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כל התכנים ניתנים בחינם מתוך רצון להפיץ אהבה וללא מטרות רווח! תרומה מהבאים היא דבר מומלץ ומוערך  -על מנת שנוכל להמשיך את השליחות .תודה 
שימו לב! כל האירועים יתקיימו בריב"ל  – 25פרט לאירוע ב 13.2המתקיים ברח' בית יוסף  6בכרם התימנים.

תיאור התכנים )או  :מה בדיוק או בערך יהיה שם??(
 : 7.2סינמהפכה – crossroads
סרט מהפכני ותיעודי החוקר את המעמקים של המצב האנושי הנוכחי ואת הופעתה של תפיסת עולם "מבפנים החוצה".
דרך אריגה של תובנות וממצאים מביולוגיה ,פסיכולוגיה ,מדע הרשת ,מערכות מדע ,עסקים ,תרבות ותקשורת ,הסרט חושף את המנגנון הפנימי של החוויה האנושית
מהמאה ה  ,21-ודחק את הצופים לצאת מהקופסה ולאתגר את הנחותיהם על מי אנחנו באמת ,ולמה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים.
בדיקת מציאות מרעננת לכל הצופים !
יוצר הסרט ,יוסף אוחיון ,במאי ,סופר ודובר המבוסס בישראל ובניו יורק ,ידוע בעיקר בשל חתירתו הבלתי הפוסק לשים חתיכות יחד ולהסתכל על התמונה הגדולה.
•
http://crossroadsfilm.com/

 : 13.2לב המסע -קהילה מרחיבה תודעה
לב המסע הוא מיזם חברתי-רוחני ללא מטרות רווח .לקראת  - One Billion Risingערב הכנה והתכוונות :לא ! לאלימות נגד נשים
לב המסע מזמין אותך למפגש של ריפוי דרך תהליכים פנימיים .נשים לב ששינוים שנעשים רק במרחב המציאות ,עלולים לשמר את הקיים ,כי הם מבוססים על אותן דעות
אמונות שיצרו מציאות זו מלכתחילה .שינוי בעולם הפנימי ,שינוי בתודעה ,הוא תנאי מוקדם לשינוי במציאות לטווח ארוך.
מתוך הנחה שהעולם הפנימי של כל אחד ואחת מאתנו מתחזק מציאות חיצונית זו או אחרת ,ננחה במפגש זה תהליך שמאפשר ריפוי ושינוי מוחשי בתודעה ובמציאות.
ריפוי המתרחש הוא אישי ,קהילתי ,וגם חברתי  -מהיחיד לכלל ,ובנוסף המשתתפים יחשפו לכלים מעשיים לתרגול אישי) .המפגש ברח' בית יוסף  6בכרם התימנים(
הארוע בפייסבוק http://www.facebook.com/events/129836513850778/
•
דף הנחיתהhttp://levhamassa.co.il/landing_pages/ripuy-hevrati/ :
•

One Billion Rising :14.2
אירוע בינלאומי שיתקיים ב 14-לפברואר ,יום האהבה ,המזמין מיליארד נשים ואלה שאוהבים אותן ,לצאת לרקוד – לעמוד – ולדרוש את הפסקת האלימות חסרת
הפרופורציות נגד נשים בעולם .אנחנו ממליצים על העצרת מרכזית בתל אביב :טקס פתיחה ,הופעות ,פלאשמוב המוני ,מסיבה ועוד…
הארוע בפייסבוקhttp://www.facebook.com/events/433547336706513/ :
•

עדןִ-מּקֶ ֶדם " :
 :15.2קבלת שבת ושירה יהודית מקודשת החודשית של " ֵ ֶ
"עדן מקדם" הוא מרכז לרוחניות יהודית בתל אביב בהובלת הָ ַר ָּבה ֵאלָה ֵמי רֹום עם מוזיקאים .בואו באשר תהיו ...לתפילה בעלת שורשים וכנפיים במרחב של יהדות חיה,
נושמת ,זזה .יהדות של הרחבת הלב והתודעה ,של שימחה וחופש .והפעם בסימן חודש "אֲ דָ ר" הקדושה שבצחוק והשימחה!!
 :18:00התכנסות והתכוונות לתפילה
 :19:40ארוחת שבת צמחונית משותפת )נא להביא מנה צמחונית לחלוק(
 :21:00-22:30נהפוכו , GOD INSIDE OUT...אישתר וושתי הגיבורות! סדנא/לימוד לקראת פורים בהנחיית הרבה אלה מי -רום ומנחים נוספים )פרטים נוספים בהמשך(
*ארוחת השבת הנה המשך ישיר לקבלת השבת ומיועדת למשתתפים בתפילה בלבד.
*ילדים מוזמנים בשמחה ,אבל אם הם מאבדים סבלנות באחריות אחד ההורים לקחת אותם לחדר אחר לשחק במשחק האהוב עליהם 
הארוע בפייסבוקhttp://www.facebook.com/events/299889496799928/ :
•

 : 16.2ערב הודי בהפקת קבוצת אמה-ישראל
בתוכנית  :מופע מחול הודי בסגנון קאטאק-עם מיאלה  ,אוכל הודי וסרטון על פעילותה של אמה -האם המחבקת.
כניסה בתרומה ,תרומה מומלצת ) ₪ 60כולל את הארוחה( .כל ההכנסות לשם העברת התרומה הלאה.
•לאתר הבית  . http://www.amma.org.il/?p=1950האירוע בפייסבוק https://www.facebook.com/events/471431626254879/?notif_t=plan_user_joined

 :18.2הופעה של אסתאס טונה
מוזמנות ומזומנים למסע מוזיקלי רוחני מרתק ומעצים .אסתאס ,טרובדור ,וגאון מוזיקלי ,מביא את עצמו במלואו עם ודרך המוזיקה שהוא יוצר ומפתיע כל פעם מחדש.
אומנים אורחיםWith Liat Zion, Yonatan Bar Rashi, Zola Dubnikova and other stars!!! :
• הארוע בפייסבוקhttp://www.facebook.com/events/136842659814070/ :

 :19.2זרקור פראנה – החיים ללא הצורך לאכול
סיפור אישי על כוחה של האמונה.
בהרצאה זו נדבר על ניהול אורך חיים פראני .מעט אנשים בעולם עברו תהליך הסבה אנרגטי שמאפשר להם לחיות מאנרגיית החיים עצמה וללא הצורך לאכול .בהרצאה זו
תשמעו את סיפורם האישי של שניים מהם ,ביחד עם הסברים על דרך החיים ותהליך ההתמרה עצמו.

 : 28.2הסימפוזיון – מעירים את החולם
הסימפוזיון הוא סדנה דינמית ,מאתגרת ומעוררת מחשבה ,שבה המשתתפים לומדים מהן האפשרויות העומדות בפניה של החברה האנושית ,ומונעים לפרוץ חסמים ולצאת
לדרך של מחויבות אישית לשינוי אישי וקהילתי .החוויה משלבת סרטי וידאו ,מצגות ,הנחייה ודינמיקה קבוצתית.
הסימפוזיון נוצר ב ,2005-על ידי ארגון הPachamama Alliance. -הוא מוצג ב 60-מדינות ברחבי העולם והניע כבר עשרות אלפי אנשים לקדם חזון נועז לחברה אנושית טובה,
מתחשבת ומשגשגת .הסימפוזיון משלב את השקפות העולם של תרבויות אדמה ושל טובי המומחים הסביבתיים ,יחד עם נתונים חדים על מצב הכדור ,ומסקנות מחקרים
במגוון תחומים ,אקולוגיים וחברתיים.
מארג המסרים והנתונים מתגבש לכדי מסר ברור :יש אפשרות לחיים ברי-קיימא ,וכל אחד מאיתנו יכול לקחת חלק פעיל ביצירתה!
מנחי הסדנה עברו הכשרה מיוחדת בארץ ובעולם ,והם מגיעים להנחיה אחרי שעברו בעצמם שינוי משמעותי בעקבות ההשתתפות בסימפוזיון .חווית הסימפוזיון מייצרת
מומנטום לעשייה ,והוא כלי אפקטיבי להתנעת תהליכי שינוי * .לצפייה בטריילר של הסימפוזיון )מומלץ!( \http://vimeo.com/2217073 -
•הארוע בפייסבוקhttp://www.facebook.com/events/327646754002359/ :

 : 1.3קבלת שבת – אסי רוז ושבטי הקשת
להקת מוסיקת עולם :רגאיי ,אפרו ,ג'פסי ,קובה וכו ..עם אסי רוז שבילה  15שנה בטיולי עולם שם למד ,הלחין ,הפיק והופיע .בימים אלה נמצא בארץ .השירים מפיצים את
מסר האחדות ,אהבה ,שלום והרמוניה .לפרטים נוספים www.assirose.com
• הארוע בפייסבוקhttp://www.facebook.com/events/414747405274995/ :

 : 2.3הזמנה אלוהית--מתעגלים ושרים עם רומי וחפיז
עם אלהיה אייל מור,שמעון לב טהור ,ואבשלום טובלי .
שמעון לב טהור ואבשלום טובלי המוכרים ממעגלי השירה המקודשת המופלאים ,ואלהיה אייל מור הידועה בביצועיה המרגשים לשיריו של רומי במופע "בואו באשר
היו" ,חוברים לערב מיוחד במינו .שירתם האקסטאטית של המשוררים הסופים המופלאים רומי וחפיז ,נשזרים ומשתזרים כחוט השני בתוך שירת מעגל מקודשת
יוצרים חוויה עמוקה וייחודית ,אקסטאטית ומדיטטיבית כאחת .השירים היפיפיים של המעגל ,האוספים את כל הנוכחים אל תוך חויית ההתעלות והאחדות שבשירה
משותפת ,זוכים בעומק נוסף באמצעות מילותיהם של חפיז ורומי הנשזרים ומהדהדים את תוכן השירים ויוצרים הדהוד עמוק בלב ובנשמה .חפיז אומר :קיבלתם
הזמנה אלוהית לפגוש את החבר! אף אחד לא יכול לסרב להזמנה אלוהית! חברים וחברות ,יקרים ויקרות  .קיבלתם הזמנה אלוהית לפגוש את החבר ! בואו.

