
קמפוס ברושים
משלימה רפואה 
ת“א באוניברסיטת 

הזמנה לאיכויות של חוויה
האירוע השנתי לביוסינתזה

פסיכותרפיה גופנית
מגוון רחב של סדנאות המציעות אפשרויות לגילוי ולהעצמה,

בארבעה נושאים מרכזיים בחיי היום יום של כולנו:

הסדנאות מתקיימות בשני סבבים, בשעה 17:15 ובשעה 19:30 
הסדנאות מתאימות למטפלים ולמתעניינים ללא רקע קודם

ההשתתפות כרוכה בתשלום ובהרשמה מראש.

מבדידות לחיבור
בהנחיית גיל וליאת ארד

הסדנאות המוצעות:
 בעיניים פקוחות

 כשהלב נכון
 להניע את ההנאה

תהליך חוויתי אישי העוסק במעבר 
מחווית בדידות אל חווית חיבור ברבדים 
תוך-אישיים, בינאישיים ועל אישיים.

זוגיות כקרקע לצמיחה
בהנחיית חוה עלי ואורנה שניר

הסדנאות המוצעות:
 צרכים ואמון  בקשר הזוגי

 טריטוריה פרטית בתוך יחסים
 תקשורת זוגית

היחסים הזוגיים כדרך להתבוננות 
וידיעת עצמנו, כמקפצה של 

התפתחות והגשמה.

לב המגע
בהנחיית דניז וינברג

הסדנאות המוצעות:
 מיקוד נוכחות והקשבה
 תמיכה והיכולת לעזוב

 איכויות של חוויה

המפגש עם הסוד שבגוף דרך קשב, 
נוכחות ומגע.

גוף, נפש ומה שביניהם
בהנחיית ד”ר אסף קידר

הסדנאות המוצעות:
 גופנפש: קורות חיים

 גופנפש וחברה
 הרוח שבגוף

הכרה, העמקה וחידוש של תפיסות 
 והבנות שמחזירות אותנו לידע פנימי

שמקשר ומחבר בין כולנו.

לפרטים ולהרשמה
03-6411961 או לחץ כאן 

הסבר על הסדנאות
16.10 9.10 2.10

להניע את ההנאה
האם ההנאה יכולה להיות מקור 
לתנועה עצמית חדשה בעולם?

כשהלב נכון
על אמון אינטימיות והיכולת 

לקבל ולקחת פנימה.

בעיניים פקוחות
לראות מעבר למגבלה ולהבין 

את חשיבותם של הדברים 
שאנחנו לא מקבלים בעצמינו.

תקשורת זוגית
היכולת לתקשר בבטחון בתוך 
קשר, מתוך ידיעה של מה אנו 

רוצים.

טריטוריה פרטית בקשר הזוגי
זיהוי המרחב האישי שלי 

והיכולת לתקשר מה מתאים לי 
ומה לא בתוך קשר.

צרכים ואמון בקשר הזוגי
חשיבותם ומקומם של צרכים 

אישיים במרחב הזוגי.

איכויות של חוויה
לכל אדם איכות פיזית המאפיינת 
אותו. לעיתים האיכות השולטת 
לנוע  האפשרות  על  מקשה 
קדימה. נגלה ונתנסה באיכויות 

חדשות ונעשה צעד לקראתן.

תמיכה והיכולת לעזוב
נחקור ונלמד את הקשר בין 

תמיכה פיזית לבין בניית אמון 
לשם עזיבה פיזית וריגשית.

מיקוד נוכחות והקשבה
מתוך המפגש האינטימי שלי עם 
עצמי אני יוצא ופוגש אדם אחר... 
לבוא אל מרכז הגוף, לחקור אותו 

ולהבין אותו.

הרוח שבגוף
כיצד יכולות פרקטיקות רוחניות 

כמו מדיטציה לסייע 
לאינטגרציה של גוף ונפש 

ולחיות חיים מלאים יותר.

גופנפש וחברה
כיצד משפיעה הסביבה 

החברתית תרבותית שלנו על 
הצורה שהגופנפש שלנו מקבל 
במהלך חיינו? מערכת היחסים 
שלנו עם גופנו הנשי או הגברי.

גופנפש – קורות חיים
כיצד קרה שבעשורים האחרונים 
תפיסות  במערב  וצמחו  נולדו 

אינטגרטיביות של גוף ונפש?


