותם לאורך “קווי האנרגיה” (מרידיאנים)
במטרה לשחרר את זרימת הדם בגוף ולפתוח חסמים אנרגטיים .מטרת הטיפול
הינה איזון הגוף והנפש ,איזון אנרגטי ויצירת שקט פנימי עמוק .אפרת ושי ,עולם
בריא 12:30
על מים ונשיות  -הקשר של נשים למים הוא עמוק ומשמעותי משחר הימים.
בתרבויות שונות נשים הן אלו האמונות על מים ,טקסים ,תפילות וברכות הקשורות
במים .ישנו קשר הדוק בין המים ,הלבנה והמחזור החודשי .נתחבר יחד למשמעות
של המים ונזכר בדרכים להעלאת תדר המים בגופינו וסביבנו ואופני התנהלות
יומיומיים המחדשים את התקשורת בין המים ,הנשיות והלבנה .גם גברים מוזמנים.
זהרה כהן ,עולם השמאניזם 09:30
פאלון גונג  -פאלון גונג היא שיטה גבוהה לטיפוח עצמי השייכת לאסכולת הבודהה.
זוהי דרך שבה ההיטמעות לתכונות הגבוהות ביותר של היקום – אמת ,חמלה,
סובלנות  -היא הבסיס .מטרת התרגילים היא לחזק את היכולות העל-טבעיות
של המתרגל ואת מנגנוני האנרגיה שלו באמצעות עוצמת הגונג החזקה שלו .ג’ו
מונטיאנו ,עולם בקול ותנועה 08:30
פלייבק נטו  -חוויות מהפסטיבל  -לרגע אחד נהיה שחקני תיאטרון פלייבק .נעזר
בטכניקות מתוך תיאטרון הפלייבק על מנת לספר סיפורים וחוויות אותן חווינו
במהלך הפסטיבל .ניפרד מהפסטיבל ואחד מהשני באמצעות אימפרוביזציה,
תנועה וביטוי עצמי .נעלה את הסיפורים האישיים על במת הפלייבק ונחזור לעיר
הגדולה עם כוחות מחודשים .עומרי כהן ,עולם תיאטרון 18:30
פעימת החיים  -העולם שלנו מאופיין בקטבים ,יום ולילה ,חם וקר ,טוב ורע ,זכר
ונקבה ,חורף וקיץ .התנועה בין הקטבים היא החיים עצמם :נשימה היא הביטוי הברור
ביותר של הפעימה בתוכנו והיא זו המאפשרת לנו חיים .בסדנה זו נתחבר לתנועת
הפעימה דרך התבוננות נשימה ותנועה ,ונחוש את תנועת החיים המפעמת בנו
וסביבנו כל הזמן .ולרי שפע ,עולם נושם 08:30

סדנאות יום שבת
יוגה למערכת העיכול  -נתרגל תנוחות יוגה ברצף בליווי נשימה מודעת .נוביל
לעידוד זרימת הדם לאיברי חלל הבטן ,ביניהם למערכת העיכול ,וכך ניתן יהיה
להפחית חומציות יתר בקיבה ,נפיחויות בבטן והקלה בעצירות .סדנה מתאימה לכל
הרמות .אורלי אופיר ,עולם בריא 08:00
יוגה צחוק  -סדנה קבוצתית ודינמית המשלבת תנועה ,מדיטציה ונשימה .יוליה
ספקטור ,עולם השמאניזם 11:00
יוגה שמאנית  -נקודת מפגש קוסמית בין חכמת היוגה מהמזרח והרוח השמאנית
מהמערב .בתרגול זה ניפתח לצפנים והמתנות החבויות בכיוונים ובאלמנטים של
הטבע ,בכוונה לחזור להרמוניה עם הבריאה .הסדנה משלבת את ברכת שבעת
הכיוונים של המאיה בצירוף תנוחות יוגה ונתינת כוונה ,מדיטציית תוף שמאנית
ומדיטציית אהבה נדיבה ( .)maitryעינת רן ,עולם היוגה 12:30
יוגהניישן  -יוגה ודמיון מודרך  -יוגה מרגיעה משולבת עם דמיון מודרך .טיפול גוף
 נפש המוביל ומלווה אותנו במסע אל עצמנו ,אל עולמנו הפנימי ,לחיבור עמוק,הקשבה ,העצמה ושחרור אמיתי .בר לי וולפסוןHeartbeat Island 13:00 ,
ישיבה שקטה  -יצירת מרחב ישיבה שקט שבו נלמד להתחבר להוויתנו .ורדאן
יעקב ,עולם אושו 08:00
ישיבה שקטה  -בוקר טוב בפסטיבל זורבה ,לפני שמתחילה חגיגת היום ,המסיבות
והפעילות הרוחשת של הפסטיבל ,אנו מזמינים אתכם למצוא את השקט בלב
ההמולה ,שם אפשר לנוח קצת עם השקט של הבודהה .את השקט הזה ניקח איתנו
להמשך היום לכל ההפתעות שבדרך .מיכאל פיין ,עולם הסנגהה 09:30
לבחור מה להרגיש בכל רגע ורגע  -יצא לכם לראות שחקן ולשאול את עצמכם
איך הוא עושה את זה? איך הוא נכנס לדמות באופן כל כך טוטאלי? בסדנה נלמד
איך לשים את עצמנו במצב הרגשי שאנחנו רוצים בהזמנה ולשנות את הרגשות
שלנו בכל רגע נתון .כך נלמד כלים משחקיים שהם גם כלים לחיים .חי שגיא ,עולם
תיאטרון 10:30
לדעת לגעת  -שיאצו להורים וילדים  -המגע הוא צורך בסיסי וקיומי בחיים שלנו.
ילדים זקוקים למגע תומך ואוהב כדי להרגיש מלאי בטחון ואהבה .הורים זקוקים
למגע מנחם ומשחרר כדי להקל על המתחים של היומיום .בסדנה נלמד על
הקשבה ,נתינה וקבלה ,הבעת רגש ,הרפייה ושחרור ומעל הכול הנאה ממגע -
הנאה לגעת והנאה לקבל מגע .מורן שיינין ,עולם בריא 17:30

להתרכך עד אינסוף  -מפגש מדיטטיבי חווייתי בו נלמד כיצד להקשיב ללב ולהתרכך
עד אינסוף .גם מדיטציה אינה ישיבה מאומצת או מאבק ,כפי שהחיים אינם חייבים
להיות כך .במדיטציה זו נלמד כיצד ניתן להיפתח גם כאשר מופיע כאב או כיווץ בתוכינו
ונחווה מה קורה כאשר אנחנו מאפשרים לעצמנו להתרכך אל הלב בתוך כל חוויה
שהיא .יונתן רמות ,עולם הסנגהה 10:30
מאפס לאינטימיות ב 90-דקות  -בסדנה נגדיר חוקי משחק חדשים ונצלול למפגשים
עם עצמנו ואחרים דרך תנועה ,תקשורת ישירה ,כנות (כמעט) רדיקלית ,בהירות
מקסימלית ,סקרנות וחדוות יצירה .נשחק עם מרחק וקרבה ועם היכולת שלנו להיות בו
זמנית גם באינטימיות וגם באותנטיות .חן מימון ואורי מילמן ,עולם התרפיה 18:30
מגיע לי!  -באמת מגיע לי? כן ,מגיע לך! הפניקס האמיתי נמצא בך ,זו הזמנה להכיר
בייחודיות שלך ולחגוג את כל מה שמגיע לך  -אהבה? שפע? סקס? טיול להודו?
דינוזאור פרטי בחצר? דרך תנועה ,התבוננות ,פשטות וצחוק נבין כמה באמת מגיע לנו,
כמה אנחנו ראויים לכל הטוב הזה ואיך משיגים אותו .דודו שמאי ,ואהבת 10:30
מדיטציה מונחית עם קערות טיבטיות  -מדיטציה בה נצא לתהליך פנימי ועמוק,
ונחקור מה הדבר אותו אני צריך כרגע בחיים ,מה מעכב להגיע לשם ,ואיך ניתן להשיגו.
המדיטציה תהיה בהנחיה ,בשכיבה ותהיה מלווה בקערות טיבטיות וצלילים נוספים .ניר
רם-נוף ,עולם השמאניזם 08:30
מדיטציית  - AUMה  AUMהוא פרי יצירתו של וירש  -מייסד היומניברסיטי בהולנד
ותלמידו של אושו .מדיטציה חברתית אקטיבית ,מסע דרך קשת הרגשות וההתנהגויות
האנושיות .מכעס אל אהבה ,מטירוף לזרימת הגוף ,מבכי לצחוק ,מחושניות אל השקט.
יחד נהיה מראות אחד לשני ונעבור את המכבסה הרגשית העמוקה הזו ,כדי ולו לכמה
דקות להתבונן על עצמנו באמת .סודאס ,עולם התרפיה 00:00
מדיטציית גשר הקשת בענן  -מסע אל לב כדור הארץ בו נחווה את אנרגיית החיים
הנובעת מהמרכז ונפתחת לאינסוף צורות וצבעים .דרך דמיון מודרך ומדיטציה נקשיב
ונדע .רוני מקאטוHeartBeat Island 09:00 ,
מדיטציית מוות (בודהיזם טיבטי)  -מדיטציית מוות מונחת בה עוברים שלבים ומדמים
את עצמנו מתים ,אנחנו עוברים שינוי גדול שבסופו מרגישים השראה גדולה לשהייה
טובה בעולם ולחיות את הכאן והעכשיו .אפרת הרמוני ברודט ,עולם השמאניזם 07:30
מדיטציית נאטארז’  -ראה יום ו’ .אאדהר דמבו ,ואהבת 23:30
מדיטציית נאטארז׳  -ראה יום ו’ .ירדן שפע ,עולם אושו 14:30

להיות טנטרה  -סדנת טנטרה שהיא חגיגה .חגיגה של שמחה וחושניות ,של
מדיטציה ועומק ,התעוררות ותנועה ,חיבור של הנשמות וחיבור אל הגוף .את הדבר
המדהים הזה עיצבו ומעצבים במשך למעלה מ 6,000 -שנים  -בואו לחגוג את
התוצאה .העבודה בסדנה הינה בזוגות .בן ואפרת ,עולם נושם 01:00
להעלות את התדר והאנרגיה  -כשאני יוצא לפגישה ,באיזה אנרגיה אני מגיע?
כשמגיע לסדנה? כשיוצא לנהיגה איך אני מעלה את התדר במיידי? כשאני רואה
מישהי/ו בפסטיבל וממש בא לי אבל האנרגיה לא במיטבה ,מה עושים? בסדנה
נקבל כלים מעשיים ומידיים לשינוי והעלאת התדר האנרגטי ,הרגשי והפיזי .כלים
שנוסו בהצלחה רבה בעבר וישמשו אתכם כבר היום פה בזורבה .דודו שמאי ,עולם
התרפיה 15:00
להתחבר למקור ולאור הפנימי  -תהליך של שעה וחצי בו נלמד על על מי שאנחנו
באמת .נלמד על ההוויה שלנו ,על המקור שמכווין ומדריך אותנו בעולם .נתרגל
מדיטציית חיבור למקור ונקבל כלי מיוחד שיעזור לנו להגשים את מי ומה שבאנו
להיות כאן בעולם .עידו לזרBe the Change 10:00 ,

מדיטציית נדברהמה  -ראה יום ו’ .ויניטו ,עולם אושו 09:30
מדיטציית נו מיינד  -מדיטציה אקטיבית קלאסית של אושו לריקון המיינד וחזרה
הביתה .החלק הראשון כולל דיבור בג’יבריש  -הוצאה של כל מה שהמיינד רוצה לומר
בלי תבניות השפה .החלק השני כולל ישיבה שקטה והתבוננות פנימה .קארונה ,עולם
אושו 11:00
מדיטציית קונדליני  -ראה יום ה’ .עופרי ברון ,עולם אושו 18:00
מה באמת קורה כאן?  -כיצד ניתן להסיר את צעיף האשליה ולראות את המציאות
כפי שהיא? אחת הטכניקות היא תרגול התבוננות כנה במתרחש מרגע לרגע ,ללא
הסיפורים שלנו על המציאות .מוזמנים לבוא לחוות מדיטציה מסוג אחר ,מדיטציה בה
נקבל הנחיה לחקירה עצמית החושפת בפנינו את המציאות כפי שהיא באמת ,מעבר
לכל מה שחשבנו .שראל אייבר ,עולם הסנגהה 18:00
מי אני לא?  -האם אני זה מה שהחברה דורשת ממני להיות? פרסונות הינן מסיכות
באישיות שלנו שבעזרתן הסתגלנו לדרישות החברה והתרבות בהן אנו חיים .בסדנה
נזהה את הפרסונות שלנו ונכיר אותן מקרוב :מתי נולדו? איך הן עזרו לי לשרוד? האם
הן עדיין משרתות אותי? בואו לסדנה של חקירה פנימית לראות מי אני לא .אורי מילמן,
עולם תיאטרון 14:30

סדנאות יום ראשון

 - Impro AllStarsמופע אימפרוביזציה קורע מצחוק  -כל מה שיקרה במופע הזה
יהיה מאולתר  -צוות של מאלתרים מקצועיים ,בשיתוף הקהל ,יצא לסדרת משחקי
אימפרוביזציה שיקרע מצחוק את כולם .המופע מתבסס על מילים שהקהל נותן
לשחקנים על המקום ,וכן על אנשים מהקהל שיעלו לבמה וייקחו חלק במופע .איזה כיף!
עדי טרם ,עולם תיאטרון 20:00

בלוז הסוכר  -נכיר גישה תזונתית שונה שאינה באה למחוק לנו את הטעם המתוק
שבפה אלא לעשות קצת סדר בעולמנו התזונתי שיצא מאיזון בדורות האחרונים.
יחדיו נראה כיצד אפשר לרדת מרכבת ההרים הפיזית והנפשית המלווה את הטעם
המתוק והממכר .מוזמנים לבוא וללמוד אודות הסוכר ועל הקשר שבין אוכל ומצבי
רוח בסדנה משעשעת ועשירה בידע שתעורר שינוי בחייכם .זהר צמח וילסון ,עולם
בריא 18:30

 - No Dimension Meditationראה יום ו’ .ניג’ן צבי סמיט ,עולם אושו 12:30
PRANAKRIYA YOGA - This workshop will be dedicated to balancing
body and soul focusing on healing and nourishing the spine and the muscles
around it. Pranakriya Yoga is Hatha Yoga for all levels, and a recommended
עולם workshop for those sleeping on camping mats. Michael Alan Sara
התרפיה 08:30
Rising in Laughter - Rising in Laughter gives us the permission to laugh
unconditionally, to connect with and express our authentic inner joy, and
to give space for our inner child to come out and play. As these vibrations
travel through our beings in this uplifting workshop, we can physically feel
our energy rising upward and expanding. This process increases lightness,
balance, acceptance, forgiveness, generosity and compassion in our everyday
lives offering us new perspectives and approaches toward ourselves, our
 .reality and those around us. In Englishטרלה ,עולם אושו 20:00
 - The Good Red Road – Medicine Hoopבמעגל החיים יש זרימה אך גם תנועה
קבועה ,טבעית ומסודרת  -מינקות לזקנה ,מזריחה לשקיעה ,מאביב לקיץ סתיו וחורף
 תנועה מעגלית ורציפה .אצל ילידי אמריקה הצפונית תנועה זו מיוצגת במעגל אבניםשהוא מעגל הרפואה .מעגל הרפואה עוזר לנו לחזור לחיבור הטבעי עם עצמנו ולפעימת
העולם הסובב אותנו .גל גרדינר ,מדבר 18:30

בנית טוטם אישי – שפי אורן ,עולם השמאניזם 16:00
בראשית  -סשן תרפויטי  -מסע מרכך אל הלב ,תוך התמקדות בהרפיה והקשבה
פנימית .נלמד ונחדד את היכולת לתקשורת ללא מילים .אמיר אזולאי ,עולם
השמאניזם 14:30
ג’אם קונטקט אל תוך הלילה  -ג’אם קונטקט ,תנועה משותפת ,הוא מרחב אנושי-
תנועתי מיוחד מאוד שמאפשר צלילה אל תוך עצמי ,אל תוך חיבור אחד לשני ואל
תוך תנועה משותפת ,ללא הצורך בכללים או במילים .קסם גדול .כולם מוזמנים
להצטרף או לצפות .אורון אליאור ואלון ריטר ,עולם היוגה 20:30
הו’אופונופונו  -שיטת הריפוי העתיקה מהוואי .בואו להכיר את המנטרה המובילה
לתהליך סליחה עמוק ואהבה עצמית .בואו לחוות את האחר כשיקוף שלכם .גל
שטיינר ,עולם בקול ותנועה 20:30
הילד הפנימי במערכות יחסים  -סשן תרפיה עוצמתי הלוקח אותנו אל מקור דפוסי
ההתנהגות שלנו  -הילדות המוקדמת ומערכות היחסים שחווינו בבית הורינו .באופן
זה נשפוך מעט אור על דרך ההתנהלות במערכות היחסים שלנו ונפתח את הדלת
לשינוי התפיסה וההתנהלות שלנו במערכות יחסים ובזוגיות בפרט .דיה גולן ,עולם
התרפיה 12:00

 - Unleash The Goddess Withinבחיבור מחדש אל הלב נגלה את העוצמה והרוך
שבנשיות .באמצעות מחול אלות (מהמזרח הרחוק ועד התיכון) ,יוגה ומדיטציה נעיר את
האלה הפנימית והאישה הפראית שבנו וניתן לתנועה לסחוף אותנו הלאה  -פנימה .עינת
רן ,עולם בקול ותנועה 14:30

הנוכחות בציר האמצע  -תרגילי הבסיס לבניית הציר המרכזי הם ריכוז של תרגילים
מתוך “מודעות מבנית”  -שיטת התנועה שפותחה ע”י ד”ר דורותי נולטה עם ד”ר
איידה רולף .החיים בציר האמצע הם החיים של המהות ,תרגול תנועה שמתחילה
מהציר המרכזי מקבילה ללמידה של חיים שמתחילים מתוך המהות .אבי בחט ,עולם
בקול ותנועה 10:30

סדנה מרתקת ,שמטרתה להביא את המשתתף לחוויה ישירה של מי שאנו Who is in? -
באמת .הסדנה מעודדת התעוררות אל טבעינו האמיתי בעזרת מיזוג טכניקות מדיטציה
וחקירה עצמית מתוך הזן בודהיזם המסורתי בשילוב טכניקות טיפול לתקשורת ועבודה
בזוגות .הטכניקה מאפשרת חקירה עמוקה לעבר ראייה כנה וצלולה של מי
שאני באמת .סאנג’יב ,עולם הסנגהה 12:30

הפלפל  -קורה לך שאתה נתקע בלי שום דבר להגיד ,או שהשיחות שלך דועכות
או לא מובילות לשום מקום? בקיצור ,צריך פלפל? בסדנה זו נלמד שיטות שונות
להפוך את הפה שלנו למכרה זהב ונתרגל אותן דרך משחקי אימפרוביזציה .מעיין
בכור ,עולם תיאטרון 16:00

אומנות השחרור  -מדיטציית איזון ושלום בין הגברי והנשי בתוכי  -בסדנה נאפשר
לעצמנו מרחב בטוח ונעים לגעת ברגעים ,חוויות ,תחושות שלא משרתות אותנו יותר
ונאפשר לעצמינו לשחרר ולהחליף אותן בחוויה אחרת על ידי שיטה מיוחדת שמגיעה
מעולם ההיפנוזה האריקסונית .במדיטציה נצלול פנימה לתדר הזוגיות שבתוכינו ונכיר
טוב יותר את האנרגיה הנשית והגברית .אפרת הרמוני ברודט ,עולם השמאניזם 08:00
איורווידה ומחזורי ירח  -לנשים בלבד  -בזמנים עתיקים נשים נהגו להתכנס יחד בזמן
מחזור הווסת בירח החדש ,ובזמן הביוץ בירח המלא .בסדנה נחדש את החיבור למחזורי
הירח ,נלמד איך למפות את המחזורים על מנת להתחבר לקצב החודשי שלנו ונדבר על
מה זה להיות אישה( .הסדנה תועבר באנגלית)אשלי שלקטהBe the Change 18:30 ,
אקרו-יוגה לזוגות  -סדנה אינטימית ומרגשת שתעיף את כולנו באוויר .קשר עין ,אמון
והתמסרות ,זה כל מה שצריך בשביל לתת לקסם האקרו לקרות .זוגות מכל סוג
מוזמנים לקחת חלק ,אין צורך בנסיון קודם .זיו דיין ,עולם היוגה 17:30
ארוחה מלאה בסלט אחד  -סדנת טעימות  -כיצד לבנות ארוחה מלאה שהיא בעצם
סלט  -שילוב נכון של דגנים ,ירקות ,קטניות וזרעונים המשלימים את הארוחה לחלבון
מלא מהצומח .טבעוני ,בריא ומאוזן .אביטל סבג ,עולם בריא 09:30

זן שיאצו למתחילים  -השיאצו מגיע מיפן ומשמעות המילה לחיצות אצבע .בשיטת
טיפול זו המטפל לוחץ על חלקים ונקודות בגוף על מנת להגיע להרפייה ,הקלה
בכאב ואיזון אנרגטי .בסדנה זו נלמד יסודות ועקרונות השיאצו החל מהצעד
הראשון .נתנסה דרך קבלה (מטופלים) ונתינה (מטפלים) ונעבוד בזוגות על מזרנים.
מאים לכל מי שאוהב לקבל ולתת מגע .אין צורך בנסיון קודם .יאור גיא ברהום,
עולם נושם 16:30
טיפול במגע ותנועה על בסיס הגישות של רולף (רולפינג) ,וטרייגר  -סדנה
מעשית – כיצד כלי תקשורת בסיסיים כמגע ותנועה הופכים לכלי טיפולי.הטיפול
במגע ותנועה הוא סוג של הזמנה לחיים מלאים יותר בגוף .בסדנה תהיה התנסות
ממשית בשני הרבדים הן של המגע והן של התנועה ,נטעם מהכלים של שתי גישות
משלימות נפלאות אלה וניקח אתנו הביתה כלים ממשיים להמשך הדרך .אבי בחט,
עולם בקול ותנועה 16:30
טקס הסרת צעיפי האגו  -נסיר את המכשולים ,את העכבות ,את הדפוסים ואת
הזהויות .נחשוף את האני האמתי שלנו ונתפעל מהשפע והיופי של הבריאה .לאונור
גבריאלי ,ואהבת 23:30

סדנאות יום שבת
פריצת גבולות באמצעות  - NLPניגע בחזון שלנו ,בבחירות שלנו ,במטרות שלנו,
ההחלטות שאנחנו מקבלים וההסכמים שלנו עם עצמינו ,היוצרים יחד את המסע
המופלא ,הפרטי ,החד פעמי ,שנקרא החיים שלנו .סדנה חווייתית הפותחת את הגוף
והנפש לאנרגיה חדשה עם מוזיקה ,תנועה וחופש במטרה לצאת מהגבולות ששמנו
לעצמינו אל דרך מרתקת .יורם חן ,עולם התרפיה 11:00
צ’אקרה דאנס  -הצ’אקרות הן מרכזי האנרגיה שבתוכנו ולכל אחת מאפיינים
יחודיים משלה .במדיטציה נחווה ,נכיר ונבטא כל אחת מהצ’אקרות דרך התמקדות,
מוזיקה ותנועה חופשית .אגאדה ,עולם אושו 13:00

סדנאות יום שבת
שיעור אשטנגה  -שיעור דינאמי של תרגול תנוחות יוגה בזרימה .אימון יוגה אינטנסיבי,
הפועל להפיק חום פנימי המטהר את הגוף והשרירים מרעלים ומעודד את זרימת הדם.
דגש על כוח ,גמישות ,סיבולת ותנוחות עמידה .השיעור מותאם למתרגלים ותיקים
וחדשים .מור חייט ,עולם היוגה 09:00
שיעור יוגה מרגיע  -נפתח את הבוקר בשיעור יוגה מרגיע  -נזוז ,ננשום ונמדוט לקראת
היום העיקרי של הפסטיבל על מנת להתחיל אותו עם מיינד יציב ונקי .התרגול יתבצע
בשיטת דסיקשר (ויניוגה) .יותם אדלר ,זורבה הבודהה 09:00
שיקופים  -שיקופיםHeartbeat Island 18:00 ,

צ’אקרה סאונד  -מדיטציה שנועדה להכניס את הצ’אקרות ,ואיתן את כל הגוף
האנרגטי ,להרמוניה .לכל צ’אקרה משבע הצ’אקרות העיקריות יש צליל וצבע
שמשויכים אליהן ומפעילים אותן .קלאודיה דייטש ,עולם בקול ותנועה 10:00
צלילם עיליים  -סדנה לשירת צלילים עיליים (אוברטונים) ,קערות טיבטיות וצלילים
מרפאים .שיר סופר ,עולם בקול ותנועה 11:30
ריברסינג לגלות את אנימה ואנימוס  -האנימה והאנימוס הם ארכיטיפים המסמלים
את הנקבי בגבר והזכרי באישה ,בסדנה זו יש לך הזדמנות לגלות את הזכרי והנקבי
שבך באופן שעדיין לא הכרת ,מתוך כוונה ליצירת אינטימיות בין הזכרי והנקבי שלך
במטרה לגלות את המיניות שלך לעולם .סדנה המשלבת נשימה מעגלית ומיניות.
ההרשמה מראש דרך האינפו .שחף אלדר ,עולם נושם 10:00
ריברסינג שמאני טראנספרסונלי המוני  -חוויה בלתי נשכחת של נשימה תוך תנועה
וריקוד אקסטטי לצלילי טרנס שמאני .תוך חיבור לגוף הפיזי והתעלות רוחנית נפתח
צוהר שייקח אותנו למסע אל תוך הנשמה ,נשיל מעלינו את כל מה שאנחנו כבר לא
ונמלא את עצמנו באנרגיות חדשות ובריאות .הנשימה תלווה בניגון וטיפול בקערות
טיבטיות .ההרשמה מראש דרך האינפו .מאנו ויפית ,עולם היוגה 14:30
ריברסינג לתפוס את הרגע  -להיות כאן ועכשיו ולהגשים את עצמנו ואת שאיפותינו.
בסדנה זו נתמקד ברגע הזה בעזרת שיטת האור ודימיון מודרך לדברים שאנחנו
חפצות/ים בהם .ננשום עמוק ונגרום להם להתגשם .ההרשמה מראש דרך האינפו.
אסנת אורן  -אוסי אום ,עולם נושם 18:00
ריקוד הבצ’אטה  -בצ’אטה ,ריקוד התשוקה ,הוא הריקוד הכי סקסי שיש.
הבצ’אטה מבוססת על ההובלה של הרקדן ונותנת ביטוי לחושניות של הרקדנית.
זהו ריקוד שכולו כיף וממלא אותנו באנרגיות חיוביות .הסדנה מיועדת ליחידים
ולזוגות .קוסטה מירקין וספיר שני ,עולם בקול ותנועה 20:00
ריקודי זוגות  -אם יש לכם משיכה גם לריקוד ותנועה ,וגם למשחק ,אימפרו,
קונטקט ועוד  -הסדנה הזו נתפרה בדיוק עבורכם! באמצעות דמויות שונות נבדוק
איך כלים מעולם הבימוי יכולים לשמש אותנו כדי להעשיר את הדיאלוג הזה ,להפוך
אותו לשוויוני ,רחב וכיפי יותר ,בהתבסס על הסגנון האישי שלכם .הכניסה בצמדים
(כולם רוקדים עם כולם) .יעל זינגר ,עולם בקול ותנועה 15:00
שולם עם גופנו  -בסדנה נתחיל תהליך של שיפור מערכת היחסים שלנו עם גופינו,
נזהה אמירות מעכבות ונלמד כיצד להיפרד מהן ולעשות “שולם” עם גופינו בעזרת
מדיטציית הודיה והוקרה .קלאודיה דייטש ,ואהבת 12:30
שיטת העבודה  -לקום לתחיה בעזרת האמת  -שיטת העבודה הינה שיטה פשוטה
וקלילה העוזרת לנו להשתחרר ממחשבות ואמונות שאינן רצויות לנו .בסדנה זו
נלמד ונתרגל את עיקרי שיטת העבודה עם דגש על דימוי הגוף שלנו  -האם אני
באמת כפי שאני חושב? יותם אדלרBe the Change 18:30 ,

שירת הסבתא  -ריפוי בעזרת שירה שמאנית  -ביטוי קולי רדיקלי .אפשרו לעצמכם
לבטא את הקולות הפנימיים שבכם שלא מקבלים מקום ביום יום .כל רגש ,כל צליל וכל
מילה מתקבלים באהבה במרחב מכיל ותומך .בסוף הסדנה נערוך מעגל ריפוי קולי כל
המשתתפים יחד .גל שטיינר ,עולם בקול ותנועה 13:00
שעת כושר רגשי  -רוב היום אנחנו נשאבים למרדף של החיים .דואגים לעבודה ,לבית
ולמשפחה ואין זמן לעצמנו .שעה כושר רגשי היא סדרת תרגילים מנטליים לאימון התת
מודע בה נלמד ליצור הרגלים קטנים ופשוטים שיתדלקו לנו את היום .חי שגיא ,עולם
בריא 14:00
תאטרון שקט  -מה עובר לה/לו בראש? בכל פעם שאני פוגש בחורה מתקיימות
 3שיחות במקביל :השיחה המילולית בינינו ,השיחה שלי עם עצמי והשיחה שלה עם
עצמה .האם אפשר להציץ לתת מודע של האחר ולשתול שם מסרים? בסדנה זו
נלמד להקשיב לשלושת השיחות האלו ולהעלות אותם למודעות ולבמה .יורם חן ,עולם
תיאטרון 09:00
תטא הילינג -רוחניות מעשית בגובה העיניים  -תטא הילינג הינה שיטה בינלאומית
מצליחה המגבשת דרך רגשית-אנרגטית פשוטה ,מעמיקה ועוצמתית .בסדנה נעסוק
במהות השיטה וביכולת ליצור שינוי מעמיק תוך שילוב כלים רגשיים אנרגטיים ותרגולים
מנטליים המשלבים מדיטציה ודמיון מודרך .בואו לחוות את הקסם הפשוט של רוחניות
מעשית .יאיר גולובHeartbeat Island 11:00 ,

סדנאות יום ראשון
“קורס בניסים”  -פחד או אהבה  -הספר החשוב ביותר בעידן החדש עליו מתבססים
ספרים רבים .בואו לתרגל את עקרונות הקורס -פחד או אהבה? בכל רגע נתון ניתנת
לנו האפשרות לבחור מחדש .אפרת שר-שלום ,עולם התרפיה 14:30
 - Celebrationshipאיך להפוך את חיי הזוגיות לחגיגה  -בואו לשמוע ולחוות את
הקונספט שלנו  .Celebrationship -כיצד אפשר לחיות חיי זוגיות מדהימים ,עשירים,
פתוחים ומעצימים ,בלי מריבות ופיצוצים ,עם המון אהבה כל הזמן .הכניסה במספר זוגי
של גברים ונשים .בן ואפרת ,ואהבת 14:00
Draw me who you are - In this workshop we will use symbols as tools
of knowledge of the self and others. Symbols are intuitive expressions of
human nature experiencing the world, the self and the environment since
prehistoric times. This collective “grammar” of symbols allow us to discover
mutual universal values and cross-cultural similarities and diversities. In
English. Rebekka Windus, Be the Change 11:00
 - EDENמבוא לסדנת הכשרה לבית הספר לחופש ,תשוקה ואחדות כארגון ,וקהילה
שחוקרת טרנספורמציה לתודעת עדן  -שבאמת עובדת וניתנת למימוש בחיים ע”י
מעבר מתודעת חיים הישרדותית כלכלית או רגשית .שי משיח ,עולם התרפיה 18:30

סדנאות יום ראשון
מועדון ארוחת הבוקר  -סדנת תיאטרון בה נתחלק לזוגות ונתרגל סימולציות של דייטים
ותקשורת זוגית .נתחיל בחימום משחקי כיפי ומקרב מעולם האימפרוביצזיות ונמשיך
בתרגילים זוגיים עם קונפליקטים בתקשורת זוגית שיעלו מתוך קהל המשתתפים ,נלמד
איך לשפר את המיומנות החשובה ביותר :להקשיב ולהעביר מסר כדי לצלוח בצורה
מיטבית ובריאה את האתגרים הזוגיים הנפוצים שלנו .איה זקן ,עולם תיאטרון 09:30

נשימה ליום קסום  -במפגש זה נלמד טכניקות נשימה שונות קצרות ופשוטות ליום
נפלא ,להרגעה ותחושת שלווה ,שחרור כעסים לאיזון ומיקוד עצמנו ברגע הזה ואיזון
מרכזי האנרגיה שבגוף .נשימות מודעות אותן נוכל ליישם מתי ובכל שלב שנרצה
בין אם זה בבית ,בעבודה ,ברחוב או במפגשים חברתיים עם עצמנו ,עם בני/בנות
הזוג וילדים .צוות המתחם ,עולם נושם 09:00

מופע מנטרות  -מופע קסום ,מיוחד ופותח לב בו נשיר במעגל גדול שירי מנטרות
מחברים מרככים ומרפאים .נירוונה אננד ,זורבה הבודהה 18:00

סדנת אמן עם  - Master Mindedסדנה פתוחה לשאלות לגבי הפרויקט Master
 ,Mindedהמתמקד בתדרים נכונים המאפשרים כניסה ללבבות ונשמות באמצעות
מסעות מוזיקליים ,מדלג בין מקצביים שבטיים ונגינות קסומות ,מביא את החיבור
הנשכח לאמא אדמה ולקישור הקוסמי שפותח דלתות עמוקות ונחבאות בדרך אל
התודעהMaster Minded, Heartbeat Island 17:30 .

מי אני באמת?  -תהליך הדרגתי ומובנה שמשחרר היאחזות בהגדרה של העצמי .כאשר
אנו מזהים שאנו לא מה שחשבנו ,משהו מת בהגדרה העצמית ונפתח חלל המאפשר
לגלות את עצמנו מחדש ,חופשיים וקורנים יותר .מוטי אליהו ,עולם התרפיה 10:00
מיינדפולס זוגי  -הסדנה מכילה שילוב בין אהבה והקשבה לגוף ,חיבור לנפש והתבוננות
על שלושת המעגלים  -אני ,אתה ואנחנו .נלמד לחיות במודעות וקבלת המחשבות,
הרגשות והתחושות הגופניות שלנו .נרקוד בין השילוב המופלא שלMindfulness
(‘קשב’) בודהיסטי לכלים מעולם הטיפול של ה  .CBT -העבודה בתוך הזוגיות בלבד.
בשביל הזוגיות-נוגה ואריאל טמיר ,ואהבת 10:00
מסע צלילים מרפא עם רן גרסון  -סדנת יצירה עם חימר ,חותמות עץ וחרוזים .מתוך
העבודה האישית עם החימר (אדמה) עוברים לסאונד מרפא והילינג .שפי אורן ,עולם
השמאניזם 17:00
מעגל אמת  -לרבים מאיתנו יש דבר או שנים שהיינו רוצים לספר לעולם ואף פעם לא
היתה לנו ההזדמנות .חלקינו מסתירים משהו מעצמינו ,איזושהי אמת ,אבל היא שם.
במעגל האמת ניצור ביחד מרחב שבו נוכל לבטא ולשחרר את האמת הזו ,או לפחות
קצת ממנה ,בתור התחלה .במפגש נתקרב קצת יותר אל עצמינו ,אל החופש ואחד אל
השני .אור בוניס ,עולם הסנגהה 16:30
מעגלי שבט בהשתתפות כל הצוות  -בכל יום יתכנסו חברי השבט יחד לשירה
מקודשת שירים וסיפורים ממסורת שבטי אמריקה וזמן תפילה והתכוונות .גל גרדינר,
עולם השמאניזם 13:30
משחקי התשוקה  -סדנת טנטרה למתחילים .בסדנה נזמין אל המרחב את האנרגייה
המינית שלנו ונשחק איתה .במסע אישי ובינאישי של חקירת חופש וגבולות נזוז יחד ,נניע
אנרגיה ונגלה את הצורות בהן האנרגיה הזו מתגלמת דרכנו .עבודה בזוגות וביחידים,
כניסה בזוגות .חן מימון ,עולם נושם 20:00

סווטלודג’  Sweatlodge -סווטלודג הוא טקס היטהרות וחיבור אל אמא אדמה
והבריאה .בטקס נכנס למבנה עגול קטן וחשוך ,המייצג את הרחם של אמא אדמה.
נשב יחד ,נחבור ,נתפלל ונשיר; נתחדש וניזכר בעוצמה והעצמה ,כמים מחיים,
מטהרים ומחדשים .ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .נא להביא
מגבת ובגד נוח להזעה .עלות ההשתתפות  .₪ 50 -גל גרדינר מדבר 19:30
סטסנג  -בין התעוררות להארה  -מחפשים רבים עוברים חוויות רוחניות ,חלקן
עוצמתיות מאוד ,אשר משנות את הדרך בה ראו את המציאות עד לאותה החוויה.
חוויות אלו קרויות חוויות התעוררות ,כיוון שהן מאפשרות לנו להתעורר מהדרך שבה
ראינו את המציאות עד אותו רגע ונפתחת ראייה כנה של המציאות כפי שהיא .מה
הקשר בין חוויות אלו להארה ,אם בכלל? דיה גולן ,עולם הסנגהה 10:30
סטסנג  -הדרך להארה  -האם יש דרך להגיע להארה? מה עלי לעשות? ישנם
אינסוף מורים טכניקות ,ספרים תורות ,תרגולים ובתי ספר הטוענים שיביאו אותנו
להארה .המפגש הזה מזמין אותנו לחקור בעצמנו את הדרך שלנו וללמוד להקשיב
ולסמוך על עצמינו .כמו שהזמין אותנו אושו באומרו “ -היה אתה האור של עצמך”.
מוזמנים לשיח אמת מרתק ומפגש שאלות ותשובות .דיה גולן ,עולם הסנגהה 20:00
סימפוניה לקונטקט וצבע  -בואו לחגוג את התדרים בגוף שלכם ,משתלבים
בתדרים של המוזיקה ושל כל צבעי הקשת .חוויה אנושית תנועתית מיוחדת,
צבעונית ,פשוטה ,מכבדת ,מוזרה ,מרגשת ,מחברת ומהפנטת .הרמוניה שלכם עם
האחר ועם העולם .בואו עם בגדים שאפשר ללכלך .אורון אליאור ואלון ריטר ,עולם
בקול ותנועה 12:00
ספידייט עומק  -סדנה המשלבת בין האורבניות והקצב החדש בו אנו זזים ,אבל
עושה זאת ברוח של פעם .אותנטיות ,נשימה ונינוחות .זה לא דייט ראיון עבודה ,זהו
חיבור של בטן לבטן לב אל לב תודעה לתודעה ,לימוד של שביל חדש שיחרוש
סליל חדש במוח 10 .גברים ו 10-נשים ,שילמדו דרך אחרת לתקשר ולדברר את
עצמם ,ואולי אף יכירו בן/ת זוג .איה זקן ,עולם נושם 18:00

סדנאות יום ראשון
יוגה למערכת העיכול  -נתרגל תנוחות יוגה ברצף בליווי נשימה מודעת .נוביל
לעידוד זרימת הדם לאיברי חלל הבטן ,ביניהם למערכת העיכול ,וכך ניתן יהיה
להפחית חומציות יתר בקיבה ,נפיחויות בבטן והקלה בעצירות .סדנה מתאימה לכל
הרמות .אורלי אופיר ,עולם בריא 08:00

לב טהור  -הפעלת תודעת האחדות  -הפעלת צפני המקור  10 -הספירות ו  22 -האותיות
העבריות בתוך גופינו = 32( .ל”ב) נתיבות פליאות חוכמה ,שיבה לתודעת אדם קדמון,
תודעת האחדות ,התודעה שלפני הניפוץ .חיבור לתודעת הרב מימד שבנו .המפגש
מלווה בתוף וכולל מדיטציה ,תנועה וחניכות אנרגטיות .גיליה טואג זלינגר ,ואהבת 12:00

יוגה נידרה  -נפתח בשיחה קצרה על התת מודע ,הקשר בין יוגה (אסאנה) למנוחה
ומדיטציה ודיון על “פצעים פסיכולוגיים” .לאחר מכן נעבור מדיטציה מודרכת
בשכיבה לצלילי קערה טיבטית ,בה נצא למסע מודרך אל התת מודע .מטרת
הסדנה היא להתחיל להיות מודעים למחשבות שעולות בלי להגיב אליהם ולמצוא
את מרכז השקט שבלב .עמי אדלשטיין ,עולם היוגה 11:30

ליצור עם האדמה  -סדנה להכנת צלמיות וכלים מהאדמה המקומית שבמדבר.
נבין ונכיר את העקרונות הבסיסיים של העבודה עם החומר ונזכר בקשר הקדום של
האנושות עם האדמה .נאסוף ,נערבב ,נלוש ,נתלכלך וניצור .סדנה חוויתית לחיבור
מתחדש עם האדמה .זהרה כהן ,עולם השמאניזם 09:00

יותר משניים  -סדנה בנושא מערכות יחסים בהשראת הגישה הפוליאמורית .רוצים
לחקור את היחס שלכם למערכות יחסים? האם אתם יודעים מה אתם מעדיפים?
מסתקרנים לחוות איך זה להיות במספר מערכות יחסים במקביל ,להיות בקשר
מחייב רק עם בן אדם אחד ,או להיות ללא כל קשר מחייב וחופשי כציפור? נחקור
ונחווה בסביבה משחקית ומשעשעת ,תמימה ובטוחה עם כלים מעולם התיאטרון.
אורי קורן ,עולם תיאטרון 18:00
יחסים בראי עצמי  -סדנה חווייתית שהיא מעבדה להתבונן דרך תנועה ומשחק.
ללא כל קשר להתגשמותנו בגוף זכר או נקבה ,נתבונן בגבר שבי ,באישה שבי,
מהי אינטימיות עבורי ואיך אני כגבר או כאישה באינטימיות? ניגע גם בנושא הטעון
של מיניות ,איך אני מתנהג וחווה את עצמי כאדם מיני  -כגבר מיני ,כאישה מינית?..
הסדנה חווייתית בעיקרה ותתקיים בתנועה ,בריקוד ובמשחק .ענת ירושלמי ואייל
כצל’ה ,עולם תיאטרון 13:00
ישיבה שקטה  -בוקר טוב בפסטיבל זורבה ,לפני שמתחילה חגיגת היום ,המסיבות
והפעילות הרוחשת של הפסטיבל ,אנו מזמינים אתכם למצוא את השקט בלב
ההמולה ,שם אפשר לנוח קצת עם השקט של הבודהה .את השקט הזה ניקח איתנו
להמשך היום לכל ההפתעות שבדרך .מיכאל פיין ,עולם הסנגהה 09:30
כלים שלווים להתמודד עם לחץ  -סטרס הוא חלק בלתי נפרד מהעידן המודרני.
איך מצליחים לנהל את הסטרס הכרוני שמשפיע על התפקוד שלנו ופוגע באיכות
חיינו? בסדנה נתנסה בכלים אפקטיביים לניהול לחץ והפחתתו .טל לנגנסBe the ,
Change 17:00
כנס על דיאטה של יוגי This conference will introduce the different types -
of recommended foods according to your type of energy, your Doshas,
.your blood group, as well as the kind of Yoga you practice. In English
לורן דואז ,עולם בריא 17:00
לב טהור  -הפעלת תודעת האחדות  -הפעלת צפני המקור  10 -הספירות ו 22 -
האותיות העבריות בתוך גופינו = 32( .ל”ב) נתיבות פליאות חוכמה ,שיבה לתודעת
אדם קדמון ,תודעת האחדות ,התודעה שלפני הניפוץ .חיבור לתודעת הרב מימד
שבנו .המפגש מלווה בתוף וכולל מדיטציה ,תנועה וחניכות אנרגטיות .גיליה טואג
זלינגר ,ואהבת 12:00
להיות כד  -האדם בתור כד  -כשמגע אוהב וחומר נפגשים .נתאסף בעולם
השמאניזם .אופירה אלקובי ,עולם השמאניזם 11:00
להתעורר אל היעוד  -מי הן דמויות המפתח הסמויות בחיי? בואו לגלות את זו
האחראית על ההוויה המרפאה .כאשר ניתן לה את מלוא תשומת הלב ,נבטיח כי
היעוד שלנו יאיר בנו את המשך הדרך .אפרת שר-שלום ,עולם התרפיה 16:30
ליצור עם האדמה  -סדנה להכנת צלמיות וכלים מהאדמה המקומית שבמדבר.
נבין ונכיר את העקרונות הבסיסיים של העבודה עם החומר ונזכר בקשר הקדום של
האנושות עם האדמה .נאסוף ,נערבב ,נלוש ,נתלכלך וניצור .סדנה חוויתית לחיבור
מתחדש עם האדמה .זהרה כהן ,עולם השמאניזם 09:00
לשבת בשקט של הבודהה  -באמצע הרעש ,המסיבות והפעילות הרוחשת של
הפסטיבל ,עוצרים הכל ונכנסים פנימה .כאן ניתן למצוא את השקט בלב ההמולה,
כאן אפשר 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 18:30
לשחק עם הפחד  -פחד  -רק המילה הזו מעוררת בנו כיווץ ואסוציאציות שליליות.
הפחד יכול להיות החבר הכי טוב שלנו אם רק ניתן לו את המקום הראוי בחיינו .הוא
בא ללמד אותנו את המקומות שבהם החיים מבקשים שנלמד משהו חדש ,שנגדל
ונתפתח .דרך משחק וחוויה נלמד להכיר את הפחד ,לפנות לו את המקום הראוי
, Be the Changeבחוויה שלנו וללמוד את השיעור שהוא בא ללמדנו .ולרי שפע
12:30

לתפוס את הרגע  -אנחנו חיים בעולם משתנה ללא הרף בו השינוי מעורר אצלנו
לעיתים אי נוחות .איננו יודעים למה לצפות ותחושת השליטה נשמטת ,בהנחה שיש
דבר כזה שליטה .במסגרת הסדנה נבחן מה הם אותם החלקים שמעוררים בנו פחד
וחרדה ,מה מחבר אותנו לקרקע ועשייה וכיצד ניתן להתנהל בחיינו מבלי לנסות לשלוט
באחרים ובמצבים ארעיים .לרה איצקוביץ’Be the Change 14:00 ,
מדיטציית דיינאמיק  -ראה יום ו’ .דהרמה ,עולם אושו 08:00
מדיטציית נאטארז’  -ראה יום ו’ .אגאדה ,עולם אושו 14:00
מדיטציית נדברהמה  -מדיטציה מבית היוצר של אושו המבוססת על טכניקת המהומים
טיבטית עתיקה .באמצעות המהום ניצור רטט בגוף ודרך תנועות ידיים שמרכזן בטבור
ניתן ונקבל אנרגיה .נתחבר למרכז של עצמנו וניצור איזון פנימי והרמוניה בין הגוף
לנפש .עופרי ברון ,עולם אושו 11:00
מדיטציית נו מיינד  -מדיטציה אקטיבית קלאסית של אושו לריקון המיינד וחזרה
הביתה .החלק הראשון כולל דיבור בג’יבריש  -הוצאה של כל מה שהמיינד רוצה לומר
בלי תבניות השפה .החלק השני כולל ישיבה שקטה והתבוננות פנימה .נרבאיה ,עולם
אושו 09:30
מדיטציית נשמות תאומות  -מדיטציה טנטרית עמוקה שמחברת בין נשמות ברמה הכי
גבוהה .זוהי מדיטציה זוגית עתיקה ומאחדת שמחברת צ’אקרות ואנרגיה מינית לכדי
אחדות נפלאה .נא להדק חגורות ,כי במדיטציה הזו פשוט עפים! הכניסה בזוגות .בן
ואפרת ,עולם נושם 23:30
מדיטציית קונדליני  -ראה יום ה’ .ירדן שפע ,עולם אושו 17:00
מדיטציית תדרים ואפירמציה חיובית  -מסע עומק מוזיקלי מדיטטיבי מונחה על ידי
ברק סרילן שילווה במוזיקה ובקול ,ויתרכז בעבודה עם הנשימה ותכנות מחדש של
האמונות השורשיות .ברק סרילן לייט צ׳יילדHeartbeat Island 13:00 ,
מהו שפע תזונתי אמיתי  -כשנכנסים היום לסופרמרקט קל להתבלבל מהשפע העצום
של מוצרי מזון .האם השפע הזה אמיתי? נלמד כיצד נמדד שפע תזונתי :ויטמינים,
מינרלים ,סיבים תזונתיים ,חלבונים ,פחמימות ,שומנים ,ועוד .נדון כיצד לספק לגוף את
צרכיו הבסיסיים ללא בלבול מיותר ,לחץ ,והוצאות כספיות מופרזות .זהר צמח וילסון,
עולם בריא 11:00

סדנאות יום שני
הליכת מלאכים  -לצלול פנימה אל האמת שבלב ,אל חוויה שמימית ואקסטטית של
יחד ולפתוח את השער לבריאות ואהבה אינסופית .אביב שטרית ,זורבה הבודהה 13:00
המראה  -ידוע שהמציאות החיצונית היא המראה של הפנים שלנו .האם באמת מה שאנו
רואים באחר זו ההשתקפות שלנו? בעזרת שיקוף שנקבל ממי שמולנו נתבונן פנימה,
נתבונן בהגדרות עצמיות דרך מסע אנושי נמצא דרך ייחודית להתבוננות בעצמי דרך
האחר .נלמד ונחווה טכניקה פשוטה ועם זאת עצמתית ביותר לחקירה פנימית ,גילוי
עצמי ויצירת קשר אינטימי יותר עם העולם .ולרי שפע ,עולם התרפיה 13:00
 - This Vinyasa class will focus on the digestiveיוגה ויניאסה Yoga Vinyasa
system and reconnecting with our solar plexus, sacral and root chakras. The
movements are designed to allow the flow to circulate freely in the digestive
organs and to help finding a natural balance and well-being. The workshop
לורן דואזwill be taught in English, and is suitable for all levels of experience. ,
עולם בריא 08:00
לזוז עם המדבר  -קונטקט אימפרוביזציה במדבר .תנועה משותפת שמחוברת ליסודות
שמסביב ולמציאות הקיימת .איך הרוח משפיעה על הריקוד שלי? אני יכול לרקוד עם
הרוח? כמה חזק אני מרגיש את ּכ ַֹח ָה ְמִׁשיחה? אני יכול לרקוד כמו אבן? להישפך כמו
החול? מה הריקוד שבחוסר התנועה? אורון אליאור ואלון ריטר ,עולם בקול ותנועה 10:00
 - White Robeמדיטציית אחוות הגלימות הלבנות היא לב ליבה של הפעילות
באשרם של אושו בפונה .מפגש הערב נקרא כך על שם הגלימות הלבנות שלובשים
כל המשתתפים  -זהו שיאו של היום .כולם מתכנסים יחד כדי לרקוד ,לחגוג ולמדוט
בדממה .דהרמה ,עולם אושו 10:30
מחשבות ,לוכדי חלומות ומה שביניהם  -התחושה המרגשת הזו של יצירת מוצר שיצא
מתוך הנפש ומצא דרך לביטוי ממשי ,שזורה בתוך ענף סימטרי ועגול ,מעניקה נירוונה
יחודית שאי אפשר להסביר במילים .מוזמנים להגיע ולתת לנפש ליצור את מה שלא
תצליחו להביע בצורה אחרת .ענבר דרויאןBe the Change 10:00 ,
מינטימיות זוגית בשיח ומגע  -מינטימיות הינה מין ועוד אינטימיות  -שני תחומים
שצועדים יחד בזוגיות מתמשכת .בסדנה נפתח בעדינות את האינטימיות הזוגית ונבדוק
כיצד ניתן לפרוץ גבולות ,לחיות בתשוקה ולהט ,לטפח חברות אמת ולהעשיר את
עולמנו המיני .נקשיב לשיחות הלא מילוליות שבהן הגוף מדבר ,פועל וגם נותן תשובות.
העבודה בתוך הזוגיות בלבד .בשביל הזוגיות-נוגה ואריאל טמיר ,ואהבת 10:00
מסע למדבר  -הצטרפו אלינו למסע של חקירה ,שמחה ,לב פתוח וסקרנות במדבר.
נצא למסע חושי ,נשים את המיינד בצד ונתחבר לעצמנו ולרפואה העתיקה ששוכנת
בין ערוצים ונקיקים ,בין עצי השיטה וצמחי החורף המבצבצים נלקט ,נטעם ונכין רפואה
מאמא אדמה .קרן פטר ,עולם התרפיה 09:00
מעגל סיכום  -ניפגש לשיתוף של החוויות שעברנו בזורבה ,חיבוקים ופרידה מהפסטיבל.
מנחי המתחם ,ואהבת 13:00
מעגלי שבט בהשתתפות כל הצוות  -בכל יום יתכנסו חברי השבט יחד לשירה
מקודשת שירים וסיפורים ממסורת שבטי אמריקה וזמן תפילה והתכוונות .גל גרדינר,
עולם השמאניזם 13:00
מקאטו יוגה  -יוגה והנעת הצ׳י  -דמיון מודרך והתמקדות בזרימת האנרגיה שבכל .רוני
מקאטוHeartbeat Island 09:30 ,
נשימת בוקר עם צוות המתחם  -נפתח את הבוקר ואת היום המסכם של הפסטיבל
בהנחיה משותפת של מטפלי המתחם .נחווה טכניקות נשימה שונות ,דמיון מודרך,
מסרים מקלפי הטארוט ונאפשר מרחב נעים ומרפא לנחיתה רכה כשחוזרים הביתה.
צוות המתחם ,עולם נושם 08:30
סווטלודג’  Sweatlodge -סווטלודג’ הוא טקס היטהרות וחיבור אל אמא אדמה
והבריאה .בטקס נכנס למבנה עגול קטן וחשוך ,המייצג את הרחם של אמא אדמה.
נשב יחד ,נחבור ,נתפלל ונשיר; נתחדש וניזכר בעוצמה והעצמה ,כמים מחיים ,מטהרים
ומחדשים .ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .נא להביא מגבת ובגד נוח
להזעה .עלות ההשתתפות  .₪ 50 -גל גרדינר מדבר 04:00
סיכום ועיבוד התהליך שעברנו בפסטיבל  -לעיתים קרובות אנו עוברים באירועים מסוג
זה תהליכים עמוקים ומשמעותיים .נפנה זמן לעצור ולאפשר מרחב להתבוננות על
התהליך שעברנו יכול להקל על תהליכי העיבוד בהמשך .הסדנה היא הזדמנות למרחב
מונחה ,מכיל ותומך בו ניפגש עם עצמנו וזו עם זה  -נקשיב ,נשתף ,נבין ,נסיק מסקנות
ונדלה מתנות ממה שעברנו להמשך הדרך .זהרה כהן ,עולם השמאניזם 08:30

פאלון גונג  -פאלון גונג היא שיטה גבוהה לטיפוח עצמי השייכת לאסכולת הבודהה.
זוהי היא דרך שבה היטמעות לתכונות הגבוהות ביותר של היקום – אמת ,חמלה,
סובלנות  -היא הבסיס .מטרת התרגילים היא לחזק את היכולות העל-טבעיות
של המתרגל ואת מנגנוני האנרגיה שלו באמצעות עוצמת הגונג החזקה שלו .ג’ו
מונטיאנו ,עולם בקול ותנועה 08:30
 - Take a dive into the Dark Side ofפינק פלויד יוגה Pink Floyd Yoga
the Moon, and Shine on as you journey with Pink Floyd Yoga. Pink
Floyd has inspired so many of us in life. Now, let’s take it to the mat and
celebrate! All levels are welcome, and will experience something new
עולם היוגה and special. All aboard! Michael Alan Sara, 09:30
ריברסינג  -טסים לאינסוף  -בסדנה זו נתמקד בחלומות והשאיפות שלנו .בעזרת
כתיבה ודמיון מודרך ניצור ונכתוב את שאיפותינו נתמקד ,נתכוונן ונמריא בטיסה
לאינסוף  -שם הכל יכול לקרות ולהתגשם .אסנת אורן  -אוסי אום  ,עולם נושם 10:00
שעשועי יוגה בזוגות  -יוגה בשניים כדרך לחיבור וכיף .מתאים לכל אחד ולכל
הרמות .אבי ואביבית גרינברג ,ואהבת 08:00

סדנאות יום ראשון

סדנאות יום ראשון

עזרה ראשונה טבעית  -בסדנה נקבל כלים טבעיים פרקטיים לשימוש יומיומי
במצבי עזרה ראשונה כגון חתכים ,כוויות ,פצעים ,מצבי שרירים ועצמות ומצבים
נפשיים ורגשיים .נעשה היכרות עם הכלים השונים המשמשים ברפואה הטבעית.
נריח ,ניגע ונרגיש מוצרים שונים שיעברו ביניכם במהלך הסדנה .אדוה וולק,
Heartbeat Island 11:00

ריברסינג לגלות את הגיבור בתוכך  -סדנת ריברסינג המשלבת את “מסע הגיבור”
וה”ריברסינג” לעולם חדש של מציאת הגיבור בתוכנו בעזרת הנשימה .לנשימה יש את
הכח לכוון אותנו אל הכח הפנימי ולנצח את האתגרים במסע חיינו כהרפתקאה מלאת
חיים ולא כמלחמת השרדות .סדנה זו באה לתת לך לבחור לחיות את חייך בגבורה,
עוצמה ואהבה .שחף אלדר ,עולם נושם 10:30

פאלון גונג  -פאלון גונג היא שיטה גבוהה לטיפוח עצמי השייכת לאסכולת הבודהה.
זוהי היא דרך שבה היטמעות לתכונות הגבוהות ביותר של היקום – אמת ,חמלה,
סובלנות  -היא הבסיס .מטרת התרגילים היא לחזק את היכולות העל-טבעיות
של המתרגל ואת מנגנוני האנרגיה שלו באמצעות עוצמת הגונג החזקה שלו .ג’ו
מונטיאנו ,עולם היוגה 08:00

ריקוד קיזומבה  -קיזומבה ,ריקוד המדיטציה או ריקוד החיבוק ,הוא ריקוד חושני וסקסי
ששורשיו מגיעים מריקוד שבטי אפריקני .בואו להתנסות דרך הריקוד ביכולת לשחרר,
לסמוך ,להוביל ,להתפשר ולתקשר ,ממש כמו בחיים .הסדנה מיועדת ליחידים ולזוגות.
קוסטה מירקין וספיר שני ,עולם בקול ותנועה 19:00

פסיכודרמה  -היכל של מראות  -פסיכודרמה המאפשרת תהליך של העצמה
אישית ,למידה והתבוננות פנימית .במהלך הסדנה נכיר את עצמנו באמצעות חברי
הקבוצה האחרים ,נעבור התנסויות באמצעים פסיכודרמטים המאפשרים התבוננות
באלטרנטיבות העומדות לרשותינו לפתרון קונפליקטים חיצוניים ופנימיים .עומרי
כהן ,עולם תיאטרון 11:00
פשוט להיות  -תארו לכם קבוצה של בני אדם ,פיסות טבע פשוטות ,במפגש בלתי
אמצעי עם עצמם ,זה עם זה ,עם אמא אדמה .מה יכול להתרחש? להתרפא? כמה
יופי יכול להתגלות? פסטיבל פשוט –  - reveal your true natureמאפשר לכם
בדיוק את זה .המפגש הוא הזדמנות לבדוק האם מתאים לכם להתנסות בחוויה הזו
ולהעלות שאלות וחששות .ברהמי ,עולם התרפיה 20:30
צ’אקרה ברידינג בסימן הזוגיות שבתוכי  -סשן נשימות דינמי בתנועה המשלב
דימיון מודרך וצבעוניות  -בסדנה זאת ננשום היטב לכל מרכזי האנרגיה בגופינו
(צ’אקרות) וניצור איזון בין הזכרי לנקבי שלנו ונהיה אישה/אדם שלם כמו זורבה
הבודהה .אסנת אורן  -אוסי אום  ,עולם נושם 12:30
צ’י קונג  -לפתוח את הלב  -נתרגל שילוב בין תחושה עמוקה של אהבה ושמחה
כלפי עצמנו וכלפי האחר ,תוך שימוש בתנועות מתוך סדרות של תנועות המגיעות
מתוך אמנות הריפוי הסינית .הצ’י קונג מהווה ענף ברפואה הסינית במשלב בין
תנועה למדיטציה .אסף קמחי ,עולם בקול ותנועה 09:00
קוֹּל ,תנועה וחיות אחרות  -סדנה שמטרתה ליצור חיבור בין עולם האלתור בתנועה
ועולם האלתור בקול .כאשר שני העולמות הללו נפגשים הקול משחרר את התנועה
שמשחררת את הקול לתוך מעגל שגדל וגדל .מתוך פתיחות קבוצתית נפגוש את
תת המודע המאלתר שלנו ,ונצא יחד למסע של אלתור בקול ,תנועה ורטט אנושי
בחלל .אורון אליאור ואלון ריטר ,עולם היוגה 19:30

שבע דקות בגן עדן  -בואו לשחק את משחק הילדים הידוע והפעם כבוגרים ובסביבה
מוגנת .המפגש ידגדג את הגבולות שלכם בנושא בחירת פרטנר ,אינטימיות ומגע .זו
הזדמנות גדולה לגלות עד כמה  JUICYאתם יכולים להיות .שרנו ,עולם התרפיה 00:00
שיעור יוגה מעורר  -הפסטיבל כמעט נגמר ואנחנו עייפים  -אבל אפשר להתעורר בכיף
עם שיעור יוגה מעורר! נניע את המפרקים ,נמלא את הריאות ,נרוקן את המיינד ובעיקר
 נטעין עצמנו באנרגיות לקראת היום .התרגול יתבצע בשיטת דסיקשר (ויניוגה) .יותםאדלר ,עולם היוגה 09:30
תזונה ,הורמונים ,משקל ואנרגיה :לפצח את קוד  -רעבים כל הזמן? יש לכם
‘אטרפים’ לסוכר ופחמימות? בעיות עיכול? עייפות ועצבנות גומרת אותכם? הרבה
ממה שעובר עליכם הוא תוצאה של חוסר איזון הורמונלי .בסדנה תקבלו כלים מעשיים
לאזן את שמונת ההורמונים המשפיעים על הרעב ,המשקל ,מצבי רוח ,רמת האנרגיה
ועל התשוקות שלכם למזון .תהל עלמה בארי ,עולם בריא 14:00
תקשור בשלושה צעדים  -למידת עקרונות התקשור בקצרה ושימוש בתרגילי קלפים,
ידיעה על-חושית ופתיחת העין השלישית .סדנה פרקטית במיוחד ,שבה כל אחד ואחת
מוצא/ת את המתקשר/ת שבתוכו/ה .אודליה כהן-גריןBe the Change 20:00 ,
תקשורת מקרבת מינית  -בהירות והסכמה בשיח האינטימי  -למה זה כל כך מביך
לבטא את הרצונות והצרכים שלנו מבני זוגינו? מה כל כך מפחיד בלהציב את הגבולות
שלנו? תקשורת מינית דורשת הקשבה כלפי פנים וכבוד לגבולות בן/ת הזוג .נדבר על
בהירות והסכמה  -כיצד מתקשרים בצורה בהירה את הרצונות והגבולות שלנו בכל מה
שנוגע למפגש חושני .לאונור גבריאלי ,ואהבת 18:00

סדנאות יום שני

 - A dynamic Lila Yoga Flow weaved with Kundaliniקונדאלילא יוגה
Kryas to awaken the energy within the body, and to unleash our fire
power. We will burn up old toxins in the mind and body and awaken to
אשלי שלקטה ,עולם היוגה the magnificence that is our being. In English.
15:30

יוגה נשית לאיזון הורמונים וירידה במשקל  -קחי פסק מהלחצים שאת חווה בעידן
המודרני ותתחברי אל המהות והעוצמה הנשית בדרך נעימה ואינטימית .בסדנה תקבלי
כלים לאזן את ההורמונים ולהגיע לגוף בריא ,שלו ומאוזן .התרגול מלווה בדמיון מודרך
שיחבר אותך לעוצמה הנשית שלך ולמקורות הידע והאינטואיציה הפיזית והרגשית
שבתוכך .תהל עלמה בארי ,עולם היוגה 13:00

קונדליני יוגה  -קונדליני יוגה היא היוגה של התודעה .לתודעה יש עוצמות אדירות.
היא יכולה להצית מלחמות ולהפיץ שנאה .משקעים של כעס וכאב שהצטברו
במעמקי התודעה במהלך חיינו מספקים לה מזון הרסני .אך כשהתודעה מאוזנת
ושלווה אפשר לשמוע את פעימות הלב ,להתחבר לאמת האחת ,לדרך הטבע,
לרטוט חמלה ואהבה .מורן ברדע ,זורבה הבודהה 08:00

יצירה אינטואיטיבית  -שני תרגילי יצירה ומדיטציה בדמיון מודרך על מנת לחבר את
המשתתפים אל היכל היצירה והילד הפנימי היוצר שבתוכם .ההרשמה מראש .יוליה
ספקטור ,עולם השמאניזם 10:00

קונלדיני יוגה  -הבסיס לאינסופיות  -להתחבר לאדמה כדי לעוף לאינסוף.
קונדליני יוגה היא שיטה עתיקה ,מדויקת ובעלת עוצמה רבה המשלבת תנועה,
נשימה ,מנטרה ומדיטציה על מנת ליצור איזון ,בריאות ושפע ברבדים השונים בחיינו.
השיעור כיפי ,מלווה במוזיקה ותנועה ,מזרים את האנרגיה בכל הגוף ,מעורר בהירות
מחשבה ומרגיע .אור גל ,ואהבת 08:00
קסם המגע  -מגע אוהב לריפוי ואיזון הצ’אקרות  -בתהליך מונחה מדויק וקסום
נחווה אינטימיות ותקשורת דרך מגע וחיבור אנרגטי ,וניצור קשר זוגי מרפא .המסע
דרך הצ’אקרות כולל שילוב ייחודי של טכניקות עיסוי שונות עם איזון והרמוניזציה
של המערכת .אור ועוזי  ,ואהבת 20:00
ריברסינג  -תהליך אישי ובו נעשה שימוש בטכניקות נשימה כדי להסיר חסימות או
מתחים פיזיים נפשיים ורגשיים .הנשימה שוטפת אותנו מאנרגיה ישנה ומפנה מקום
לחדשה ,מחברת אותנו ללב ,מגבירה את היכולת לקבל ולתת אהבה ,מחזקת את
האינטימיות במערכות יחסים ומגבירה את היצר המיני .הנשימה עוזרת לנו להתבונן
פנימה ומאפשרת לנו להיות נוכחים כאן ועכשיו .שירה אדלר ,עולם נושם 14:00

אלכימיה של התודעה דרך סודות האותיות  -כלים להתמרת התודעה דרך האותיות
העבריות ,הצירופים והמילים .מסע אל הנוכחות ,ההדרכה הפנימית ,הידע של קדם
וקדימה; כי הכל נמצא בנקודת המוצא .גיליה טואג זלינגרBe the Change 13:00 ,
האטה יוגה  -מור חייט ,עולם היוגה 08:00
הארה לחיי היום יום  -מפגשים אישיים עם דיה וצוות הסנגהה  -כל צוות מתחם
הסנגהה מהתעוררות להארה ודיה גולן מגיעים יחדיו לסכם את המפגשים ,התובנות
וההארות ולעזור לכם להבין כיצד ניתן לחזור הביתה אחרי כל מה שעברנו פה בפסטיבל,
ובאיזה אופן אנו יכולים להמשיך את התהליך כשאנו יוצאים אל חיינו “הרגילים” .דיה
גולן ,עולם הסנגהה 10:00

 .15עולם קרקס

 .14עולם הילדים

 .13עולם Be The Change

 .12עולם התיאטרון

 .11עולם הסנגהה  -מהתעוררות להארה

 .10עולם בריא

 .9עולם ואהבת

 Heartbeat Island .8הארט-ביט איילנד

 .7עולם השמאניזם

 .6עולם היוגה

 .5עולם בקול ותנועה

 .4עולם התרפיה

 .3עולם אוש

 .2עולם נושם

 .1עולם זורבה הבודהה

עולם הזורבה

כל עולם ,עולם ומלואו

יצרנו עבורכם  15מתחמים 15 ,עולמות שהשילוב ביניהם יוצר את חווית האדם השלם.
עולמות אלו יעצימו ויעבירו אתכם חוויות בלתי נשכחות ,הם הכר הפורה בשבילכם להתפרק ולהיבנות
מחדש ,לרקוד את עצמכם לדעת ולהרגיש את שלוות המדיטציה .ומכאן ...ההחלטה היא בידכם ,רק תבחרו!

על העולמות בפסטיבל
עולם זורבה הבודהה :המתחם המרכזי בפסטיבל,
.1
בו תחוו את הזורבה ואת הבודהה יחדיו .מדיטציות במוסיקה
חיה ,הופעות מטורפות ושיעורי יוגה.
עולם נושם :מתחם ייחודי לפסטיבל זורבה הבודהה.
.2
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.
סדנאות הריברסינג הינן בהרשמה מראש בעמדת האינפו.
ההרשמה תפתח יום לפני הסדנה בשעה  08:00בבוקר.
עולם אושו :כל הפסטיבל בנוי על הגדרתו של אושו
.3
(המאסטר ההודי) לאדם השלם .במתחם נתרגל מדיטציות
שאושו יצר במיוחד עבור האדם המערבי ,מדיטציות
אקטיביות וגם שקטות.
עולם התרפיה :הרחם האוהב ובו סדנאות תרפיה
.4
עמוקות עם המנחים הגדולים בארץ .זה המקום בו תפגשו
את עצמכם דרך מראות שונות ותתבוננו עמוק פנימה
לתוככם.
עולם בקול ותנועה :המקום להניע את הגוף ,לשחרר
.5
את הקול ולהתמסר לביטוי הטבעי של הגוף .להיות הריקוד
עצמו ולא הרקדן .להניע את האגן ,לרקוע עם הרגליים ,לשיר
עם הגרון ולרקוד עם הרוח .מסדנאות צ’י קונג ועד טרייבל
פיוזן .הזורבה זה כאן!
עולם היוגה :יוגה מהבוקר ועד הלילה .לפגוש
.6
ולהתנסות בשלל סוגי היוגה הקיימים .מוויניאסה ,דרך
שיבננדה ועד קונדליני יוגה .לא ישאר שריר אחד בגוף שלא
ימתח באסאנה טובה.
עולם השמאניזם :מביא אמנות ,מוסיקה וטקסים
.7
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
 Heartbeat Islandהארט-ביט איילנד :אי של לב.
.8
מקום להירגע ,להתחבר מחדש אל עצמנו ולסביבה ולהזין
את הנשמה בהשראות מוזיקליות וויזואליות .אי של שיתוף,
צלילות ורפואת לב המהווה מרחב תודעתי מאפשר לביטוי
עצמי ,אומנותי ותנועתי .בהפקת משפחת הארטביט.

עולם ואהבת :ואהבת .מילה אחת המכילה עולם
.9
ומלואו .אבל ,על מנת שנוכל לאהוב עולם ומלואו עלינו לאהוב
קודם כל את עצמנו ואת גופנו .בואו נחזור ונתחבר לגוף שלנו.
כאן המקום להכיר ולאהוב את הגוף שלנו ,המשכן המדהים בו
אנחנו שוכנים ,ומתוך החיבור המחודש לעצמי נתחבר לחברות,
לזוגיות ולאהבה בריאה.
עולם בריא :בהפקתה של אביטל סבג .בואו להכיר
.10
את גופכם הפיזי לעומק ,ללמוד מה הוא אוהב ,מה אתם
מכניסים לפיכם שמקשה עליו ,Super Foods .שייקים ירוקים.
פה תלמדו לא רק את התיאוריה אלא גם את מעשה הבישול
הבריא עצמו.
עולם הסנגהה  -מהתעוררות להארה :בהפקתה של
.11
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.
עולם התיאטרון :בהפקתה של חן מימון .להכיר את
.12
המסכות השונות שאנו עוטים דרך סדנאות פסיכודרמה ,מופעי
פלייבק ,משחקי תפקידים ואימפרוביזציה .כן ,החיים הם במה
ואנו השחקנים.
עולם  :Be The Changeאחת האמירות החזקות
.13
ומעוררות ההשראה ,המרחב הזה מזמין אותנו to walk our
 talkלא רק לדבר על איך יהיה טוב יותר אלא ליצור הלכה
למעשה עולם טוב יותר על ידי רכישת כלים לשינוי שמתחיל בי.
עולם הילדים :בפסטיבל הזורבה באשרם במדבר
.14
אנו משקיעים מחשבה רבה בילדים .במיוחד למענם הקמנו
ממלכה של ממש ,אשר תספק להם עולם ומרחב של עניין
שלא ימצאו בשום מקום אחר .לכם ההורים ,זה יאפשר את
השקט ללכת לסדנאות או לשבת בכיף בצ’אי שופ (שנמצא
ממש קרוב לעולם הילדים).
עולם קרקס :בוא לשחק 😊 הליין אפ שלנו יוצג כל יום
.15
אצלנו במרחב .מוזמנים להשתובב להתהפך להתגמש ולחשק.

