
חידה מסתורית היא הקשר הנצחי בין האדם לטבע. 
יכולים  אנו  והאם  מהטבע,  מושפעים  אנו  כיצד 
להשפיע עליו בחזרה? כיצד אנו יכולים להעמיק 
את  לשפר  מנת  על  הטבע  עם  שלנו  הקשר  את 

איכות חיינו?
התוכן  עולם  ומתוך  בדרכה  הסדרות,  מן  אחת  כל 
מבט  מנקודת  הטבע  מסתורין  את  יחשפו  שלה, 

מעט אחרת ממה שאנחנו רגילים.

עוד  בנו  הטבוע  הידע  סודות  את  יחד  נגלה  בואו 
משחר האנושות

על טבע ואדם, ועל טבע האדם
הזמנה להיסחף למסע של חוויה מעמיקה ואחרת - 
חמש סדרות של הרצאות בנושאי אדם, טבע ורוח.



 מבוא לעולמן הקסום של הפטריות

ונסתרת, שככל  בסדרת ההרצאות נחשף לממלכה מופלאה 
ששומעים עליה יותר, מגלים שיודעים עליה פחות. במהלך 
ההרצאות נפגוש פנים שונות ומעניינות של יצורים מופלאים 
שמהווים חלק קריטי ומשמעותי בבניית המערכת האקולוגית 

בה אנו חיים. 
הזמנה לחוויה בלתי נשכחת ומעשירה

מנחה: מיא גינזבורג

מפגש ראשון 
מבוא לעולם הפטריות

מהי ממלכת הפטריות הזו וכיצד נבדלת מהצמחים ומהחיות, 
הפטריה  חלקי  סקירת  הפטריות,  של  ההתרבות  דרכי  מהן 

השונים והפתעות נוספות לגבי היצור המיוחד הזה.

מפגש שני - פלא 
אין מילה אחרת לתאר את הסוגים השונים והמרהיבים של 
הפטריות הקיימות על כדור הארץ. במפגש נסקור מיני פטריות 

בולטים בארץ ובעולם.

מפגש שלישי
של  המרכזיות  התמורות  מהן  לנו?  חשובות  הפטריות  למה 
בה  האקולוגית  במערכת  חשיבותן  מה  לעולמנו?  הפטריות 
אנחנו חיים, וכיצד הפטריות יכולות לסייע לנו בהצלת העולם? 

מפגש רביעי
התמורות של הפטריות לאדם ובריאותו- כיצד נשתמש בסוד 

הפטריות על מנת לשפר את חיינו?



ריפוי עצמי נחשב ברפואה המודרנית לנס. מעין סוד כמוס שאיש אינו 
הבריאות,  טיפוח  לעבר  מופנית  המודעות  אולם כאשר  עליו.  מדבר 
רמז  הינם  הגלויים,  הטבע  וחוקי  הדרה,  במלוא  הבריאה  מתגלה 

להתנהלות נכונה מול הסמוי מהעין. 
בסדנא נלמד את חוקי הטבע לריפוי ולבריאות. נלמד טכניקות של 

תנועה ומדיטציה, וכיצד להשפיע בעזרת תודעה ערה על חיינו.
מנחה: אורי לנגליב 

מפגש ראשון - מפגש השראה מהם שני החוקים הבסיסיים בטבע 
האדם? כיצד פועלת ההכרה בחיי היום יום? כיצד להשפיע על ההכרה 

לשגשוג?
תירגול של טכניקת העצמה אישית , בפחות מדקת תירגול 
לימוד טכניקת הרפיה והעצמה. ועוד חוקים לבריאות טובה

מפגש שני - חוקי הטבע ברורים לנו, אך כיצד נוכל להשתמש בתובנות 
אלו לטובת העצמת הבריאות שלנו? הצלחות קטנות מובילות להצלחה 

גדולה.
טכניקת "החיוך הפנימי" התמרת מתח לחיוניות

מפגש שלישי - כאשר הנשמה מוארת , גם לילה אפל יהיה קסום. 
כיצד להפוך בעיה ליתרון? כיצד ממדיטציה במקום רועש ניתן להגיע 

לשקט עמוק? תירגול נשימה מעצימה ומלאת אנרגיה.

מפגש רביעי - "השמיים כחולים גם כאשר מתחתיהם יורד גשם". 
כיצד להתחבר לתודעה גבוהה? כיצד להשפיע על חיינו לטובה בזמן 

מנוחה?
תירגול מדיטציית "השמיים הכחולים"

אני כמרפא



 בגוף ראשון - על מסעות עלייה לרגל ברחבי העולם

תקווה לעולם טוב יותר
על מסעות הצליינות ככלי להשגת שלווה פנימית 

ושלום עם העולם. 
סדנא שהיא מסע אל נתיבי ההליכה המפורסמים 
בעולם, דרך סיפורים אישיים של המנחה על חוויית 

הצעידה בהם.
מנחה: מיא גינזבורג

מפגש ראשון
זה  מאיפה  ורקע.  הסטוריה   - לרגל  עלייה  נתיבי 

מגיע, לאן זה הולך?

מפגש שני
בספרד  ג'יימס  הקדוש  של  הייסורים  מסע  כיצד 
)הקמינו דה סנטיאגו( מקפל בתוכו הבטחה לאחווה 

ושלום בין הדתות?

מפגשים שלישי ורביעי
שורשי  על  הסבל.  עם  חיים  משנה  מפגש  על 
חוויה  על  סיפור  לשלווה.  וההבטחה  הבודהיזם 
בודהיזם  זן   - וקסומה  ייחודית  תרבות  אישית של 

ביפן.

*הרצאה זו תתפרש על פני שני מפגשים ותכלול גם 
טעימה ממדיטציית זן יפני, ומפגש עם הריטואלים 
והתפילות הנהוגות במקדשים הבודהיסטים ביפן.

 



המופלא  הקשר  אחר  נתחקה  בהם  מפגשים  ארבעה  של  סדרה 
ולתרבויות שונות סביבנו. במפגשים  בין הצמחים לתרבות שלנו 
ישולבו סיפורים, מסורות, אמונות וכוחות מופלאים השזורים בין 

צמח ואדם.
מנחה: נעמה לינדמן

שירת העשבים והאילנות הגבוהים -  

בין צמחים ואנשים 

מפגש ראשון
חוביזה  בין  מה   - מכירים  שכולנו  צמחים  על  וסיפורים  סודות 

לכניסת השבת? ובין תורמוס לטהרה.

מפגש שני
"והיה כעץ שתול על מים"- על עצים, אנשים ועונות השנה.

 
מפגש שלישי

על לקטות, לקטנות ואוכל שלא קונים במכולת- הזמנה לטעימה

מפגש רביעי
צמחים למען השם – מקומם של צמחים בדתות שונות

*ניתן להוסיף פעילות סדנאית בטבע או בתוך הבית



מפגש ראשון
על משיכה קצת אחרת- מעט מנפלאות חיי המין של הצמחים

מפגש שני
סדר סדר תרדוף - התבוננות על פלאי הסימטריה בעולם הצומח

מפגש שלישי
מיני  בין  שהתפתחה  תיאמן  שלא  התאמה  על  קואבולוציה- 

צמחים, לבין יצורים חיים אחרים, למען מטרות משותפות

מפגש רביעי
מליון גוונים או יותר? על המגוון המקסים של הצבעים בטבע 

וכיצד הם משמשים את האדם עוד מתקופת המקרא.

טבע הצמחים- על עושרו של עולם ומלואו

הצמחים מניעים את עולם החי ואחראיים על תופעות מכריעות 
בטבע! 

כיצד הממלכה היחודיית הזו יודעת לגייס את השמש, הגשם, 
האדמה, החי והאדם לטובתה ולהישרדותה?

מנחה: נעמה לינדמן



נעמה לינדמן 
M.A. ניהול משאבי טבע וסביבה, מורת דרך, מנחת סדנאות שטח ומדריכה להרפתקה ומסע בטבע

וקסמיו,  גווניו טעמיו  והכרות עם תופעות של הטבע על כל  לאחר שנים של עיסוק ב"חכמת השדה" 
מזמינה אותכם להציץ וליהנות יחד איתה בהרצאות ממגוון נושאים מרגשים ומרתקים.

מזמינה אתכם להנאה מהחוויות שהטבע מציע.

וקצת על המרצים:

אורי לנגליב
בטיפול  לעסוק  בריאות מעל עשרים שנים. מאז שהחל  תומכי  ומדריך בתהליכים  הוליסטי  מטפל 
תחילה  והנפש.  הגוף  בתחומי  העוסקים  בקרב  מוכרת  לדמות  והפך  רב  ניסיון  רכש   , טבעי  וריפוי 
התמקד בסדנאות מתחום ''ניקויי גוף ונפש לפי שיטת אן וויגמור'' וסדנאות מיצים, ובהמשך הקים 
יחד עם שותפים חוות הבריאות ''מצפה אלומות", שם שימש כמלווה קבוצות אורחים בתהליכי הניקוי 

והתחזוקה לאורח חיים בריא. 
אורי לנגליב הינו אקטיביסט ויזם פעיל בתחומי הבריאות והרווחה הגופנית והנפשית, בהיבט של אורח 
חיים בריא. כיום הוא הבעלים של חברת "ארקנה" לתוספי תזונה, משמש כמדריך צ'י קונג )אומנות 

הבריאות לפי עקרונות הרפואה הסינית(, מרצה בסדנאות לאורח חיים בריא ויועץ לתזונה בריאה. 

מיא גינזבורג
M.A. ניהול משאבי טבע וסביבה, בוגרת תכנית העמיתים של מרכז השל לשינוי סביבתי. לשעבר מנהלת 
מרכז הדרכה של החברה להגנת הטבע, רכזת בחוגי הסיירות של הקק"ל, ומדריכת צפרות באגמון החולה. 
במהלך השנים עשתה מסעות הליכה ארוכים ומגוונים ברחבי העולם וחקרה את התחום של התפתחות 
רוחנית דרך הליכה ותרבויות ליקוט פטריות ברחבי העולם. כיום מרצה, מובילה סדנאות וסיורים בנושא 

ליקוט פטריות בארץ ובעולם, ומדריכה טרקים ומסעות הליכה באירופה במסגרות שונות.



סדרות המפגשים המוצעות הינן תוצר אשר נבנה מתוך התנסות והתמחות של המנחים 
מול קהלים שונים ובעולמות התוכן המוצעים. ניתן גם לשלב ולערוך התאמות בהתאם 

לקהל המשתתפים.

אורך כל מפגש- כשעה וחצי, ניתן לבצע שינויים בהתאם ללוח הזמנים של הקבוצה.

לפרטים, תיאומים ויצירת קשר, מוזמנים לפנות אלינו:
maya_ga@hotmail.com

054-6432041

naamalin@walla.co.il
054-7768344


