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 :תכנים

 הדלקת אש מקודשת אחרי שקיעה

 י המסורת האינדיאנית “לימוד עפ

 י הקבלה“ג בעומר עפ“ל

 שירה וריקוד אינדיאנית 

 שירת מנטרות ותדרים מרפאים

 מסע שמאני בדמיון מודרך

 )אפשר להביא כלי נגינה(אם סביב המדורה ‘ג

 י גונג ויוגה‘צ -מדיטציה בתנועה 

 -Visionבוקר יציאה לטבע ומסע חזון

Quest 

 

הוא אומץ וניבחר בדרך המסורתית ע"י סבתא "מדיסין 

וומאן" אשת ריפוי משבט האפאצ'י להיות ממשיך דרכה 

וכך הפך גם ל"מדיסין מאן" כמו גם למנהיג טקסים 

בקהילתו ובקהילות אינדיאניות נוספות, הוא אדם צנוע 

 ומכובד במקומות רבים כולל החברה המערבית

במשך חייו הוכשר גם ע"י איש רפואה נוסף משבטי 

האפאצ'י, והפך להיות שותפו לדרך הריפוי וחינוך הקהילה. 

כיוון ששניהם גם מוסיקאים חלקו הופעות רבות מול קהל 

במקומות שונים בארה"ב ומחוצה לה,ייחודם שהם 

מתרגמים חלק מהשירים והתפילות האינדיאניות לאנגלית 

ולגיטרה ע"מ לקרב בין התרבויות ותוך כדי כך להסביר 

לעולם המערבי את פילוסופית החיים האינדיאנית 

 ומשמעות השירים הריקודים והתפילות

איש אשכולות רב מעשים כישרון ונתינה ועם זאת אדם  

 עניו וצנוע מלא אהבה הומור ושימחת חיים

 מייסדי :

  sound  &spirit project -הרכב למוסיקה מרפאה   

 לשעבר הפסטיבל הרוחני הראשון והגדול בארץ-פסטיבל סגול

 כפר אקולוגי לאירוח וסדנאות ומרכז לריפוי בתדרים ומוסיקה -וכיום כפר סגול

 האירוח כולל:

 לינה בקמפינג )הביאו אוהלים ( או באוהל משותף  -

 תה אורגני מגינות הכפר יוגש לאורך כל האירוע  -ארוחת בוקר קלה   -ארוחת ערב טבעונית    -

 ש"ח  052: עלות: בגדים חמים וסק"ש, כובע        הביאו 

 /http://www.oshri.org להרשמה מלאו את הפרטים בלינק : 

שנה מטפל  61-, כ02בן אופיר אמור  

 ומדריך סדנאות ברחבי הארץ והעולם. 

מקסיקו ארה"ב גם -שנים בניו  7-חי כ

שנים כמדריך  0בקרב האינדיאנים והוכשר 

-ומטפל בשמאניזם אורבני ע"י המורה הבין

לאומית הידועה אריאדני גרין. רייקי 

מאסטר, מדריך יוגה ומדיטציה, מטפל 

 אלטרנטיבי ברפואה טבעית  ושמאניסטית.

מרפאה, מוסיקאית ומנחה –ו'איט פדר  

קורסים בארץ ובאירופה, מכשירה מטפלים 

ריפוי  - WCH-בשיטה שקיבלה ופיתחה

בתדרים להפעלת קודי האור בד.נ.א, 

מתקשרת דרך שירה, חברה בארגון 

יוזמת את היום   , SHAהמרפאים בקול העולמי

הבינלאומי לריפוי בקול בישראל. הוציאה 

לאחרונה דיסק מוסיקה לריפוי בשם: 

Language of the soul. 

מטפל ברפואה סינית , 06בן  אופיר בירן

 מסורתית בעשור האחרון, מסטר לרייקי, 

 י גונג. פיתח ומעביר את‘י וצ‘צ-מדריך טאי

נפש בדרכים -לריפוי ואיזון גוף“ רן-שיטת בי” 

טבעיות. מנהל כיום את מרכז אושרי לרפואה 

 ג.“סינית וריפוי טבעי בר

אופיר משתמש בכלי ריפוי שונים מרפואה 

סינית, איזון אנרגטי, ליווי רוחני ,מדיטציה 

 מודרכת וריפוי בצליל.

שנה באומנויות  65אופיר בעל ותק של מעל 

 לחימה ונסיון לימודי רב באסיה 

מטפל ומלווה תהליכים אישיים  -אורי נצר

מוסיקאי, מנחה  .ומוציא מסעות חזון לטבע

ומרפא בכלי נגינה ייחודיים תראפויטים 

 )פאנטם, נבל אפריקאי, סנטור פרסי, 

 סנסולה, חליל אינדיאני, לירה ועוד...(

 , אומן רב תחומיN.L.Pמאסטר 

 .ובונה כלי נגינה 

 April 72-72אפריל 

 )התפזרות באחת(ועד ראשון בצהרים  02:11-שבת מ              

 )שדה צבי(מרכז להתפתחות והעצמה אישית  -בכפר סגול          

ואל  ג'ואוג'ולה ‘מאן ג-מדיסן

)שמש עולה(,מניו טורשאן 

מקסיקו יצטרף אלינו במהלך 

החג ויעשיר אותנו מהמסורת 

ואל הינו איש ‘האינדיאנית. ג

רפואה אינדיאני שהגיע במיוחד 

ל להעביר מהידע שצבר “מחו

 וקיבל בחייו.

 11שאמן אינדיאני כבן -ג'ואל 

,נולד גדל והתחנך בדרך 

המסורתית בשמורה של 

 מנחים ממרכז אושרי

 מנחים מכפר סגול

 http://www.sagol.org/ 
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