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.

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 שתיי ה .אנו משתדלים מאוד שרוב הכלים החד-פעמיים
שאנו קונים מתכלים וידידותיים לסביבה .עזרו לנו לשמור על האשרם והמדבר האהוב.

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

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

וואוצרים  -כסף אשרם ,סוג המטבע הסחיר היחידי בין צומת ציחור לצומת שיזפון...
שער החליפין שווה כיום לשקל אחד בדיוק .עמדת הצ'יינג' נמצאת באינפו .אוכל
ושתייה במתחם הפסטיבל ניתן לקנות רק באמצעות וואוצ'רים.
עזרה ראשונה  -אמבולנס ,וחובש  -זמינים תמיד .במקרה הצורך פנו
למרפאה שליד חדר האוכל או לאינפו.
אזור עישון  -נמצא במתחם מיוחד על המדשאה .בשאר
המתחם ,העישון אסור ,על פי חוק .עישנתם? תדאגו לזרוק
את הבדל לפח או למאפרה .אמא אדמה היא לא מאפרה
ועל כן אם תזרקו בדל ,מישהו
ענקית,
אחר יצטרך להרים אותו
במקומכם.

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.

הדלקת
אש

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

אסורה בכל מתחם הפסטיבל מטעמי
קמפינג -
ממלכת הילדים  -מתים ללכת למדיטציה
אזור הקמפינג
והילד לא משחרר? בדיוק בשביל זה הקמנו
בטיחות ,אין להדליק אש וגזיות
מחוץ
ממוקם
באהבה את ממלכת הילדים החובקת בתוכה
לגדרות הפסטיבל .ניקינו
מגוון רב של פעילויות לילדים בגילאי  .3-12בדקו
לשום צורך ובשום מקרה,
את אמא אדמה ,הקמנו רשתות צל
את הפעילויות של ממלכת הילדים בתוכנייה.
ואירגנו יפה כדי שיהיה לכם נעים ונוח.
בכל שטח הקמפינג
את המדשאות והעצים השארנו פנויים לישיבה
סדנאות ומדיטציות  -תוכלו למצוא את תוכניית הפסטיבל
והסתלבטות .אנא אל תקימו אוהלים בתוך רחבי
כאן בעיתון .אנא הגיעו בזמן לסדנאות והימנעו מלצאת ולהיכנס
האשרם .לצערנו ,אוהלים שיוקמו ללא אישור יפורקו.
באמצע פעילות .אין להיכנס לפעילויות עם אוכל .לבקשת הקהל ,נבקש
והפסטיבל

שלא להביא ילדים לסדנאות במתחמי המבוגרים ,להם יש ממלכה משלהם.

שירותים ומקלחות  -באזור האשרם מפוזרים מבני מקלחות
ושירותים מסוגים שונים .לחובבי הטבע  -שירותי שדה  -מבנה
כפות תמרים במורד הגבעה מאחורי הקמפינג .לצידם תוכלו למצוא
את בן דודם ,מבנה מקלחות השדה גם הוא מצופה כולו בכפות תמרים.
למי שמתגעגע הביתה  -לצד השער הראשי של הפסטיבל תוכלו למצוא
מבנה שרותים מחודש ומשודרג עם מקלחות חמות וים של תאי שירותים.
אמונה הודית טוענת שהצבע הכחול מרגיע את הקיבה ,אז הלכנו על זה
ונשמח אם תספרו לנו אם זה באמת עבד ...בעצם עזבו ,אל תספרו! חוצמזה
יש גם מבנה שירותים מאחורי המשרדים שאנחנו קוראים לו שירותי
סוניה (כי הוא מול פולה ופולניות צריכות להיצמד אחת לשניה )...ו ...קבלו
את שורת השירותים במרכז אזור הקמפינג .קומבינה פריקה שמאחדת בין
ההגיון של סוכת נחלים לשירותים בבית ...שווה ביקור ...רק מה  -תעזרו
לנו לשמור על הניקיון אין יור מאדר!
מזרונים וכריות  -גם אם הפיתוי לקחת אותם לאוהל הפרטי גדול ,להנאת
כולנו אנא השאירו את המזרונים והכריות במקומם .ניתן להשכיר מזרונים
במחיר של  15ש”ח ללילה באינפו.
שטיפת כלים  -עקב קללה ייחודית שהוטלה על הכיורים והצלחות של
אשרם במדבר על ידי מכשף סניאסי עתיר כוחות ,כל מי שלא שוטף את
כליו אחריו ,פוגע לעצמו בחיי המין פגיעה ישירה וכואבת .לא חרם?

2

העולמות שלכם  14 -עולמות מלאי תוכן וגדושים בפעילויות מחכים לכם .מיטב
המנחים הגיעו בכדי שאתם תוכלו להנות ולהפיק תועלת .כבדו את מנחי הפעילויות,
יש מנחה שאהבתם במיוחד? דעו שהם מעבירים סדנאות עומק במהלך השנה.
היציאה למדבר  -בא לכם קצת שקט? יש לנו מדבר מדהים סביב .טיילו להנאתכם ואל
תשכחו לקחת איתכם מים.
נגישות  -משנה לשנה אנו מנסים לפרוץ גבולות ולגרום לעוד אנשים להכיר את
הקסם של פסטיבל זורבה הבודהה .השנה בחרנו להנגיש אותו לכמה שיותר אנשים.
במסגרת תוכנית ההנגשה בנינו שירותי נכים (תוכלו למצוא אותם ליד שער הפסטיבל)
וחניית נכים גדולה לנוחיותכם .אבל זה לא הכל ,בחרנו להנגיש גם את התוכן של
הפסטיבל בפעם הראשונה לחרשים וכבדי שמיעה ,לכך בחרנו סדנאות מובחרות בכל
יום שיתורגמו לשפת הסימנים ע"י מתרגם מטעם פסטיבל הזורבה .את הסדנאות תוכלו
לראות בסימון מיוחד על הליין אפ .כל זאת כדי להפיץ את המסר להמונים.
אחרון חביב  -זה הבית שלנו .אנא כבדו את הגינות והחדרים הפרטיים של אנשי
המקום והישארו בשטח המיועד לבאי הפסטיבל.

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

מהו

האשרם?

בלב המדבר ,על כביש  ,40ממש בין מצפה רמון לאילת 10 ,דקות המאפשרים טעימה והעמקה ,ומעל הכל מכיל את תכנית הוומפ
דרומית לצומת ציחור וצפונית לצומת שיזפון שוכן לו קסם ,קסם המאפשרת לכל מי שרוצה ,להצטרף אלינו ולחוות את אורח החיים
של ממש ,בדמות קהילה קטנה ,צבעונית ותוססת .לקסם הזה קוראים הייחודי שיצרנו.
אשרם במדבר.
הכוונה יחד עם ההתמדה יצרו שדה אנרגטי חזק שכל מי שנכנס
למרחב האשרם יכול לחוש בו  -שדה של קבלה ,הבנה ואהבה,
במובן המסורתי אשרם הינו סוג של בית ספר ,בית ספר לחיים ולעצמך,
מרחבשבואפשרלהרגישחופשירקלהיות.מישאתם,בלימסכות
מקום בו יכול האדם לפגוש את עצמו ,על כל צדדיו השונים ,מקום בו ובלי שיפוטיות.
בעיות היומיום והשגרה לא מתקיימות ובכך מתפנה מקום לעבודה
פנימית ,להתבוננות ולמדיטציה .אשרם במדבר הוקם בשנת  2002בנוסף משמש האשרם כבית הארחה המציע אירוח מדברי מפנק,
על ידי קבוצת תלמידים של המאסטר ההודי אושו ,והרעיון שהניע את חדרי אירוח ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים ,אולם וחדר
אותה קבוצה ראשונית היה ליצור מרחב המקיים אורח חיים של עבודה סדנאות,מדשאותטובעותבירוק,דוםעגולענקימולהמדבר,חדר
ומדיטציה ומאפשר לאדם לפרוץ את גבולותיו ולחזור לחיות את חייו אוכלהמגישארוחותצמחוניות,ביתיותוטעימות,איזוריקמפינגעם
מקלחותחמות,פינתישיבהמרכזיתהמשמשתכמרכזחברתיתוסס,
בטבעיות ,בשמחה ובנוכחות.
בריכתהשתכשכותקטנהוחמודהוכמובןמדיטציותומרחבאינסופי
וכך היה .בחמש עשרה השנים האחרונות האשרם מקיים מדיטציות של שקט ומדבר .אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהגיע.
יומיות,מארחסדנאותטרנספורמציהמגוונותעםמיטבהמנחיםמהארץ
והעולם ,מפיק פסטיבלים צבעוניים

אשרם במדבר

מספיק רחוק בשביל להתקרב
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\\ רביעי ה26-
שעה

זורבה
הבודהה

16:00
16:00
-No
Dimensions
Meditation 16:30
לפתיחת
הפסטיבל
17:00
סיטארה אטמו
בינתיים בצ'אי-
17:30
שופ...
DJ Yariv
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

עולם נושם

עולם אושו

עולם תרפיה

16:30-19:30
ריבורסינג
במסע נשמתי
מאנו ויפית

17:00
מדיטציית
קונדליני
אאדהר דמבו

עולם בקול
ותנועה

עולם יוגה

17:00
ציור צלילי
הנפש
קרן וערן

18:30

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

21:00
ציידי הצללים
חן מימון

23:00
0:30
Live
Painting
Party
Dj Bangoman
& Noa Knafo

סדנאות יום רביעי
Live Painting Party- 100% Good Vibes Intuitive
live painting and a DJ set. Let your senses go wild.
Connect to higher dimensions through art. ,Noa Knafo
עולם תרפיה & DJ Bangoman 00:30
 - No-Dimensions Meditationמדיטציה אקטיבית מבית
היוצר של אושו ובהשראתם של זרם הסופיזם (המיסטיקנים
המוסלמים) וגורו ג'ף .המדיטציה בנויה מריקוד מקודש ובו פונים
ל 6-כיוונים שונים ומהסיבוב (ווירלינג) הסופי .דרך תנועות אלו
אנו מזהים את המרכז שבנו ואת ליבנו ,דרך נפלאה לפתוח
פסטיבל! סיטארה אטמו ,זורבה הבודהה 16:00
הדרך ללב האישה* ...סדנא לגברים -סדנה לגברים ,נשים
מוזמנות להקשיב *.הדרך ללב האישה רצופה מחשבות,
היסוסים ,פחדים ,אשמה ,בושה .כל אותם רגשות רוטטים בתוכנו
ומורגשים ,ותת המודע רק משחזר לנו חוויות שמצדיקות אותם.
נלמד איך להתמודד עם אותם רגשות טבעיים ובריאים ,איך
להניח את הפחד במושב האחורי ואיך שומרים על הנוכחות שלנו,
ועל האישיות שלנו במפגש קסום עם אישה חדשה .עדי רובין ודני
לויט ,עולם Cosmic Lovers 16:30
הליכת מלאכים -הזמנה לפתוח את הלב לאהבה,להתמסר
ולחוות .תהליך מונחה בשילוב מגע קשוב של הענקה וקבלת חום
ואהבה ללא תנאי במרחב מוגן ,בטוח ,מכיל ואוהב .דרך נפלאה
לפתוח את הפסטיבל באהבה ❤מירלה סלע ,ואהבת 16:00
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20:00
לשחרר את הלחץ
בעזרת מדיטציה
וצ'י קונג
אסף קמחי

21:30
חלימה משותפת
ליאני

gayla

עולם
הסנגהה

16:30
הדרך ללב
האישה...
*סדנא לגברים
עדי רובין ודני
לויט

ואהבת

16:00
הליכת מלאכים
מירלה סלע-
לפלרטט עם
החיים

מהפכה של שמחה ,פותחים ביחד בחגיגה

20:00
מולה-בנדה:
יוגה נשית
לאיזון הורמונלי
וירידה במשקל
תהל עלמה בארי

21:30
תנועה מתוך
נשימה  -מסע
אקסטטי
אריק שחר

עולם Cosmic
עולם תיאטרון
Lovers

16:30
ריפוי בדרך הטבע
יניר טוהמי

אוריה צור ודיג'יי אורי בנקהלטר

21:00

23:00

עולם בריא

17:00
ריקוד עם
חישוק
לצ'אקרת הלב
נעם בק

טקס קקאו פותח לב

21:30
21:30
בינתיים ברחבת
 22:00הצ'אי שופ...
TIGGER
22:30

נשימת
הנשמה

//

20:30
סטסנג -מי
אני באמת?
דיה גולן

20:00
עפים אל השחקים
טלי ליברמן

21:30
תאטרון הזיכרון
איה-לב

20:30
חזרה הביתה -
סדנה לזוגות
מלינה רימברג

20:00
נשימות
אורגזמיות -
הרחבת מיכל
העונג שלך
לימור בנדל
21:30
מדיטצית
נומיינד טנטרית
שירה גרין

טראנס שמאני אורגני להאצת הדופק
0:30
כישוף טנטרי
עדי רובין ודני
לויט

0:30
מפגשים
בחשיכה
איתן שחם

חזרה הביתה  -סדנה לזוגות -הרבה זוגות חווים צורך "להתניע"
בכל פעם מחדש את היחסים האינטימיים .בסדנה זו נתרגל
טכניקות מעולמות שונים כהקדמה וכהתנעה למעשה האהבה.
נתחבר אל תחושות הגוף שלנו פנימה  -מה הוא מבקש?
ונלמד לבטא זאת במילים .נלמד לסמוך זה על זה בתנועה ללא
מילים .נאפשר לעצמנו לחזור הביתה ולהכיר אחד את השני
מחדש .מלינה רימברג ,עולם 20:30 Cosmic Lovers
חלימה משותפת -אנחנו מתקיימים בתוך שדה אנרגטי משותף.
אנחנו בנויים מרטטים שיוצאים מאיתנו ומתרחבים החוצה אל
העולם ,מהדהדים עם רטטים אחרים מסביבנו .נעבוד עם הדהוד
כדי להביא מודעות לאיך אני מרגישה את האחר בתוכי .ניצור
באופן מודע וסקרן מרחב משותף .ליאני ,נשימת הנשמה 21:30
לשחרר את הלחץ בעזרת מדיטציה וצ'י קונג -הרצאה והתנסות
בנושאים של לחצים ,מדיטציה וצ'י קונג .נלמד מהוא הלחץ,
איך הוא משפיע עלינו ואיך לשחרר אותו .נלמד מהם הצ'י קונג
ומדיטציה תיאורטית ומעשית ,שני כלים מופלאים לרגיעה מלחצי
היום יום ,לצד טכניקות נוספות לשקט פנימי .מומלץ לבוא עם כלי
כתיבה .אסף קמחי ,עולם בריא 20:00
מדיטציית קונדליני -מדיטציית קונדליני היא מבין הפופולאריות
במדיטציות אושו .באשרמים בהודו ובעולם מבצעים אותה בכל
ערב .היא אהובה בשל דיוקה והאמת שהיא משרה על המשתתף
בסיומה .חציה הראשון אקטיבי ,משחרר ופותח חציה השני פסיבי
וממוקד בהוויה ובהתבוננות .אאדהר דמבו ,עולם אושו 17:00

ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו
breathe in

זורבה
אשרם ב

מדבר

מדיטצית נומיינד טנטרית -סדנה המביאה אותך להיות
בהוויה,בעכשיו,ללא חשיבה,ללא עבר,ללא עתיד,דרך מוזיקה
מולחנת ומותאמת במיוחד לטנטרה מקודשת,מגע,תנועה,צליל
ושקט מחשבתי  .שירה גרין ,ואהבת 21:30

ריבורסינג במסע נשמתי -מסע רגרסיבי בחזרה אל השורשים
והתחברות לכוונת הנשמה העמוקה ,הסיבה שהנשמה בחרה
בנו ואיזה תיקון או איזה תפקיד באנו לעשות כאן .מסע עוצמתי
לעבר הקרוב והרחוק ומעבר ...השתתפות בהרשמה מראש
בעמדת האינפו .מאנו ויפית ,עולם נושם 16:30

מולה-בנדה :יוגה נשית לאיזון הורמונלי וירידה במשקל -
תרגול 'יוגה נשית' משלבת את תבונת היוגה העתיקה אך
מותאמת לגוף האישה ,וכך היא מעניקה כלי נפלא לביטוי
הנשיות הפיזית ,הרגשית והרוחנית שלך .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 .רצוי להביא כלי
כתיבה .תהל עלמה בארי ,עולם יוגה 20:00

ריפוי בדרך הטבע -ריפוי הוא דבר טבעי שמתרחש בכל רגע
ורגע .להיות בריאים זה המצב הטבעי שלנו .בואו ללמוד ולהבין
מהי רפואה טבעית ,מהם חוקי הטבע ואיפה אנחנו מפרים
אותם ,מהם הסיבות האמיתיות למחלות ,לצבירת פסולת
ולהשמנה ,מה ההבדל בין רפואה מערבית ואלטרנטיבית לבין
רפואה טבעית ,ואיך ככל שנתחבר להיגיון שבטבע נתרפא .יניר
טוהמי ,עולם בריא 16:30

מפגשים בחשיכה -סדנה העוסקת בחיבור ותקשורת בין
אנשים כאשר השפיטה החזותית מנוטרלת .נחווה סוגים שונים
של תרגילים שיביאו אותנו למקומות בהם נבדוק מאיפה אני
מתחבר,מהם אזורי הנוחות שלי לתקשורת ,מהם המקומות
בהם התקשורת קשה לי ומביאה אותי לניתוק או ריחוק .איתן
שחם ,ואהבת 00:30
נשימות אורגזמיות  -הרחבת מיכל העונג שלך -הגוף יודע
לעוף על עונג אורגזמי של שעות.אישה יכולה לחוות  7סוגי
אורגזמות מגוונות וגברים  3סוגים המבוססות על טכניקות
נשימה אותם נחווה ביחד .בסדנה תלמדו טכניקות נוכחות,
נשימה וחיבור לעונג דרך נשימה מודעת ומיינדפולנס אירוטי .אין
מגע מיני בסדנה והיא בלבוש מלא .לימור בנדל ,ואהבת 20:00
סטסנג -מי אני באמת ? -מי שאמרו לי שאני איננו אני ורק
אני יכול לגלות מי אני באמת .בחומר אני גוף ,במים אני רגש,
ברוח אני נשמה באש אני כל שבא והולך .האדם הרב מימדי
הוא הבודהה החדש .חי ,ער לטבעו האמיתי ומגשים את עצמו
מחדש כגוף בחיים היום -יום דיה גולן ,עולם הסנגהה 20:30
עפים אל השחקים -בתיאטרון פלייבק יש לנו הזדמנות לשמוע
סיפורים של אחרים ולספר את הסיפור שלנו ולראות אותם
משתקפים על הבמה.כל שיקוף מביא מתנה חדשה,תובנה
שלא הייתה קודם .בסדנא נעוף על סיפורים בהם המראנו
לשחקים,נבחן מה היה שם עבורנו,ומה קרה לנו כשחזרנו
לקרקע .טלי ליברמן ,עולם תיאטרון 20:00
ציור צלילי הנפש -מסע של התבוננות פנימה דרך צבעים,
צורות וצלילים .הזדמנות ליצור ולצייר מתוך מקום חופשי ונינוח,
כי כל אחד יכול .נטייל דרך זכרונות ורגשות ,ניתן להם ביטוי
ומקום בצבע וצורה בחומרים שונים .ילוו אותנו בצלילים חיים:
תופי לשונות כלי מקצב ואוברטונים ,אשר יעבירו אותנו למצב
תודעתי אחר וקשוב .קרן וערן ,עולם בקול ותנועה 17:00
ציידי הצללים -סדנת תרפיה בה נאתר את הצללים שלנו ,חלקי
האישיות שלנו שמסתתרים הרחק מאור הזרקורים ומנהלים
אותנו מתחת לפני השטח ..נעבוד עם הגוף והנשימה ,נפתח את
הלבבות ונעמיק את המודעות שלנו .דרך תנועה ופסיכודרמה,
ונצא לצוד ,יחד .להוציא את חלקי הנפש האפלים שלנו אל האור.
אל חופש הבחירה .חן מימון ,עולם תרפיה 21:00
כישוף טנטרי -סדנה רכה ,עדינה וקסומה שתוביל אותנו ללמוד
מהי טנטרה ,מאיפה היא הגיעה ומה בכלל הקשר בין טנטרה
למיניות .נעבור בין כמה ממדים שונים של אינטימיות ,ונחקור
את עצמנו דרך עבודה משותפת .הסדנה מתאימה לכל מי
שמסוקרן לחקור וללמוד ברכות על העולם הזה .נחקור דינמיקה,
רגשות ,גבולות דרך תקשורת וחיבור לעצמי .עדי רובין ודני
לויט ,עולם Cosmic Lovers 00:30

הבודהה

סוכות 2018

breathe out

ריקוד עם חישוק לצ'אקרת הלב -אלמנט האוויר נמצא אצלנו
באזור החזה ומקושר לצ'אקרת הלב .דרך תנועה אנו יכולים
לעורר את החיבור שלנו לאלמנט הזה ולקיום שלו בגופינו -
החישוק ישמש אותנו ככלי לשם כך .נלמד תרגילים הקשורים
לחזה ולידיים ונרגיש מה התנועה הזו מעוררת בנו ,רגשית
ואנרגטית .נעם בק ,נשימת הנשמה 17:00
תאטרון הזיכרון -הזיכרון הזה שלא מרפה ,מכאיב לנפש שוב
ושוב-יש דרך להרגיע אותו ,לשחרר .תהליך מרפא ומונחה
להשארת העבר מאחור.התמסרות לרגש שהזיכרון יביא
תאפשר את שחרורו ,הבנת הפסיכולוגיה של הזיכרון תאפשר
את השלמתו .נעבור מסע מחזק מאד,מאפשר ומשחרר בסופו
נתהלך בעולם קצת אחרת .כדאי להביא כרית לישיבה.איה-לב,
עולם תיאטרון 21:30
תנועה מתוך נשימה  -מסע אקסטטי -לגוף שלנו יש מגוון
אינסופי של אפשרויות לנוע ולזוז שבחיי היום יום לא תמיד
מקבלות ביטוי הולם .דרך חיבור עמוק לנשימה שלנו ,לתאי
גופנו ,להווייתנו הראשונית ולמוזיקה ,נצא למסע אקסטטי בו
ניתן מקום לגופנו להיפתח ,להשתחרר ,לנשום עמוק ולרקוד
מעומק הווייתנו הראשונית .אריק שחר ,עולם בקול ותנועה
21:30

סדנאות יום חמישי
The Alchemy of Love: the Heart space - When we
take the opportunity to look at ourselves from the
perspective of the heart, we may be surprised what
we discover. The heart space is compassionate,
spontaneous, sensitive, playful, and expressive.
As we become more alive and awake, the
expansiveness makes room for so much more to
happen. Ma Dhyan Tarla, Therapy World 11:00
 Air Chakraלהיות מעיין זורם – לפתוח חסימות רגשיות -
להיות אדם שלם .בסדנא נעמיק לתוך צ'אקרת הלב (האויר),
מה היא מבקשת ומה החסימה הרגשית שעלינו לשחרר .הסדנא
תאפשר לגעת בחיבור שבין אלמנט האויר לאיכות חיים רגשית,
חברתית ומינית בשילוב פסיכודרמה ודינמיקה קבוצתית .שי
משיח ,עולם תרפיה 09:00
  CELEBRATIONSHIPאיך להפוך את חיי הזוגיות לחגיגהלחיות חיי זוגיות מדהימים ,עשירים ,פתוחים ומעצימים ,בלימריבות ופיצוצים ,עם המון אהבה כל הזמן .בואו לשמוע ולחוות
את הקונספט שלנו - CELEBRATIONSHIP -סדנה פעילה על
אהבה .בן ואפרת ,ואהבת 15:30
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞
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שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

עולם תרפיה

עולם אושו

8:00
מדיטציית
דינאמיק של
אושו
אור

8:00
מדיטציית נו-
מיינד
יוחאי אנאנד

08:00

08:30
9:00
 09:00תדר יוגה -
תרגול יוגה עם
צלילים חיים
09:30
אלכס לנדסמן
10:00
ואורי יבור

8:00
זן שיאצו
למתחילים
יאור גיא ברהום

9:00
Air Chakra
שי משיח

9:00
מדיטציית
נהדברמה
ליאני

חמישי ה27-

עולם בקול
ותנועה

8:30
Come On
Baby, Do
The
!Locomotion
בר דניאלי

9:30
בינתיים ברחבת
דידג'ריברסינג
 10:30הצ'אי שופ...
"לידה מחדש
10:30
Zuzu
של הנשימה"
צ'אקרה בריד'ינג
מיכל ברז"ל כהן
יחידים וזוגות
11:00
11:00
11:00
שירה אדלר
Alchemy of
סטסנג  -מעבר
Love: the
לגוף
Heart Space
דיה גולן
11:30
Ma Dyhan
12:00
12:00
11:30
Tarla
12:30
12:30
מדיטציית לב
ריברסינג
גוף ,תנועה
אימנו
קלאסי –
13:00
ומודעות
13:00
נשימה מודעת
ספיר שני
13:30
Divine
Union
עדית אלון
13:00
Lalita Devi
האהבה
דרך
13:30
14:00
Oneness
צלילי הצ'אקרות
שטרית
אביב
14:00
ניג'ן צבי סמית'
14:30
הקול הפיזי-
בינתיים ברחבת
תנועה עם הקול
הצ'אי שופ…
גל אלסטר
DJ Yariv
15:00
10:30
לעוף ביחד
בצבע! יסודות
הקונטקט
ופארטנרינג
אור עבד-ה
ארליך

15:30

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

15:30
"חווית צלילים
מרפאים"
אורי יבור ופפה
דאנזה

14:30
רגע של נשימה
 ריברסינג ללבסיטארה אטמו

15:00
& Freedom
Love
שי משיח

15:00
-No
Dimensions
Meditation
אדם טנוס

עולם יוגה

8:00
תרגול סדהנה
נועם יגיל

9:30
אוויר ויוגה
אסף וולפברג

 18:30בינתיים ברחבת 17:00-19:30
הצ'אי שופ… נשימה מעגלית
טאו אסטחוב
DJ Yoav
19:00
Saban
19:30

18:30
שחרור הילד
הפנימי
דיה גולן

18:30
מדיטציית
קונדליני -
צמרמורת
יהונתן בר

8:00
מיינדפולנס
לבוקר טוב
עינב גינסין

9:30
עצמת הריפוי
של הנשימה
דאיננדה

עולם
הסנגהה

עולם בריא

8:00
צ'י קונג :עקרונות
בסיסיים
אסף קמחי
9:00
קונדליני יוגה -
תרגול למניעת
מחלות
פרמדאס אנאנד

10:30
לשבור את מעגל
הקסמים של
11:00
11:00
אכילה רגשית
קולה של הרוח -
השתרשות
תהל עלמה בארי
מדיטציה עם
מתוך התנועה
קול
טל לביא
גל אלסטר
12:00
האישה ברפואה
12:30
12:30
הסינית
תקשורת ללא
Freedom
גיא סגל
מילים
Yoga
אריק שחר
עינת רן
13:30
קחו נשימה -
עושים שינוי
14:00
14:00
תזונתי!
הכשרת יועצים
השתרשות
יניר טוהמי
אנרגטיים של
וריחוף
אושו
מיתר דוד
קרהנטי לוקיטה

15:30
15:30
קריאות
15:30
סדנה לביטוי
אנרגטיות -
קולי  -לצאת אל תנוחות הפוכות
מפגש התנסות
גיל בכמן
האור
*הרשמה מראש
אוריה צור
קרהנטי לוקיטה

טקס רוחות השמיים

17:00

נשימת
הנשמה

//

18:30
18:30
Lotus Flow
הריקוד המיסטי Yoga - From
של הלב
Earth to
נעם בק
Heaven
מלינה רימברג

15:00
מערכת הצ'קרות
ותשוקות למזון
תהל עלמה בארי

עם סבתא מונה פולקה
18:30
אינטואיציה-
אמון פנימי
דיויה עדית

עולם Cosmic
עולם תיאטרון
Lovers

8:30
משחק מתודי –
הרפיה ותחושה
סתיו גלעד

9:30
יסודות
המדיטציה
שירן כהן

9:30
ג'יבריש
אימפרוביזציה
וכלים
פרדוקסליים
אלכס סטרניק

11:00
סטסנג -
מעבר לגוף
דיה גולן
בזורבה
הבודהה

11:00
"הקול אפשרי"
פיתוח קול ,שירה
והופעה על במה
בראיוני
12:30
לבחור מה
להרגיש בכל רגע
ורגע
חי שגיא

13:30
מנפרדות
14:00
לאחדות
מה הסיפור שלך?
סאנג'יב פרם
צוות גיב&טייק

15:30
במערכת
יחסים על
הלב
ברהמני

8:00
להתחבר לגוף
ולנשמה עם
קונדליני יוגה
אור ועוזי
9:00
תנועת
האלמנטים
רקפת שחף

10:30
לפתוח את
הקשר במודל
של "זוגיות
מאפשרת"
בן ואפרת

9:30
האישה
הפראית -
חיבור לטבע
שלך *לנשים
בלבד
לימור בנדל
11:00
אימפרוביזציה
מהחיים
איתן שחם

12:30
פיסול פות
איה-לב

12:30
רוצה להיות אני
אייל כצלה
ואפרת וקנין

14:00
שבט אריות
ולביאות
ויטלי ויינבלט

14:00
להפגש עם
החמלה:
בחיים ,בזוגיות
ובמיניות
בשביל הזוגיות
נוגה ואריאל
טמיר

15:30
15:30
CELEBRATI 15:30-17:30
Life
זוגיות מולטי  - ONSHIPאיך
Performance
להפוך את חיי
אורגזמית
Art
עדיאל מור וליפז הזוגיות לחגיגה.
אייל כצלה ואפרת
נוי
בן ואפרת
וקנין

ממועצת  13הסבתות הבינ"ל

18:30
היגיינה ביתית
מיכל מיתר

ואהבת

ויפעת אשכנזי

לשאוף כוונת הלב ,לנשוף תפילה משותפת לכל בני האדמה
18:30
להתעורר
בתוך מערכות
היחסים שלנו
סורי פוליאקוב

18:30
מופע תיאטרון
פלייבק
צוות גיב&טייק

18:30
האני המיני
שאני
שחר ברלוביץ

18:30
להתאהב
מחדש בדרך
הטנטרה
אור ועוזי

20:00
 20:30בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ...
TIGGER
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
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02:00
02:30

19:30-22:00
ריברסינג –
20:30-22:30
נושמים אהבה התהוות  -שפע
קרהנטי לוקיטה
והגשמה
אביב שטרית

21:30
23:00
0:30
שבע דקות בגן
עדן
שרנו

20:00
מדיטציית
גורישנקר
ליאני

20:00
קצב אפרו-
קובני
עינב גינסין
ואמיר קורן

20:00
נשימה שלמה
רוני סתיו

jamaya
treeboga
0:30
ג׳אם קונטקט
אל תוך הלילה
אור עבד-ה
ארליך

20:00
מדיטציות
כוכבים
נועם יגיל

20:00
20:00
20:30-22:00
מהי בעצם רפואה
להפתח לאהבה
סטסנג -
20:00-22:000
20:30-22:30
סינית ואיך נוכל
ואינטימיות
הארה
אז מי אני בעצם?
דלוקים מאהבה מירלה סלע-
להשתמש בה כדי
באהבה,
חן מימון
איתי אייזיקוביץ' לפלרטט עם
לטפל בעצמנו מיניות וזוגיות
החיים
גיא סגל
דיה גולן ויונתן
רמות

דאנסהול מזרחי אלקטרוני עם ביט ג’מייקני  ,מוסיקה שמגיעה עמוק מהנשמה

מוזיקה של שבט העולם החדש

23:00
הפעימה
הארוטית
שחר ברלוביץ

0:00
אל תוך החור
השחור
אאדהר דמבו

המשך סדנאות יום חמישי
! Come On Baby, Do The Locomotionלוקומושן
)(Locomotionהינה שיטת תנועה מגוונת ומורכבת,
המתבססת על חיקוי תנועותיהן של חיות שונות ,יסודות מעולם
היוגה ,התעמלות וריקוד .זהו חצי-משחק וחצי-אימון ,כשעושים
לוקומושן הכיף וההנאה מובטחים לצד ביטוי ורכישת יכולות
חדשות .בר דניאלי ,עולם בקול ותנועה 08:30
 - Divine Unionלאליטה דווי (ספרד) ועידו סגל במופע שבו
המוסיקה והריקוד ,תוך כדי אלתור והקשבה ,הופכים לאחד.
בחלק השני של המופע תועבר מדיטציית ווירלינג עם מוסיקה
חיה בה הגבולות שבין האומן לקהל יעלמו ,וביחד ניצור מרחב
של אחדות והרמוניה.זורבה הבודהה 13:00
  Freedom & Loveלכל אדם יש את החופש לבחור אתהמסע של חייו ולהשפיע עליו ,האמנם? מה היא תודעת גן עדן?
מה הוא חופש אמיתי? מה היא אהבה? בסדנא נחווה חקירה
יצירתית משולבת אימפרוביזציה ,פסיכודרמה וחכמת המקורות.
ונגע מקרוב ב"דנ"א הפנימי" הטבעי שלנו .חכמת עדן היא
אינטגרציה של חכמת הקבלה ,שמאניזם וטנטרה .שי משיח,
עולם תרפיה 15:00
 - Freedom Yogaסדנת יוגה רכה וזורמת המבוססת על
ויניאסה יוגה ומתמקדת בגילוי מרחב פנימי ,שקט ושליו .בתרגול
נשלב תנועה דינמית ורציפה עם תנועות זעירות ומודעות,
בשילוב מיקוד על הנשימה דרך כך נחבר את קצוות ההויה שבין
שאיפה -התרחבות והעשייה לשאיפה -התכנסות והרפיה.זוהי
הנשימה שמובילה תנועה ומחזירה אותנו שוב ושוב אל עצמנו,
לנוכחות ברגע הזה .עינת רן ,עולם יוגה 12:30
 Life Performance Artהחיים שלך הם סרט,
סיפור,החלומות,הרגשות,המחשבות יקבלו חיים משל עצמם
ויוכלו לצאת החוצה לעולם .בסדנה תהיה לך הזדמנות ליצור
מתוך העולם הפנימי שלך מיצג אומנותי אישי ,עוצמתי וחד
פעמי .אייל כצלה ואפרת וקנין ,עולם תיאטרון 15:30
  Lotus Flow Yoga - From Earth to Heavenתרגולהמלווה במוזיקה חיה ומתאפיין בזרימה ,דינמיות ורוך .זהו
תרגול אשר מחזק ופותח את הגוף ,ומוביל לחקירה מעמיקה.
ליווי צלילי המוזיקה ,השירה ,והתנועה הזורמת מובילים את
המתרגל לעבור תהליך חזק מאוד ועצמתי שמביא לניקוי
ולריפוי .מלינה רימברג ,עולם יוגה 18:30
  No-Dimension Meditationאדם טנוס,ראה יום רביעי ,עולם אושו 15:00
אוויר ויוגה -תרגול יוגה ויניאסה בזרימה ,ובדגש על אלמנט
האוויר ,הפראנה  -אנרגיית החיים ,החיבור אל הנשימה,
בסינכרון עם התנועה ועבודה על פתיחת הלב הפיזי
והרגשי .אסף וולפברג ,עולם יוגה 09:30
אז מי אני בעצם?  -מי אני באמת?בכל רגע אנחנו משהו אחר.
בסדנת פסיכודרמה ופלייבק נשחק ,נחקור ונלמד את מערכת
התפקידים שמרכיבה את האישיות שלנו.דרך אימפרוביזציה
ותנועה נתבונן בתפקידי חיינו .נאפשר לגוף ולרגע הזה לגלות
לנו אינפורמציה חדשה על תפקידים ישנים .חן מימון ,עולם
תיאטרון 20:00
אילתור  -כל אחד יכול! אומנות האימפרוביזציה היא שער
כניסה לעולם הדמיון ,יצירתיות ומשחק .במציאות שדורשת
מאיתנו להיות מוכנים לכל תרחיש ,האילתור מלמד אותנו
שהקפיצה למים יכולה להיות הרפתקאה מרגשת ומלמדת.
תהיו ספונטניים כמו הרוח הנושבת ותפתיעו את עצמכם בסדנה
לא שגרתית מצחיקה וקלילה! צוות גיב&טייק ,עולם תיאטרון
18:30

אימפרוביזציה מהחיים -סדנה מצחיקה ומשעשעת מעולם
התיאטרון ,המביאה לבמה את המשתתפים לפגוש את עצמם
בסיטואציות שונות מהעבר,הווה ובכלל איתן שחם ,ואהבת
11:00
אינטואיציה -אמון פנימי -אמון היא חוויה בסיסית עימה אנו
נולדים לעולם .אמון זה הופר ע"י החברה ,המשפחה ,והחינוך
שאימצנו ,ובכך הקול הפנימי נדחק עמוק פנימה .במהלך הסדנה
נלמד טכניקות להקשבה פנימית ,נקלף את שכבות הצריך -
עד שנגיע לליבה של עצמנו  -שמתוכה אנרגיית החיים עולה
ומכוונת אותנו למקום המדוייק לנו בכל רגע נתון .דיויה עדית,
נשימת הנשמה 18:30
אל תוך החור השחרור -נשחק עם אור וחושך ,נתינה וק�ב
לה ,חדירה והכלה ,ונתחבר בעזרתם לאנרגיית החיים והמין
שלנו .תתכן עבודה בזוגות ,לבד וברמות שונות של אינטיב
מיות .אאדהר דמבו ,ואהבת 00:00
במערכת יחסים על הלב -כבני אדם יש בנו ידיעה עמוקה
כי הטבע שלנו הוא בדרך הלב  .אך דרך הלב חשופה ורכה
ובמהלך השנים מתוך רצון להגן על עצמינו שכחנו את כוחה
של האהבה  .האם אני מוכן שוב להיפתח ולהקשיב ללב ? אני
אני מוכן להרגיש ? כאן בפסטיבל יש לנו אפשרות לפרוץ את
הגבולות המוכרים לנו ולגלות מחוזות חדשים של חיבור אל
הלב שלנו  .מזמינה אתכם למדיטציה וחקירה ייחודית של הלב.
ברהמני ,עולם הסנגהה 15:30
ג׳אם קונטקט אל תוך הלילה -ג׳אם זו אסופה של בודדים/ות
אשר יוצרים יחדיו יצירה חדשה ,לא מתוכננת מראש ,מסורה
לרגע .נחקור יחד את הנשימה והשפעותיה על תנועה ,תנועה
רגשית וחיבור עם הזולת .נחקור יחד את הדינמיקה הקבוצתית,
ונהנה מהפירות המתוקים .אור עבד-ה ארליך ,עולם בקול
ותנועה 00:30
ג'יבריש אימפרוביזציה וכלים פרדוקסליים -בסדנה נתחבר
לאונה הימנית של המח,היצירתיות והאינטואיציה,האותנטיות
והשחקן שבנו דרך כלים פרדוקסליים עוקפי השכל ותרגילי
ג'יבריש .נתחיל בתרגילי חימום ברוח הזן ,והג'יבריש ונמשיך עם
אימפרוביזציות פתוחות .נמוסס את ההיגיון,השאיפה להבנת כל
דבר וגם נצחק כמובן .אלכס סטרניק ,עולם תיאטרון 09:30
גוף ,תנועה ומודעות -מסע פנימי-תודעתי דרך הגוף והתנועה
החופשית .ריקוד חופשי בקצב הלב הוא שער לחיבור ,שחרור
ולהרחבת המודעות .נחקור ,נעמיק ונצלול בנוכחות והקשבה
לתנועה הפנימית של הגוף ,הנפש והנשימה  -דרך מוזיקה
אקלקטית .במפגש זה נרחיב את המודעות למחשבות ולאמונות,
ונתרגל מנטרות של אהבה וקבלה עצמית ,חופש וחיבור לאמת
הפנימית שלנו .ספיר שני ,עולם בקול ותנועה 12:30
דידג'ריברסינג "לידה מחדש של הנשימה" ” -נשימה
מודעת" נוצר מהתאמת טכניקות נשימה המגיעות ממסורות
נשימה עתיקות ,לאנשים בזמננו .עם כל נשימה אנו מקבלים/
ות הזדמנות להיוולד הדידג'ריברסינג  -הינו ריברסינג משולב
בהדהוד תדרי הדידג'רידו (יידאקי) שנחשב לכלי הנגינה העתיק
בעולם .השתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו.מיכל
ברז"ל כהן ,עולם נושם 09:30
דלוקים מאהבה -נכנס למרחב של חקירה ומפגשים שביומיום
קצת פחות מתאפשר לנו .נפגוש מקום של אהבה עצמית וחיבור
לעוצמה פנימית שבכל אחד ואחת מאתנו .נפגוש את עצמנו דרך
א/נשים ועיניים עמוקות שישקפו לנו את האל והאלה שנמצא/ת
במקדשנו  -הגוף .מפגשים מרתקים ,דרך העיניים ,התנועה,
המוסיקה ובעיקר  -דרך האהבה איתי אייזיקוביץ ’,עולם
Cosmic Lovers 20:30
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המשך סדנאות יום חמישי
דרך האהבה  - Oneness -סדנה קוסמית דרכה נתהווה
לתודעת האחד ,נחשוף את מארג הפוטנציאלים האישיים ,ונקבל
הכוונה ברורה להגשמת הייעוד! תהליך תראפיה חוויתי המזמין
אותנו להתמסר למי שאנו באמת ,לפתח מיומנות בריאה לחיות
בלב ההוויה ולצעוד דרך האהבה .אביב שטרית ,עולם תרפיה
13:00
האישה ברפואה הסינית -כבר  4000שנים שהרפואה הסינית
שמה דגש על הטיפול באישה ,על המחזור והפריון שלה .בסדנה
נדבר על האישה ברפואה הסינית ,נבין מדוע בעיות במחזור
החודשי ובעיות פריון הפכו לדבר כל כך נפוץ כיום ,ונקבל כלים
לטפל בהם .גיא סגל ,עולם בריא 12:00
האישה הפראית  -חיבור לטבע שלך *לנשים בלבד .בסדנה
הזו נלמד לעבוד עם  4האלמנטים ונרתום אותם ליצירת
חיבור לאישה האירוטית שקיימת בתוכך .סדנה שמשלבת
שיח על מיניות נשית בגובה העיניים ,מדיטציה ודמיון מודרך,
חיבור לאנרגיה המינית דרך עבודה עם עוררות הקונדליני,
נוכחות ונשימה אורגזמית .נפתח לחיבור האמיתי ולמי שאת.
מתאים לכל אישה שרוצה לעורר את האלה הפנימית שקיימת
בתוכה .לימור בנדל ,ואהבת 09:30
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞

האני המיני שאני -מסע אל הפוטנציאל הארוטי הלא ממומש
שלי סדנא בה המשתתפים יכולים לדייק לעצמם מי הם מינית,
מה ההעדפות שלהם ,מה הרצונות הנסתרים שלהם ,ומה מונע
מהם להגשים את עצמם מינית? סדנא חווייתית ,אינטימית
וארוטית ממש בקטנה .שחר ברלוביץ ,עולם Cosmic Lovers
18:30
היגיינה ביתית  -בשנים האחרונות עלתה המודעות לאכילה
נכונה והוצאת מוצרים מעובדים מהתפריט ,אבל הגוף שלנו
סופג רעלים גם כשהם על העור ,הקרקפת או באוויר .מתברר
שמוצרים שונים שמתיימרים לעשות לנו טוב ,עלולים להזיק לנו
בטווח הארוך .בהרצאה נכיר את הבעיות במוצרים ונגלה איך
אפשר לשמור על הגיינה בלי לשלם על זה בבריאות (או ביוקר)
מיכל מיתר ,עולם בריא 18:30
הכשרת יועצים אנרגטיים של אושו -עולם הצ'אקרות הוא
עולם מעורר השראה של אנרגיה ,צבעים ,מרחבים ודואליות.
על ידי חקר האנרגיה שלכם באמצעות הקליידוסקופ של מערכת
הצ'אקרה המזרחית ,החיים עצמם הופכים למורה שלכם.
במרץ  2019נתחיל את ההכשרה הבאה בישראל .אנו שמחים
לחלוק אתכם יותר על התוכן והמשמעות של הכשרה זו במהלך
פסטיבל זורבה* .מפגש של קריאות אנרגטיות ע"י קוראים
מוכשרים יתרחש מאוחר יותר היום .קרהנטי לוקיטה ,נשימת
הנשמה 14:00
הפעימה הארוטית -מבוא למיניות אנרגטית .איפה תשומת-
הלב שלי כשאני באינטראקציה מינית? כמה אני נוכח במה
שקורה לי בגוף? ברגש? בחיבור? איך אפשר להעצים את
החוויה הארוטית ,ללא מגע ,רק ע"י כוונה ונוכחות? הפעימה
הארוטית  -היא סדנה בהשראת עולמות הטנטרה והמיניות
השאמנית .הסדנה היא חווייתית ,מעשית ונגישה גם למי שלא
מאמין ב'אנרגיות ’.שחר ברלוביץ ,עולם Cosmic Lovers
23:00
“הקול אפשרי" פיתוח קול ,שירה והופעה על במה -סדנת
"הקול אפשרי" תתן לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת לגבי
הפקת קול,נשימה,שימוש נכון ,בריא ומקדם של הקול,תוציאו
צלילים שלא חשבתם שיש בכם,תיצרו מערכת יחסים מחבקת
ואוהבת עם הקול שלכם,תלמדו איך להתמודד עם הופעה על
במה ומי שירצה אפילו יקבל את ההזדמנות לעמוד עליה ולשיר
מול הקהל המופלא של הזורבה .בראיוני ,עולם תיאטרון 11:00
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הקול הפיזי -תנועה עם הקול -הקול הפיזי הוא קול שונה מקול
הדיבור וקול השירה ,דרך להתחבר למעמקי העצמי .בסדנה
נתרגל תנועה המשולבת בקול הפיזי ,ונגלה אפשרויות חדשות
בשניהם .גל אלסטר ,עולם בקול ותנועה 14:00
הריקוד המיסטי של הלב -ידעתם שיש לנו לב רוחני  -לב נוסף
מעבר ללב הפיזי? הוא יושב באזור החזה והוא השער שלנו
לחיבור לטבענו האלוהי .דרך תנועה ,ריקוד ומדיטציה נתחבר
אליו ונעורר אותו ,נתחבר לכוח האינסופי שלו להכיל את הכל -
כאב ושמחה ,עצב וכמיהה .להכיל את הכל  -באהבה ובחמלה.
נעם בק ,עולם בקול ותנועה 18:30
השתרשות וריחוף -להשתרש אל הקרקע ,להתחבר אל הגוף
ולרחף .תרגול יוגה שמתמקד בהשתרשות יחד עם נשימה
מודעת ומותאמת לתנוחות .מטרת התרגול הינה להשיג שינוי
פיזי ומנטאלי ,לפתח את המודעות ולהכווין את זרימת האנרגיה
בגוף .מיתר דוד ,עולם יוגה 14:00
השתרשות מתוך התנועה -בתוך חיים דינמיים לא פעם אנו
מאבדים את התחושה של קרקע יציבה .בתרגול ויניאסה יוגה
נתרגל את החופש שבתנועה שקטה ויציבה ומתוכה נחפש
את תחושות של בטחון פנימי המגיעים מתוך השורשים שאנו
מייצרים בתוכנו ועוזרים לנו להרגיש איזון ושלווה פנימית.
*במידה ויש אפשרות נא להביא מזרן יוגה .טל לביא ,עולם יוגה
11:00
התהוות  -שפע והגשמה -מהו הסוד של בעלי השפע? מהי
השפעה אוהבת ובריאה? ומהו נתיב ההגשמה האישי שלי?
בשיחה פתוחה ותהליך חווייתי מרגש ,נקבל תשובות מעשיות
לשאלות אלו ,נכיר את חוקי היציר האוניברסליים ,ונקבל את
מפתחות השפע וההגשמה הייחודיים שלנו .אביב שטרית ,עולם
תרפיה 20:30
זוגיות מולטי אורגזמית -אנחנו הולכים ללמוד זוגיות מחדש.
זוגיות עם המון כבוד שמעצימה אחד את השני ופותחת דלת
למעמקים אחד של השני .זוגיות שמרגישה כמו ממלכה של מלך
ומלכה .נראה איך אפשר לקחת את הפרטנר ,יד ביד ולעלות
איתם יחד במדרגות העונג .כי ביחד הרבה יותר קל להפוך
למולטי אורגזמיים .בסדנה נלמד על סודות המולטי האורגזמה
הנשית והגברית ,ומה משותף להם .עדיאל מור וליפז נוי ,עולם
Cosmic Lovers 15:30
זן שיאצו למתחילים -שיאצו -לחיצות אצבע על נקודות
אנרגטיות בגוף (מרידיאנים) על מנת להגיע להרפייה ,הקלה
בכאב ואיזון אנרגטי .נלמד להכיר את השיאצו דרך קבלה (אנו
המטופלים) ודרך נתינה (אנו המטפלים) ונעבוד בזוגות על
מזרנים על הרצפה .נא להגיע עם מזרן אישי וכרית! יאור גיא
ברהום ,עולם נושם 08:00
חווית צלילים מרפאים  -חווית צלילים מרפאים היא מסע אל
עבר השקט הפנימי ,החופש המחשבתי ואיזון נפשי .שכבו על
הגב במנוחה והרפיה טוטאלית בזמן שאורי יבור ,פפה דאנזה
ועשרות מוסיקאים ומטפלים מהפסטיבל ינגנו סביבכם ,מעליכם
ועליכם עם עשרות כלי נגינה מרפאים ונדירים מכל העולם.
*הביאו עמכם מזרונים ובגדים נוחים אורי יבור ופפה דאנזה,
זורבה הבודהה 15:30
טקס לרוחות השמיים -תפילת הלב -מתהווה למילה -נלחשת-
נישאת על כנפי רוח -בנשימה
סבתא מונה פלוקה אחת ממועצת  31הסבתות הבינ"ל מכבדת
אותנו במתנותיה ובאה לשאת איתנו תפילה שמקורה בלב
העולם וכוחה הוא כוח כוונה של לבבות רבים מספור מכל קצוות
תבל .מונה פאלוקה ויפעת אשכנזי ,זורבה הבודהה 17:00
יסודות המדיטציה -מה היא מדיטציה ולמה עושים אותה? למה
הכוונה כשאומרים לי במהלך סשן "תהיה במדיטציה"? אילו
סוגים של מדיטציה יש? בסשן נענה ביחד על כל השאלות האלו,
ונתרגל מדיטציה .בעזרת התרגול נעמיק בעקרונות המדיטציה
השונים וניפגש עימם בחוויה אישית ישירה .שירן כהן ,עולם
הסנגהה 09:30

לבחור מה להרגיש בכל רגע ורגע -יצא לכם לראות שחקן
ולשאול איך הוא עושה את זה ,איך הוא נכנס לדמות באופן
כל כך טוטאלי? בסדנה נלמד לשים את עצמנו במצב הרגשי
שאנחנו רוצים בהזמנה ולשנות את הרגשות שלנו בכל רגע
נתון .נלמד כלים משחקיים שהם גם כלים לחיים .חי שגיא,
עולם תיאטרון 12:30

לפתוח את הקשר במודל של "זוגיות מאפשרת ” -שיחה
ישנה-חדשה שמרתקת זוגות רבים :לפתוח את הקשר
המונוגמי לאפשרויות אחרות .יש הרבה בלבול בהגדרות .אנחנו
מציעים מושג פותח ומעצים" :זוגיות מאפשרת" .נשוחח על הכל
בפתיחות ובשקיפות ונתרום מנסיוננו כמלווים זוגות בדרך .בן
ואפרת ,עולם Cosmic Lovers 10:30

להפגש עם החמלה :בחיים ,בזוגיות ובמיניות -מפגש עם
חמלה ובחינה היכן היא בחיי ביומיום ,בזוגיות ובמיניות .נצא
למסע חמלתי של משחק ,מדיטציה ,אהבה ,בדיקה ואולי
נכיר בן זוג נחמד באופן חומל .נתוודע לגבולות והמשותף בין
נחישות ,חמלה ואהבה ,למה חומל = לוחם ואיך ניתן לפתח
רכות .בשביל הזוגיות נוגה ואריאל טמיר ,ואהבת 14:00

לשבור את מעגל הקסמים של אכילה רגשית -רוצה סוף סוף
לשבור את מעגל הקסמים עם הדיאטות והאכילה הרגשית?
ידעת שירידה במשקל לא תלויה רק בכוח הרצון? בסדנה זו
אגלה לך את תשעת המרכיבים הפיזיים ,הרגשיים וההורמונב
ליים המונעים ממך לרדת במשקל ,ואתן לך כלים מעשיים איך
לעבוד עם עצמך ועם גופך כדי להגיע לגוף בריא ,קורן ואנרגטי.
סדנה חווייתית ומעשית שתפתח לך את העיניים ותשנה את
חייך !תהל עלמה בארי ,עולם בריא 10:30

להפתח לאהבה ואינטימיות -הזמנה לפתוח את הלב
לאהבה ,אמון ,לתרגל ולהיות באינטימיות עם עצמך וזוגית.
לנשום להרגשה ולחדד את החושים ביחד ולחוד.נעבור מסע
שכולל :שמחה ,ריקוד ,אהבה ,מגע ,חיבוק ,שיתוף ,אינטימיות
והתקרבות .נתנתק מהיום יום ,נתמסר לצורך הבסיסי והקיומי
באהבה .הכניסה בזוגות .מירלה סלע  -לפלרטט עם החיים,
ואהבת 20:00
להתאהב מחדש בדרך הטנטרה -סדנה קסומה במסורת
הטנטרה בה ניצור חיבור אנרגטי לנשמה התאומה שלנו
באמצעות צליל נשימה ומגע .כניסה רכה לעולם הטנטרה
דרך טכניקות וטקסים זוגיים קסומים של טנטרה מסורתית
(לבנה ואדומה) .יצירת מרחב מקודש ומגע בנשמה ,עם נגיעה
באינטימיות ,תקשורת במגע ואנרגיה .אור ועוזי ,ואהבת 18:30
להתחבר לגוף ולנשמה עם קונדליני יוגה -קונדליני יוגה הינה
שיטה עתיקה ,מדויקת ובעלת עצמה רבה המשלבת טכניקות
רבות כמו תנועה ,נשימה,מנטרה ומדיטציה ליצירת איזון,
בריאות ושפע ברבדים השונים בחיינו.שיעור מלווה במוזיקה
ותנועה ,מזרים את האנרגיה בגוף ,מעורר בהירות מחשבה
ומרגיע .אור ועוזי ,ואהבת 08:00
להתעורר בתוך מערכות היחסים שלנו -בסדנה זו נחקור מה
יוצר סבל במערכות היחסים שלנו ,אילו סיפורים אנחנו מספרים
לעצמינו על בני הזוג שלנו ,ומהי האמת? נתוודע לדואליות
שלנו בתור בני אדם ,ונבין מאיזה מקום אנחנו יכולים לפעול
על מנת להיות במודעות בתוך הדפוסים האוטומטיים שלנו,
להיות מסוגלים לייצר במערכות היחסים שלנו שותפות ,אהבה
והעצמה הדדית .סורי פוליאקוב ,עולם הסנגהה 18:30
לעוף ביחד בצבע! יסודות הקונטקט ופארטנרינג -איזו קרקע
אנחנו צריכים בשביל להמריא ממנה? איך אפשר להיות פרטנר
יותר כיפי ,משוחרר ומאפשר תנועה חופשית בריקוד ומגע? איך
לשאת משקלים חיצוניים בצורה שתטיב עם הגוף והתנועה?
כל זאת ועוד בסדנה :) אור עבד-ה ארליך ,עולם בקול ותנועה
10:30

מדיטציות כוכבים -אוהבים את הכוכבים? אז הסדנא הזאת
עבורכם .האנרגיה מהכוכבים עדינה ויחד עם זאת עוצמתית,
לכל כוכב יש תדר אחר ויכולת ריפוי אחרת .נלמד כמה טכניקות
כוכבים :נשימת כוכבים ,עליה לכוכב ,וריפוי עצמי מהכוכבים .יש
להביא מזרן יוגה ושמיכה .נועם יגיל ,נשימת הנשמה 20:00
מדיטציית גורישנקר -אושו אומר שאם הנשימה בשלב
הראשון של המדיטציה מתבצעת נכון ,תחוש שאתה גבוה כמו
גורישנקאר (הר אוורסט) .ה"היי" הזה נמשך אל תוך השלבים
הבאים :בהייה עדינה באש; תנועה רכה וספונטנית; ושכיבה
שקטה .ליאני ,עולם אושו 20:00
מדיטציית דינאמיק של אושו -מדיטציית דינאמיק ,מדיטציית
הבוקר הנודעת מבית היוצר של אושו .אין דרך טובה יותר
בכדי לפתוח את היום באופן האנרגטי והחי ביותר .מדיטציית
דיאנמיק היא מדיטציה שכולה עבודה ביו-אנרגטית מאומצת
ויחד עם זאת מתגמלת ,מאד .אור אל-חי ,עולם תרפיה 08:00
מדיטציית לב  -מדיטציה אקטיבית מבית היוצר של אושו
לפתיחת הלב .בהשראתו של גורו ג'ף .בעזרת תנועות מעולם
הריקוד המקודש ננוח לקצב דפיקות הלב ,ננוע ונפתח לארבעת
כיווני השמים .אימנו אננד ,עולם אושו 12:00
מדיטציית נהדברמה -דרך המהום ותנועות ידיים חלקים
סותרים בנו מתחילים להתאזן ואנו מביאים הרמוניה לכל
ההוויה שלנו .אז כשהגוף ,הנפש והמיינד מאוחדים אנו יכולים
לחמוק מאחיזתם ולהפוך עדים לכולם .העדות החיצונית הזו
מביאה שקט ,שלווה ואושר .ליאני ,עולם אושו 09:00
מדיטציית נו-מיינד -אושו נו מיינד זאת תרפיה מדיטטיבית
המבוססת על טכניקת הג'יבריש .התהליך נוצר במיוחד עבור
האדם המודרני שלרוב מתקשה פשוט לשבת למדיטציה וזקוק
לפעילות אקטיבית מקדימה על מנת להגיע למרחב שקט
יותר .יוחאי אנאנד ,עולם אושו 08:00
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞
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המשך סדנאות יום חמישי
מדיטציית קונדליני  -צמרמורת -קונדליני ,אנרגיית החיים,
מה היא האנרגיה? מה הוא הכוח המסתורי שמניע אותנו בלי
שנשים לב? לעוד הסבר ראה תיאור יום רביעי .יהונתן בר,
עולם אושו 18:30
מה הסיפור שלך?  -לכולנו קרה שפגשנו בן אדם ורצינו לדעת
מה הסיפור שלו .בואו לסדנה בה נוכל להפסיק לשאול ולהתחיל
להקשיב .באמצעות תרגילים מעולם תאטרון הפלייבק נקשיב
לסיפורים ונמחיז אותם באופן תיאטרלי.התאטרון ישקף כל
סיפור ממש כמו מראה ויגרום לנו להזדהות ,לצחוק ואפילו
להתרגש .צוות גיב&טייק ,עולם תיאטרון 14:00
מהי בעצם רפואה סינית ואיך נוכל להשתמש בה כדי לטפל
בעצמנו כיום -כיצד נוצרה הרפואה הסינית ואיך היא עדיין
אקטואלית גם לאחר  4000שנה? בסדנה נדבר על נושאים
אלה ,ונבין כיצד נוכל לנצל את הידע הזה עבור בריאותנו .גיא
סגל ,עולם בריא 20:00
מופע תיאטרון פלייבק  -מופע תאטרון פלייבק מזמין את
הקהל לחלוק סיפורים וחוויות מהחיים ומהפסטיבל ולראות
אותם מומחזים באלתור על הבמה על ידי צוות השחקנים .בואו
להתרגש ,לצחוק ולהנות ביחד איתנו! צוות גיב&טייק ,עולם
תיאטרון 03:81
מיינדפולנס לבוקר טוב -בכל רגע בחיינו עולות בנו מחשבות,
רגשות ותחושות שמניעות אותנו לפעולה ומעצבות את תפיסות
העולם שלנו .מדיטציית מיינדפולנס מספקת כלים של מודעות,
קשיבות ,קבלה והכלה בחיי היומיום .במהלך הסדנה נכיר את
העקרונות העומדים מאחורי מדיטציה זו ,ונתרגל טכניקות
של מודעות על ידי ישיבה שקטה ,תנועה מודעת ואכילה
מודעת .עינב גינסין ,נשימת הנשמה 08:00
מנפרדות לאחדות -כבני אדם ,אנו חווים את העולם כנפרד
מאיתנו ואת עצמינו כנפרדים אחד מהשני .אך באמת העמוקה
של מי שאנחנו ,אנו מגלים שאנו בעצם אחד .במפגש מדיטטיבי
חווייתי זה נחקור את רובד הנפרדות ורובד האחדות ,נגלה
כיצד הם שזורים זה בזה ונראה כיצד הם משתפים פעולה
בחיינו .סאנג'יב פרם ,עולם הסנגהה 13:30
מערכת הצ'קרות ותשוקות למזון -תשוקות והתמכרויות
קשורות באופן ישיר למילוי צרכים בסיסיים וליכולת שלנו
להרגיש יציבות ,אהבה ועצמה פנימית .כל צ'קרה קשורה למילוי
אותם הצרכים ומגלה לנו 'למה אנחנו כמהים באמת' בסדנה
חווייתית זו תגלו שהתשוקה האמיתית אינה לאוכל או חומרים
ממכרים אלא לדברים אחרים לגמרי! תהל עלמה בארי ,עולם
בריא 15:00

נשימה שלמה -האם אנחנו זוכרים לנשום בתירגול? היוגה
אומנם מושתתת על נשימה אבל לעיתים אנחנו מאבדים אותה
מתוך רצון ליישם את האסאנות ולהיות נוכחים פיזית במחוות
שאנחנו מייצרים .מתוך התירגול נלמד לייצר את המחוות
הפיזיות מתוך הנשימה ולא מתוך המיינד ונאפשר לנשימה
ואסאנות לייצר שיח אחד שלם .רוני סתיו ,עולם יוגה 20:00
סדנה לביטוי קולי  -לצאת אל האור -מסע קולי מופלא עם
אוריה צור ,הסולן של ההרכב אורות .בסדנה ,נלמד את החיבור
בין האיכויות העדינות של הקול שלנו ,לכאן ועכשיו של עולמנו
הפנימי ונמצא בתוכנו את האומץ לבטא את המתנה החד-
פעמית שאנחנו בנדיבות ובמלכות .אוריה צור ,עולם בקול
ותנועה 15:30
סטסנג  -מעבר לגוף -הרוח המפיחה חיים בהכל ,הרוח שהיא
אנחנו ,הרוח שבנו ,שבעצים ,שבאבנים ,במדבר ובים .הרוח
הזו קוראת לכם ברגע הזה להתמסר לחוויית האחדות שברוח,
לשבת יחדיו לשיח אמת ,המכונה גם סטסנג .זהו שיח שלוקח
אותנו לרבדים עמוקים יותר של  -מי אנו מעבר לגוף ,לחומר
ולדרך בה אנו תופסים את עצמינו ואת העולם? מפגש עם
עצמינו במרחב האמת והאהבה של הסטסנג מלווה במוסיקה
חייה .דיה גולן ,זורבה הבודהה 11:00
סטסנג – הארה באהבה ,מיניות וזוגיות -אומרים לנו שיש
זוגיות בריאה .אומרים לנו שיש סקס אחר .אומרים לנו שיש
אהבה שאינה תלויה בדבר .איך מוצאים את כל אלו ומה
הקשר בין אלו להתעוררות רוחנית והארה ? דיה גולן ויונתן
רמות,עולם הסנגהה 20:30
עצמת הריפוי של הנשימה -אחד הכלים החזקים ביותר
שעוזרים לטהר ולהשקיט את המיינד ,להיכנס למצבי תודעה
גבוהים ולפתח את מקור האנרגיה האינסופית שבך  -הוא
ממש הנשימה הבאה שלך .נלמד טכניקות שונות של עבודה
עם הנשימה שלנו .נתרגל טכניקות יוגיות שונות ,שעוזרות לנו
לטהר ולמלא בחיים את הגוף הפיזי שלנו ,ולהיכנסו למצבים
עמוקים של מודעות אלוהית .דאיננדה ,נשימת הנשמה 09:30
פיסול פות -היוני ,המקדש ,הפות .המסתורין .רוצה להכיר את
היוני שלך מזווית אחרת או לעשות אתה שלום? מתגעגע או
רוצה להכיר את האיבר מלא הרבדים? רוצים לבטא ולבנות את
הבריאה? לאחר טקס חיבור ליוני ,שמתאים גם לגברים ,נבחר
חומרים ונפסל את האיבר המתוק והמרובד ביותר שישנו במסע
מעורר ונושם* .לאלו המתקשים לשבת על אדמה מומלץ להביא
כרית ולנשים שבטקס החיבור לפות ירצו להתחבר על ידי
מגע עיניהן וידיהן מומלץ להביא סדין .גברים מוזמנים למרחב
באהבה רבה ,בגבולות וכבוד וללא מגע באיבר מין .כניסה מגיל
 21איה-לב ,עולם Cosmic Lovers 12:30
צ'אקרה בריד'ינג יחידים וזוגות -מרחב נשימה מחוברת עוטף
ורך .נחווה תהליך של סליחה לעצמנו ונתחבר לקבלה עצמית
עמוקה .בחוויה שלי קבלה של עצמנו היא מהותה העיקרית של
התרפיה .שירה אדלר ,עולם אושו 10:30

משחק מתודי – הרפיה ותחושה -אם שאלתם את עצמכם
איך שחקנים מצליחים להיות אותנטיים ונוכחים-בואו לקבל
טעימה מהשיטה שמאפשרת את זה ולהתנסות בעצמכם.
בעזרת נשימות והרפיה נעשה מודעים יותר לגוף ונתחבר לכאן
ועכשיו ובעזרת מודעות לחושים ושימוש בדמיון ,נעלה רגשות
שונים המבקשים תשומת לב .סתיו גלעד ,עולם תיאטרון
08:30

צ'י קונג :עקרונות בסיסיים -הצ'י קונג הוא ענף מתוך הרפואה
הסינית ,המשלב בין תנועה רכה ,נשימה ומדיטציה .הסדנה
מהווה מסע פנימי בו נפתח את הלב ,נחייך ונלמד לזרום
בתנועה של אהבה .נתרגל נוכחות ,קלילות וחוסר רצינות תוך
שילוב של הרפיה ושחרור .אסף קמחי ,עולם בריא 08:00

נשימה מעגלית -נצא לטקס שכל כוונתו היא חיבור פנימה
וריפוי ,במהלכו נפגוש את הכלים של הנשימה המעגלית
(ריברסינג) וההתמקדות .הנשימה תפתח אותנו ותפגיש אותנו
עם מקומות מכווצים בנו שמבקשים נוכחות וההתמקדות תעזור
לנו להביא לשם בהירות וריפוי ,וביחד נעבור מסע עומק לתוך
עצמנו .השתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .טאו
אסטחוב ,עולם נושם 17:00

צלילי הצ'אקרות מדיטציה שנועדה לאזן את המרכזים
האנרגטיים -הצ'אקרות ולהביא את הגוף האנרגטי להרמוניה.
לכל צ'אקרה משבע הצ'אקרות יש צליל ,תנועה וצבע
שמשוייכים אליהן ומפעילים אותם.במדיטצית צלילי הצ'אקרות
אנחנו מזרימים את קולנו והויברציה שהוא יוצר לכיוון כל מרכז
מביא שם רטט מאזן ומרפא- .ניג'ן צבי סמית ’,עולם אושו
13:30

ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו
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\\ שישיי ה28-
שעה

זורבה
הבודהה

עולם נושם

עולם תרפיה

עולם אושו

עולם בקול
ותנועה

עולם יוגה

נשימת
הנשמה

//

עולם בריא

עולם
הסנגהה

עולם Cosmic
עולם תיאטרון
Lovers

ואהבת

07:30

08:00

08:30
09:00
9:00
09:30
מרידיאן יוגה
וצ'י קונג
 10:00יאור גיא ברהום
10:30
11:00
 11:00אסנה ,מודרה,
מנטרה -
פתיחת הלב -
 11:30בליווי מוזיקה
חיה
 12:00מלינה רימברג
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

16:00
בינתיים ברחבת
 16:30הצ'אי שופ...
DaganJah
17:00
בינתיים בצ'אי
17:30
שופ...
שירת מנטרות
18:00
עם ניג'ן
18:30
19:00
19:30
20:00
 20:30בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ...
DJ Chetan 21:00
& Yariv
21:30

22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00

9:30
הגוף זוכר-
ריפוי טראומה
דיויה עדית

8:30
מדיטציית -No
Mind
טאו אסטחוב

10:00
צ'אקרה דאנס
שירה אדלר

10:00
ריברסינג
וצלילים
11:00
מרפאים -
לחבר אהבה
"איחוד
ולבדות  -איך
נש(י)מה או(י)ר"
הצרכים שלנו
מיכל ברז"ל כהן
11:30
משפיעים על
היחסים שלנו נשימה לצ'אקרות
ליאני
קרהנטי לוקיטה

13:00

 15:00בינתיים ברחבת
הצ'אי שופ...
סאהר וסוויאם
15:30

22:00

8:30
פראנאימה -
נשימת החיים
אסף וולפברג

8:00
מדיטציית
דינאמיק של
אושו
אדם טנוס

8:30
Primal
Movement
בר דניאלי

10:00
Divine Union
Lalita Devi

11:30
לנשום אל
התנועה
SpRinGiT

8:00
יוגה ויניאסה
גיל בכמן

9:30
Vibrational
Breath
רוני סתיו

11:00
סדנת ריברסינג
שמאני
טרנספרסונאלי
מאנו ויפית

8:30
מדיטציה לריפוי
העצמי
נועם יגיל

8:30
כיצד לטפל
בילדים שלי
בכוחות עצמי
גיא סגל

10:00
האמנות
בעשיית
הטעויות
אלכס סטרניק

10:00
התעוררות
מהתמכרות
ד״ר אבי מזרחי
ודודו רווח

11:30
מטמורפיק –
ריפוי ושינוי
דרך שבירת
דפוסים
אור ועוזי

11:30
להפוך התמדה
לטבע שלך
חי שגיא

מדיטציית ארבעת האלמנטים

15:00
רגע של נשימה
 ריברסינגלביטוי עצמי
סיטארה אטמו

15:00
חיבור לילד
הפנימי
דיה גולן

17:00-18:30
ריברסינג
אהבה עצמית
שירה אדלר

17:00
Fresh
Breath Of
Laughter
מא דייאן טרלה

18:30
20:30
טנטרה בגובה
העיניים
שרנו

20:30-22:30
אומנות האהבה
חן מימון

22:00
23:30
1:30
טנטרה לזוגות -
חגיגת
הסמסרה
בן ואפרת

15:30
מדיטציה -
החופש הראשון
והאחרון  -מפגש
שאלות תשובות
קרהנטי לוקיטה

17:00
מדיטציית
קונדליני
יוחאי אנאנד

15:00
חיבורים
בתנועה
ספיר שני

17:00
Sheket
מדיטציית
מוסיקה שקטה
Pettra

15:00
אקרו יוגה
גיל בכמן

20:30
קונסטלציה
משפחתית
דיויה עדית

9:30
פתיחת היום -
פתיחת הלב
סאנג'יב פרם

15:00
פריצת גבולות
עם NLP
יורם חן ואורית
אור

16:30
16:30
להכיר את האור
תאי יוגה מסאז'
המרפא שבך
אסף וולפברג
דאיננדה

15:00
תזונה ,הורמונים,
משקל ואנרגיה
תהל עלמה בארי

16:30
סוד מעיין
הנעורים הנצחי
בן ואפרת

20:30
גבר ,אישה-
חיבור מהנשמה
סורי פוליאקוב

15:30
להיפגש
באמת
יונתן רמות
17:00
Chakra
Breathing
for
Awakening
ברהמני

8:00
לאהוב את
עצמי בחושניות
 מדיטצייתבוקר
לימור בנדל

9:30
סוד האושר
מירלה סלע-
לפלרטט עם
החיים

9:00
כשהיינו ילדים
רקפת שחף
10:00
תיאטרון שקט
יורם חן ואורית אור

11:30
מפחד במה
לדחף במה
בראיוני

11:00
מדריך
הטנטריסט
לגלקסיה
בן ואפרת

11:00
לעוף אל
החופש?
אייל כצל'ה
בשביל היחסים

מסע אקסטטי בין היסודות
15:00
15:00
אל עצמי  -בכל
העצמי הגבוה
15:00
צבעי היצירה
והקולות הפנימיים
מעגל נשים
יהודית טל -
אייל כצל'ה בשביל
מיניות
מדברות
טואף
היחסים
ליפז נוי
16:30
Relationship
Heart Therapy
שי משיח

17:00
טנטרה לזוגות
לאונור גבריאלי

16:30
לחיות בחמלה
זוגית
בשביל הזוגיות
נוגה ואריאל
טמיר

עם אורי יבור ,פפה דנזה,
ליאורה יצחק וחברים
20:30
סטסנג:
הארה – סוד
האושר הנצחי
דיה גולן
ויונתן רמות

yemen blues
מארחים את ליאורה יצחק  ECHO,וקמילה
anna rf

1:30
מדיטצית אום
דיויה עדית

8:30
מחומר אישי
לבמה משותפת
טלי ליברמן

11:00
סטסנג:
הארה ,סמים
ומצבי תודעה
דיה גולן
ויונתן רמות

עם קייטן וסאנגיט

קבלת שלום ,מעגל שירה
20:30
לנשום אל
התנועה
הלטינית
SpRinGiT

8:30
מהתבוננות
לפעולה
שירן כהן

7:30
בוקר טוב עם
טנטרה קריה
יוגה
אור ועוזי

20:30
מופע האימפרו-
זורבה
צוות גיב&טייק

20:30-23:00
נעימי  -סודות
המגע האינטימי
שחר ברלוביץ

20:30
סודות
ההתאהבות
והתשוקה
לימור בנדל

חגיגה תימנית עם גרוב ממעמקי מדבריות אפריקה

Pettra
Smeagol
Chetan
Yariv

בחפלה מלאת שמחת חיים

desert effect

1:30
לצמצם את
הרווח שבניננו
איתן שחם
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שחרור מכבלי ילדות

לנשום אל החיים

מטראומות ילדות לחופש פנימי  -סדנת
פריימל  -עם סוגהנדו
 7ימים 4-10 ,דצמבר2018 ,

סדנת נשימות ריברסינג – עם רישי
סופ"ש  ,18-20אוקטובר2018 ,
בסדנה זו נחלוק יחד חוויה עשירה של ריפוי
וטרנספורמציה דרך הנשימה .זהו מסע פנימי מרגש אשר
תומך בתהליך של צמיחה אישית ומודעות עצמית תוך כדי גילוי הסוד הקסום
של נשימת החיים .לנשום באופן בריא ,להנות מעצמך ,לאהוב את הגוף ,לפתוח
את הלב לריפוי מערכת יחסים בריאה עם עצמך ועם העולם ולחגוג את החופש
שבמהות הנשימה ,האהבה והמדיטציה.

לפרטים והרשמה :רישי 050-5260271

לחיות מחדש ,לבחור מחדש ,לשחרר ,לתקן את זיכרונות
ילדותך .לאפשר לעצמך התחלה חדשה שתהווה אבן יסוד בחיים שלך .בשבעה
ימים ,בסביבה מוגנת ,נאפשר לקסם האהבה להתרחש .באמצעות כלים והתנסויות
כגון נשימות ,מדיטציה מודרכת ,ביטוי ריגשי ופיזי ,בהדרגה נוביל אתכם בתהליך
רגרסיבי חזרה לילדות ,שם תפגשו רגשות וחוויות מתקופה זו במלוא עוצמתן.

לפרטים והרשמה :קרהנטי 052-6675442

לחבר יחד אהבה ולבדות

סופשבוע של יוגה ומדיטציה
במדבר

דינמיקה של מערכות יחסים  -עם סוגנדהו
 ,7-10נובמבר2018 ,
הסדנה נותנת הזדמנות ללמוד על הדפוסים שלנו בתוך
מערכות יחסים .איך אנחנו מרגישים בזוגיות ואיך אנחנו
מרגישים כשאנחנו לבד .לכל רגש בתוכינו יש סיפור ואנחנו
רוצים לשתף את הרגשות והסיפורים שבתוכנו .הסדנה היא חקירה לתוך
הדינאמיקה של מערכות היחסים ומתאימה הן לזוגות וליחידים.

לפרטים ורשמה :קרהנטי 052-6675442

עוצמת האש הפנימית

שלושה ימים של יוגה ומדיטציה – עם רוני
פרידמן
סופ"ש 2018 ,29.11-1.12
מסורת היוגה מלמדת אותנו שהכל נמצא בשינוי תמידי .הגוף ,הרגש ,מצב הרוח,
החיים והעולם .כבני אדם ,לעיתים קרובות אנו מתנגדים לשינוי .יש בנו כוחות
חזקים שמבקשים שגרה ובטחון .בסדנה הקרובה נבחן כיצד ניתן לקבל בטחון
ועדין לחיות עם השינוי המתמיד ,נבחן איפה זה פוגש אותנו ומה למסורת היוגה יש
להגיד על כל זה.

לפרטים והרשמה :רוני 052-2567711

רטריט קונדליני יוגה – עם נירוונה
סופ"ש  ,8-10נובמבר2018 ,
קונדליני יוגה היא שיטה עתיקה הנקראית גם היוגה
של המודעות ,דרך תנועה ,נשימה ,מדיטציה ושירת
מנטרות אנו מעוררים את אנרגית החיים שלנו ,מחיים
את מערכות הגוף ומשקיטים את הנפש .נחווה מגוון רחב של תירגולים מעולם
הקונדליני ,פראניימה ,קרייה ,אסנה ,מדיטציה ,שירת מנטרות ועוד .סדנת עומק
טרנספורמטיבית המאפשרת למשתתף לחוות את עצמו על כל רבדיו בחסות
המדבר ומרחביו מעוררי ההשראה.

לפרטים והרשמה :נירוונה 052-60507

יוגה ערבה

הערבה לובשת יוגה
 ,1-3נובמבר2018 ,
יוגה ערבה הוא אירוע שנתי מכונן שמעבר להיותו מסורת
בת  9שנים ,הוא למעשה גורם משפיע על עיצובו ואיכותו
של עולם היוגה בישראל :מגדיר מגמות ,חושף טרנדים,
ונותן הזדמנות למורים חדשים ורעננים לפרוץ ולהגיע לתודעה רחבה בציבור
באמצעות החשיפה הנרחבת לה זוכה האירוע.

מרכז מידע והזמנות052-3665935 :

 - Onenessדרך האהבה
סדנת הדגל למדיטציה ומודעות עצמית –
עם אביב שטרית
 ,21-24נובמבר2018 ,
הכשרה ייחודית הפורצת את גבולות המוכר והידוע ,ובוראת אורח חיים חדש
ובריא .הרמוני ,יצירתי וחברתי ,בגן העדן הכי מכיל ותומך שקיים-האשרם
במדבר .לאורך הסדנה נקבל את ארגז הכלים של "דרך האהבה" ,תראפיה
אישית וקבוצתית ליצירת אחדות פנימית ,נחווה מהו חופש אמיתי.

לפרטים והרשמה :אסתי 054-6608020

YOGA
ARAVA

1-3.11.2018

הערבה לובשת יוגה
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yogaarava.co.il 052-8502030 | 052-3665935

Sunbeat

11-13.10.2018

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

Imagine

25-27.10.2018

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

Sacred Journey

15-17.11.2018

מסיבה .סדנה .טקס .מסע.

פסטיבל צבעוני וקסום שהוא בעצם סדנת עומק משנת חיים .כל התכנים מתקיימים
במרחב אח ד  - ONE SPACEהיוצר מסע אחד משותף  -דרך סדנאות טרנספורמט�י
ביות ,מסיבות והופעות מקפיצות ,מעגלי שירה מרגשים ואנשים מופלאים  -התודעות
והלבבות נפתחים ואנחנו מתעוררים ביחד לקסם וליופי של עצמינו ,של שותפינו למסע
ושל החיים עצמם.

Initiation

12-15.12.2018

חניכה = נתיב חוויתי המאפשר טרנספורמציה פיזית ,רגשית ומנטלית המשנה מהיסוד
את תפיסת החיים שלנו .
מסע שאמאני חי ונושם אשר מזמין אותנו לתת מקום לכל החלקים השונים החיים
בנו ולמצוא את דרכנו לשלום פנימי .מרחב שבטי בטוח אשר מאפשר לחקור יחד את
התנועה בין נפרדות לאחדות הנמצאת בכל מקום בעולמנו ובתוכנו .מאפשר לנו לחוות
איכויות שונות כשבט וכאינדיבדואלים תוך כדי תנועה של התרחבות והתכנסות.

Totem

27-29.12.2018

פסטיבל  TOTEMמזמין אותנו לתת ברכה ולנטוע זרעי חלומות בתקווה לקצור אותם
בשנה הבאה עלינו לטובה .מסע מרגש המשלב ידע שמאני עם מוזיקה אקסטטית.
בכמה תרבויות בעבר ,השתמשו בטראנס ככלי ללימוד חוקי הטבע ,כשער למדיטציה
ופיתוח מודעות .השמאנים העריכו ,פיתחו והשתמשו רבות בטכניקות אלו  -ומעכשיו
גם אנחנו.

אמא אדמה מעניקה לנו את מתנת הריפוי והטיהור באמצעות גבישים וקריסטלים ממעמקי
האדמה המהדהדים בגופינו תדרים של אהבה ואור ומסייעים בנטרול אנרגיות שליליות,
הגנה ,ניקוי רעלים וריפוי מחלות.
ישנם קריסטלים המתאימים לתקופה ,נושא או חוויה מסוימת ,ויש את "אבן החיים" ,סוג של
מלוות דרך אמינה שתמיד שם לחבר אותנו אל המהות ולהאיר את הדרך ,חברה טובה שכזו,
או מדריכה רוחנית אם תרצו.
כבר שנים שאני צועדת בעולם הקריסטלים המופלא ,מגלה את סגולותיו ,ויוצרת בהתאמה
אישית תכשיטי העצמה במקרמה וטכניקות משולבות .מוזמנים להצטרף אלי למסע!

facebook.com/sijoux

•

054 – 536 1688

•

sijoux.info@gmail.com
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המשך סדנאות יום חמישי
קולה של הרוח  -מדיטציה עם קול -גם תנועת הרוח זורמת
בצורה מיוחדת עם הקול .נשתמש בצלילים הייחודים לצ'קרות,
בשילוב טכניקות של קול ותנועה כדי להגיע לדממה המיוחדת
של המדיטציה - .גל אלסטר ,נשימת הנשמה 11:00
קונדליני יוגה  -תרגול למניעת מחלות -קונדליני יוגה הינה
טכניקה עוצמתית לאיזון הגוף והנפש ולפיתוח המודעות .על
מנת להמנע ממחלות יש לשמור על מערכת העיכול מאוזנת
וחזקה .בתרגול זה נתמקד במערכת המטבולית ונחזק את
עמידות הגוף למחלות .פרמדאס אנאנד ,עולם בריא 09:00
קחו נשימה  -עושים שינוי תזונתי!  -חושבים שאתם חייבים
לעשות שינוי בתזונה ובאורח החיים שלכם ולא יודעים איך?
בואו ללמוד איך עושים שינוי בהדרגה ,בכיף ובגישה נכונה.
נלמד מהו המזון האידיאלי והטבעי שלנו ,מהי ההשפעה של
התזונה ושל המזון מעובד על הבריאות שלנו ,וכיצד מתמודדים
עם אכילה רגשית .יניר טוהמי ,עולם בריא 13:30
קצב אפרו -קובני -להתחבר לקצב הסוחף ,האנרגטי והחי
של קובה .הקצב האפרו -קובני מביא לנו את הסלסה והרומבה
בשילוב מקצבים אפריקאים .סדנת מחול וסלסה קובנית .מומלץ
לבוא בזוגות .עינב גינסין ואמיר קורן עולם בקול ותנועה
20:00
קריאות אנרגטיות  -מפגש התנסות *הרשמה מראש -
בקריאה אנרגטית ניתנת לנו האפשרות להתבונן מתוך חמלה
במה שנמצא בתוכינו  -האתגרים והמשאבים שלנו  -להכיר,
להבין ולאהוב אותם .במפגש חוויתי זה נקבל הצצה אל עולם
הקריאה האנרגטית .קבוצה של קוראים מוסמכים יעניקו
קריאות אנרגטיות פרטיות לכל אחד מהמשתתפים .השתתפות
בהרשמה מראש בעמדת האינפו .קרהנטי לוקיטה ,נשימת
הנשמה 15:30
רגע של נשימה  -ריברסינג ללב -נמלא את גופינו בחמצן
ונתחבר דרך הנשימה לליבנו האנרגטי .נחקור איכויות כמו
אהבה ושנאה ,קבלה ונתינה ,נקסיזם ,פחד מאינטימיות ועוד.
הגוף יוביל אותנו בחוכמתו ,ואם רק נשחרר שליטה הוא יבטא
את כל הרגשות המודחקים אל עבר שלווה ואיזון .השתתפות
בהרשמה מראש בעמדת האינפו .סיטארה אטמו ,עולם נושם
14:30
רוצה להיות אני -החיים הם ההזדמנות הטובה ביותר להיות
באמת אנחנו ולאהוב את זה .אבל האם כדאי להיות אני? סדנת
משחק יצירתי לבריאת מציאות של אהבה עצמית בעזרת כלים
של דמיון מודרך חשיבה חיובית והעצמה .אייל כצלה ואפרת
וקנין ,ואהבת 12:30
ריברסינג קלאסי – נשימה מודעת -לא פעם עולה השאלה
לגבי הדרמה בחיינו “ -איך לא עושים הסכם עם הדרמה ,ומה
כן עושים במקום?” שלום והשלמה במערכות היחסים שלי ,ועם
העולם ,מתחילים בהשלמה עם מי שאני; הדרמה לא פותרת
את הטראומה .נשימת הריברסינג היא תהליך עמוק ,שליו
ובטוח ,שמאפשר לנו להכיר את האופן בו אנו נושמים וחווים
את החיים ,ולקחת אחריות על חיינו .השתתפות בהרשמה
מראש בעמדת האינפו .עדית אלון ,עולם נושם 11:30
ריברסינג – נושמים אהבה -מרכז הלב הרוחני שלנו
מלא באהבה ,הכלה ,קבלה ,סבלנות ועוד תכונות נפלאות
המאפשרות לנו לקבל ולאהוב את עצמינו ,את האתגרים
שבחיינו וכמובן ,את האחר .באמצעות נשימה מודעת ,נפתח
שוב את הלב ,נשחרר החוצה את כל מה שמעיק עליו ונחזור
להרמוניה וסנכרון עם הלב שלנו .השתתפות בהרשמה מראש
בעמדת האינפו .קרהנטי לוקיטה ,עולם נושם 19:30
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שבט אריות ולביאות -החיים לימדו אותנו לצמצם ולדכא את
העוצמה הפנימית שלנו .למדנו לא לבטא את עצמנו באופן מלא
וכיצורים מיניים שכחנו מה זה להיות נוכח/ת באופן טוטאלי מול
בן/בת הזוג ומול החיים .בסדנה נתחבר לעוצמה פנימית קורנת,
נשחרר מחסומים של מבוכה ובושה ונעז להיות אריות ולביאות
בשבט אחד ,תוך ביטוי רגשי מלא בתנועה וחגיגת חופש
ואהבה ויטלי ויינבלט ,עולם Cosmic Lovers 14:00
שבע דקות בגן עדן -זו סדנת ערב מרובת משתתפים,
המיועדת למי שרוצה לפגוש ולייצר אינטימיות אמיתית
המובילה לקשרים משמעותיים .בסדנא מתרגלים יציאה מאיזור
הנוחות ולומדים באופן חוויתי להעיז להיות עצמנו מול המין
השני וכך למשוך את האנשים שמתאימים לנו( .כניסה בזוגות
ידיד ידידה לצורך מס שווה של נשים וגברים) שרנו ,עולם
תרפיה 00:30
שחרור הילד הפנימי -סשן מתוך תרפיית הילד הפנימי עם
דיה גולן .במפגש עומק זה ,נפגש עם הקולות הפנימיים אשר
עוצרים אותנו בחיינו הבוגרים ,נחשוף את המקור שלהם
בילדותינו המוקדמת ונלמד כיצד ניתן לשנותם ולתת לחופש
הפנימי שלנו דרור .הסדנה לוקחת אותנו למסע ריגשי,
אקטיבי ועוצמתי במיוחד ,דרך כלים מתרפיית הילד הפנימי,
פסיכודרמה ועבודה ביו אנרגטית .דיה גולן ,עולם תרפיה
18:30
תדר יוגה  -תרגול יוגה עם צלילים חיים -תרגול "האטה
יוגה" קלאסית וחווית צלילים מרפאים ושמאנים .מסע המחבר
לשקט הפנימי ,מעורר את זרימת אנרגיית החיים ויוצר הרמוניה
עמוקה בין הגוף הפיזי ,הרגשי ,הנפשי והרוחי .השיעור מלווה
לכל אורכו במוסיקה חיה וקשובה ,ובסוף התרגול תישכבו על
הגב להרפיה למסע קצר ועמוק של חווית ריפוי בצלילים .אלכס
לנדסמן ואורי יבור ,זורבה הבודהה 09:00
תנוחות הפוכות -סדנה חוויתית שתעבוד על חיזוק יסודות
הגוף .בסדנה נערוך חימום מעולם היוגה ומשחקי איזון בזוגות.
בסדנה עצמה נקבל כלים והסבר על תנוחות הפוכות (ראש
 ,אמות  ,ידיים) ,נתנסה במגוון תרגילים מרתקים  -תוך כדי
שמירה הדדית .גיל בכמן ,עולם יוגה 15:30
תנועת האלמנטים -סדנת תנועה שבה נעבור דרך ארבעת
האלמנטים  -אדמה ,מים ,אש ,אוויר  -נבחן ונרגיש כיצד הם
מופיעים ומתבטאים בגוף ובתנועה הפיזית שלנו וכיצד הם
מניעים אותנו בעולם ,במפגשים עם אחרים ובמערכות יחסים,
בעולם המקצועי ובעולם האישי .רקפת שחף ,עולםCosmic
Lovers 09:00
תקשורת ללא מילים -לפני המצאת השפה המדוברת,
התקשורת הראשונית הייתה עשירה ומיוחדת ,על אף
שהתבצעה ללא מילים .במרוצת השנים שכחנו עד כמה
משמעותית היא השפה הלא מדוברת – הנשימה ,שפת הגוף,
התנועות ,מבט העיניים ...והקולות הראשוניים  -אלו שבאים
ישר מהבטן והחזה ,ישר מלב הנשימה שלנו! אריק שחר,
נשימת הנשמה 12:30
תרגול סדהנה -סדהנה הינו תרגול רוחני שמטרתו לחבר
אותנו לעולם הרוח ,לאושר הקיים בכל ,לאור הפנימי ולמעשה
לחיות מתוך שמחה .המטרה של התרגול הינה התפתחות
רוחנית והאפקט שנראה כלפי חוץ הוא פשוט שמחה ,חיוניות,
ואור הנובעים מאיתנו יותר יותר .בסדהנה נתרגל יוגה,
מדיטציה ,תרגילי פראניאמה מתקדמים .מומלץ להביא מזרן
יוגה .נועם יגיל ,עולם יוגה 08:00

ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש
בעמדת האינפו

סדנאות יום שישי

~ Divine Union -LIVE MUSIC ~ Sacred Whirling
Mystical Persian Dance ~Sufi Poetry Immersion into
the Mystical Path of Sacred Whirling, Heart centered
Holistic practices and Sufi Poetry. A call for Women
to connect from the Heart with the Divine Union
between the Lover and the Beloved. Lalita Devi,
עולם בקול ובתנועה 10:00

Fresh Breath Of Laughter - Many of us are leading
routine and serious lifestyles not giving ourselves the
opportunity to laugh. Do you long for the carefree,
innocent fun you experienced as a child? This
active process allows us to laugh unconditionally,
........discover our inner joy, and increase lightness in
our lives.מא דייאן טרלה ,עולם תרפיה 17:00
  Primal Movementבסדנה זו נזיז את הגוף כפי שזזואבותינו הקדמונים ,כמו הקופיפים שאנחנו ,כפי שזזנו בילדות.
התנועה מחזקת את הקשר עם הגוף ואת האהבה אליו.
בקלילות ,רוגע וביטחון נגלה דפוסי תנועה חדשים ונדלג מעל
גבולות! הסדנה הינה פיזית אך מיועדת לכל רמות הכושר ולכל
מגוון היכולות .בר דניאלי ,עולם בקול ותנועה 08:30
Relationship Heart Therapy - A new type of
relationship has come into existence. It is a state
of being. Not that you love, but that you are love.
)(oshoסדנא לריפוי והגשמה של הלב במערכות יחסים.
כיצד הפחד והאוטומטים (דפוסים שמשתחזרים) שמרחיקים
אותנו ממקור האהבה ,יכולים להיות שחקן משמעותי במשחק
החיים ולסגור את הלב? על מנת לעשות תנועה בריאה חדשה,
לחיות את הפנטזיה שלנו ,להקשיב ללב",פשוט לאהוב"-
נפגוש את השחקנים הראשיים באלכימיה של הלב ונצוד את
הדפוסים המעכבים זוגיות ,דרך משחק פסיכודרמה ודינמיקה
קבוצתית .שי משיח ,עולם תיאטרון 16:30

Sheketמדיטציית מוסיקה שקטה -מישל ופטרה שרים
ומגנים שירים אינדיאניים וקאברים מוכרים בשקט .מדיטציית
נרות על הריצפה בחושך עם המדבר ,האוזניים והלב. Pettra,
עולם בקול ותנועה 17:00
 - Vibrational Breathהיא צורת נשימה שונה ביוגה:
נשימה דרך האף ונשיפה דרך הפה ,עם סאונד .דרך הנשימה
הווקאלית נאפשר לעצמנו למוסס לחצים .נתחיל להקשיב
לנשימה ,נאפשר לה לקחת חלק בתנועה ולמצוא חופש בתוך
הנשימה ,התנועה וההוויה .רוני סתיו ,עולם יוגה 09:30
 - chakra breathing for awakeningאחד המכשולים
בדרך ההתעוררות היא הפחד לשחרר את הסיפורים הרגשיים
בתוכנו  .אלו יוצרים חסימות במרכזי האנרגיה שלנו (צ'אקרות).
במדיטציה זו נעשה עבודת נשימה אנרגטית שתאפשר
זרימה של כל מה שיש בנו מבלי שנחסום ונכווץ אלא נפתח
ונתרחב .ברהמני ,עולם הסנגהה 17:00
אומנות האהבה -הצורך העמוק ביותר של האדם הוא להתגבר
על נפרדותו ...למצוא את עצמו במצב של אחדות" ('אמנות
האהבה' ,אריך פרום) .אהבה מאפשרת לנו את החוויה הזו,
לרגעים ,להיות לא לבד בעולם .בסדנא נחקור ,דרך מפגשים
אנושיים ,תנועה ,דרמה וחיים ,את הדרך שלנו לאהבה ,נפתח
את הלבבות שלנו ונזמין מה שמבקש מקום ,נראות וריפוי,
נתחבר ונזמין גם את האור וגם את הצל ,נגלה את המחסומים
הפרטיים שיש לנו בדרך הזו ,אל חוויית הביחד .חן מימון ,עולם
תרפיה 20:30
אל עצמי  -בכל צבעי היצירה -התחברות אל המהות
הפנימית שלנו .מסע חוויתי לכוחות שבנו שאינם תלויים בגורם
חיצוני .באמצעות יצירה בטכניקות וחומרים שונים ,תנועה
ומוזיקה .יהודית טל  -טואף ,ואהבת 15:00
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞
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המשך סדנאות יום שישי
אסנה ,מודרה ,מנטרה  -פתיחת הלב  -בליווי מוזיקה
חיה -בסדנה זו נשתמש בכלים מעולם היוגה והמדיטציה בכדי
לאוורר ולפתוח את אזור הלב  -בית החזה ,חגורת הכתפיים
והזרועות .נתרגל אסנה  -תנוחות יוגה של הגוף ,מודרה  -מנחים
של החזקת כפות הידיים ומנטרה -שירה וחזרה על מילים
בסנסקריט .ונסיים בהרפיה ארוכה לשמע צלילים שמיימים
ומרפאים .מלינה רימברג ,זורבה הבודהה 11:00
אקרו יוגה -אקרו יוגה  -סדנה חוויתית שבאה להמחיש עולם
שלם של תנועה בזוגות .בסדנה נערוך חימום של יוגה בזוגות
ומשחקי איזון ,נקבל כלים לחיזוק הגמשה ואיזון הגוף  .הסדנה
מתאימה לכל מי שחושק בדבר ורוצה לפתח אינטראקציה
כיפית ומשחקית בזוג .אין צורך בניסיון קודם ואין צורך להגיע
בזוגות .גיל בכמן ,עולם יוגה 15:00
בוקר טוב עם טנטרה קריה יוגה -טנטרה קריה יוגה היא דרך
רוחנית ייחודית שמשלבת ידע עתיק וחדש של היוגה והטנטרה,
ומציעה כלים פרקטיים וטכניקות מדויקות לעבודה עם אנרגית
החיים ,על מנת לפתוח ולהרחיב את כל ישותנו .אור ועוזי ,עולם
Cosmic Lovers 07:30
גבר ,אישה -חיבור מהנשמה -חיבור בין גבר לאישה
יכול להגיע ממקום אינסטינקטיבי וראשוני ,שמייצר הרבה
קונפליקטים בינינו ,או ממקום גבוה  -חיבור מתוך הנשמה -
שמאפשר לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו .בסדנה נחקור
את שני המקומות האלו בתוכינו ונלמד כלים פרקטיים לתקשורת
אפקטיבית ומעצימה יותר בין נשים וגברים .סורי פוליאקוב,
נשימת הנשמה 20:30
האמנות בעשיית הטעויות -בסדנה נעודד פרוטגוניסטים
לעלות על הבמה ולהציג בצורה משחקית-הומוריסטית את
חוויותיהם מהילדות או מהעכשווי הגובלים בבושה,אשמה,חוסר
שלמות.הארועים בהם צחקו ,בזו עליכם .המקומות בהם טעיתם/
חשבתם שטעיתם.נשתמש בכלים עוקפי שכל ומחשבה כדי
לעזור להודות בטעות .אלכס סטרניק ,נשימת הנשמה 10:00
הגוף זוכר -ריפוי טראומה -בסדנה זו ,נפגוש רשמים שנחרטו
בגוף כתוצאה מהתנסויות חיים שאינן קיבלו מענה רגשי ואוהב
כהלכה .באמצעות תרגלי גוף פיזיים עדינים ועבודה תודעתית,
נעלה את אותן הרגשות והתחושות הזקוקות למענה אוהב,
נלמד טכניקה לעזרה ראשונה כאשר הרגשות מציפים אתנו,
באמצעותה נחזק את המקום הבטוח בתוכנו ואת יכולת ההכלה
ואהבה העצמית שלנו .דיויה עדית ,עולם תרפיה 09:30
העצמי הגבוה והקולות הפנימיים -בכולנו קיימים קולות
פנימיים ,פרסונות ,מסכות שאוחזות בהגה ומנהלות אותנו
לעיתים קרובות ללא מודעות .בסדנה בעזרת תנועה,
אינטראקציות פשוטות והדגמות נוכל להתבונן כיצד זה קורה
ולקבל כלי מעשי התנהגותי שמאפשר לנו לבחור את הדמות
המנהלת מתוך האני המודע .הסדנה כוללת תנועה ,שיתופים
והדגמה .אייל כצל'ה בשביל היחסים ,עולם תיאטרון 15:00
התעוררות מהתמכרות  -התעוררות מהתמכרות היא התעלות,
בואו ותנו לעצמכם הזדמנות להתבונן על עצמכם בצורה רב-
ממדית ,גבוהה ,ספונטנית ,לגעת בפוטנציאל האינסופי הקיים
בנו באופן טבעי.הסדנה תכלול תרגול תנועתי וחלק תאורטי.
בהנחיית :ד״ר אבי מזרחי ודודו רווח ,עולם בריא 10:00
חיבור לילד הפנימי -הילד הפנימי החי בתוכך מחכה לפגוש
אותך .מחכה לקבל ממך הכרה ואהבה .עד שלא נעשה זאת,
נמצא את עצמינו מתנהגים כמו אותו ילד קטן שהיינו פעם.
במפגש הקרוב נצא למסע ריפוי מרגש אחורה בזמן ,שם נפגוש
את הילד הפנימי החי בתוכנו וניצור עימו/ה דיאלוג מרפא מעין
כמותו .המפגש מחבר אותנו למבוגר האוהב שבתוכנו אשר יכול
להפוך להורה חדש עבור הילד שבפנים ולהביא חיבור זה אל חיי
היום יום .דיה גולן ,עולם תרפיה 15:00
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חיבורים בתנועה -סדנה זו מזמינה אותנו להתחבר וליצור
מפגשי אמת ,במרחב בטוח ,ללא מילים ,דרך שפת הגוף,
התנועה והריקוד החופשי .מרחב של חקירה ,משחק והתנסות
שמזמין אותנו לפתוח את הלב ,לשחרר שיפוטיות ,לצאת מאזורי
נוחות וליצור חיבורים ואינטרקציות דרך התנועה ,בקצב הלב.
הזמנה לקלף את שכבות הפחד ,להרחיב את האהבה והקבלה
לעצמנו ולאחרים .ספיר שני ,עולם בקול ותנועה 15:00
טנטרה בגובה העיניים -בואו לערב קסום שבו נחווה איך
החושים שלנו מתחדדים .נלמד להסתכל כמו ילד שרואה ציפור
ושום דבר אחר לא קיים באותו רגע .נלמד לגעת ולקבל מגע
כמו שילד אוסף צדפים והם נראים לו כמו יהלומים .כשהחושים
חדים הכל יותר חי ,הכל נוצץ ,הכל יקר מפז( .כניסה בזוגות
ידיד ידידה לצורך מס שווה של נשים וגברים) שרנו ,עולם נושם
20:30
טנטרה לזוגות -נכיר את האנרגיות של שיווה ושאקטי.נלמד
איך להניע אנרגיה בגוף ,ע"י תנועה ,קול ונשימה .נתרגל
מדיטציה זוגית והחלפה של אנרגיה בזוג.אין צורך במגע ,או
בהיכרות מוקדמת .יש צורך בבגרות ,ובתקשרות בהירה של
גבולות ורצונות .לאונור גבריאלי ,עולם Cosmic Lovers
17:00
טנטרה לזוגות  -חגיגת הסמסרה -סדנת טנטרה שהיא
חגיגה .חגיגה של שמחה וחושניות ,של מדיטציה ועומק,
התעוררות ותנועה ,חיבור של הנשמות וחיבור של הגוף.
את הדבר המדהים הזה עיצבו ומעצבים במשך למעלה מ
 10000שנים  -בואו לחגוג את התוצאה .העבודה בסדנה הינה
בזוגות .בן ואפרת ,עולם נושם 01:30
יוגה ויניאסה -ויניאסה יוגה  -יוגה רכה ונעימה שמאפשרת
פתיחה טובה לגוף ולנפש .תרגול נעים ומאפשר .מותאם לחסרי
ניסיון וגם ליוגים ותיקים .גיל בכמן ,עולם יוגה 08:00
כיצד לטפל בילדים שלי בכוחות עצמי -האם אנחנו יכולים
לטפל בילדינו בכוחות עצמנו? האם ניתן להימנע ממתן תרופות
ב 80%-מהמקרים? בסדנה זו אתן הסבר על התרופות
שילדינו מקבלים ,כיצד ניתן להימנע מהן ,ואיך לטפל בילדינו
בעצמנו .גיא סגל ,עולם בריא 08:30
כשהיינו ילדים -כשהיינו ילדים שיחקנו ,רצנו ,התגלגלנו
והשתוללנו ,התנועה שלנו היתה חופשית וללא עכבות .כשהיינו
ילדים הקשבנו לגוף ללא הפרעות והתנועה שלנו זרמה מתוך
אהבה ואותנטיות מלאה והיתה מדויקת לנו ולעולם .בסדנה
נתחבר מחדש אל ההקשבה הפנימית ואל הגוף שלנו והתנועה
האותנטית והמשוחררת שלו ושלנו .רקפת שחף ,עולםCosmic
Lovers 09:00
להיפגש באמת  -כיצד ניתן להיפגש באמת? האם יכולים אנו
להיפגש באופן ישיר עם המציאות? ללא מילים ,ללא מסיכות,
תפקידים והרגלים? מוזמנים לגלות בעצמכם ,במפגש ייחודי
וחוויתי הלוקח אותנו למפגש ישיר ,ללא תיווך .עם עצמנו ,עם
הסביבה ועם האחר .במפגש נגלה דרכים של תנועה וחיבור
לחיים באופן חדש ,נגלה מה קורה כאשר אנו נפגשים מתוך
מקום של נוכחות מלאה ואינטימית עם הכל .יונתן רמות ,עולם
הסנגהה 15:30
להכיר את האור המרפא שבך -בכל אחד מאיתנו ישנו אור
מרפא ויכולת להאיר ולהצמיח את השלמות האלוהית שבתוכו.
נלמד תרגילי נשימה ,תנועה ואנרגיה עתיקי יומין .נלמד לתעל
את האור המרפא שבנו .נביא לאיזון ,טיהור ,והארת הצ'אקרות
והגופים הרגשיים והמנטליים שלנו .נקבל חניכה עוצמתית
לשיטת סאי מה דיקשה ,שתעזור לתהליך הריפוי וההארה בנו
ובאחרים .דאיננדה ,נשימת הנשמה 16:30

ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש
בעמדת האינפו

לאהוב את עצמי בחושניות  -מדיטציית בוקר -נפתח את
הבוקר באהבה לעצמנו,כזו שאינה תלויה בגורם חיצוני .אהבה
שנובעת מהמהות הפנימית שלנו .מהות שמביאה שקט,
השלמה ורוגע .נמצא את האהבה דרך מדיטציה חושנית ונלמד
להוקיר תודה לעצמנו על זה שאנחנו-אנחנו .לימור בנדל,
ואהבת 08:00
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
11:30
לחבר אהבה ולבדות  -איך הצרכים שלנו משפיעים על
היחסים שלנו -ביחסים אינטימיים ,יש צורך טבעי באהבה
ובלבדות .לפעמים אנחנו רוצים להיות אינטימיים עם האהוב
שלנו ,לחלוק את זרימת החיים ולהירגע יחד .ואז יש רגעים
שבהם אנחנו זקוקים לזמן ולמקום עם עצמנו ,לקרוא ספר,
לצאת לטיול לטבע ,לעשות מדיטציה וכו ' .שני הצדדים חשובים
לא פחות לאיזון רגשי בין שני השותפים .הדגמה זו היא טעימה
של סדנת סופ"ש בנובמבר  2018באשרם במדבר .קרהנטי
לוקיטה ,עולם תרפיה 11:00
לחיות בחמלה זוגית -לחיות בזוגיות לאורך זמן זה אתגר
תקופתנו,אחד הכלים המרכזים להתמודדות הינו חיים דרך
חמלה והתבוננות זוגית .במסע נתבונן פנימה על ההתנהלות
האישית,הזוגית והמינית .נבחן איך ניתן לשלב בכל מעגלים
האלו את החמלה לצד עקרונות ומעשים זוגיים .בשביל הזוגיות
נוגה ואריאל טמיר ,ואהבת 16:30
לנשום אל התנועה -בסדנא נעסוק בלנשום לתוך מתיחות,
נעזור אחד לשני בנשימות הללו ,נמשיך עם תנועות שיאפשרו
לנו חיבור בין גוף לנפש באמצעות חיבור בין נשימה לתנועה
ולבסוף נרפה באמצעות נשימה לתוך עיסוי שנעניק ונקבל
במסירות . SpRinGiT,עולם בקול ותנועה 11:30
לנשום אל התנועה הלטינית -ריקוד הסלסה הוא ריקוד זוגי
פלפלי ולוהט .בסדנה נלמד צעדים בסיסיים של הריקוד ונגלה
איך מהם ניתן לגלוש לעולמות חדשים של תנועה וקצב .נתחיל
בחימום קל ניקח נשימה ופשוט נתחיל לרקוד ,בלי דאגות ,בלי
מעצורים ,נשחרר הכל וננשום את המוסיקה. SpRinGiT,
עולם בקול ותנועה 20:30
לעוף אל החופש ? -האם כדי להנות מחופש מוחלט אדם
צריך להתנתק מסביבתו? האם כל אינטראקציה חברתית,
משפחתית,זוגית מצמצמת את החופש?בעזרת תנועה
פשוטה,שימוש בדימויים ושיתוף סיפורים ,נתבונן מהו חופש
במערכות יחסים,מקומות עבודה,משפחה ובחיים בכלל .אייל
כצל'ה בשביל היחסים ,ואהבת 11:00
לצמצם את הרווח שבניננו -סדנה מאמנת לזוגיות מוצלחת.
הסדנה משתמשת בכלים מעולם האימון הזוגי ,ומעולם
הטנטרה .הסדנה עוסקת בשיפור התקשורת בינו לבינה ונותנת
כלים חדשים ללמידה על כל אחד מהמינים והצרכים שלו.
(כניסה בצוותים של זוגות לשם איזון בין המינים) איתן שחם,
ואהבת 01:30

מדיטציה לריפוי העצמי -מדיטציה ככלי לריפוי זה דבר כיפי,
קל ופשוט .דרך  3מדיטציות קצרות נצא למסע קצר מהקשבה
לעצמי ,לאפשור העצמי ,לתחושת העצמי ,להתבוננות בעצמי,
ועד לוויתור על העצמי .מוזמנים כל בעלי העצמי באשר
הם .נועם יגיל ,נשימת הנשמה 08:30
מדיטצייתNo-Mind -
“To be in the mind is to be out of yourself. To be out
 of the mind is to be in your own being.” oshoמדיטציה
מבית אושו בה נשחרר את המיינד דרך הג׳יבריש ונחזור
הביתה אל עצמנו .טאו אסטחוב ,עולם אושו 08:30
מדיטציית דינאמיק של אושו -ראה יום חמישי .אדם טנוס,
עולם תרפיה 08:00
מדיטציית קונדליני -ראה יום רביעי .יוחאי אנאנד ,עולם אושו
17:00
מדיטצית אום -הסדנא מורכבת מ 14-שלבים ,הלוקחים אותנו
להבעה של מגוון קשת הרגשות בתוכנו :כעס ,סליחה ,אהבה,
ביטוי עצמי ,יציאה מגבולות השכל ,מפגש חברי ,מדיטציה,
חיבור ,ריקוד,צחוק ,כאב ,יצירתיות ,מגע ומנוחה עטופים
בהרבה הרבה אהבה .הרי זה מה שליבנו מבקש ,שנדע לעמוד
מול התמודדויות החיים והרגשות שעולים כתוצאה מהם,
באהבה ובהרגשת ביטחון פנימי .דיויה עדית ,עולם תרפיה
01:30
מדריך הטנטריסט לגלקסיה -מסע טנטרה בחלל .כל מה
שלא ידעתם על טנטרה ולא העזתם לשאול (או לא היה את
מי) .כל מה שרציתם לחוות ולא העזתם (או לא היה איפה).
טנטרה זה לא מה שחשבתם וגם לא מה שהשכנה מלמעלה
סיפרה לכם .בואו ללמוד ולחוות תורת חיים מדהימה שמלמדת
להגיע להארה דרך חגיגת החיים .סדנה להכי מתחילים שיש.
מתאימה לכווווולם .בן ואפרת ,עולם Cosmic Lovers 11:00
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞

זקני השבט

Elder's
Space

מוזמנים לבוא לשיחה על החיים לקבל עצה טובה
ולשהות במחיצתם של המנוסים ,בעלי חכמת החיים
.וחכמת הלב אותה רוכשים עם השנים
נסיון חיים חכמה רגשית סבלנות וראיה עמוקה של
משמעות החיים  -הנם מנת חלקם של
.החברים הבוגרים של כל קהילה
זכינו בנוכחותם

מדיטציה  -החופש הראשון והאחרון  -מפגש שאלות
תשובות -בהעדר מורה רוחני או הנחייה נכונה ,לשבת בשקט
ולחכות ל ...יכול להיות מאוד מבלבל! ניפגש לשיחה ,מתרגלים
וותיקים וכאלה שרק התחילו ,נחקור יחד את העולם הנפלא
הנקרא "מדיטציה" ,נענה על שאלות ובעיקר נעיר את הסקרנות
לגלות עוד !קרהנטי לוקיטה ,עולם אושו 15:30
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sahar &
swayam

09:00-10:00

uli

daganjah

kipi

BENJAh

08:00-09:00

09:00-11:00
11:00-13:00

KINARA

14:00-15:30

NIJEN

09:00-10:00

YOAV SABAN

16:00-17:30

YUVALI

10:00-11:30

YOAV SABAN
15:30-17:00

zuzu

10:30-11:30

YARIV

17:00-18:30

nijen

ULI

YOAV SABAN

DR DJ

CHETAN

14:30-16:00

17:30-18:30

11:30-13:00

Chetan &
Yariv

20:30-22:00

YARIV

18:30-20:00

12:30-14:00

TIGGER

09:00-10:30

?רוצה לג'אמג'ם כאן
מקדש המוסיקה
08:00-02:00 פתוח לג'אמים
מוזמנים לג'אמג'ם
לתאום צרו קשר עם צ'טאן
058-4015313

20:00-21:30

TIGGER

20:00-21:30

21:30-23:00

chetan

CHETAN

00:30-03:00

00:30-03:00

jam with ori yavor

15:30-17:00

aborigiman

Morning chill

10:30-11:00

Eden-Gana
09:00-10:00

jamaya

mahijah

16:30-18:00

10:00-11:30

eliran

sacred flow

niyabinghi
drumming
ceremony

הצגה לילדים בכל הגילאים

20:00-21:00

01:30-03:00

ori bankhalter
12:00-14:00

teatron elad
17:00-18:00

jam with gayla
18:00-19:30

20
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\\ שבת ה29-

13:00

closing ceremony - breathing into life

המשך סדנאות יום שישי
מהתבוננות לפעולה -מי אני? אילו מחשבות יש לי? אילו צרכים
יש לי? אילו דפוסים? ממה אני פוחד? מה אני רוצה? ממה
אני מנסה להימנע?  -אלו דוגמאות לשאלות חקירה שבעזרתן
אנחנו מגלים את הטבע שלנו מעבר לכל זה ,ללא שיפוט וללא
פילטרים .ואז מתוך החקירה עולה ההזדמנות לפעול בעולם
באופן חדש שאינו תלוי בדפוסים וההרגלים המוכרים .במפגש
חווייתי זה ,נלמד דרך חדשה לפגוש את עצמינו ואת העולם,
דרך מדיטציה מונחית ותרגולים קבוצתיים שיאפשרו לנו לראות
את התהליך השלם של "מהתבוננות לפעולה" .ביחד נגלה את
החופש שלנו לפעול בעולם באותנטיות וביצירתיות במקומות
בהם פעלנו פעם מתוך התניה ,פחד או שיפוט עצמי .שירן כהן,
עולם הסנגהה 08:30
מופע האימפרו-זורבה -האימפרו-זורבה הוא מופע אילתורים
קורע מצחוק בו הקהל הוא הכוכב האמיתי של האירוע .אם
מתחשק לכם לצחוק ולהצחיק ,אתם מוזמנים למופע האימפרו-
זורבה בו תוזמנו לעלות על הבמה ולאלתר ביחד עם השחקנים
שלנו! הבמה מחכה רק לכם ,מוכנים לאלתר ?צוות גיב&טייק,
עולם תיאטרון 20:30
מחומר אישי לבמה משותפת -לחומרי החיים שלנו יש
כוח מיוחד,כוח יצירתי,כוח מחייה .מה קורה שלוקחים אותם
ויוצרים מהם? איך משלבים אותם יחד עם חומרים אישיים של
אחרים?והאם המפגש הזה מוליד תוצר בימתי אסתטי? בסדנא
נעבוד מתוך החומרים האישיים שלנו ,כשהמוטיב המוביל יהיה-
הפעם בה נעתקה הנשימה .לאן הפעם הזו לקחה אותנו ואיך
ניתן ליצור מזה ?טלי ליברמן ,עולם תיאטרון 08:30
מטמורפיק – ריפוי ושינוי דרך שבירת דפוסים -ריפוי ושינוי
דרך שבירת דפוסים :החיים הינם תהליך מתמיד של שינוי.
התנועה והשינוי המתמיד מאפשרים את שחרור כח החיים
המצוי בנו ,וריפוי עצמי .טכניקת המטמורפיק מאפשרת לשחרר
דפוסים ותבניות חוסמים שנוצרו בתקופת העוברות .הטכניקה
חשובה לכל מי שמעוניין בצמיחה אישית ,ריפוי ושחרור
חסימות .אור ועוזי ,נשימת הנשמה 11:30
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pussy productions ft. pettra

מעגל נשים מדברות מיניות -מעגל נשים זוהי דרך בשבילנו
לחזור לימי קדם שבהם נשים היו יושבות יחד סביב המדורה.
מרחב להיות שם אחת בשביל השנייה .לדבר ולשמוע על דברים
שקרובים לליבנו ולא מקבלים ביטוי בחיי היומיום  ,כמו מיניות,
תשוקה יחסים ואהבה .לרקוד ביחד ,להיפתח ולהתקרב עוד.
במעגל נוריד מחסומים ונתאהב בנשים מחדש.ליפז נוי ,עולם
Cosmic Lovers 15:00
מפחד במה לדחף במה -מרחב לפגוש,להכיר,להתמודד
ולשחרר את כל החששות והפחדים שיש לכם בנוגע להופעה על
במה.בסדנה תקבלו את ההזמנות לחוות את המעבר בין פחד
לאהבה ,ללמוד להשתמש בכל מה שיש בכם לתת את הופעת
חייכם .מי שירצה ,תינתן הזמנות לעלות על במה בסביבה
תומכת ומעצימה .בראיוני ,עולם תיאטרון 11:30
מרידיאן יוגה וצ'י קונג -מטרת הסדנה היא ללמוד סדרת
תרגילי מרידיאנים (ערוצי אנרגייה הזורמים בגוף) ,יוגה וצ`י-
קונג קלים ופשוטים לביצוע  -שיניעו את החסימות האנרגטיות
בגוף ואת הדם ,וכתוצאה מכך יביאו לשיפור משמעותי במצבנו
הבריאותי ,כולל הקלה על כאב וסימפטומים שונים .יאור גיא
ברהום ,זורבה הבודהה 09:00
נעימי  -סודות המגע האינטימי -נעימי  -היא סדנה של חקר
המגע .מגרש משחקים מודרך ,לאינספור סוגים של מגע ,עונג
ונעימות .בואו להרחיב את מנעד הקבלה והנתינה שלכם.
בואו למלא מצברים וללמוד כלים של הקשבה ונוכחות .שחר
ברלוביץ ,עולםCosmic Lovers 20:30
נשימה לצ'אקרות -המדיטציה היא למעשה תהליך ריפוי עמוק.
התהליך מתקיים בעמידה רפויה בה נושמים נשימות חזקות
ומודעות אל הצ'אקרות -המרכזים האנרגטים שלנו .בשילוב
תהליך מודעות מתאפשר הריפוי וניתן להגיע לרמות גבוהות של
טראנס מודע .ליאני ,עולם אושו 11:30

ריברת'ינג  -ההשתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו

סדנת ריברסינג שמאני טרנספרסונאלי -חוויה בלתי נשכחת
של נשימה תוך כדי תנועה וריקוד אקסטטי ,לצלילי טרנס שמאני,
ומסע אל העבר הרחוק מאוד והקרוב ,תוך חיבור לגוף הפיזי
והתעלות רוחנית .מפגש בין כל רמות ההוויה .מאנו ויפית ,עולם
יוגה 11:00
סוד האושר -כיצד ניתן לקום כל בוקר עם חיוך ,סיפוק ולהרגיש
מאושרים עם כל מה שהחיים מזמנים בעבורנו? ההרצאה כוללת
טיפים ליישום מיידי,לחיבור לעוצמה הטמונה בנו מתוך מודעות
ולקיחת אחריות אישית ככלי ליצירה והגשמה עצמית .מירלה
סלע ,ואהבת 09:30
סוד מעיין הנעורים הנצחי -בריאות מוחלטת,לא להיות חולים
אף פעם-זה אפשרי!בואו ללמוד ולתרגל  5תירגולים טיבטיים
טקסיים,מדיטטיביים,עוצמתיים "חמשת הטיבטים" שיאזנו את
הצ'אקרות והמערכת ההורמונלית שלכם,יחזקו את מערכת
החיסון,יעניקו בריאות,יפנו רעלים מגופכם ויעניקו נעורים
נצחיים .בן ואפרת ,עולם בריא 16:30
סודות ההתאהבות והתשוקה -מופע מצחיק ומשעשע על
פראדוקס התשוקה.טיפים וטריקים קטנים ושובבים שתוכלו
להכניס לזוגיות שלכם ולעורר מחדש את הפרפרים בבטן.בואו
להכיר את הגוף האורגזמי שלכם ,להדהד מולטי אורגזמות,
גבריות ונשיות ולהשתעשע עם האנרגיה המינית .לימור בנדל,
ואהבת 20:30
סטסנג :הארה – סוד האושר הנצחי כיצד ניתן לחיות חיים של
סיפוק ואושר גם במצבים כואבים וקשים? מה ההבדל בין אושר
התלוי בדבר לאושר שאינו תלוי בדבר? ומה הקשר בין התעוררות
רוחנית לחיפוש אחר האושר? אז כיום ,כבר הרבה אנשים מודעים
לכך שהאושר האמתי לא יכול להתבסס על שום תופעה חיצונית,
שכדי להיות מאושר עלי פשוט להפסיק את הניסיון להיות במקום
אחר ,להכיר בטבעו של הרגע הזה ולאשר את מי שאני בכל רגע
מחדש .מוזמנים למפגש שאלות ותשובות הנקרא סטסנג ,בו אנו
יושבים במדיטציה ומדברים על מה שלא ניתן לדבר עליו באמת..
מוזמנים להצטרף למרחב הייחודי בו השאלות והתשובות ניתנות
בכמה מימדים -.דיה גולן ויונתן רמות ,עולם הסנגהה 20:30

כל יום בשעות
10:00
12:00
16:00
18:00

Circus World

סטסנג :הארה ,סמים ומצבי תודעה רבים מדברים על הארה
כמצב תודעה מיוחד .חלק מתארים אותו כ"בליס"" ,נירוואנה",
אושר אינסופי .מצב שבו אין שאלות והכל כ"כ בהיר וברור ,או
מצב שבו הרגשנו אחדות עם הכל וכולם .ורבים מאיתנו גם חוו
מצב שכזה עם או בלי סמים .אך החוויה עברה וחלפה לה .ונותרנו
עם שאלה -מה קרה? לאן זה הלך? ויצאנו לחפש אחר החוויה
הזו שוב .אז האמת היא שמצבי תודעה באים והולכים כל הזמן.
אם כך ,האם גם הארה באה והולכת? או שיש "מוארים" אשר
חווים הארה כמצב תמידי וקבוע? -דיה גולן ויונתן רמות ,עולם
הסנגהה 11:00
פראנאימה  -נשימת החיים -פראנה  -אנרגייה ,יאמה  -חיים.
תרגול טכניקות נשימה שונות מעולם היוגה אשר עובדות על
החזרת האיזון המנטאלי רגשי ,הרגעה ,ריכוז ,הזרמת האנרגיה
בגוף וככלי להכנה למצב מדידטיבי עמוק .השתתפות בהרשמה
מראש בעמדת האינפו .אסף וולפברג ,עולם נושם 08:30
פריצת גבולות עם  NLP -לרתום את הכוח המופלא של תת
המודע ,כדי לשחרר משקעים מהעבר וליצור שלווה .להתחיל שינוי
מדהים בחיים בעקביות ,התמדה ,עם עוצמה פנימית מתפרצת.
עכשיו הזמן לגלות מה מגביל אותך ולהפוך להיות הגרסה הכי
טובה של עצמך .יורם חן ואורית אור ,נשימת הנשמה 15:00
פתיחת היום  -פתיחת הלב -כשאנו קמים בבוקר ,הראש
מתחיל לעבוד ולנסות לסדר ולארגן את היום .פה בפסטיבל יש
לנו הזדמנות נהדרת לתת ללב להיות המוביל ולגלות כיצד נראה
היום כשפותחים אותו עם חיבור ללב .בסדנה מרגשת זו ,נתמסר
לאנרגיה של האהבה שהיא אנחנו ,דרך מדיטציה בשלבים ועבודה
עם הקואן "מהי אהבה?" נצא מהמדיטציה בלב פתוח ואוהב
להמשך היום .סאנג'יב פרם ,עולם הסנגהה 09:30
צ'אקרה דאנס  -מסע טראנס בתנועה קול ונשימה דרך מרכזי
האנרגיה בגופנו -הצ'אקרות .באמצעות ריקוד והתמקדות נתחבר
אל צ'אקרת הבסיס ,אל האדמה ונסיים גבוה בשמיים בצאקרת
הכתר"You cannot fly If You have no ground" -Osho .
מסע של חיבור אל התדר של הצ'אקרות בעיקר בתנועה וגם
באמצעות טכניקות נשימה מגוונות ותרגילי טראנס קולי .שירה
אדלר ,עולם אושו 10:00
המשך תיאור סדנאות בדף הבא ↞

לצד מופעים מרגשים פעולה קרקסית מציעים סדנאות קרקס מגוונות
בהנחייה של אמני קרקס ומדריכים מנוסים
להטוטנות ,אקרובטיקה אווירית ,אקרובלנס ועוד
אנו נזמין את הקהל להתנסות באמנות הקרקס
להתאזן ולהתמקד ,להתמודד עם פחד ולהכיל כישלון
להציב מטרות ולהתמיד – תוך משחק קליל באווירה מפרגנת

המרחב יהיה פתוח למשחק חופשי כל יום 10:00-22:00
ולעת ערב יפתח ה"קרקסינמה"

שיטת וים הוף עוזרת לנו לתפוס שליטה על הגוף שלנו ולהעצים אותו .השיטה משלבת בין תרגילי נשימה ,התמקדות
וחשיפה לקור ליצירת גוף חזק,בריא ושמח.
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המשך סדנאות יום שישי

סדנאות יום שבת

קבלת שבת עם אורי יבור ,ליאורה יצחק וחברים ~בואו בלבן
 ):קבלת השבת זה הרגע בו כל פסטיבל הזורבה מתאחד אלהשבט שאנחנו .שירה ,ריקוד ושמחה משותפת לקבלת שבת
המלכה .את קבלת השבת ינחו  -אורי יבור וליאורה יצחק -
בליווי נגנים מהממים! בואו בלבן :) אורי יבור ופפה דאנזה,
זורבה הבודהה 18:30

תיאטרון שקט -שיקוף סיפורים ללא מילים .בעזרת מטאפורות
ובליוי מוסיקה מתאימה ,מתאפשר חיבור לסיפור דרך הגוף.
במהלך הסדנה נשתמש ביכולות הטבעיות שלנו להתבונן
באנשים ולחוש את הרגשות והמחשבות שלנו בקבוצה ברמה
הרוחנית הרגשית והנפשית .נשאב דימויים מהמדבר שסובב
אותנו ,כדי לתקשר עם המשתתפים בסדנה במספר שכבות
של תובנה .נחווה תהליכים ששחקן פלייבק עובר עם עצמו ועם
הפרטנרים שלו על הבמה ,כבסיס לתובנות החדשות שהוא
מעניק לסיפור .נלמד טכניקות של התיאטרון השקט ,עבודה עם
הגוף ותקשורת עם קהל .נבדוק איך עובדת התקשורת הלא
מילולית בינינו :מבט ,תנועה ,הקשבה ,מגע ,אמון .יורם חן
ואורית אור ,עולם תיאטרון 10:00

קונסטלציה משפחתית -חוויה של ריפוי נפשי וגופני דרך
התבוננות בטראומות עבר משפחתיות השיטה מעלה בפננו
את הרצון הנשמתי הרוצה להתגלות דרך נסיונות החיים
הכואבים על מנת להשיב ריפוי אהבה והרמוניה לחיינו.
(טכניקה המשלבת כלים מעולם המדיטציה ,פסיכודרמה,טיפול
בטראומה ,פסיכותרפייה ,גשטאלט ,ופריימל ).דיויה עדית,
עולם אושו 20:30
רגע של נשימה  -ריברסינג לביטוי עצמי -נמלא את גופינו
בחמצן ,ונתחבר דרך הנשימה אל אזור הגרון ,שם יושבת יכולת
הביטוי שלנו ,ביטוי אמת וביטוי שקר ,מימוש היצירתיות ויכולת
ההקשבה .הגוף יוביל אותנו להיכנס עוד יותר פנימה ,לחוש
מה נמצא שם ,לבטא ולשחרר את אשר מפריע לאיזון .נאפשר
לכל רגש להתבטא ולהתממש ולשלווה רכה למלא אותנו.
השתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .סיטארה אטמו,
עולם נושם 15:00
ריברסינג אהבה עצמית -מרחב נשימה מחוברת עוטף ורך.
נחווה תהליך של סליחה לעצמנו ונתחבר לקבלה עצמית
עמוקה .בחוויה שלי קבלה של עצמנו היא מהותה העיקרית של
התרפיה .השתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו .שירה
אדלר ,עולם נושם 17:00
ריברסינג וצלילים מרפאים " -איחוד נש(י)מה או(י)ר” -
"ריברסינג" נוצר מהתאמת טכניקות נשימה המגיעות ממסורות
נשימה עתיקות ,לאנשים בזמננו .השפעת הריברסינג לוקחת
אותנו למסע עוקף שכל ,מעבר לזמן ולמקום ,לשחרור מתחים
וחסימות ברמות הרגש ,המחשבה ,הגוף והרוח .הנשימה
מאפשרת לנשמה להתקיים בגוף ועם כל נשימה מקבלים/ות
הזדמנות להיוולד מחדש .השתתפות בהרשמה מראש בעמדת
האינפו .מיכל ברז"ל כהן ,עולם נושם 10:00
תאי יוגה מסאז ’ -תרגול מסאז' דינאמי ורך המשלב מתיחות
מעולם היוגה ,נקודות לחיצה ,עבודה עם ערוצי אנרגיה ועוד..
הסדנה מתבצעת בזוגות כך שכל אחד מתפנק בעיסוי משחחר
ולומד להעניק טיפול מפנק במגע מרפא .ניתן להגיע בזוגות או
למצוא מישהו/י במקום .אסף וולפברג ,עולם יוגה 16:30
תזונה ,הורמונים ,משקל ואנרגיה -רעב וחשק לאכול משגע
אותך? 'אטרפים' לסוכר ופחמימות? רק מעלה את המשקל?
בעיות עיכול ,עייפות ועצבנות גומרים אותך? הרבה ממה
שעובר עלך נובע מחוסר איזון הורמונלי .בסדנה אתן לך כלים
מעשיים לאזן את שמונת ההורמונים המשפיעים על הרעב,
המשקל ,מצבי רוח ,רמת האנרגיה ,ועל התשוקות שלך למזון!
צפויה לך הפתעה! סדנה לגברים ונשים בכל הגילים .תהל
עלמה בארי ,עולם בריא 15:00

 Form to Formlessתרגול אנרגטי אינטנסיבי המשתמשבעבודה עם אנרגיית החיים ,נשימה ותנועה .נלמד לעבוד
עם אנרגיה מהאדמה ,מהשמיים ,להרגיש את התנועה האינב
טואיטיבית של האנרגיה ולנוע איתה .נעבוד עם תרגילים מעולם
הצ'י-קונג ,תרגולים מתוקשרים של בני האור העליון ,ואז נלמד
ריפוי עצמי אינטואיטיבי .נועם יגיל ,נשימת הנשמה 08:30
 Inhale - I Move; Exhale - I Move Againנתחיללאפשר לעצמנו דרך תירגול יוגה ויניאסה דינמית למצוא את
המוזיקה הפנימית ששייכת לנו .נתחבר לנשימה ,ונאפשר לה
לקחת אותנו דרך התנועות והקצב שנכונים לנו .נאפשר למקצב
הפנימי להתעורר ,ונתרחב דרכו אל תוך הגוף ומחוצה לו אל
המרחב שסביבנו .רוני סתיו ,זורבה הבודהה 11:00
 –No-Dimensions Meditationראה יום רביעי .שולמית
שחף ,עולם אושו 10:00
 ? What is Realityפסטיבל ,טיול למזרח ,סדנה או חיי היוםיום ,מהי המציאות באמת? האם יש הבדל בין המציאות היום
יומית למציאות הרוחנית? ואם כן ,כיצד ניתן להביא את עולם
הרוח אל היום יום? מוזמנים לשיחה וחקירה עצמית שתעיף
אתכם אל עצמכם והרבה מעבר לכל מה שחשבתם על עצמכם
והעולם דרך עבודה עם השאלה – מהי המציאות .ובשילוב עם
שיח אמת ומרחב לשאלות ותשובות על ההבדל בין פנטזיה למב
ציאות ובין אשליה לאמת .מרחב לשאול שאלות ,לשתף חוויות
או חששות ולקבל קצת תשובות כנות לתמיכה בהמשך הדרך
והחזרה הביתה או פשוט חיבוק מלב אל לב .דיה גולן וכל צוות
הסנגהה  ,עולם הסנגהה 10:00
- !WOMP with ussהוומפ היא תכנית הדגל של אשרם ב�מ
דבר .מסגרת ייחודית המשלבת מדיטציה ,עבודה כמדיטציה,
תהליך אישי וחיי קהילה באשרם .אתם מאפשרים לעצמכם זמן
התנתקות מהחיים השגרתיים  -לפחות לעשרה ימים  -ומגיעים
אלינו ,לחוויה בלתי נשכחת פה בגן פורח בלב המדבר .בואו
למדוט ,לעבוד וליהנות איתנו .משפחת האשרם ,עולם אושו
11:30
אני בעוד שנה -איפה אתם רוצים להיות בעוד שנה מהיום?מה
הפער בין איפה שאתם נמצאים לאיפה שהייתם רוצים
להיות?איך אפשר לצמצם את הפער הזה? בסדנה נקבל
כלים לצמצום הפער.נעלה אותו למודעות בעזרת דמיון מודרך
וננסה,באמצעות תרגילי כתיבה,להתחבר לחזון אותו אנו רוצים
להגשים בעוד שנה ,להגביר את המודעות אליו ובכך להפוך
אותו למוחשי יותר .סתיו גלעד ,עולם תיאטרון 11:30
הליכת מלאכים -לצלול פנימה אל האמת שבלב ,אל חוויה
שמימית ואקסטטית של יחד ,ולפתוח את השער לאהבה אינב
סופית .מפגש "הליכת מלאכים" מאפשר לנו לחוות את אותה
נגיעה ראשונית ,טהורה ונקייה ,מכילה ותומכת ,שכל כך בריאה
לנו גם היום .מוזמנים לקבל חיבוק ...אביב שטרית ,זורבה
הבודהה 14:30

הרי את מקודשת *לנשים בלבד -בכל אישה ישנה עוצמה
גדולה ,רכה ומיסטית – הלב שלה .ביחד נגלה רובדים עמוקים
יותר בהיותנו נשים של העת הנוכחית ,נחקור את החוויה הנב
שית של אהבה – מחושניות ועד חמלה .סיטארה אטמו ונעם
בק ,נשימת הנשמה 10:00
חיבור של גוף נשימה ומיינד -תרגול האטא יוגה המשלב גוף
באמצעות האסנות ,נשימה באמצעות תרגילי נשימה ,ומיינד
באמצעות מדיטציה .שילוב שיביא אותנו למיקוד איזון טיהור
ולזיכוך המחשבה מיתר דוד ,עולם יוגה 11:30
טקס הקדשה ליויני -היוני [ואג'ינה] היא השער לעוצמה ה�נ
שית ,השער לאורגזמיות ,השער לרחם ולבריאה ,השער שממנו
באנו .וכשער כל כך מדהים ומלא ברבדים ,יש להתייחס אליה
בהתאם על מנת שתאפשר לנו להכנס דרכה אל עולם העונג
והיצירה .דוד כהן צדק ,עולםCosmic Lovers 09:00
להיות ולעשות -מודעות דרך הגוף -בסדנה זו נלמד כיצד
להתחבר ולהקשיב לגוף דרך סדרת תרגילים ,משחקים ופב
עילויות חוויתיות ,שמטרתם שיפור הריכוז והגברת המודעות
לעצמנו ולסביבה .הסדנה חוויתית ומהנה ,משלבת אלמנטים
מעולם המגע והתנועה ,ומחזירה אותנו לסירוגין לימים שהיינו
ילדים .יאור גיא ברהום ,עולם בקול ותנועה 09:30
לחזור לטבע שבך ,סדנת ריברסינג -הטבע שבנו הוא איזון
מבחינה רוחנית ,נפשית וגופנית .הוא לחזור לנוכחות ,לחיות
בלי פחד ,בשקט נפשי ,עם נשימה קלילה ולב פתוח ואוהב.
באמצעות ריברסינג ותרגילי מודעות עצמית שונים נרפא ,נפתח
את הלב ונלמד איך לתקשר מתוך הלב .נחווה חזרה לטבע
שבנו .השתתפות בהרשמה מראש בעמדת האינפו.אדם טנוס,
עולם נושם 10:00
לנשום אל הלב -סדנת ויניאסה יוגה בה נרגיש את החיבור
שבין הנשימה והלב .התנועה הפיזית שאנו מייצרים בחיינו
מאפשרת לנו להתבונן על התחושות הפנימיות שעוברות בנו.
הקשבה לתנועת הנשימה ,וסנכרון עם תנועת הגוף מייצרת הזב
דמנות לפתוח את הלב אל עבר עצמנו וסביבתנו* .במידה ויש
אפשרות נא להביא מזרן יוגה .טל לביא ,עולם יוגה 08:30
מגע קשוב -נלמד לבקש,לשאול,לתת ולקבל מגע .נלמד סוגים
שונים של מגע ,נגלה את המשחקיות והסקרנות שבמגע ללא
מטרה .ננשום לתוך המנוחה,האושר והבטחון שיש במגע שאינו
בא לקחת ,להוביל או להגיע לאנשהו .מגע שניתן כמתנה ובשיב
רות למקבל/ת .לאונור גבריאלי ,ואהבת 11:00
מדיטציה עם צלילים מרפאים -חוויה ומסע אל השקט ,טיהור
הגוף והנפש .דרך נשימה ,דמיון מודרך וצלילים .בעזרת קערות
טיבטיות,תופים,חליל אינדיאני,פעמונים ועוד כלים אותנטיים
שבעזרתם נכנס לשחרור עמוק וחיבור ללב ולאנרגיה של
אהבה .ליליאנה ומרקו אסטריצקי ,עולם תרפיה 09:00
מדיטציית נאטרא'ז'  -מדיטצית נאטראז' היא אחת מהמדי�ט
ציות הכיפיות ביותר שיצר אושו עבורנו .מדיטציה בריקוד יכולה
להיות משמעותית לא פחות ממדיטציה בישיבה .לרקוד כמדיטב
ציה זו אחת החויות החזקות שיש ,כשמרשים לגוף לרקוד מעצב
מו ללא כל שליטה מהמיינד .אאדהר דמבו ,עולם אושו 14:30
מדיטציית צ'קרות לאיזון הורמונלי הוליסטי -בסדנה מרתקת
זו נבין מהי מערכת הצ'קרות ואת הדרך המקודשת בה היא
מקודדת וקובעת מבחינה אנרגטית-רגשית-ופיזיולוגית את תפב
קודי ההורמונים שמנהלים אותנו .נבין כיצד חוסר איזון אנרגטי,
רוחני ורגשי של הצ'קרות מוציא את ההורמונים ואותנו מאיזון,
ונחווה מדיטציה עוצמתית שתעזור לאזן את הצ'קרות ואת
ההורמונים שלנו בכל תהל עלמה בארי ,עולם בריא 09:00

סדנת אימפרוביזציה בשיטת זיכרון ריגשי -בסדנא זו נעבור
תהליך רגשי בו ניתקל בזיכרונות שלנו באופן אסוציאטיבי ונאפב
שר לעצמנו לבטא את הרגשות שעולים בנו באופן פיזי ואותנטי.
שיטת המשחק בה נעבוד היא שיטה מאוד בסיסית בעולם
המשחק אשר נקראת זיכרון ריגשי אותה פיתח סטניסלבסקי,
שיטה זו מאפשרת לשחקן לבטא רגש על הבמה באופן אותנטי
בכך שהוא מעלה בראשו זיכרון מחייו הפרטיים אשר בו הוא
חש את הרגש אותו הוא מבקש להביא לידי ביטוי על הבמה.
הסדנא תחל בעשר דקות לערך של ריקוד חופשי בחלל כדי
לשבור את הקרח .ירדן סגל ,עולם תיאטרון 10:00
צ'י קונג :בוקר טוב לשמש העוהלה -סדנה בה נעבור על סי�ד
רה מתוך עולם התנועה של הרפואה הסינית .לסידרה יש מטב
רות גופניות ופנימיות :נפתח את הגוף בעזרת תנועות שקטות
ונתרגל קלילות ,נוכחות ,עוצמה ושמחה .מומלץ לבוא מצויידים
בחיוך .אסף קמחי ,זורבה הבודהה 08:30
קונדליני יוגה  -תרגול לריאות ומחזור הדם -קונדליני יוגה
הינה טכניקה עוצמתית לאיזון הגוף והנפש ולפיתוח המודעות.
כדי לשמור על רמת אנרגיה גבוהה יש לשמור על הריאות ומחב
זור הדם במצב תקין .תרגול זה יפתח וינקה את הריאות וימריץ
את מערכת הדם .פרמדאס אנאנד ,עולם יוגה 10:00
ריקוד התעוררת בוקר -שירה גרין ,ואהבת 08:00
שטותרפיה -מפגש עוצמתי ותרפויטי עם עצמנו דרך חיבור עם
רוח השטות .בכל אחד מאיתנו קיים ילד שטותניקי ומתוק שרוב
צה שיתנו לו ביטוי .סדנה כייפית וחווייתית בה נתן ביטוי לילד
השטותניקי שבנו לצאת החוצה  -דרך ריקוד חופשי ומפגשים
בתנועה .עם מוזיקה כייפית ,שירי ילדות ונוסטלגיה  -נעשה
שטויות במיץ עגבניות .נפתח את הלב ונרקוד כמו שהיינו ילב
דים .ספיר שני ,נשימת הנשמה 11:30
שיאצו -בסדנא תלמדו תרגילי מרידיאנים ותקבלו כלים של
מגע מעולם השיאצו .תרגילי המרידיאנים נועדו למתיחה של
המרידיאן ולא למתיחה של שריר .יחד עם נשימה נכונה והבנה
של המרידיאן נוכל להגיע להרפיה מלאה של הגוף ובכך לתב
חושה של שלווה ונינוחות בגוף .משה פרידמן ,עולם תרפיה
11:00
שיח של תנועה וצבע -דרך צלילי ה -HAPI,הקלמיבה ושאר
האוברטונים המהפנטים נתחבר לגוף ולנשימה .מתוך החיבור
האישי נצא למפגשים של שיח צבעוני .הצבעים יאפשרו לאב
צבעות שלנו לדבר ולהיפגש ,לבחון גבולות ודפוסים .היצירה
האותנטית מייצרת מעין מעבדה המאפשרת התבוננות על
דפוסי הקשב והתקשורת שלנו .קרן וערן ,עולם בקול ותנועה
11:00
שעת כושר רגשי -רוב היום אנחנו נשאבים למרדף של החיים
 דואגים לעבודה ,לבית ,למשפחה ואין לנו זמן לעצמנו .שעהכושר רגשי היא סדרת תרגילים מנטליים לאימון התת מודע.
נלמד ליצור הרגלים קטנים ופשוטים שיתדלקו לנו את היום .חי
שגיא ,עולם בריא 10:30
תורת ההשתקפות והאחר שבתוכי -אנחנו חיים במטריקס?
אז כיצד זה שבחיים אנחנו חווים קונפליקטים מול אחרים .האם
דווקא האחר שמעורר בנו חוסר נחת הוא שמהדהד בנו חלק
מודחק? הסדנה משתמשת בתנועה ,במשחקי אימפרוביזציה
ובסיפורים ומציגה ,תוך משחק ,ידע עמוק על מהות ההשתב
קפות של הפנים שלנו .אייל כצל'ה בשביל היחסים ,ואהבת
09:30
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Live Art

.זכינו וכמה מהאומנים האהובים עלינו מגיעים ליצור אומנות חיה שמתהווה פה במרחב

איתן קדמי
דרך המנדלה" מסע להכרת העצמי ,הרחבת
המודעות וגדילה רוחנית דרך יצירת מנד־
לות .ביטוי יצירתי עמוק ,מרתק ורב גוני,
.וכלי מדהים לריפוי ,השקטה והתפתחות

תמצאו אותו יוצר מנדלת חול מול
.עולם זורבה הבודהה

Noa Knafo

אין מילים ...פשוט תבואו לראות
תמצאו אותה ביום רביעי

 – Live paintingצ'אי שופ *20:00

Live Painting Party - Let your senses go wild.
Connect to higher dimensions through art.

 - Dj Bangoman & Noaעולם תרפיה *00:30
Knafo,

Vondove

"I'm an Australian artist using art
as my prayer for humanity. I paint
Mother Nature in all her forms and
lessons. May we recreate this world
"together.

.אמנית אוסטרלית ,היוצרת המוכשרת של עמוד השער
RESPECT

.תמצאו אותה מצירת מול עולם זורבה הבודהה

מרחב ריפוי זמין ופתוח לשרותכם
.מרחב נעים עוטף ומאפשר לבוא לנוח רגע להרפיה ורפואה
במתחם תפגשו מטפלים והילרים תוכלו לפרוק את שעל לבכם לקבל שיקוף בהיר
לפתוח קלף או רק לנוח בהוויה ולנשום אל הנשמה

*ליין אפ של המתחם יוצג במתחם ובאינפו לנוחיותכם
*במתחם יתקימו מפגשי שיקופים פרטיים בהרשמה מראש במתחם

לכבוד אלמנט האוויר יצרנו בשבילכם מתחם שכולו ריפוי בנשימה

טיפולי ריברת'ינג (נשימה מעגלית) פרטיים
.הטיפול מאפשר לחוות יותר אנרגיית חיים (אנרגיית מין/צ'י/פראנה/קונדליני) ,יותר קלילות ושלווה פנימית
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עולם הילדים
רביעי
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חמישי

שישי

שבת

8:00
נוע-תנוע
עדן ליאור אלמגור

8:00
משחק בתנועה
עינב גינסין

8:00
עולם של צבעים
עדן ליאור אלמגור

9:30
צבעים מן הטבע
נעמי ראשוני

9:30
לשחק עם האוויר
נעמי ראשוני

9:30
מוסיקת עולם
נועה ליברמן

11:00
הכנת מחזיק לבקבוק
ענבר דרוין

11:00
תכשיטי פסטה!
עדי וולבה

11:00
פיסול של חוויות
(חימר)
עדי וולבה

12:30
יצירת חיות
מחומרים ממוחזרים
עדי וולבה

12:30
יצירה  -איש צמר
מאיה וקנין

12:30
יצירה  -גן חיות
גלילונה
מאיה וקנין

14:00
צבעים ורגשות
ירון יעקב

14:00
מנדלה
ענבר דרוין

15:30
יצירה  -כדור פורח
מאיה וקנין

15:30
שעת סיפור
עדן ליאור אלמגור

17:00
צבעים ורגשות
ירון יעקב

17:00
מעבר להרים -
הצגה לילדים בכל
הגילאים! ברחבת הדשא
תיאטרון אלעד

17:00
אימפרוביזציה
לילדים
אריק שחר

18:30
קסמים של מדע
נעמי ראשוני

18:30
של מי השורה הזו
בכלל?
נועה ליברמן

18:30
שעת יצירה
צוות המתחם

רביעי

שישי

צבעים ורגשות -נצייר על בריסטולים גדולים בצבעי גואש שונים לצלילי מנגינות
קלאסיות מהסרטים .ננסה לראות אם יש קשר מסויים בין צבע לרגש .ירון יעקב,
עולם הילדים 17:00
קסמים של מדע נעמי ראשוני -נתנסה בניסויי מדע שונים ומשונים שלרגע
נראים כמו קסם ונסביר את העקרונות המדעיים שעומדים מאחוריהם נראה הר
געש מתפרץ מבקבוק קולה  ,נכין משחת שיניים לפילים ועוד הפתעות ....אריק
שחר ,עולם הילדים 18:30

חמישי

הכנת מחזיק לבקבוק -תמיד רציתם לשמור על הבקבוק שלכם ולא ידעתם איך?
יחד נכין מחזיק לבקבוק שבו נשמור על היסוד החשוב ביותר בגופנו ׁׁ(מים) .הכנת
החומרים הינה מחומרים ממוחזרים בלבד .ענבר דרוין ,עולם הילדים 11:00
יצירה  -כדור פורח -בסדנא זו אנו ניצור כדורים פורחים מצמר ,קרטון וחרוזים..
איתם תוכלו אח"כ לקשט את האשרם או את הבית .הסדנא יכולה להתאים לכל
הגילים בליווי מבוגר .מאיה וקנין ,עולם הילדים 17:00
יצירת חיות מחומרים ממוחזרים -בעזרת דמיון ויצירתיות נלמד איך מחומרי
גלם פשוטים שחלקנו נוטים לזרוק ,ניתן ליצור חיות! נשתמש בחומרים ממוחזרים
כדי לסייע לשמירה על כדור הארץ .עדי וולבה ,עולם הילדים 12:30
מעבר להרים -הצגה לילדים בכל הגילאים! המקומי מביא אלינוזוכת פסטיבל
חיפה להצגות ילדים לשנת  7102בפרס האנסמבל ,פרס התלבושות ובפרס על
הבימוי.מסע אל עולם קסום של אגדות ומשלים עתיקים מעולם הזן הטאו ,יהדות
ובודהיזם .סיפורים הטומנים בחובם חכמה עמוקה ורבת רבדים ,שנוגעת במהות
החיים :ארעיות ,אנוכיות ,נתינה ,חמלה ,גורל ,פחד ואומץ לב .תאטרון אלעד
ברחבת הדשא 17:00
נוע-תנוע -סדנת תנועה בה נפעיל ונזיז את הגוף והדמיון !עדן ליאור אלמגור,
עולם הילדים 08:00
צבעים ורגשות –ראה יום רביעי.
צבעים מן הטבע -בטבע מצויים קרקעות וסלעים בשלל צבעים .הצבעים בטבע
הם הצבעים בתוכנו המשקפים את התשוקות הרצונות והשאיפות שלנו .נחגוג את
צבעי הטבע בעזרת מלח וגירים צבעוניים ,ונצייר בתוך בקבוק כיד הדמיון המשקב
פת את אופינו .נעמי ראשוני ,עולם הילדים 09:30
של מי השורה הזו בכללל ? -סדנאת אלתור ואמפרוביציה לילדים .בסדנה נת�נ
סה בלהיות שחקנים ,לעמוד מול קהל ולהציג דיאלוגים שונים ומשונים .הסדנה
מתאימה לילדים החל מכיתה א ’.נועה ליברמן ,עולם הילדים 18:30

אימפרוביזציה לילדים -ילדים הם המאלתרים הטובים בעולם! בסדנה זו ,דרך
ספונטניות פשוטה ואותנטית ,נלמד את המפתחות הבסיסיים של עולם האימפרוב
ביזציה  -הקשבה ,חיוביות ,אמון ,הרשות לטעות ,עבודת צוות ,יצירתיות ,דמיון,
משחק ועוד .כל זאת דרך משחק ושיתוף פעולה בתוך הקבוצה .אריק שחר ,עולם
הילדים 17:00
יצירה  -איש צמר -בסדנה זו אנו ניצור איש מצמר בלבד .טוב אולי נוכל גם
להוסיף עיניים קטנות ועוד כל מיני פיסות בד או עלים וענפים מהטבע כיד הדימיון.
הסדנה מתאימה לגילאי שבע ומעלה או בליווי מבוגר .מאיה וקנין ,עולם הילדים
12:30
לשחק עם האוויר -האויר שאנו נושמים ונושפים הוא מקור חיינו ,וקיומינו על פני
כדור הארץ שמושך אותנו בכוח המשיכה  -יוצרים מציאות שבתוכה אנו חיים .אז
בואו נשחק וניצור בעזרתם מאוורר ידני וכדור לסל .נעמי ראשוני ,עולם הילדים
09:30
מנדלה -מנדלות מאז ומתמיד נתנו את המקום ליד וללב ליצור ללא הכנה מראש.
ציור מנדלות אישי וצביעתו ביחד מאפשרים להגיע לרמות העמוקות ביותר בתוכב
נו .ענבר דרוין ,עולם הילדים 14:00
משחק בתנועה -בואו לקפוץ ,להשתולל ,לצחוק ,להתלהב ,להשתטות וגם להיות
קצת רציניים .סדנה אנרגטית שכולה משחק ,תנועה ובמה .לכל המשפחה !עינב
גינסין ,עולם הילדים 08:00
שעת סיפור -שעת סיפור מרגיעה ונעימה !עדן ליאור אלמגור ,עולם הילדים
15:30
תכשיטי פסטה ! -פסטה מסולסלת ,פסטה ארוכה ,פסטה חלולה ,פסטה בצורות
שונות ..בסדנה נכיר שימוש נוסף של הפסטה על תכונותיה השונות .נכין תכשיב
טים על ידי קישוט וצביעת הפסטה והשחלתה על חוט .עדי וולבה ,עולם הילדים
11:00

שבת

עולם של צבעםים -העולם שלנו מלא במגוון צבעים! בסדנה נחקור את הצ�ב
עים ,נרגיש את הצבע וניצור ציור צבעוני ומשותף! *מונלץ להגיע בבגדים שניתן
ללכלך עדן ליאור אלמגור ,עולם הילדים 08:00
יצירה  -גן חיות גלילונה -בסדנה זו ניצור מגוון רחב של חיות מגלילי נייר טואלט,
מספריים וצבעים בלבד .אחרי שנכין את החיות ,נוכל לבנות את גן החיות בעולם
הילדים .מתאים כמעט לכל גיל מאיה וקנין ,עולם הילדים 12:30
מוסיקת עולם -נטייל בין מקומות שונים בעולם ,נשמע סיפורים ,נציג הצגות ,נכיר
כלי נגינה שונים ומעניינים ,ננגן ונרקוד ביחד .הסדנא מתאימה לילדים בכל הגיב
לאים !נועה ליברמן ,עולם הילדים 09:30
פיסול של חוויות (חימר) -החימר ידוע כחומר בעל סגולות ייחודיות .בסדנה
נכיר את תכונות החימר ונרגיש כמה זה כיף ליצור ממנו .נפסל מהי בשבילנו
אהבה .עדי וולבה ,עולם הילדים 11:00

 ) 27.3-3.4.18חלק  1מתוך ( 3
החלקים  2+3יתקיימו בליטא

הכשרה זו מיועדת לכל מי שעובד עם אנשים
ו/או רוצה ללמוד איך עושים את זה.
לכל אלה שמשתוקקים להכיר בפוטנציאל
ולהעמיק את ההבנה שלהם ,הידע והכישורים.
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with

A Training in 3 Modules

Module I : Anatomy of the Chakras
קחו את ההזדמנות הנדירה הזו כדי להעמיק
את הלמידה על הגופים האנרגטיים והצ'אקרות.

הכשרת מטפלים עם התרפיסטית הבכירה פרם סוגנדהו
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עולם הזורבה כל עולם ,עולם ומלואו
עולם
עולם,
ומלואוויעבירו אתכם חוויות
עולמות אלו יעצימו
האדם השלם.
כליוצר את חווית
הזורבהביניהם
עולם 15עולמות שהשילוב
יצרנו עבורכם  15מתחמים,
בלתי נשכחות ,הם הכר הפורה בשבילכם להתפרק ולהיבנות מחדש ,לרקוד את עצמכם לדעת ולהרגיש את שלוות המדיטציה .ומכאן
תבחרו! מרחבים אלו יעצימו ויעבירו אתכם חוויות
האדם השלם.
ההחלטה אתהיאחווית
יצרנו עבורכם שפע עולמות שהשילוב ביניהם יוצר
בידכם ,רק

ולהיבנות מחדש ,לרקוד את עצמכם לדעת ולהרגיש את שלוות המדיטציה.
בלתי נשכחות ,הם הכר הפורה בשבילכם להתפרק
1.1עולם זורבה הבודהה :המתחם המרכזי בפסטיבל ,בו תחוו את
חיה ,הופעות
הזורבה ואת הבודהה יחדיו.
ההחלטה היא בידכם ,רק תבחרו!
עוצמתיים.מדיטציות במוסיקהומכאן
מטורפות ומפגשים

1.1עולם זורבה הבודהה :המתחם המרכזי בפסטיבל ,בו תחוו את

הופעות
במוסיקה
:מתחםיחדיו.
הבודהה
שכולו
חיה ,עולם
הבודהה.
מדיטציות זורבה
ייחודי לפסטיבל
ואתנושם
הזורבהעולם
2.2
עוצמתיים.
ומפגשים
מטורפות
ריפוי עמוק בנשימה סדנאות נשימה וריברסינג עם המנחים החב
הגוף הפיזי
עוצמתי המחבר
מדובר בסשן
בארץ.
נושם ביותר
2.2עולם זקים
שכולו
ביןעולם
הבודהה.
לפסטיבל זורבה
ייחודי
:מתחם
לגמרי.
אחרת
בצורה
עצמכם
את
תפגשו
בו
הרגשי,
הגוף
ריפוי לבין
עמוק בנשימה סדנאות נשימה וריברסינג עם המנחים
החזקים ביותר בארץ.

3.3עולם אושו :הפסטיבל מושרש על המונח שתבע אושו (המאסטר
(המאסטר
שתבע אושו
מושרש
:הפסטיבל
3.3עולם אושו
החיים
המתענג על
המונחהמודט
זורבהעלהבודהה
השלם,
ההודי) לאדם
האדם
עצמם.
בנפשוהחיים
המתענג על
המודט
הבודהה
זורבה
פנימה במוב
ולהתבונן
שמעיז לגעת
השלם,
האדם
ההודי),עצמם.
מלאה,
במודעות
פנימה
ולהתבונן
לגעת
שמעיז
במלוא
הקיום
ומתענג על
החיים
בנפשוחוגג את
ובו בזמן,
מלאה,
השלם,דעות
תפארתו.
במלוא
מדיטציותהקיום
ומתענג על
החיים
תפארתו .את
ובו בזמן ,חוגג
עבור
במיוחד
שאושו יצר
נתרגל
במתחם
במיוחד עבור האדם המערבי,
וגםיצר
שאושו
מדיטציות
נתרגל
במתחם
שקטות .
אקטיביות
המערבי,
האדם

אקטיביות וגם שקטות .

עם
תרפיהעמוקות
סדנאותתרפיה
סדנאות
האוהב
:הרחם
התרפיה
44.4עולם
עמוקות עם
ובו ובו
האוהב
:הרחם
התרפיה
4.עולם
עצמכםדרך
תפגשואתאתעצמכם
תפגשו
המקום בו
בארץ .זה
הגדולים
המנחים
דרך
המקום בו
בארץ .זה
הגדולים
המנחים
לתוככם .
פנימה
ותתבוננו
לתוככם .
פנימה
עמוקעמוק
ותתבוננו
שונותשונות
מראותמראות
5.5עולם בקול ותנועה :המקום להניע את הגוף ולהתמסר לצלילים
לפתוח
ולהתמסרהקול,
לפתוח את
:המקוםולא
הריקוד עצמו
עולםלהיות
ולתנועה.
לצלילים ו�ל
הרקדן.הגוף
להניע את
בקול ותנוהעה
5.5
הרוח.
אתעם
ולנוע
הרגליים
את האגן,
להניע
את הכל,
לפתוח
הקול,
לפתוח
עםהרקדן.
לרקועולא
הריקוד עצמו
להיות
תנועה.
את הכל ,להניע את האגן ,לרקוע עם הרגליים ולנוע עם הרוח.

6.6עולם היוגה :יוגה מהבוקר ועד הלילה .לפגוש ולהתנסות בשלל
סוגי היוגה הקיימים .מוויניאסה ,דרך שיבננדה ועד קונדליני יוגה.
לפגוש טובה.
באסאנה
ימתח
:יוגהבגוף
היוגהאחד
עולםשריר
ישאר
6לא
ולהתנסות בשלל
הלילה.
שלאועד
מהבוקר
6.

סוגי היוגה הקיימים .מוויניאסה ,דרך שיבננדה ועד קונדליני יוגה.
טובה.שיהיו
והילרים
מרפאים
במרחב
: Healing
Space7.7
באסאנה
תפגשוימתח
בגוף שלא
שריר אחד
לא ישאר

שם בשבילכם בכל זמן להרגע לעכל ולעבד את שפע החוויות
והמפגשים .מקום לקבל שיקוף (בהרשמה מראש) פתיחה בקלפים
הפתוח .שם
והילרים שיהיו
מרפאים
תפגשו
: Healing
Space7.
המדבר
אל מול
במרחבלנוח
או סתם
ולתרגל הילינג
7ללמוד

בשבילכם בכל זןמן להרגע לעכל ולעבד את שפע החוויות והמפ�ג
ללמוד
בקלפים
מראש) פתיחה
(בהרשמה
שיקוף
מקום לקבל
8.8עולם שים.
סדנאות
המציעים
קרקסית"
"פעולה
:בהפקת
הקרקס
הפתוח.
קרקס המדבר
אמניאל מול
של לנוח
בהנחייהסתם
מגוונותהילינג או
קרקס ולתרגל
מנוסים .אנו
ומדריכים

נזמין את הקהל להתנסות באמנות הקרקס :להתאזן ולהתמקד,
תוך
להתמודד עם פחד ולהכיל כישלון ,להציב מטרות ולהתמיד –
8.8עולם הקרקס :בהפקת "פעולה קרקסית" המציעים סדנאות קרקס
מגוונותבאווירה
משחק קליל
מפרגנת .קרקס ומדריכים מנוסים .אנו נזמין את
בהנחייה של אמני

הקהל להתנסות באמנות הקרקס :להתאזן ולהתמקד ,להתמודד
עם פחד ולהכיל כישלון ,להציב מטרות ולהתמיד – תוך משחק
מפרגנת .להכיר ולאהוב את הגוף שלנו ,המשכן
כאן המקום
ואהבת :
באווירה
9.9עולם קליל

המדהים בו אנחנו שוכנים .לקבל את עצמנו באהבה ולצמוח
באהבה .זה מתחם של עומק ושל שקט ,של אתגר ובחינה עצמית,
של עונג וחיבור .ומתוך החיבור המחודש לעצמי נתחבר לחברות,
בריאה.המקום להכיר ולאהוב את הגוף שלנו ,המ�ש
ואהתבת  :כאן
לזוגיותעולם
9.9
ולאהבה

כן המדהים בו אנחנו שוכנים .לקבל את עצמנו באהבה ולצמוח
באהבה .זה מתחם של עומק ושל שקט ,של אתגר ובחינה עצמית,
לחברות,
לעומק,לעצמי
הפיזיהמחודש
החיבור
ומתוך
בריאעונג
1010עולם של
אוהב,
נתחברהוא
ללמוד מה
גופכם
וחיבור.את
:להכיר
בריאה.
ולאהבה
לזוגיות
שמקשה עליו  . Super Foodsפה
לפיכם
מכניסים
מה אתם

1313עולם הסנגהה  -מהתעוררות להאהרה :בהפקתה של דיה גולן "ה�ס
נגהה מהתעוררות להארה" .מתחם העומק בו תוכלו לשאול את כל
השאלות שיושבות בכם ולא קיבלו מענה ,לדבר על התעוררות ועל
פנימה .
ולהתבונן
שקטה
במדיטציה
להארה,
הדרך
בצבעים,
המלאה
הילדים
ממלכת
לשבתיותר
:או נכון
הילדים
1414עולם

מוסיקה ושמחה .שם הקטנטנים יכולים למצוא סדנאות מגניבות
במיוחד! מריקוד דרך יצירה ירוקה ועד אגדות .ההורים יכולים
הילדים המלאה
שהם ממלכת
נכון יותר
לסדנאות:או
עולם הילדים
1414
בצבעים,בטוחות.
הילדים בידיים
משאירים את
בזמן
ללכת
הקטנטנים יכולים למצוא סדנאות מגניבות
ושמחה.
שםשופ.
לצ'אי
מוסיקהצמוד
המתחם
במיוחד! מריקוד דרך יצירה ירוקה ועד אגדות .ההורים יכולים
ללכת לסדנאות בזמן שהם משאירים את הילדים בידיים בטוחות.
שופ.
צמוד לצ'אי
המתחם
דוד כהן צדק וקבוצת מסעות הלב
: Cosmic
Lovers
1515עולם

מתרגשים ליצור מרחב בטוח ומוחזק במרחב ,יוגשו תכנים שנאספו
בקפידה ויוגשו על ידי מנחים מובילים ומנוסים ,התכנים יגעו בכל
תקשורת,מסעות הלב
צדק וקבוצת
זוגיותדוד כהן
: Cosmic
עולם Lovers
1515
אינטימיות ומיניות
ויחסים,
האנושית של
הקשת
ליצור מרחב בטוח ומוחזק במרחב ,יוגשו תכנים
מתרגשים
ומודעת.
בריאה
שנאספו בקפידה ויוגשו על ידי מנחים מובילים ומנוסים ,התכנים
כמה דברים שחשוב לדעת על עולם :Cosmic Lovers
יגעו בכל הקשת האנושית של זוגיות ויחסים ,תקשורת ,אינטימיות
ומודעת 18.ומעלה.
בריאהלגילאי
המתחם הואומיניות
בכניסה יחכה לכם/ן איש צוות שירשום אתכם/ןכמה דברים שחשוב לדעת על עולם :Cosmic Lovers
תהיה אפשרות להצטרף.
ברגע שסדנה מתחילה לאהמתחם הוא לגילאי  18ומעלה.מומלץ שתביאו סדין/של וכרית משלכם.המתחם סגור ובכניסה יחכה לכם/ן איש צוות שירשום אתכם/ןוהדלתות )-:
למסע יחד
אפשרותולצאת
ורצון לפגוש
שסדנה המון
ברגעלכם עםמחכים
להצטרף
אהבה תהיה
מתחילה לא
יסגרו.
מומלץ שתביאו סדין/של וכרית משלכם.מחכים לכם עם המון אהבה ורצון לפגוש ולצאת למסע יחד )-:

 1 16.ריפוי בנשימה :מתחם טיפולי ריברסינג אישיים מדובר בסשן
עוצמתי המחבר בין הגוף הפיזי לבין הגוף הרגשי ,בו תפגשו את
עצמכם בצורה אחרת לגמרי .התוצר של תהליך שכזה מאפשר
שכזה
התוצר של תהליך
אישיים.
ריברסינג
טיפולי
1
16.
מין/צ'י/פראנה/
(אנרגיית
חיים
אנרגיית
בנשימה:יותר
ריפוי לחוות
למטופל
חיים (אנרגיית מין/צ’י/
ושלווהאנרגיית
לחוות יותר
למטופל
פנימית.
קלילות
מאפשר יותר
קונדליני),
פראנה/קונדליני) ,יותר קלילות ושלווה פנימית.

חוכב
ולקבל
שלנו
אתהאלדרס
לפגושאת
תוכלו לפגוש
פה תוכלו
17
17
קצתקצת
ולקבל
שלנו
האלדרס
השבט:פה
זקניהשבט:
זקני
1717
טובה.
חייםבשיחה
חוכמתחיים
מת
טובה.
עצהעצה
או או
בשיחה
 :Music Temple1818מרחב שכולו מוסיקה מהנשמה מגוון המוסיקאים
למוסיקה לעב
לג'אמג'ם ולתת
לפסטיבל
מהנשמה מגוון
יבואומוסיקה
שכולו
המגיעיםמרחב
המעולים:Music
Temple1818
ובשירה.
יבואובכלים
לפסטיבללג'אם
המגיעים להצטרף
מוזמנים לבוא
המוסיקאיםהקסם.
שות את
ולתת
לג'אמג'ם
המעולים

למוסיקה לעשות את הקסם .מוזמנים לבוא להצטרף לג'אם בכלים
ובשירה.

 :Zorbazar1919הזורבזאר ,השוק העשיר והמגוון ,אספנו בשבילכם
בסטות עם ביגוד ,תכשיטים ,אקססוריז ,חישוקים ,מוצרים טביעיים
את הלב
הפתעות לשמח
 1919ועוד
השוק העשיר והמגוון ,אספנו בשבילכם
הזורבזאר,
:Zorbazar

בסטות עם ביגוד ,תכשיטים ,אקססוריז ,חישוקים ,מוצרים טביעיים
ועוד הפתעות לשמח את הלב

2020אשרם ספא :פה תוכלו להתפנק על טיפולים אישיים ממגוון מטפב
לים מוכשרים.

אשרם ספא :פה תוכלו להתפנק על טיפולים אישיים ממגוון מטפלים
מוכשרים.

תלמדו לא רק את התיאוריה אלא גם את מעשה הבישול הבריא
עצמו

1010עולם בריא :להכיר את גופכם הפיזי לעומק ,ללמוד מה הוא אוהב,
מה אתם מכניסים לפיכם שמקשה עלויו  . Super Foodsפה תל�מ
הבישולעל
מעשה האוויר
ברזיאתאלמנט
להעמיק
:מרחב
גווניועצמו
הבריא
אלא גם
התיאוריה
הנשמהאת
1111נשימתדו לא רק

דרך תרגולים מעולמות שונים .עבודה של פתיחת הלב הנשימה
והנשמה.

1111נשימת הנשמה :מרחב להעמיק ברזי אלמנט האוויר על גווניו דרך
תרגולים מעולמות שונםים .עבודה של פתיחת הלב הנשימה והנ�ש
התיאטרון :להכיר את המסכות השונות שאנו עוטים
1212עולם מה.

דרך סדנאות פסיכודרמה ,מופעי פלייבק ,משחקי תפקידים
ואימפרוביזציה .כן ,החיים הם במה ואנו השחקנים .

1212עולם התיאטרון :להכיר את המסכות השונות שאנו עוטים דרך
תפקידיםדיה גולן
:בהפקתה של
מופעילהארה
מהתעוררות
הסנגהה -
ואימפרוביזב
פלייבק ,משחקי
פסיכודרמה,
1313עולם סדנאות
העומק בו תוכלו לשאול
ואנו מתחם
להארה".
מהתעוררות
"הסנגהה
השחקנים .
הם במה
ציה .כן ,החיים

30

את כל השאלות שיושבות בכם ולא קיבלו מענה ,לדבר על
התעוררות ועל הדרך להארה ,לשבת במדיטציה שקטה ולהתבונן
פנימה. t
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