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 ״מדיטציה ואהבה ביחד, הן אנרגיות 

תומכות אחת לשנייה. אם אתה אוהב, 
אתה תהיה מסוגל למדוט יותר לעומק, 
אם אתה מודט, אתה תהיה מסוגל 
לאהוב יותר בטוטאליות. הן הולכות 
וממשיכות לעזור אחת לשנייה. לאט 
לאט נוצרת פרמידה בתודעה שלך.
עם הלבנים של אהבה ומדיטציה,
אחד יכול להגיע לפסגות
הכי גבוהות של הקיום״

אושו



ברוכים הבאים,  קודם כל כמה מילים

 כמה מילים מקורהה, 
 מפיק הפסטיבל

קחו רגע נשימה, הסתכלו מסביב, תגיעו, סופ"ש 
מלא ומרגש לפנינו… 

אנחנו רוצים להגיע קודם כל תודה לכל מי שכאן, 
את, אתה, כולכם, כולכן, לא מובן מאליו בכלל, 

אנחנו בזמנים שונים, ולא פשוטים, הפסטיבל חוזר 
השנה, אחרי שנת הפסקה בעקבות הקורונה, זאת 

שכבר חשבנו שאנחנו מאחוריה, אבל אז דלתא, 
תקופה משוגעת ברחבי העולם, לא צריך לספר לכם, 
אתם יודעים מה קורה, העולם מנסה לחזור לשגרה 

חיים, וזה לא כל כך פשוט, אבל זה גם קורה, גם בלא 
מעט מקומות אחרים, והנה אנחנו פה. עכשיו. כולם. 

זה מרגש. 

הסופ"ש הזה, יהיה לרגע מציאות שפויה ואחרת, 
כזאת שבה אנחנו מתכנסים, חוגגים, נפגשים, אולי 

רגע לפני ששוב סוגרים, זכינו שכל זה באמת קורה, 
זה לא מובן מאליו שכולנו כאן וכל זה מתאפשר, 

עבדנו מאוד קשה בשביל זה. 

כמו שאתם יודעים ויודעות, אנחנו קיימים לא מעט 
שנים, ברוכים הבאים לפעם הזאת בשנה, שבה 

אנחנו מתכנסים, פסטיבל אושו שהחל את דרכו 
בשנת 2008 בבית אורן, גדל והתפתח עם השנים, 

הפך למסורת מפוארת וארוכה, עם מלא רגעים 
מיוחדים וכינס אליו אלפי אנשים לאורך השנים. 

זאת הפעם בשנה שאנחנו מכנסים את כמעט כל 
המנחים שפועלים בהשראת אושו בישראל למקום 

אחד, מנגישים את העבודה של אושו, במה שהוא 
בעצם הכנס של אושו בישראל, מפה לשם, כבר 13 

שנה.

זאת הפעם בשנה שהפסטיבל קם לחיים, שכולנו 
מתכנסים, מודטים, חוגגים, עם הרבה מוזיקה טובה, 
חולקים ומחליפים ידע, רוקדים בלי סוף וחיים יחד 

רגע, יש בה תמיד משהו עוצמתי ומדהים ואנחנו 
סופר מתרגשים להיות פה עם כולכם. 

חלק מהמסר והעבודה של אושו, הם השילוב, 
בין מדיטציה לחגיגה, בין מוזיקה לשקט, בין לבד 

לביחד, בין פנים וחוץ. לא, זה או זה, גם זה וגם זה, 

כל אחד בזמן הנכון ובאיזון המתאים. ככה גם בנינו 
את הפסטיבל. עם מרחב המאפשר את זה ואת זה 

ומזמין אתכם לרקוד את זה.

הפסטיבל מציע אינסוף אפשרויות, דלתות, אין דרך 
אחת וטכניקה אחת, יש אינספור דרכים לאינספור 

אנשים, יש מלא דרכים לעשות מדיטציה, יש הרבה 
טכניקות, יש מלא סוגי תרפיה, יש שפע כלים. זה 
הזמן למצוא את הדרך שלך. את האיזון שלך. לפי 

התנסות וחקירה, מה מתאים לך? מה עבד? מה נגע? 
מה עכשיו? הפסטיבל הוא הזדמנות מעולה בשביל 

זה. יש כאן שפע עצום של סדנאות, טכניקות 
וכלים, בשבילכם להתנסות ולראות. 

קחו את הפסטיבל כהזמנה והזדמנות, הקשיבו 
בעיקר לאינטואיציה שלכם, לקריאה שלכם 

מבפנים, מתי זמן לסדנה ואיזו, מה מעניין אתכם? 
מה עובד בשבילכם? מתי זמן לשקט, מתי זמן 

לחברים ובריכה ודשא, מתי לאכול, מתי לרקוד, מתי 
לנוח, זאת חוויה אדירה והזדמנות נדירה, מזמינים 

אתכם לרקוד אותה בקצב הנכון שלכם. 

אנחנו גם רוצים לבקש מכם לשים לב לעצמכם 
ולסובבים אתכם, אנחנו רוצים לייצר מרחב, הרמוני, 

בטוח נעים, אנא שימו לב שאתם מכבדים את 
הגבולות של עצמכם ואת הגבולות של מי שאתם 

באינטראקציה איתו או איתה, בכל שלב בפסטיבל 
ובכלל. תודה. 

13 שנה זאת כבר מסורת ארוכה ומרשימה, זה 
נעשה בהובלה של צוות הפקה מדהים ובעזרה של 

מאות אנשים, רוצה להגיד תודה לכל מי שלקח 
חלק ותרם לעשייה בכל צורה, תודה לכולכם על זה 
שאתם כאן, בואו נעשה פסטיבל מדהים, תהנו מכל 

רגע. 

 קורהה יובל איטח, 
מפיק הפסטיבל וצוות ההפקה.



כמה דברים שחשוב לדעת חברים, 
לשירותכם מידע שימושי החשוב 

 ליצירת מרחב משותף נעים ובטוח. 
אנא קראו אותו בתשומת לב,

ותודה מראש על שיתוף הפעולה:

אינפו ~ מרכז המידע יהיה באזור הצאי שופ. שעות 
פתיחת מרכז המידע הן חמישי 14:00-01:00, שישי 

07:00-01:00, שבת 07:00-18:00. במרכז המידע תוכלו 
לקבל מענה לשאלות כלליות, שאלות בנושא ניקיון, 
אחזקה או כל פניה הקשורה למתחם הגבעה. כמו כן 

באינפו תהיה פינת אבידות ומציאות, לוח סדנאות 
מעודכן הכולל שינויים של הרגע האחרון בלוח 

הפעילויות.

עזרה ראשונה ~ במקרה הצורך פנה/י לקבלת סיוע 
בחדר 1 בבניין ז' הסמוך לאיזור הצאי’ שופ.

 במקרה חירום בלבד!!
 נא חייגו למספר 054-477-5055 

עבור יתר הנושאים אנא פנו למרכז המידע.

צמידים ~ הצמידים מהווים עבורנו סימן לכך 
ששולם כרטיס כניסה. השהות בשטח הבריכה 

והפעילויות מותרת עם צמיד בלבד. במידה ונקרע 
לך הצמיד, אנא גש/י עם הצמיד הקרוע באופן מיידי 

לקופות הפסטיבל, על מנת שנוכל לתת לך צמיד 
חדש ולמנוע אי נעימויות.

לינה בקמפינג ~ האזור המיועד לקמפינג הוא 
חורשת האורנים הנמצאת מאחורי מבני המגורים 

ד' - י'. הקמת אוהלים או לינה במדשאות המרכזיות 
ובין הבין בנייני המגורים, או מתחמי הפעילות 

אסורים בהחלט! אוהל שיוקם בשטח אסור, יפונה 
ללא התראה מוקדמת! הציוד, השהייה והלינה בשטח 

הקמפינג הינו באחריות הבלעדית של האורחים.

הדלקת אש ~ הדלקת אש בכל שטחי הפסטיבל 
אסורה בהחלט! גזיות יוחרמו באם לא תכובד 

הבקשה.

מזון ושתייה ~ דוכני המזון של הפסטיבל ממוקמים 
על המדשאה המרכזית ובמתחם האוכל. מוזמנים 

ליהנות מאוכל צמחוני מגוון, טעים ובריא לאורך כל 
היום - ארוחות בוקר, צהריים וערב, בר סלטים, פירות, 

סנדוויצ’ים, פיצות, שווארמה צמחונית ועוד. בואו 
להרוות צמאונכם בצ’אי שופ המשובח שלנו המציע 

שתייה חמה וקרה, מגוון של עוגות מעולות ופינוקים. 

בג'וס בר - מיצים טבעיים ושייקים משובחים לרענון 
 היום. 

בשביל לשמור על איכות הסביבה ניתן 
לרכוש כוסות רב פעמיות בעלות של 5 ש''ח 

במתחם האוכל והשתייה.

לרכישת כרטיסיית אוכל סרקו את הקוד:

אשפה ואיכות הסביבה ~ לשמירה על סביבה 
נעימה ועל אמא אדמה, אנא השליכו אשפה )כלי 

אוכל, אריזות, ניירות טואלט וכו'( בפחים בלבד.

שירותים ומקלחות ~ לשימושכם מוקדים רבים 
של שירותים וברזי מים הפזורים בסמוך למתחמי 

הפעילות השונים. שירותים ומקלחות עומדים 
לרשות הלנים בקמפינג בסמוך לבית ד' ליד מתחם 
הקמפינג. אנא עזרו לנו לשמור על הסדר והניקיון. 

אנא פנו את המקום בזמן ניקיון השירותים ואפשרו 
למנקות לעשות את עבודתן. אין להשליך לאסלה 

שום דבר שאינו נייר טואלט.

עישון ~ העישון בחדרים, בכל מתחמי הפעילות, 
ובאזור הקמפינג אסור בהחלט! באזורים המותרים 
לעישון מתבקשים המעשנים להשליך את הבדלים 

לאשפה ולהתחשב באנשים להם העישון מפריע!

ההפקה אינה אחראית לאובדן / גניבה / 
קלקול של ציוד אישי, לרבות כסף, תכשיטים 

ודברי ערך. אנא אל תשאירו ציוד יקר ערך 
ללא השגחה בחדרים, באוהלים וברכב.

דברים שחשוב לדעת



עוד בפסטיבל

 הנחיות ומידע שימושי למשתתפים בסדנאות ~ 
על מנת להבטיח את איכות הסדנאות, מספר 
המשתתפים בכל סדנה מוגבל. לכל הסדנאות 
המתקיימות באולמות סגורים יש להגיע כמה 
דקות לפני שעת ההתחלה המצוינת בתוכניה 

על מנת להבטיח את מקומכם. במידה והגעתם 
למתחם והפעילות כבר מלאה, אנא שתפו פעולה 

עם אחרא/ית המתחם וכבדו את הבקשה שלא 
להיכנס. ישנן כמה סדנאות המתקיימות במקביל 

ואתם מוזמנים להשתתף בסדנה אחרת. כמו כן אנא 
הימנעו מפתיחת דלתות וכניסה לסדנה באמצע 
הפעילות, וזאת כדי לשמור על האנרגיה הנבנית 

בפנים ועל איכות הסדנה. לתשומת לבכם הכניסה 
לפעילויות מותנית בהצגת צמיד הכניסה לפסטיבל. 

הפעילות בסדנאות הינה באחריותם הבלעדית של 
המשתתפים.

שוק אמנים ~ מוזמנים להתחדש בשוק האמנים 
המגוון שלנו ולהתפנק בבגדים, תכשיטים, 

ספרים, מוביילים, אקססוריז וכלי נגינה, כמו בכל 
שנה אנחנו נותנים דגש על עבודות יד מקוריות 

ושיתופי פעולה עם אמנים מקומיים. ממוקם 
בדשא שליד הבריכה.

מתחם טיפולים ~ מתחם הטיפולים של פסטיבל 
אושו ממוקם ליד הרחבה המרכזית והוא המקום 

המושלם לבוא לרגע, לעצור את הכל, לנוח, 
להירגע, להרפות ולהרשות לעצמכם להתפנק. 

בעצם הרמנו ספא ל-3 ימים המאפשר לקחת רגע 
בין לבין בשביל לקבל שעה מפנקת של הרפיה 

לתוך המגע. חלק מסוגי הטיפולים המוצעים 
במתחם: עיסוי שמנים, תאילנדי, שוודי, אושו 
ריבאלנסינג, רקמות עמוק, קערות טיבטיות, 

הילינג, רייקי, שיאצו, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, 
עיסוי רפואי, טווינה ועוד.

 עלות:
 ₪120 ל-25 דק' טיפול / ₪220 ל-55 דק' טיפול /

 ₪290 ל-75 דק' טיפול. ביום חמישי הנחה מיוחדת
של 10% על כל הטיפולים למקדימים ומקדימות

מתחם שקט ~ לרשותכם ובשבילכם, הכנו את 
מתחם השקט - אי של 

שפיות בתוך כל ההמולה. 
מתחם השקט הינו חדר 

נעים וממוזג בו ניתן 
למצוא מפלט, שקט 
ומנוחה. צל. הרגישו 
חופשי להגיע, לנוח, 

לעצום עיניים ולהירגע.

 שעות פעילות המתחם: 
שישי 09:00-17:00 / שבת 09:00-17:00

מתחם ילדים ~ מזמין ילדים בכל הגילאים וכל 
 מי שצעיר בנפשו מוזמן:(

במתחם: מקום שקט ונעים, ממוזג עם מזרנים, 
חומרי יצירה, חומרים מן הטבע, ספרי ילדים 

ופעילויות מיוחדות לילדים.
 שעות פעילות המתחם:

שישי 09:00-17:00 / שבת 09:00-17:00

לו''ז מתחם 
הילדים:

שישי
09:00 | מדיטציה ודמיון מודרך – מיכל מדבד

10:00 | ציור מנדלות – מיכל מדבד
 11:00 | יצירה חומרים ממוחזרים - שירה טאוגר 

            ונוי שביט
12:00 | משחקי ילדים - שירה טאוגר ונוי שביט

13:00 | ציור הרגשות לי- גאיה מאיין פרם
 14:00 | יצירה מתוך עולם בעלי החיים - 

            גאיה מאיין פרם
15:00 | תיאטרון סיפור עם שני וייסמן )3-7 גילאים(

16:00 | יצירה בעקבות הסיפור עם שני וייסמן
 17:00 | הכנת צמידים צבעוניים ומגניבים – 

            פיסטוק מור דווה

שבת
09:00 | יוגה ומיינדפולנס בוקר – גאיה מאיין פרם

10:00 | אוריגמי לילדים- מיכל מדבד
 11:00 | הכנת כלי נגינה מחומרים ממוחזרים –

            מיכל מדבד 
12:00 | משחקי ריקוד ותנועה - שירה ונוי

13:00 | צביעת מנדלות - שי רה ונוי
14:00 | תיאטרון סיפור עם שני וייסמן )3-7 גילאים(

15:00 | יצירה בעקבות הסיפור שני וייסמן
16:00 | פעילות סיום הליכת מלאכים ומסיבת 

ריקודים - גאיה מאיין פרם 



שמחים להציג את האמנים וההופעות בפסטיבל

 אנסמבל גיל רון שמע
קפה ג'לאל

המופע קפה ג’לאל, בניצוחו של גילרון שמע – 
משלב מוסיקה ערבית ועברית מקורית ומסורתית, 

 חגיגה מוסיקלית ותרבותית של כל צבעי יושבי 
 הארץ הבוחרים במוסיקה כשער ליצירת מכנה 

משותף של שלום והרמוניה.

חמישי 22:00 | במה מרכזית

חמישי 20:00 | במה מרכזית 

התכנסות הערב המרכזית: 
בדיוק כפי שהיא מתקיימת במרכז הבינלאומי של 
אושו, כל ערב, זה עשרות שנים, מתחילים בריקוד 

של כ10-15 דקות, ממשיכים לישיבה שקטה, משם 
 ממשיכים לשיחה של אושו ומסיימים ברצף שכולל,

ג'יבריש, ישיבה, הרפיה לסיום.

חמישי 00:00 | רחבת הכפר

 מסיבה אל תוך הליל
עדי ברקת

מטיילת ברחבי הארץ בין פסטיבלים והפקות 
שונות עם חגיגה של צלילים מכל העולם ואהבה 

גדולה במיוחד למחוזותיו הטרופיים, נהנית לחקור 
ולשחק עם מקצבים אפריקאיים וההשפעות 

שלהם על מוזיקה סביב הגלובוס. לכמה שעות 
של כיף, פשטות, משחקיות, תנועה ולב :( 

שישי 11:00 | אודיטוריום

 ניסים אמון בהרצאה מיוחדת
אושו - האבא של הניו אייג' 

ניסים אמון ידבר על אושו ועל המהפכה שחולל. 
"מכל המורים שהודו הציעה לעולם, אושו בולט 
מעל כולם. יותר מכל אחד אחר, הוא ידע לשלב 
את הרוחניות ההודית והבודהיסטית, עם נפשו 

המורכבת של האדם המודרני שחי במערב."



שמחים להציג את האמנים וההופעות בפסטיבל

ערן צור
נכון שלא צריך להציג? 6 שנים מאז שביקר כאן 

לאחרונה, משורר הרוק הנודע ואחת מאבני היסוד 
של הרוק הישראלי, ערן צור, חוזר. מופע סולו 
אקוסטי עוצמתי, שנחקק עמוק עמוק בפנים.

שישי 15:00 | אודיטוריום

שישי 13:00 | אודיטוריום

)theAngelcy( רותם בר אור
רותם בר אור, הסולן, הכותב המלחין והרוח החיה 

מאחורי הלהקה הישראלית הבינלאומית המצליחה 
האנג'לסי, מגיע למופע אקוסטי אינטימי שכולל את 
שיריו החדשים בעברית, שטרם יצאו לאוויר העולם. 

שישי 17:00 | כפר המים

מסיבת בריכה בכפר המים 
DJ Doobo – שקיעה

מהמדבר להר, ומהעיר לכפר, כחלק מהמסע 
להפיץ את הגרוב, דובו יגיע ללהטט בין ז׳אנרים 

 שהמכנה המשותף שלהם זה הקצב שמניע.
חגיגה של מוזיקה והחיים עצמם, אם תיכננתם/ן 

לנענע את כל חלקי הגוף זו הרחבה להיות בה!

שישי 22:00 | במה מרכזית

שישי 22:00 | במה מרכזית

Nadav Dagon לייב 360 מעלות
אז תעצמו עיניים קחו אוויר ותתכוננו לערב מלא 
צלילים אלקטרוניים המשתלבים עם טקסטורות 

שבטיות עתיקות, טקסטים מתוקשרים, שירה, 
וקולות שמימיים כשהכל קורה בלייב ע”י ציוד 
אלקטרוני, תופים, כלי הקשה, סמפלרים ועוד 
צעצועים. נדב דגון מתופף העל, במופע קצבי 

מטריף בבמת 360 מעלות.

 התכנסות הערב המרכזית
התכנסות הערב של אושו, בדיוק כפי שהיא 

מתקיימת במרכז הבינלאומי של אושו, כל ערב, זה 
עשרות שנים, מתחילים בריקוד של כ10-15 דקות, 
ממשיכים לישיבה שקטה, משם ממשיכים לשיחה 
של אושו ומסיימים ברצף שכולל, ג'יבריש, ישיבה, 

הרפיה לסיום. 



שמחים להציג את האמנים וההופעות בפסטיבל

 DJ Yonder - מסיבה אל
תוך הליל

 יונדר,  שאמאנית הרחבות, כבר שנת שלישית
ברצף בספוט הזה, לוקחת אותנו למסע מופלא.

שישי 23:30 | דשא מרכזי

שבת 13:00 | אודיטוריום

יהלי סובול
יהלי סובול, יוצר שהמילים שלו שרות והמנגינות 

 שלו מדברות. מהאמנים-יוצרים הבולטים
והחשובים במוסיקה הישראלית, בזכות קול חד 

וברור, ובעיקר ייחודי ומקורי, בין אם זה כיוצר 
 המרכזי בהרכב המיתולוגי מוניקה סקס, כאמן

סולו וכסופר מוערך

שבת 11:00 | אודיטוריום

אורקה
מה נאמר ומה נגיד, אור “אורקה” טפלר, רבת 

Forestt הפעלים, מוסיקאית, זמרת להקת
זמרת ושותפה במיזם “אורות” מנחה מעגלי שירה 

ומעגלי נשים. אורקה מביאה איתה כמה וכמה 
המנונים, הופעה שהיא תופעת לב מיוחדת במינה. 

שבת 15:00 | כפר המים

שבת 17:00 | במה מרכזית

 מסיבת בריכה פרועה
 Ginjah Vibes 

מסיבת בריכה פרועה ורטובה עם מרינה המכשפה 
 ההג'ינג'ית הנודעת ): מרינה מפיקה אירועים

ויוצרת מרחבים ומתקלטת מעל לעשור ברחבות 
מגוונות בכל רחבי העולם, החל מפסטיבלים 

של אלפי אנשים, מסיבות בשלל סגנונות ועד 
למקדשים האינטימיים ביותר. 

סומסום – מופע סיום 
 פסטיבל

 הצוענים חוזרים. חגיגה צבעונית, סוחפת,
 מרקידה, מוטרפת, של חמישה מוסיקאים

על במה אחת. מופע סיום פסטיבל.



סדנאות בפסטיבל

יום חמישי
16:00 | אולם תרפיה | מדיטציית קונדליני של אושו לפתיחת הפסטיבל - יובל קורה איטח

המדיטציה היפה והמושלמת בעולם בת 4 שלבים בני רבע שעה המלווה במוזיקה שהולחנה במיוחד. זהו 
תרגול אקטיבי שעוזר לך לנער מעליך את המתחים והמחשבות, את הדאגות והטרדות.

18:00 | לחשוב מהלב לאהוב עם הראש | אולם תרפיה | דלית אליהו
אנחנו כבר חיים בעולם שהוא יותר אנרגיה מחומר,אם נתעכב שניה על המושג "זמן אמת" נבין שזמן הוא 
אשליה. אמת קיימת ללא ממד הזמן ושם גם מתקיים עולם האנרגיה. הסנסורים שמעניקים לנו "תחושת 
בטן" ו"פרפרים בלב" הם אמתיים וכדי להתנהל בעולם האנרגיה אנחנו צריכים ללמוד להשתמש במערכת 

חושים אחרת, מערכת חושים שמיועדת להתפתחות ולא להישרדות כמו החושים הפיסיים. 

18:00 | להתמסר מחדש - עכשיו יותר מתמיד | אולם יחסים | ד"ר ירון זיו
אנחנו מזמינים אתכם לסדנת ההתמסרות סדנא אשר לאט לאט תכניס אותנו לאווירה של הפסטיבל 

יותר מאי פעם אנו זקוקים לעדנה ובעדינות יותר מאי פעם אנו זקוקים ליד מושטת באהבה מנתק לקשר: 
מריחוק לקרבה, מבדידות לחברה, מעצב לשמחה, מכאב לאושר בואו הצטרפו לשלושת ימי הפסטיבל עם 

יד מושטת עדינה ומלטפת לאווירה הנפלאה של זרימה ופתיחות .

18:00 | מבוא למדיטציות של אושו | אולם מדיטציה | סודאס
הי מדיטציה אקטיבית? למי זה טוב? למה אושו יצר אותן? ומי זה אושו בכלל? כל מה שרציתם לדעת על 

.Wild Wild Country-כל זה ולא רציתם להסתפק ב

18:00 | לפגוש את הילד הפנימי ריברסינג | אולם נשימה ורגש | דישה
הטבע האמיתי שלנו הוא נוצץ ושלם, ככה באנו לעולם. במפגש נשימה הזה נתחבר לילד הפנימי בתוכנו 
ונשחרר את השכבות שמונעות מאיתנו את החיבור אליו ואל האנרגיה האותנטית, אוהבת, קסומה שלו. 

מסע מרגש, עמוק ומשחרר, שמחבר אותנו לטבע האמיתי שלנו.

18:00 | ג'יבריש | אולם התפתחות | בן סובירו
אחת הדרכים הפשוטות והכייפיות לנקות את הרעש בראש ולחוות קצת שקט.

למדיטציה הזאת שני שלבים. שלב הג'יבריש, שזה בית משוגעים קטן של דיבור בג'יבריש ותנועה חופשית 
במרחב. ואז שלב של שקט. התרגול הוא אישי, אין אינטראקציה עם משתתפים אחרים.

00:00 | דקות 7 בגן עדן )מתחילים( | אולם תרפיה | שארנו *
להיות חדש ופתוח בכל רגע. הזדמנות לפגוש את האחר ועצמך ממקום חדש ללא האמונות הישנות שלך 

לגבי עצמך ולגלות שאתה יותר אמיץ ממה שחשבת. )כניסה בזוגות ידיד ידידה למען איזון מגדרי(.

The Art Of Remembering | 00:00 | אולם יחסים | אסים שאול ברכה
להיזכר. זה כל הסיפור. לפי הסופים, כל מה שאנחנו רוצים, צריכים ומחפשים, כבר נמצא בנו. אין מה 

לחפש. רק להסתכל פנימה, לנקות את האבק, לתת ליופי להתגלות. בואו ננסה לעשות זאת יחד.

Humaniversity AUM Meditation | 00:00 | אולם מדיטציה | טאריקה וגבי
מדיטציה דינאמית חברתית בת 14 שלבים, בה נצא למסע מרתק לחוויה הרגשית האנושית שלנו. זהו 

תרגול בלהיות מודע ב"זמן אמת" כשרגשות עולים בנו, מבלי לאבד את המרכז שלנו ומבלי ללכת לאיבוד 
בדרמה… בואו בבגדים נוחים, חולצה להחלפה ובקבוק מים אישי גדול.

00:00 | ריקוד הצ'אקרות האורגזמי | אולם נשימה ורגש | נעמה הנגבי
מדיטציה אקטיבית למיניות בריאה נצא יחד למסע של תנועה, ריקוד, נשימה ומדיטציה בהם נעיר יחד את 

האנרגיה בגוף ובצ'אקרות נפגש בלב עם עצמנו ואחרים ונבין איך אפשר לנתב את האנרגיה המינית שלנו 
להתעוררות רוחנית.

 

 משתתפים ומשתתפות, נא שימו לב: 
אין להשתתף בסדנאות ריברסינג לנשים בהריון ולנוטלי תרופות פסיכוטרפיות.

* הכניסה בצמדים ) לא משנה המגדר נשי/גברי(
**בסדנאות העומק, מספר המשתתפים מוגבל מאוד. הכניסה תהיה לפי סדר הגעה





 00:00 | היומניברסיטי פלאשינג | אולם התפתחות | סודאס
פלאשינג הוא תהליך מודעות רגשי, המאפשר לבטא רגשות מודחקים על ידי ביטוי קולי ויוצר מרחב פנימי 
בו אפשר להתבונן על מה "שבפנים". פלאשינג היא טכניקה אפקטיבית ושלמה של שחרור מתח או רגשות 
תקועים הגורמים לחוסר נוחות ומונעים מאדם להיות מאושר ועם "לב פתוח". התהליך מביא את המשתתף 

לרגע הנוכחי ונותן את ההזדמנות להרפות מהעבר ולהסתכל קדימה כדי ליצור את העתיד הרצוי.

יום שישי

 07:30 | מדיטציית דיינמיק של אושו | אולם מדיטציה | מיטרה
מדיטציית הבוקר הטרנספורמטיבית של אושו. חמישה שלבים שמעוררים משנת הלילה אל החיים. זאת 

טכניקה מאוד אקטיבית שמאפשרת ביטוי רגשי ונקיון פנימי עמוק.

09:00 | ויניאסת בוקר Body Integration - אולם תרפיה | תמיר להב
תרגול יוגה דינמי ומאתגר, מבוסס על סדרה ראשונה באשטנגה יוגה. תרגול שבו נחווה את הקשר בין 

אסאנה לנשימה. נשקיט את הרעשים הפנימיים ונאפשר תחושה בסיסית של מידה ופרופורציה כדי לצאת 
רעננים ופתוחים לכל מה שהיום מציע לנו. התרגול מתאים לכולם.

09:00 | מדיטציית הלב של אושו | אולם יחסים | טרלה
OSHO Heart Meditation 

The heart chakra has an incredible power to transform pain into joy, misery into blissfulness, 

and judgments into compassion. Experience and learn how the heart can do this magic, this 

miracle, in a simple and practical way that can be done anywhere, any time! Based on Atisha’s 

Toglin breathing technique and OSHO’s interpretation of the practice, we will experience this 

powerful tool bringing new, uplifting energy to our sometimes heavy heart space.

Morning Bliss | 09:00 | אולם מדיטציה | שלמה דהרמה
בואו לפתוח איתנו את היום במדיטציית בוקר ייחודית שפיתח שלמה דהרמה - מומחה לתזונה בריאה 

ואורח חיים מודע. המדיטציה משלבת טכניקות של אושו, נשימה, יוגה, פילאטיס וריקוד. חוויה משחררת 
ומיוחדת להתחיל איתה את יומכם.

09:00 | מדיטציית צ'אקרה ברידינג | אולם נשימה ורגש | טאו
מדיטציה פעילה זו משתמשת בנשימה עמוקה, מהירה ותנועת גוף לפתוח ולהביא מודעות, חיוניות ושקט 

לכל אחת משבע הצ'אקרות ולתוך חייך. המדיטציה נעשית בצורה הטובה ביותר על קיבה ריקה.

09:00 | צ'י קונג | אולם התבוננות | אננד וירג
תרגילי תנועה נשימה ומודעות. המשפרים ומגמישים את תנועת הגוף, מגדילים את השליטה בגוף נפש 

ומטעינים את הגוף באנרגיית חיים חיובית. 

09:15 | מבוא למדיטציה | אולם מודעות | מיטרה
מבוא למדיטציה היא סדנת בוקר והיא מיועדת לכל אדם בלי קשר לנסיונו.

בסדנא נחזור ונזכיר את עקרונות הבסיס של הישיבה השקטה והפשוטה וחשיבותם ועל ההקשר הרחב 
והעמוק יותר של המדיטציה לחיינו ולאופן שבו אנחנו מתהלכים בעולם. נשב בחיבוק של הדממה ובחושך 
של עצימת העיניים ונתרגל הקשבה. ועם החושים שלנו ניזכר בתשומת הלב. בסופה של הסדנא, אם הזמן 

יאפשר לנו, נאפשר שיתוף שאלות ותהיות שעלו לנו עכשיו ובעבר בעקבות התנסויות במדיטציה. 

09:00 | הילד הפנימי ואני | אולם התפתחות | דישה
מפגש מרגש עם הילד הפנימי שבתוכנו. איך הוא משפיע על החיים שלנו היום? בתוך כל אחד מאיתנו 

מסתתר ילד, תמים, שמח, יצירתי, אוהב. עולם במלואו. לעיתים הילד הזה טומן בתוכו את הסיבה ל- 
overreacting, לעיתים הוא טומן בתוכו חלק מהרגשות שאנחנו מרגישים ולא תמיד יודעים את הסיבה 

להם/ דרך תנועה, כלים מהילד הפנימי, דמיון מודרך, נשימה וחוויה חושית, נצא לפגוש את הילד שהיינו, 
נשחק איתו, נתחבר לאנרגיה המופלאה שלו, בתוך ריפוי מופלא של העבר.





סדנאות בפסטיבל

09:00 | עושות ריסטרט - )נשים בלבד( | אולם גוף ותזונה | נגה שמש
לכולנו יש צורך לעשות ריסטרט מדי פעם, לעצור את כל מה שאנחנו עושות, להיכנס פנימה ולהתחבר למה 
שחשוב לנו באמת. בסדנת הנשים הזו, נאפשר לחיבור הזה לקרות, נלמד איך עושים אותו גם בחיי היום יום 

ואיך להביא יותר מהאיכויות של שקט, נשימה, שמחה וחיבור אל תוך כל אחת מהפעילויות שלנו. בסדנא 
נגה תעשה שימוש בכלים של NLP, מדיטציה, נשימה יוגית ותנועה מודעת. מספר המשתתפות מוגבל. 

Jivan Sunder | 11:00 | סאטורי | אולם תרפיה
Satori is a unique and transformative process which addresses the basic seeker's question, 
'Who Am I?', through working with a simple communication technique, leading us to 
experience ourself and reality immediately and directly.

11:00 | אינטימיות | אולם יחסים | ד"ר ירון זיו
מהי אינטימיות הנוצרת בין בני אדם? בסדנה נחקור את מושג האינטימיות לפי מסריו של OSHO נחווה 

יחדיו את המרחב בו נוצרת אינטימיות עמוקה, נאפשר לעצמנו לעבור דרך הפחד מאינטימיות כדי לבנות 
מרחב אנושי בריא יותר עמוק יותר המביא איתו תחושת אושר והתעלות.

Morning Bliss | 09:00 | אולם יחסים | שלמה דהרמה
בואו לפתוח איתנו את היום במדיטציית בוקר ייחודית שפיתח שלמה דהרמה - מומחה לתזונה בריאה 

ואורח חיים מודע. המדיטציה משלבת טכניקות של אושו, נשימה, יוגה, פילאטיס וריקוד. חוויה משחררת 
ומיוחדת להתחיל איתה את יומכם.

11:00 | להסתובב אל הלב | אולם מדיטציה | אסים שאול ברכה
הסופיות הינה מסורת שנולדה מתוך תבונת הלב וגם מובילה לשם. המחול הסופי מזוהה כמובן עם 

הסופיות ועם הדרווישים המחוללים, אבל ה"סיבוב" שימש מאז ומעולם ובמסורות רבות כדרך להתמסר, 
להתחבר ולהזכר בשמיימי. "בדבר" הזה שמעבר למילים ולהבנה. נשכב, נשב, נעמוד, נרקוד, ננשום, נמלמל. 

נמתח, נפתח, נשחרר, נתרחב. עד שנתקרב. אינשאללה. 

11:00 | מסע נשימה | אולם נשימה ורגש | יובל בנטמן
הנשימה יודעת את סודות החיים, כמו שהנשמה שלנו יודעת את המסע אליו היא באה.. הנשימה היא 
מורת הדרך, יומיומית ורוחנית, מפיחה חיים חדשים ומזינה את הנשמה בכל רגע ורגע. מזמינה אותנו 

לחבור אליה למסע.

11:00 | מדיטציית נדהברהמה | אולם התבוננות | אננד וירג
מדיטציה טיבטית עדינה ועמוקה בישיבה ובליווי מוזיקה. בעזרת המהום, תנועה וכוונה של נתינה וקבלת 

אנרגיה ניצור בתוכנו מרחב מדיטטיבי עמוק ומרפא. אחת המדיטציות הקלאסיות של אושו. אושו על 
המדיטציה: "זוהי מדיטציית מנטרה, ומנטרה היא אחת הדרכים העוצמתיות ביותר. זה מאוד פשוט אך 
יעיל מאוד, כי כאשר אתה מזמר מנטרה או שאתה מהמהם צליל, הגוף שלך מתחיל לרטוט ותאי המוח 

שלך במיוחד. אם זה נעשה נכון, כל המוח שלך הופך להיות תוסס מאוד, וכך כל הגוף. ברגע שהגוף מתחיל 
לרטוט והמוח שלך כבר מזמר, שניהם מסתנכרנים לאחד. הרמוניה. היא בדרך כלל אינה קיימת בין השניים 

– כי בדרך כלל המוח שלך הולך לדרך אחת, הגוף שלך הולך בדרך אחרת. הגוף אוכל, אך המוח חושב על 
דברים אחרים. הגוף מתהלך ברחובות, בזמן שהמוח מעופף רחוק בכוכבים. הם אף פעם לא נפגשים - 

שניהם הולכים על שבילים נפרדים, וזה יוצר פיצול." 

11:00 | קונסטלציה משפחתית | אולם מודעות | טאריקה
קונסטלציה משפחתית היא טכניקה עדינה אך עוצמתית, החושפת ומרפאה את הקשרים במשפחת 

המוצא שלנו. נחשוף דפוסי התנהגות במערכת המשפחתית שעוברים מדור לדור ונבין את הדינמיקות 
החבויות במשפחתנו נקבל זוויות ראיה שונות והבנה עמוקה יותר של הדפוסים הרגשיים וההתנהגותיים 
שלנו. נאפשר קבלה מלאה של העובדות במציאות שהתרחשו בעבר ובכך נפתור את ההשפעות המזיקות 
שלהן על חיינו, נביא ריפוי, קבלה והשלמה למערכות יחסים בחיינו. נאפשר לאהבה אשר הוקפאה לזרום 

שוב ולתחושה מאוד עתיקה של נפרדות למוסס את עצמה. האנרגיה בגוף ובצ'אקרות נפגש בלב עם 
עצמנו ואחרים ונבין איך אפשר לנתב את האנרגיה המינית שלנו להתעוררות רוחנית.
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סדנאות בפסטיבל

Sufi Chakra Breathing Meditation | 11:00 | אולם התפתחות | אלה סטיאם
מדיטציה זו משתמשת בנשימה עמוקה דרך הפה, תנועת גוף וצלילים כדי לפתוח ולהביא מודעות, חיוניות 

ושקט לכל אחת משבע הצ'אקרות ובכך גם לחייך. המדיטציה משתמשת בנשימה לכל צ'אקרה, מהבסיס 
לכתר וחזרה לבסיס בשלושה סבבים, כל סבב מתחיל בשירה. החלק השני של המדיטציה הוא ישיבה שקטה.

11:00 | חזרה לטבענו השמח | אולם גוף ותזונה | דלית אליהו
בתור ישויות רוחניות שעוברות חוויה אנושית אנחנו כמהים אחר תחושת השמחה בתוך החוויה האנושית 

שלנו, חוויה שמכוונת אותנו לאן לנוע על מנת ללמוד את מה שהבטחנו לעצמנו. אנו נזכרים בעצם במי 
שאנחנו בעצם ו-RE-MEMBER חוברים חזרה לטבע שלנו.

13:00 | כתיבה ותנועה אותנטית | אולם תרפיה | סיטארה
נרקוד לארבעה רגשות שונים ונמלא בהם את כל גופנו. מהמקום הזה נשב ונכתוב את כל המלל שקיים 

בראש שלנו וללא סינון, בצורה אותנטית וכנה. כך נוכל לנקות את המוח החושב שלנו ממשפטים מיותרים 
ונאפשר מרחב חדש לשקט.

13:00 | מקל הבמבוק החלול | אולם יחסים | מורן אמביקה
מדיטציה טנטרית רכה, הכוללת תנועה ומגע עדין. לחקור את האנרגיה הזכרית והנקבית שלנו - נעות 

זו לצד זו, בנפרד וביחד. מניעות את אנרגיית החיים ומפעימות את הלב. את המדיטציה יצר סוג'יי, מתוך 
חקירה של התנועה הפנימית של האנרגיה הטנטרית.

Jivan Sunder | 13:00 | הריקודים המקודשים של גורדג'ייף | אולם מדיטציה
Gurdjieff Movements are a collection of structured movements/dances created by the 
Armenian spiritual teacher, G.I.Gurdjieff (1866-1949) Gurdjieff developed the work to create in 
us what he called 'presence of being'– the quality of presence, awareness and meditation.

13:00 | פלא הנשימה - ריברסינג | אולם נשימה ורגש | טאו
אושו אומר שהנשימה היא החיים עצמם, היא הדבר הראשון שאנחנו עושים בעולם והאחרון. בסשן הבא 

אנחנו הולכים לחקור את פלא הנשימה ולגלות לאיזה מקומות בתוכנו היא יכולה לקחת אותנו.

13:00 | מדיטציית צחוק של אושו | אולם התבוננות | טרלה
Many of us are leading routine, mundane and serious lifestyles not giving ourselves the 
opportunity to just laugh. Do you miss the carefree, innocent fun you experienced as a child? 
This meditation gives us the permission to laugh unconditionally like when we were children, 
to discover our inner joy, and to increase lightness and love in our everyday lives. 
The laughter will give space for expression, awareness, forgiveness and transformation.

13:00 | הסודות של המאהבים הטובים ביותר | אולם מודעות | אבישג חיה כספי
מה מונע מאיתנו לאהוב בלב שלם? למה רובנו מפחדים מאהבה? מהן אמונות השורש שקיבלנו כ"נדוניה" 
מהבית שבו גדלנו? איך ניתן לחוות קירבה אינטימית ופיזית? מהם תרגולים טנטריים? סדנה משנה חיים! 
עם תובנות עמוקות לגבי הקשרים שלנו עם עצמנו ועם בני זוג. הסדנה פתוחה לנשים וגברים )פנויים/ות, 

זוגות(. הסדנה כוללת תהליכים חווייתיים. בני זוג יכולים להישאר יחד בכל התהליכים. 

13:00 | טיפוסי הגוף עפ"י רייך | אולם התפתחות | שונטל
סדנת עומק מרתקת להבנת הקשר בין אירועי עברנו, מחשבות, אמונות ורגשות שבתוכנו, לבין מבניות 

הגוף בה בחרנו לחיות, וכיצד מבניות זו משפיעה על התפיסות, התגובות, הבחירות והמציאות שלנו בחיי 
היומיום. חוויות, אמונות ומחשבות, מוטבעות, מוחזקות ומעצבות את השרירים, הרקמות, המפרקים, 

השלד ואיברי הגוף השונים, בכיווץ/ שחרור, נוקשות/רכות, סגירה/פתיחה, חוזק/חולשה. הן יוצרות 
מבנה שונה לכל אדם. הדרך בה אפשר לשבור מעגל זה הינה עבודת גוף-רגש-נשימה-תודעה מדוייקת, 

המשחררת ומשנה את המבנה בו התרגלנו לחיות, ובכך משחררת אותו מתפיסות ותבניות ישנות, ומגדילה 
את טווח התנועה, התפיסה הבחירה והתגובה שלנו האנרגיה בגוף ובצ'אקרות נפגש בלב עם עצמנו ואחרים 

ונבין איך אפשר לנתב את האנרגיה המינית שלנו להתעוררות רוחנית.
 



סדנאות בפסטיבל

13:00 | פרחי התודעה מגנו של המאסטר | אולם גוף ותזונה | סמבביה
בסדנה זאת נתוודע ונחווה את התדרים המעודנים והמרפאים של "תמציות פרחי התודעה". סמבביה יצרה 

אותם דרך תקשור עם הטבע, בגנו של המאסטר, בשנות ה-90 בשנים בהם לימדה במולטיברסיטי בפונה, 
הודו. נשתה יחדיו מתרכובת של תמציות פרחים הפותחות אותנו לרגישות יתר. נשתמש בקלפי הפרחים 

למדיטציה, לריפוי אנרגטי )הילינג( ואיזון של הצ'אקרות השונות.

15:00 | שינוי הרגלים | טיפוח תודעת מאסטר | אולם תרפיה | רפיק
אושו: "החיים הם זרימה - אבל הרגליך הם קבועים. ככל שהרגליך מקובעים, כך תיסגר בפני החיים... 

הרגלים הם הדרך הבטוח לחיות אוטומט כמו רובוט. אתה לא מחליט. הרגליך מחליטים עבורך".
בשפע של תרגילי מדיטציה קצרצרים נתחבר לדמות הצופה, ונבין איך לגייס אותו למשימת שינוי 

האוטומטים שלנו. מלהוריד הרגלים נפשיים: ותרנות / דחיינות / כעסנות / דאגנות / פומו... דרך להוריד 
חומרים: ניקוטין / קנאביס / סוכר / סמארטפון/ פורנו... או להוסיף הרגלים מטיבים: תפילה / מדיטציה / 

תזונה בריאה / כושר וכו'.

15:00 | **מצפן חי ונושם - ריברסינג | אולם יחסים | קרן אהרוני ברס
ריברסינג היא שיטת ריפוי עוצמתית. דרך נשימה מעגלית, נחווה מקלחת אנרגטית חוויתית ומטהרת. 

הפעם יתמקד הסשן בהפעלת המצפן החי בנו: בהתבוננות על הגוף נפש שלנו, וקריאת התחושות 
והאיתותים המגיעים ממנו כהדרכה חכמה שתמיד בעדינו, מכוונת אותנו קרוב לטבע של הנשמה שלנו. 

נלמד כיצד להפעיל את המנגנון הטבעי והמולד הזה ונצא איתו להרפתקאת נשימה.

15:00 | מדיטציית נטאראז' | אולם מדיטציה | ג'יוואני
נאטארז' היא האנרגיה של הריקוד. זהו ריקוד כמדיטציה מוחלטת, שבה כל חלוקה פנימית נעלמת 

ומודעות עדינה, רגועה נותרת. המדיטציה נמשכת 65 דקות ויש לה שלושה שלבים.

15:00 | נשימה והילד הפנימי | אולם נשימה ורגש | סיטארה
בתוך כל אחד מאיתנו שוכן ילד פנימי בעל זכרונות, מחשבות, רגשות, כאבים ושמחות מעברנו. בסדנה 

זו ניזכר באותו ילד/ה שהיינו ובעזרת כלי הנשימה נאפשר לאותן רגשות ותחושות להתבטא ולהשתחרר 
ממערכת העצבים שלנו ומחווית חיינו.

15:00 | פות בעיניים פשוטות )לנשים בלבד( | אולם התבוננות | קימאיה רות איילה
מסע נשי להתחברות מחודשת עם הגוף הנשי, האינטואיציה הנשית והעצמה הנשית דרך התבוננות 

בחלק הגוף שלנו שכוסה בשכבות של בושה, הסתרה, בורות ופחד- הפות. בעזרת שיח, נשימה, תמונות 
ומדיטציה, נצא יחד למסע משותף לגילוי מחודש והתבוננות בעיניים פשוטות בנפלאות הפות.

15:00 | בחזרה אל הגוף - פולסיישן | אולם מודעות | אלה סטיאם
בסדנה זו נחזור אל הגוף ונתחבר אליו מחדש באמצעות הנשימה, האזנה לתחושות הגוף, תרגילי גוף 

מקרקעים וריקוד תוך כדי תקשורת עדינה עם עצמנו ועם הקבוצה. פולסיישן זו עבודה לחקירה עצמית, 
צמיחה, טרנספורמציה אישית ומדיטציה, הסרת השריון והחזרת הזרימה הטבעית של האנרגיה בגוף, 

חיבור לביטוי ספונטני ואותנטי וחיבור לחיוניות באמצעות שחרור רגשי.

15:00 | **גוף הרגש - סדנת עומק | אולם התפתחות | אסף רבי
סדנת עומק: גוף הרגש. מה תפקידם הייחודי של רגשות בחוויה האנושית? כיצד הם קשורים לבריאות, 

מחלה ולחוויית חיים מלאה? בסדנה נכיר מודל רגשי חדש ומרתק, נתרגל כלים ייחודיים לאיזון רגשי 
והנעה רגשית, נשאל הרבה שאלות, ובעיקר - נקבל דרכה פרספקטיבה חדשה על הנושא החשוב הזה 

שמשפיע רוחבית על כל תחומי החיים שלנו.
 

15:00 | דהרמה ואמנות אחזקת הגוף | אולם גוף ותזונה | שלמה דהרמה
בהרצאה זו נלמד איך הגוף מזין את עצמו ברמה התאית, איך אפשר לחסוך לגוף אנרגיה רבה בעיבוד 

המזון. נלמד אודות מזונות העל הנפוצים שהינם מזון מרוכז ונגיש לגוף, ומהם אבות המזון העיקריים. 
נרחיב על כוחם של צמחי המרפא וכיצד הם משפיעים על מערכות שונות בגוף.



סדנאות בפסטיבל

17:00 | על גברים, נשים ואהבה | אולם תרפיה | ד"ר ירון זיו
בסדנה הזאת נחקור ביחד את מהות האהבה בין גבר לאישה באמצעות מדיטציה רכה, תנועה ומוסיקה 

נפגוש ונחווה יחדיו את מהות האהבה הרומנטית. כיצד ניתן להגיע ולהשיג אותה? כיצד לשמר אותה 
לאורך שנים? כיצד לרענן מחדש אהבה שנשחקה. "אהבה היא מצב בו שני חלקי אגו מחליטים להתאבד 

.OSHO - "ולהתמוסס יחדיו

17:00 | יוגה ביחד | אולם מדיטציה | תמיר להב
סדנא כיפית וקלילה לקבלת שבת, שבה נחווה את איכויות הריפוי של המגע. נתרגל יחד בזוגות יוגה 
קלאסית, תוך הירגעות והכלה. נחווה קשר במגע, איזון ושיווי משקל. ננסה להגיע להקשבה הדדית, 

לתקשורת פתוחה, מודעת ואיכותית, ונקווה להכיר ולפתוח את הלב. )לא חובה לבוא בזוג(.

17:00 | תסתכל לי בעיניים | אולם נשימה ורגש | מורן אמביקה
הטנטרה מדברת על אנרגיית חיים. זוהי הזדמנות להתכנס ולהכיר את האנרגיה הראשונית שתוכנו, 

להתחבר אל הגוף שלנו ומתוך הליבה, לצאת אל מפגש עם אנרגיה נוספת.

Devapath's Lion's Heart Meditation | 17:00 | אולם התבוננות | טרלה
Devapath is an OSHO therapist since the 70's and designed a number of meditations according 

to OSHO's Psychology of the Buddhas. Lion's Heart Meditation is an 8 stage process where we 

relate and express our lion-like, primal energy. It is done individually, looking into a mirror, or 

across from a partner. 

17:00 | מיניות נשית, מהי? )לנשים בלבד( | אולם מודעות | אבישג חיה כספי
למה אישה אמורה להוביל במיניות? איך התניות חברתיות ותרבותיות משפיעות על התנהגותנו )גם 

המינית(, ובחירותנו בבני זוג מסוימים, ובעיקר מהי ההתנהלות שלנו מול עצמנו. למה 70% לא מגיעות 
לאורגזמה נרתיקית? סדנה "מאירת עיניים" שתצאי ממנה מיודעת, מועצמת ובטוחה יותר בעצמך. כולל 

תרגולים טנטריים ותרגול סודי לאורגזמה נרתיקית. הסדנה מתקיימת במרחב נעים, מאפשר ובטוח. תצאי 
מהסדנה עם הרגשה ותחושה של התרחבות, התחדשות, התרגשות, למידה וגילוי, והיכרות עמוקה ואוהבת 

יותר עם עצמך.

17:00 | התעוררות - חיי עם אושו | אולם גוף ותזונה | סמבביה
זהו שמו של ספרה החדש של סמבביה אננד היוצא לאור בימים אלו. בגיל 21 יצאה סמבביה את הארץ 

למסע, שבמהותו חיפוש פנימי להבנת עוצמה ומשמעות החיים. כיום היא חוגגת 40 שנה מאז פגשה 
בדרכה את אושו שבהחלט שינה את חייה. במפגש אינטימי מלב אל לב סמבביה תחשוף בפנינו את סיפור 

חייה האישי עם אושו מאז שפגשה אותו לראשונה בשנת 1978 - איך היה לחיות בקהילות השונות של 
אושו ברחבי העולם ומה באמת קרה שם...

18:45 | מדיטצית קונדליני של אושו | אולם מדיטציה | ג'יוואני
המדיטציה היפה והמושלמת בעולם בת 4 שלבים בני רבע שעה המלווה במוזיקה שהולחנה במיוחד. זהו 

תרגול אקטיבי שעוזר לך לנער מעליך את המתחים והמחשבות, את הדאגות והטרדות.

00:00 | 7 דק' בגן עדן )ממשיכים( | אולם תרפיה | שארנו*
זו הזמנה להוריד את ההגנות ולהתקרב באמת אל האחר. אתה לא הסיפור שסיפרת לעצמך. שאל את 

עצמך: איך האדם שאתה רוצה להיות היה פוגש את האחר/ת? ואז הכל אפשרי.

Humaniversity AUM Meditation | 00:00 | אולם מדיטציה | ד"ר ירון זיו וסודאס
המדיטציה המדהימה הזאת אשר נוצרה על ידי VEERESH תלמידו של OSHO מעבירה אותנו דרך רכבת 
הרים רגשית הכולל בתוכה מפגש עם רגשות פחדים ותשוקות אשר בדרך כלל איננו מאפשרים לעצמנו 

לבטא אותם בחיי היום יום. במרחב בטוח ומוגן נאפשר לעצמנו לחוש ולבטא תחושות ורגשות אלו להגיש 
תחושת התעלות מלאה ונסיים בהליכת מלאכים )תעלת האהבה( אשר תעטוף אותנו בחיבוק רך, עדין ואוהב.

 



סדנאות בפסטיבל

00:00 | להעיר את החושים | טנטרה | Become ONE with your senses | נעמה הנגבי 
| אולם יחסים  טקס מדיטטיבי, חושני ועמוק, מתוך ספר הסודות של אושו – ה"ויגיאנה בהיראווה 

טנטרה" שנועד להפגיש אותנו עם הפוטנציאל והמהות האמיתית של עונג החושים. נטעם, נרגיש, נגע, 
נריח, נקשיב, נרקוד, נמדוט….ללא ערום, ללא מגע מיני.

00:00 | הקלפים והמימד האחר | אולם נשימה ורגש | מיה רבינוביץ'
כיצד הושתלו בקלפים של אושו קודים למראת הנפש, כיצד ניתן לראות את הקושי ולהפוך אותו על ידי 

מודעות לאיכות. מסרים אישיים לכל אחד בדרך הולמת בקבוצה.

00:00 | מדיטציית גורישנקאר | אולם התפתחות | עדי סקופ
זוהי מדיטציה לעין השלישית. אושו אומר עליה שאם הנשימה בשלב הראשון נעשית נכונה, דו תחמוצת 

הפחמן הנוצרת בדם, תגרום למתרגל להרגיש High, כאילו הוא יושב על פסגת האוורסט. הHigh הזה 
יימשך גם לשלבים הבאים של מבט רך )גייזינג(, תנועה רכה וספונטנית )לטיהאן( ודומיה שקטה.

בואו ללמוד איך להניע את הגוף  

תוך כדי ריחוף.

שיטת סולם יעקב תגלה לכם עולם

תנועה חדש, משקם, מאזן ומשחרר. 

 

דוכן התנסות, הדרכה וטיפול:  
  • קבוצות או יחידים לילדים ולמבוגרים.

  הרפיה ומגע מבעד לערסל. 
 • מתאים לכל רמות הכושר והגמישות, 

 מומלץ לטיפול בבעיות גב.
 • מחירי מבצע לרוכשים בפסטיבל! 

 

יום שבת
07:30 | מדיטציית דיינמיק של אושו | אולם מדיטציה | בן סובירו

09:00 | פסיכו-יוגה-תרפיה | אולם תרפיה | שונטל
יוגה נעימה מלאת התבוננות פנימה, לשחרור אינפורמציות עבר. בעדינות ורכות, נשחרר את משקעי העבר, 

את ההרגלים והדפוסים המוטבעים בנו, נמלא ונניע את האיברים בנשימה ואנרגיית חיים חדשה, ונאפשר 
לגוף הקל המשוחרר חופש ליצירת חיים חדשה.



סדנאות בפסטיבל

09:00 | אלכימיה של אהבה | הצ'אקרה הרביעית | אולם יחסים | טרלה
When we take the opportunity to look at ourselves from the perspective of the heart, we may 
be surprised by what we discover. The heart space is compassionate, spontaneous, sensitive, 
playful & expressive. As we become more connected to our heart space, and therefore more 
alive and awake, the expansiveness we experience makes room for our truth to unravel, our 
love to flow more easily and our authentic selves to shine.

Dancing Buddhas | 09:00 | אולם מדיטציה | אולם מדיטציה | שלמה דהרמה
מדיטציה אקטיבית - מסע מוסיקלי של תנועה ריקוד וקשב דרך מקצבים שונים של מוסיקה וטכניקות 

שונות של שלמה דהרמה

09:00 | ריברסינג והתעוררות | אולם נשימה ורגש | סיטארה
מה זה אומר ללכת מעבר לאמונות מגבילות? מעבר לאשליה אל עבר האמת? מהי חווית ההוויה הטהורה? 
שילוב בין עבודת גוף פיזי ורגשי, שנתמך ע"י הנשימה, לבין נוכחות ערה ומודעת, נחקור ונחווה על גופנו 

כיצד ניתן להשיל סיפורים ומסכות מתוכנו, ובמקומם להתמלא ב-אמת. מהי אותה אמת? נחקור, נשאל 
ונגלה דרך גופנו. ננשום, נסכים ונתרחב.

 09:00 | מדיטציית ג'יבריש | אולם התבוננות | טאו
בלי לדכא את המחשבות שלנו נזרוק אותן החוצה באמצעות הג’יברש המאפשר לנו לשבור את הדפוס של 
זרימת המילים הרציפה. המדיטציה מורכבת משני שלבים: שלב ראשון ג’יבריש, שלב שני – ישיבה שקטה 

ללא תזוזה, ללא מילים ועם גוף רפוי.

09:00 | צ'י קונג | אולם מודעות | אננד וירג

09:00 | אושו נדהברהמה | אולם התפתחות | אסף רבי
מדיטציה טיבטית עדינה ועמוקה בישיבה ובליווי מוזיקה. בעזרת המהום, תנועה וכוונה של נתינה וקבלת 

אנרגיה מאפשרת להגיע למצב מדיטטיבי עמוק.
 

09:00 | מדיטציית צחוק של אושו | אולם גוף ותזונה | קימאיה רות איילה
מדיטציית צחוק ניתנה ע״י אושו כתגובה לשאלה של תלמיד שלו שהביע רצון לאפשר יותר קלילות, יותר 

שמחה, יותר צחוק וקצת פחות רצינות וכובד ראש בחיים שלו. מוזמנים ומוזמנות לפתוח את הגוף, הנפש והראש 
ולאפשר לצחוק לנוע מהמעמקים החוצה, לריקוד להחיות אתכםן ולאדמה להזין אתכםן במקצבה המיוחד.

11:00 | להבין את הקולות הפנימיים שלנו | אולם תרפיה | סוגנדהו
סדנה זו היא טעימה לסדנה בת יומיים שמתעסקת בקולות הפנימיים הסותרים שבנו. בלי ספק, עד סוף 

הפסטיבל כבר תשמעו קולות פנימיים רבים שאומרים לכם להיות יותר אוהבים, להיות יותר סקסיים, 
להיות פחות שיפוטיים, להיות יותר אותנטיים, להיות יותר אמפתיים, להיות פחות קנאים... איך להיות אני 

בכל הכאוס הזה?בואו והצטרפו עם כל הקולות הפנימיים שלכם כך שנוכל להעניק להם מודעות אוהבת.

11:00 | מיינדפולנס | אולם יחסים | שארנו
בסדנא נחווה איך להתחבר לרגע הזה, ולאפשר לכל מה שיש להיות להחזיק את הקונפליקטים הפנימיים בקלות, 

ולקחת מרחק קל מכל התופעות הזמניות. הסדנא תכלול ישיבה שקטה - שיתופים ועבודה בזוגות.

 11:00 | מדיטציית נטאראז' | אולם מדיטציה | אופיר חכם
נאטארז' היא האנרגיה של הריקוד. זהו ריקוד כמדיטציה מוחלטת, שבה כל חלוקה פנימית נעלמת 

ומודעות עדינה, רגועה נותרת. המדיטציה נמשכת 65 דקות ויש לה שלושה שלבים.

11:00 | לנשום את החיים - ריברסינג | אולם נשימה ורגש | דישה
ריברסינג אל אנרגיית החיים הטהורה שלי. מסע עוצמתי לתוך המהות שלנו, בדרך נשחרר כיווצים פיזיים, 

מתחים נפשיים, דפוסים מנטליים שלא משרתים אותנו, וננשום לעבר החופש האולטימטיבי להיות מי 
שאנחנו באמת. נפגוש עוצמה וצחוק, רגש ורכות, אהבה ושקט, ועל כנפי הנשימה נניח למחשבות ללכת, 

ונצלול לפשטות שבתוכנו.



סדנאות בפסטיבל

11:00 | מדיטציית סמאסטי )אומנות העדות( | אולם התבוננות | סודאס
מדיטציית מוות של וירש גרסה זו של מדיטציית סמאסטי נוצרה על ידי וירש. הוא שאב את השראתו 

מחזונו של אושו למות במודעות ומספר המתים הטיבטי, הידוע גם בשם הברדו. סמאסטי פירושו מודעות 
או תודעה. בודהה כינה את זה Rightmidnfulness, קרישנמורטי הגדיר אותה כמודעות חסרת-בחירה, 

גורג'ייף דיבר על זה כהיזכרות-עצמית, ואושו הסביר זאת כעדות. ששת השלבים הראשונים הם אפשרות 
להתאמן במוות מודע, חזרה לקראת סוף חייך. ארבעת השלבים הנותרים הם תזכורת לחיות בטוטאליות 

ולהוקיר כל רגע.

11:00 | 7 הנקודות ליצירת הפלא בחיי היום יום | אולם מודעות | מיה רבינוביץ'
הסבר כיצד דרך האורקל'ס מתחברת לקלפי אושו ומאפשרת סלילת דרך להתמודדות יעילה עם 

סיטואציות שונות בחיים. מידע מעניין במיוחד אשר יוביל אותך ליתר דיוק עם המציאות בחייך. נקנח 
במסרים אישיים בקבוצה לכל משתתף.

11:00 | **שינוי הרגלים - סדנת עומק | אולם התפתחות | רפיק
יש שלושה דברים שעליכם לעשות בבואכם לשנות הרגל מזיק או להוסיף הרגל מטיב: להגביל את המאמץ 

בזמן, לכתוב הסכם עם עצמכם, להזכיר לעצמכם את ההתחייבות בטקס בוקר יומי. בסדנת העומק כל 
משתתף יבחר הרגל אחד שהוא רוצה להוריד או להוסיף, ובתהליך מתודי, נכתוב יחד התחייבות שאפשר 

לעמוד בה ואף נצהיר אותה מול המעגל.

11:00 | אושו נאו טנטרה | אולם גוף ותזונה | סמבביה
זוהי סדנה בה נלמד ונחווה את על יסודות עולם הטנטרה בסביבה תומכת ואוהבת: מהי מהות הטנטרה 

לפי אושו? מה בין הצבת גבולות לבין התמסרות? נוכחות וזרימה? נשימה ותנועה להזרמת האנרגיה 
הוויטאלית שלנו – תרגול לפתיחת הצ'אקרות. האנרגיה הגברית והנשית בתוכנו והתקשורת שביניהם – 

איך זה מתבטא במערכות היחסים האינטימיים שלנו?

 13:00 | סודות החיבורים | גוף-נפש-אישיות-חיים | אולם תרפיה | שונטל
בסדנה נלמד מיפוי מדויק של מיקום רגשות, מחשבות, אמונות וזיכרונות באיברי הגוף, נבין את איכות 

המחשבות והרגשות השונים העולים בתוכנו, תפקידם, כיצד הם מופיעים ומתגלמים בנו והכי חשוב: נלמד 
כיצד לאפשר התמרה שלהם בדרך של התבוננות, המקבלת כל רגש וכל התרחשות באהבה, בהתמסרות 

ובזרועות פתוחות. ונפתח פתח לניקוי שיאפשר בריאת מציאות חדשה ורעננה.

13:00 | אושו טראנס-פורמציה | אולם יחסים | טאריקה
ריפוי באמצעות תת המודע. במפגש חווייתי זה נחזור אל עצמנו ונתחבר מחדש עם הגוף: נשמע הרצאה 
מרתקת על הקשר בין הגוף לתודעה וההשפעה ההדדית של האחד על השני. נחווה טכניקה של תרפיה 

מדיטטיבית מונחית, האחרונה אשר ניתנה על ידי אושו לפני שעזב את גופו הנקראת "איזון גוף תודעה"- 
באמצעות שימוש בדמיון מודרך, נערב את תת המודע בתהליך של ריפוי הגוף והנפש - נשחרר מהרגלים 

מזיקים, נגביר את המודעות שלנו, ונביא רגיעה וקלילות לחיי היום יום.
 

No Dimensions Meditation | 13:00 | אולם מדיטציה | אסים שאול ברכה
מדיטציה קסומה בתנועה המשלבת את הריקודים המקודשים של גורוד'ייף והמחול הסופי.

תהליך ממרכז ומשחרר. דרך נפלאה ופשוטה לחוות את המרכז שלנו.

13:00 | לחזור לנשימה - ריברסינג | אולם נשימה ורגש | יובל בנטמן
לאחר שנה וחצי שלנשום במרחב עם עוד אנשים הפך למפחיד ומסוכן, ובאופן לא מודע צמצמנו וסגרנו 

את הנשימה שלנו. הגיע הזמן ללמוד מחדש לפתוח ולבטוח ביכולת של הגוף שלנו לנשום ולרפא את 
עצמו. בסדנת הנשימה המעגלית זו, נלמד מחדש לבטוח ביכולות הרפואה שקיימות בנשימה ובגוף.

13:00 | אושו ויפאסנה | אולם התבוננות | אננד וירג
ישיבה שקטה של שעה - התבוננות בנעשה בתוכנו ללא תזוזה.



סדנאות בפסטיבל

13:00 | אושו והשאיויזם הקשמירי | אולם מודעות | עדי סקופ
סדנה עם התנסות חווייתית, שיסודה במחקר ובמסע אישי של גוף ידע, שהולך ונכחד, שאיויזם קשמירי. 

בסדנה נבין איך השפיע השאיויזם הקשמירי על אושו, והספר שכתב the book of secrets שהוא בעצם 

פירוש לוויגאנה בהיראבה טנטרה, טקסט קשמירי קדום הנחשב למקור של כל המדיטציות. בסדנה 

נראה איך טכניקות מהטקסט הקדום מופיעות במדיטציות האקטיביות השונות של אושו, ולסיום נתנסה 

במדיטציה, מפרקטיקה שאייוויסטית קשמירית.

13:00 | ניקוי רעלים בשיטת MDT | אולם גוף ותזונה | שלמה דהרמה
שיטת Multi Dimensional Therapy – MDT, היא שיטת טיפול רב מימדית )פיזי, רגשי, מנטלי ורוחני(, 

המשלבת טכניקות שונות ועושה שימוש בתפיסות מודרניות של העידן החדש, בשילוב עם טכניקות 

מעולם הריפוי המסורתי העתיק. בואו ללמוד קצת יותר על יכולתכם הטבעית לרפא את עצמכם.

15:00 | האומץ לשנות | אולם תרפיה | ד"ר ירון זיו
נחקור את המרכיבים הנחוצים לנו כדי לחצות את הפחד משינוי נחווה יחדיו את מרכיבי האומץ דרך 

מדיטציות ודמיון מודרך נחצה את גשר הפחד ונצעד אל הלא ידוע לכיוון השינוי המיוחל אותו היינו רוצים 

לעצמנו בחיים בעבודה בזוגיות ובחיים בכלל.

15:00 | מדיטציית קונדליני לסיום הפסטיבל | אולם יחסים | אופיר חכם

15:00 | מדיטציית לב לסיום הפסטיבל | אולם מדיטציה | סוגנדהו
סוף הפסטיבל עלול להיות קצת מטלטל. במהלך הפסטיבל פגשנו כל כך הרבה אנשים חדשים, חווינו כל 

כך הרבה תובנות וחוויות חדשות. חלקן היו אולי מרטיטות, חלקן מאכזבות, חלק מאד מרגשות וחלק לא 

מספיק מרגשות... לפני שנלך הביתה נרצה לאפשר לצ'קרת הלב למזג ולחבק את שלל החוויות השונות, 

הכמיהות החדשות והישנות, ולתת להן מרחב בטוח. פשוט להיות מי שאנחנו ברגע זה.

15:00 | המסת השריון - פולסיישן | אולם נשימה ורגש | אלה סטיאם
בכל פעם שאנו חוסמים דחף אקספרסיבי כלשהו - למשל כאשר אנו עוצרים את הכעסים שלנו, בולעים את 

הפחדים או את הדמעות שלנו, או מסתירים את המיניות שלנו - אנו מכניסים לפעולה מערכת חסימה עוצמתית 

בגוף אותה וילהלם רייך כינה "שריון שרירי". בסדנה זו, בעזרת עבודה עם נשימה עמוקה, עבודה עם הקול 

וטכניקות של תנועה עם הגוף, נשחרר ונמיס מעט את השריון.

15:00 | תבנית הכוח בקלפי אושו | אולם מודעות | מיה רבינוביץ'
מיה תסביר את מהות הקלפים המושרשת מיסודה, מה גורם להם לדיוק והסבר עם נגיעה בהיבט 

ההיסטורי המאפשר את התיקשור המיוחד עימם. כל משתתף יקבל מסרים אישיים בדרך הולמת לקבוצה.

15:00 | המסע אל הלב - חוזרים הביתה | אולם התפתחות | דלית אליהו
מנתינה מכל הלב, תודה מקרב לב, ללכת בעקבות הלב, להיפגש לב אל לב ואפילו עד שברון לב… מהי הסצנה 

האידיאלית שלי? מה אני רוצה? חלום או כוונה ברורה? מה אני רוצה ואיך להשיג זאת – סמלים והתנסויות וכלים 

להגשמה. הדרך למימוש וטיפול במכשולים – אמונות, שיפוטים, פחד, אשמה, טינה וסליחה, החזרה אל הלב, 

מנאיביות לתמימות משלימים את מעגל החיים עם ריפוי והעצמה.

I 15:00 אכילה מודעת I אולם גוף ותזונה I נוגה שמש
איך אפשר בכמה צעדים פשוטים, להשפיע לטובה על רמות האנרגיה שלנו? על הרעב והשובע ואפילו על 

הריכוז שלנו? איך משפיעות הנשימות על האוכל והאוכל על הנשימות בסדנא המשתתפים יחוו את האפשרות 

לשנות את תחושת הגוף באמצעות תנועה, נשימה ואכילה נכונה. השתתפות מומלצת לכל מי שמתמודד עם 

אכילה לא מאוזנת וגם למי שרוצה להבין יותר את הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה של האכילה.מנאיביות לתמימות 

משלימים את מעגל החיים עם ריפוי והעצמה.



אם יש בכם כמיהה 
ללמוד ולהתפתח 

ראשית עבור עצמכם 
ולאחר מכן לשתף 

ולהשפיע על אחרים 
בתחום כל כך מרתק 

ונזקק, זה הקורס 
עבורכם.

 ההכשרה הינה פרטית. 
כמו כן מתקיימים 
מפגשים פרטיים 
 לנשים או זוגות.

www.hayacaspi.com :כל הפרטים כאן  
טלפון: 0504083310



gaby.goldman@gmail.com ~ גבי גולדמן
עיתונאית חובבת אקשן וביבליותרפיסטית אוהבת 
אדם, בתהליך תמידי של למידה והתפתחות. מנחה 

מדיטציות חברתיות ומדיטציית AUM, למבוגרים 
ולילדים. מנחה תהליכי שחרור רגשי ופלאשינג 

מבית היומניברסיטי. 

yaronziv88@gmail.com ~ ד”ר ירון זיו
ד”ר לפסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיסט ממוקד, 

מטפל זוגי ומשפחתי, מומחה בתרפיית הגשטאלט 
ומנחה מדיטציות אקטיביות של אושו.

www.premdeesha.com ~ דישה
מטפלת גוף-נפש בריברסינג, התמקדות, 

קריאה וייעוץ אנרגטי של אושו. מלווה אנשים 
לריפוי ואיזון אנרגטי בכל רבדי הגוף-נפש-מיינד. 

מנחה סדנאות נשימה, מדיטציות ותהליכים 
תרפיים-אנרגטיים.

 דלית אליהו ~  054-8065868 ~
 www.delightguide.com ~ www.mastery.co.il  

~ info@mastery.co.il ~ מלמדת פסיכולוגיה רוחנית, 
מאמנת, מנחה סדנאות, ומלווה יחידים וארגונים 

בהצלחה ביצירת טרנספורמציה דרך השיטה.

בן סובירו ~ מנחה מדיטציות של אושו ותהליכי 
תרפיה מדיטטיבית של אושו.

 טאו אסטחוב ~ 
www.facebook.com/tao.astahov.11

 מלווה תהליכי התפתחות עומק בקליניקה בתל 
אביב ופרדס חנה. מנחה קבוצות טיפוליות ברחבי 

הארץ. עובד בבריאות הנפש.

www.tarikachetan.com ~ טאריקה
תרפיסטית ליחידים, זוגות וקבוצות. עובדת עם 

אנשים במשך למעלה מ 14- שנים, מטפלת במפגשים 
פרטיים ליחידים ולזוגות כמו גם מנחת קבוצות, 

מדיטציות ומדיטציה AUM במרכזי אושו שונים 
ברחבי העולם. לומדת ומתרגלת בודהיזם טיבטי, 

התורם להוספת מימד המדיטציה ואימון התודעה 
לשיטת הטיפול המייחדת אותה. מנהלת קליניקה 

בת"א ובפרדס חנה, ממייסדי מרכז אושו ת"א.

tarlatoday@gmail.com ~ 052-4040231 ~ Tarla
Tarla is offering Chakra Energy Readings 
and OSHO Energy Counseling. She facilitates 
meditations and specializes in Laughter Healing.

~ www.maarag.love ~ מורן אמביקה
www.facebook.com/maaraglove ~מנחה ומפיקה 
את סדנאות מארג. מלווה נשים וזוגות במסע החיים, 

דרך חיבור של גוף ולב. חיבור המיניות והרגש. 
מדריכה למיניות מודעת, מדיטציות ונשימות.

www.elasatyam.com ~ אלה סטיאם
הוכשרתי כמורה ליוגה- תחילת הדרך שלי 

בעבודה עם הגוף. הוכשרתי כתרפיסטית 
בשיטת ״אושו פולסיישן״ – עבודת גוף ונשימה 
ניו – רייכית. את ההכשרה עברתי באיטליה ע"י 
מייסדת השיטה אנישה דילון. מקיימת תהליכי 

פולסיישן אישיים וקבוצתיים.

rabi.asaf@gmail.com ~ אסף רבי
מלווה אנשים בתהליכי עומק של ריפוי וגילוי 

עצמי זה 15 שנים. מנחה קבוצות מוסמך להנחיית 
קבוצות תרפיה מטעם המכון להכשרת מנחי 

 SenseOr.קבוצות בירושלים. בעלים של חברת
technology in service of mankind –, מהנדס 
מערכות מידע וארכיטקט תוכנה. כותב הספר 

”בדרך הביתה“ – אוסף כתבים אינטימיים שנכתבו 
במצבי תודעה גבוהים על המסע הרוחני.

~ Jivan Sunder ג'יוואן סנדר
Jivan has been a sannyasin since 1980. He 
lived and worked for many years at Osho 
Meditation Resort in Pune. He trained at 
Osho Humaniversity in Holland, and at Osho 
Multiversity in Pune. Since the 90s Jivan has 
been leading workshops throughout Europe 
and extensively in the Far East.

jivany@nataraj.co.il ~ ג’יוואני
ממפיקי פסטיבל נאטראז’, מטפל הוליסטי, מנחה 

מדיטציות וגם מנגן בקלרינט.

www.hayacaspi.com ~ אבישג חיה כספי
מחלוצות הטנטרה בישראל, מורת דרך לחיים, 
לאהבה ומיניות. מרצה, מדריכה ומנחה מפגשי 
טנטרה - תרפיה פרטיים לזוגות, נשים וגברים. 
מנחה סדנאות ל"מיניות הוליסטית – דרכו של 

האדם השלם", ניאו-טנטרה, אהבה עצמית 
והתפתחות אישית.

אופיר חכם ~ מנחה מוסמך למדיטציות 
אקטיביות מבית אושו. לומד, חוקר ומתרגל 

מדיטציות אקטיביות. משתתף זה שנים בסדנאות 
ובפסטיבלים של גוף, רגש ותנועה. בעל הסמכה 

בינלאומית כמנחה מטעם הקרן הבינלאומית של 
OSHO ומרכז OSHO TLV. מן המנחים הראשונים 

.TLV של מרכז אושו

אננד וירג - מאסטר ברייקי מורה לצ'י קונג 
ומנחה מדיטציות.

www.withlove.co.il ~ אסים שאול ברכה
חי, לומד ומתרגל את הדרך הסופית. מנחה 

סדנאות תנועה ומדיטציה, מנהל תוכן וממפיקי 
הפסטיבל הסופי.

מנחי הפסטיבל
www.oshoisrael.co.il | יותר מידע אודות המנחים באתר הפסטיבל



www.facebook.com/maya.rabinovich.581  ~  מיה
סופרת, מרצה, מנחה, מפעילה, מטפלת, מאסטרית 

בקלפים, זכתה להכרה בינלאומית גדולה בזכות 
סדרת קלפי הסודות שלה. מיה הכשירה מאות 

קוראים לקלפים ומעבירה מסעות לעבר השמחה 
לכל הגילאים.

nogashemesh.co.il ~ נגה שמש
 NLP -דיאטנית קלינית, מנחת סדנאות מוסמכת ו
Master. מלווה קבוצות ויחידים במסעם לאיזון בין 

הגוף לנפש, לירידה במשקל ולאהבה עצמית.

tantramarga.co.il ~ נעמה קאמלה הנגבי
מהמובילות בארץ ללימודי עומק של טנטרה הודית 

מסורתית, מייסדת “Tantra Marga” – בית ספר 
בינלאומי לחינוך טנטרי. מורה בכירה ומתרגלת של 

טנטרה יוגה. נעמה מכשירה מורים ליוגה טנטרה, 
מלמדת קורסים, ריטריטים וסדנאות עומק של 

התקדשות רוחנית והתקדשות זוגית בדרך הטנטרה 
ומנחה טקסים מסורתיים. 

סוגנדהו ~ www.sugandho.org ~ פרם סוגנדהו 
היא ילידת גרמניה, תרפיסטית בכירה בעלת שם 

עולמי וניסיון של למעלה מ-25 שנה בהנחיית 
סדנאות באירופה, אסיה והמזרח התיכון.

מנחת הקורס לייעוץ אנרגטי של אושו, מתמחה 
בייעוץ וקריאה אנרגטית ומציעה גם מפגשים 

פרטיים. סוגנדהו חיה בישראל ומקבלת השראה 
לעבודתה מהשקט המדברי.

סודאס ~ 69chopchop@gmail.com ~ מנחה 
מדיטציות אקטיביות של אושו, מדיטציות 
חברתיות ומדיטציית AUM, היומניברסיטי 

'פלאשינג ותהליכי שחרור רגשי. מפיק סדנאות 
תרפיה ומדיטציה. בוגר קורס מנחי מדיטציות 
אושו של המרכז הבינלאומי של אושו בפונה, 

הודו, ושל היומניברסיטי בהולנד.

www.facebook.com/Sitara.Healing ~ סיטארה
מלווה תהליכים אישיים ותהליכי התעוררות דרך 

טיפולים ריגשיים, תהליכי ילד פנימי, ריברסינג 
והתמקדות, טיפול במצבי טראומה ופוסט 

.)SE( טראומה בגישת הסומאטיק-אקספיריאנסינג
מנחה קבוצות נשימה ותרפיה, מעגלי שירה, 

מדיטציות אקטיביות ושקטות.

  www.buddhafieldflowers.co.il ~ סמבביה אננד
052-4860131 ~ מורה לטנטרה והילרית, יצרה את 

שיטת ההילינג "תמציות פרחי הבודהה" עם 
תמציות הפרחים לריפוי ואיזון רגשי פנימי עמוק. 
מלמדת מדיטציה, הילינג, מודעות לגוף בתנועה, 

עבודה עם התת מודע - NLP ועוד.

belmon@gmail.com ~ עדי סקופ
מנחה מפגשים מדיטטיביים וסדנאות תודעה, 

הנגזרות מהשאייוויזם הקשמירי, למתחילים 
ומתקדמים. חוקר ולומד מסורות עתיקות 

מהמזרח, בדגש על הטמעת ידע עתיק מהמזרח 
לתוך חיי השגרה והיומיום בעולם המערבי.

קימאיה רות איילה ~ גינקוסופית- גינקולוגית 
הוליסטית, המשלבת את כל מה שלמדתי מעולמו 

של אושו- המדיטציות ועבודת המודעות, 
לצד עבודת נשימה, מגע, הקשבה לילד/ה 

הפנימי/ת יחד עם העולם המופלא של חיבור 
והקשבה לגוף הנשי וכל העוצמות החבויות בו 

אופן כללי ובפות באופן ספציפי.

 kerenberes@hotmail.com ~ קרן אהרוני ברס 
052-4422540 ~ מטפלת רגשית ורוחנית דרך 

ריברסינג והילינג מאז 2003. מלווה תהליכי 
עומק בטיפולים אישיים. יוצרת שיטת 'מצפן 

חי' שמאפשרת חיים מתוך סנכרון פנימי עמוק. 
משתדלת תמיד To walk my talk, נושמת, 

צומחת ומשתנה. בת זוג לצפריר, אמא למורי 
וקשת, חיה ועובדת בכרכור.

רפיק ידידיה ~ מנחה מדיטציה ותיק, מומחה 
להתמכרויות רכות, מפתח שיטת קשת האש 

לשינוי הרגלים.

sharno111@gmail.com ~ שארנו
 תרפיסט ומורה לאינטימיות. חי ולמד שמונה

שנים באושו אשרם. התמחה בטנטרה, אינטימיות 
ומדיטציה. מעביר סדנאות והרצאות ונותן 

טיפולים אישיים.

www.yogalife.co.il ~ שונטל ממן
מומחית בחיבור, איזון וריפוי הגוף והנפש, 

ופסיכו-יוגה-תרפיה. חוקרת מזה 20 שנים את 
הקשר בין אנטומיה מבנית ורגשית לנפש האדם 
וליצירת מציאות מעשית. עוסקת מעל 20 שנה 

ביוגה וריפוי הוליסטי בשיטות המובילות בעולם. 
מורה ליוגה נשית, יוגה זורמת, יוגה רסטורטיבית, 

core--אנוסארה, אשטנגה, דיינמיק יוגה ו
yoga. מפתחת השיטה: ״פסיכו-יוגה-תרפיה״ 
והפסיכולוגיה של הגוף. בעלת ״מרכז בריאה״ 

ליוגה ומודעות וחקר גוף-נפש.

~ www.bodyflow.co.il ~ שלמה דהרמה 
 054-5552280 ~ פורץ דרך, בטכניקות לטיהור 
 ,CLEANSE וניקוי הגוף מרעלים בעזרת צומות

ממציא ומפתח שיטות ניקוי חדשות, המשלבות 
ידע עתיק יומין עם שנים רבות של ניסיון עכשווי.

במהלך השנים שכלל שלמה את שיטת ניקוי הגוף 
מרעלים MDT עד לנוסחה מדויקת, מבוקרת, 

בטוחה ובריאה שבה משתמשים כיום בסדנאות 
.BodyFlow

yogis@walla.co.il ~ תמיר להב
מלמד קבוצות ויחידים. משלב בשיעוריו איינגר 

יוגה ואשטנגה יוגה, פרניאמה ומדיטציה, תוך 
שמירה על עקרונות מנחים: הרפיה, התכווננות, 

התארכות וחיבור לאדמה.

www.neshimot.co.il ~ יובל בנטמן
מטפל ומנחה סדנאות דרך הקשבה לגוף, ריפוי 

בנשימה, מגע וביטוי קולי.
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מפת 
המתחם

בואו נשמור 
על הכדור שלנו

להשיג בצ'אי שופ, בג'וס בר 
ובעמדות הגשת אוכל

*עמדת שטיפת כלים 
ליד מתחם האוכל*

כוס
   ב-5 ₪



קמפינג

קמפינג

קמפינגקמפינג

 

 

 

 

 

 

 
 -

 
 6

5
 

 
 

 - 6
 

 5
7
4
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

כפר
המים

בניין 1

בניין 4

בניין 2

בניין 3

חניה

חניה

כניסה

לפסטיבל

כניסה
לקמפוס

ף
גו

ה
ונ

תז
ו

ה
צי

ט
די

מ

ה
ור

מ
ש

ה 
ני

ח

ה
ני

ח

חניה

W
e
ll
c
o
m
e

C
e
n
te
r

יחסים

 

נשימה

ורגש

מתחם

דים
יל מתחם

וכל
א

מתחם

לים
פו

טי

אודיטוריום

ת ד׳
ת ה׳בי

בי
ת ו׳

ת ז׳בי
בי

ת י׳
בי

ת ח׳
בי

ט׳
ת 

בי
מודעות

מרפאה
בית ז׳

שוק
אמנים

ת
מרכזי

ה 
מ

ב

אינפו

ם
ח

ת
מ

כל
או

וג׳וס ברצ׳אי שופ

התבוננות

תרפיה

התפתחות

שקט

בניין 
5

בניין 
6

בניין 
7

ברזייה

שטיפת כלים

שרותים

ת
חו

ל
ק

מ
 ו

ם
תי

רו
ש

נג
פי

מ
ק

 

כניסה

לפסטיבל




