
23-26/6/2021Cosmic Lovers - Love Nights

רביעי  

Wednesday
יין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטי

17:00-18:30

סידיסחני ושורי שטרולקחילהנעמי מור לביאליאונהמוגילבסקיואננדהעמית אור חיים מנחה

אומנות הפיתוי בביטוי אותנטיתקשורת אינטימית בתנועהדאנסטנטריקסדנה
בתנועה איזוניםסדנת –בנוגע לגוף 

האקרובלאנסמתוך עקרונות 

כולםכולםכולםכולםקטגוריות

ארוחת ערב18:30-19:30

עם דוד כהן צדקלקוסמיקברוכים הבאים 19:30-20:15

פינקלמיכאל מסע פתיחה עם 20:15-21:30

22:00-00:00

פינקלבז עטר ויעל רותם רםיעל אלעדעדי רוביןפינקלמיכאל מנחה

נוחות בנוכחותלהתמוסס אל הלא נודעקיישן-מיני-קולהשתחרר, להתחבר, לרקודתקשורת מחממתסדנה

מגע, כולםמגע, איזוןכולםמגע, כולםמגע, כולםקטגוריות



23-26/6/2021Cosmic Lovers - Love Nights

חמישי 

Thursday
יין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטי

ארוחת בוקר 07:30-08:55

9:00-11:30

נירית גדליהו ואלכסנדר טריגובאור ועוזי גלדוד כהן צדקסופי חייםיין לי'דב גור וגמנחה

סדנה
– Rebirthingריברסינג 

שריונות רגשיים וריפוי מיניפתיחת 
צחוקגזמהגוונים של תקשורת50הסרת השריוןמסע נשימה-ופראנהארוס 

כולםמגע, ערום אפשרי, כולםכולםכולםמגע, ערום אפשרי, כולםקטגוריות

הפסקה 

12:15-14:45

בז עטרמיברנגה בועז סופררובינס צורוליזליגד גרנית פורת מיבריודןמנחה

ריברסינג להתעוררותלרקוד עם שדיםסדנה
אנרגיה שחרור רגשות עם  -ביו

עיסוי ונשימות
מסע אינטימי במיםהפצע המיני שלי

בבריכה, מגע, ערום אפשרי, איזוןכולםמגע, כולםכולםכולםקטגוריות

ארוחת צהריים 14:45-16:30

איל פרידמן, נמרוד נול, דרור פרקר: ליווי מוסיקלי.  נתנאל גולדברג: שירה. מעוז יעקב, מיברנגה : מנחים-טקס השלמה בין המינים 16:30-20:00

ארוחת ערב  20:00-22:00

22:00-00:30

בן ואפרתושרון כהן ברברלוביץשחר נויליפזאור יהל קורןאבישג זלוףמנחה

איחוד מקודשת'פוג-שיווהלינגםנוכח באהבהמקדש האלותאנושות חדשה כירבוליםמסיבת סדנה

גבריםנועז, מגע, ערום אפשרי, נשיםערום אפשרי, כולםמגע, איזוןקטגוריות
,  מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז



23-26/6/2021Cosmic Lovers - Love Nights

שישי     

Friday 
יין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטי

ארוחת בוקר 07:30-08:55

9:00-11:30

לויטדני טל קרן כץ ואברי ברקתראדיקהסער וסשהמנחה

טאץסנסייטשלישיות או לא להיותיק'סקס מאגדיפ קונטקטסדנה

מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועיםנועז, מגע, ערום אפשרי, שלישיותנועז, מגע, ערום אפשרי, כולםמגע. כולםקטגוריות

הפסקה

12:15-14:45

שרפשטייןעמיחי אלמלחדנה רימברגמלינה אביגיל רות לבאבישג חיה כספימנחה

סודות מחדר המיטותסדנה
רזי השפיכה  -מים מקודשים 

הנשית
לינגםטוב לי אוראלי לבעלי סקרנות פראיתסדנה לזוגות-חזרה הביתה 

ערום אפשרי, צמדים קבועיםקטגוריות
,  ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז, מגע
מגע, ערום אפשרי, כולםמגע, ערום אפשרי, צמדים קבועים

,  ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז, מגע

ארוחת צהרים14:45-16:30

וצוות מארג בליווי מוסיקלי של מרינה קושניריי'סוגטקס קקאו וקבלת שבת עם 16:30-20:00

ארוחת ערב  20:00-22:00

22:00-00:30

פליאה ברי ואור גרנותברלוביץשחר מרינה קושנירפינקלמיכאל דוד כהן צדקמנחה

סוד ארבעת המאהביםמקדש אהבה וארוס1+1+1טקס הקדשה ועיסוי יוניסדנה
-משחקים מקודשים 

Sacred Play

קטגוריות
,  מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז
נועז, מגע, ערום אפשרי, איזוןמגע, ערום אפשרי, שלישיות

,  מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז

ערום  , קבוצות קבועות

נועז, מגע, אפשרי



23-26/6/2021Cosmic Lovers - Love Nights

שבת 

Saturday
יין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטי

ארוחת בוקר8:30-9:30

10:00-13:00

ריינשטייןאודליה כהן גרין ואבי ליאת לין ונדב פרנקלנועם וכתתוברלוביץשחר גלעד זהרמנחה

שק לי בתחתSwitchלינגםעיסוי ראשוני פראי ולגמרי חופשישמאניזם מיניסדנה

קטגוריות
ערום  , צמדים קבועים

נועז, מגע, אפשרי
מגע, ערום אפשרי, כולםמגע, איזוןנועז, מגע, ערום, צמדים קבועיםנועז, מגע, ערום אפשרי, כולם

ארוחת צהריים13:00-14:00

Ginjah-מסע מוסיקלי עם מרינה קושניר-הקריאה הביתה 14:00-14:45 Vibes

פינקלמיכאל -הנחתת חלליות 14:45-15:45

Ginjah-מילות פרידה והודיה עם דוד כהן צדק ומסיבת סיום עם מרינה קושניר15:45-17:00 Vibes


