
 

 

 

 

 לאפריל  19-21 –סדנת אביב בבית אורן 

 

 "מעבדות לחרות"

 צ'י גונג, התנועה והמוסיקה ג'יננג רתק בדרך הממסע 

 

 



 מלון סלינה )מנטור(  בבית אורן

 טבע פינוק ואווירה

המלון שוכן בלב פארק הכרמל, מול נוף עוצר נשימה של ים וכרמל, מוקף 

 פסטורלית.בטבע ירוק ופריחות, באווירה כפרית 

 חדר תרגול מרווח עם חלונות גדולים הפונים לנוף

 

 

 

 

 

 

 



 19/4יום שני 

 התכנסות וקבלת חדרים  15:00

 מעגל פתיחה ותרגול  16:00-18:00

 ארוחת ערב  18:30-19:30

 תופים וריקוד אפריקאי סדנת  19:45-21:15

 

  20/4יום שלישי 

 הליכה ומדיטציה בטבע  7:00-8:00

 ארוחת בוקר  8:00-9:00

 תרגול צ'י גונג  9:00-10:30

 תרגול צ'י גונג   11:00-12:30

 חת צהריים והפסקה ואר 12:30-14:30

 סדנת תנועה וריקוד  14:30-16:00

 )המשך( דנת תנועה וריקוד ס 16:30-18:00

 ארוחת ערב  18:30-19:30

 מדורה ומוסיקה  19:30-21:00

 

  21/4רביעי יום 

 הליכה ומדיטציה בטבע  7:00-8:00

 ארוחת בוקר  8:00-9:00

 תרגול צ'י גונג  9:00-10:30

 תרגול צ'י גונג   11:00-12:30

 חת צהריים והפסקהואר 12:30-14:30

 מעגל סגירה  14:30-16:00



 מורה לג'יננג צ'י גונג  -ענת שרייבר

מתבוננת ורוקדת יום יום אני נושמת וזוכרת שאני אחד עם פעימת היקום. 

 את תנועת הצ'י האינסופית בתוך אינספור רגעי עכשיו שלמים.

לא תמיד זה ככה ולא תמיד זה קל, להרגיש בהירות וצלילות, לקבל את מה  

 שבא, להיפרד ממה שמבקש ללכת.

הכאבים בדרך, ייסורי הנפש ופיתולי הרוח, לימדו אותי עם הזמן והניסיון, 

שאני היא זו שאחראית לפתוח את השדה של הלב שלי, להניע את הגוף 

 ולאפשר לתודעה להשתחרר. 

מתוך הקשבה לתנועת הגוף ותרגול מתמיד של מודעות והקשבה, אני 

תר מן ההולכים בה. מגלה שוב ושוב, שלדרך יש קצב משלה ושהיא חכמה יו

אני סומכת על טבע הצ'י. אני לומדת להתעורר לעשרות אלפי השמשות 

העדינות שבתוכי האומרות כן ו"האו לה"  לחויית הקיום המשותפת שלי על 

 חלקת האדמה הקטנה הזו, תחת השמיים ביחד עם כל התופעות והיצורים.

Hùn Yuán Líng Tōng 

מטפלת גופנפש, ג'יננג צ'י גונג", מורה ומייסדת בשותפות של "המרחב ל

מפעילה את , ענת גונג -שיאצו וצ'י -תחומית, מטפלת ברפואה סינית, זן-רב

 "מרחב טאו" בטבעון. מנחת סדנאות ומסעות ברוח ה"דאו ".

 

 

 
 



 ריקוד ותנועה  -לאורה סופיה

 

רקדנית, מנחה בתנועה ומטפלת פסיכוסומאטית , לאורה תוביל אותנו  

במסע של חקר משחקי לעבר חיבור מעמיק עם הגוף , התרחבות של טווח 

 הביטוי והקשבה פנימה .

השפה התנועתית שלה מושפעת מריקוד מודרני, ג׳אז, אומנויות הבמה 

 ים.וגאגא כמו גם מריקודים נשיים קדומים,פולחניים והוליסטי

 

 

 

 

 

 



 

 ״ וזוהר קרניone man tribe״ -בן אילון

 

כלים אפריקנים בו  10מתופף וירטואוזי, בן יציג בפנינו את סגנון התיפוף על 

זמנית, תוך יצירת קולות עוצמתיים ומעוררי השראה של שבט מתופפים 

 סנגליים מסורתיים.

 

זוהר, רקדנית ופרפורמרית, משלבת את המחול העכשווי עם אלמנטים 

תנועתיים שבטיים ממערב אפריקה. זוהר יצרה שפת תנועה אישית 

 המביאה לידי ביטוי חופש, זרימה והקשבה לגוף. 

בסדנה המשותפת השניים יוצרים מרחב תנועה המרחף מעל מקצבים 

 מערב אפריקאיים מסנגל, מאלי ומדבר הסהרה.

 

 

 

 



              

 - קולינריה השפים טליה וג'ורג' שאוו

 

טליה -נטורופתית ושף הוליסטית יוצרת ביחד עם בעלה ארוחות 

בריאות,צבעוניות ומגוונות שישאירו את כולנו שבעים ומלאי השראה . 

המנות צמחוניות , בסגנון ים תיכוני עם השפעות אסיאתיות . 

 היא מאמינה עמוקות במוצרים אורגניים , עונתיים ומקומיים .

 

 



 

  אסדנהמפיקה ומנהלת  –מליסה נוסטרטבאדי 

 

 מליסה ”, well-beingמנהלת מנוסה של ארועים וסדנאות,  בעיקר בנושאי 

תפיק ותנהל לנו את הסדנא באהבה וברגישות ,בתשומת לב על זרימה 

טובה, יצירת אווירה שלווה, תוך תשומת לב רבה לפרטים הגדולים והקטנים 

 כאחד.

 

 

 

 

 



 ותשלום הרשמה

 

 הרטריט מתאים גם למי שאין הכרות מוקדמת עם ג׳יננג צ׳י גונג. הוא יכלול מאמץ פיזי קל .

 

 מחיר כולל הכל

 ש"ח  2500אדם בחדר זוגי 

 ש״ח 3300בחדר יחיד 

 

 4/9לנרשמים עד  10%הנחה של 

 100%דמי ביטול  9/4ללא עלות , מ  9/4ביטולים: עד 

 

 מחכים לראותכם !

 האולה

 : פרטים נוספים בווטסאפ או טלפון 

 4290649-054 :עפרה קשוב

 3249170-052  :  רונית נבו

 

 ת קורונה שלילית( : קבדימציגי או למחוסנים, מחלימים  הרשמה אצל מליסה )

  L'agence שם החברה: 

 בנק: מזרחי טפחות 

  547סניף : 

 121272חשבון: 

 עבור: סדנת צ'י גונג

 0544952023טלפון: 

www.lagencetailormade.com 

 

http://www.lagencetailormade.com/

