
18-21/11/2020Cosmic Lovers - Love Nights

רביעי  

Wednesday
יין יאנגאהבהמרקורייופיטרונוס

17.00-18.30

גאי קרום והילה זהביעמית אור חייםלביאליאונהרימברגמלינה מנחה

הגוף יודעחיבורים בתנועהתקשורת אינטימית בתנועהמיינד יור סלףסדנה

כולםכולםכולםכולםקטגוריות

ארוחת ערב18.30-19.30

מסע פתיחה עם דוד כהן צדק19.30-22.00

22.00-00.00

קליין' ראג-ניצן דווהרייפמןגיא אריאלי וקרן כהן רועי שחם ונמרוד קאופמןבן ואפרת עדי רוביןמנחה

גבולות פתוחיםאמת ערומהמינשימהומה שביניהם, לא, על כןתנועה ריקוד חיבורים גבולותסדנה

מגע, ערום אפשרי, איזוןערום אפשרי, כולםגבריםמגע, כולםכולםקטגוריות



18-21/11/2020Cosmic Lovers - Love Nights

חמישי  

Thursday
יין יאנגאהבהמרקורייופיטרונוס

ארוחת בוקר 07.30-08.55

9.00-11.30

שרה נגה ברהום ומאיה חצירדוד כהן צדקחן מימון ובודהי דאנהעדי טרםדב גורמנחה

סדנה
– Rebirthingריברסינג 

שריונות רגשיים וריפוי מיניפתיחת 
לפתוח את הלב לאינטימיותהסרת השריוןציידי הצללים ?מה הסיפור שלך

כולםכולםכולםכולםמגע, ערום אפשרי, כולםקטגוריות

הפסקה  

12.15-14.45

סיון טרגר ומיכאל שחרור(עסיס ד׳אורנג׳)אביב שלם מעוז יעקבנגה מיבריודן מיברמנחה

בין הביחד לבין הלחודהפצע המיני שלילרקוד עם שדיםסדנה
Queen Among Queens -

Activation

לפגוש את  -אינטימיות גופנית 

שד המגע

מגע, איזוןכולםאיזוןכולםכולםקטגוריות

ארוחת צהריים  14.45-16.30

איל פרידמן, נמרוד נול, דרור פרקר: ליווי מוסיקלי.  נתנאל גולדברג: שירה. מעוז יעקב, מיברנגה , דוד כהן צדק: מנחים-טקס השלמה בין המינים 16.30-20.00

ארוחת ערב  20.00-22.00

22.00-00.30

אבישג ניר ויוסי אשורבנוראפרתה אור ועוזיקרן כהן רייפמןאבישג זלוףמנחה

הגוף יודעמגע מקודש לזוגותלדעת לגעתסים באפלה"בילא רק נשיקהסדנה

מגע, צמדים קבועיםמגע, צמדים קבועיםמגע, צמדים קבועיםמגע, כולםצמדים קבועיםקטגוריות
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שישי    

Friday 
יין יאנגאהבהמרקורייופיטרונוס

ארוחת בוקר 07.30-08.55

9.00-11.30

(שירי אביבי)גל שחף ואטמי מרינה קושניררםרותם נירית גדליהו ואלכסנדר טריגובעמיחי שרפשטיין ופליאה ברימנחה

משחקי מגעאם כסף היה מאהב טנטרילהתמוסס אל הלא נודעצחוקגזמהמקדש לינגםסדנה

נועז, מגע, ערום אפשרי, איזוןכולםמגע, איזוןכולםנועז, מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועיםקטגוריות

הפסקה

12.15-14.45

טל קרן כץ ואברי ברקתאלינור כהן ואיילת סלע הררייובל כהן צדקאור יהל קורןראדיקהמנחה

אנושות חדשה יק'סקס מאגסדנה
הכרות עם -תמצית ההתמסרות 

שיבארי
שלישיות או לא להיותשפיכה נשית לזוגות

מגע, צמדים קבועיםמגע, איזוןערום אפשרי, כולםנועז, מגע, ערום אפשרי, צמדים קבועיםקטגוריות
, מגע, ערום אפשרי, שלישיות

נועז

ארוחת צהרים14.45-16.30

Ginjah-טקס מרכזי עם מיכל מעין דון ומרינה קושניר16.30-20.00 Vibes

ארוחת ערב  20.00-22.00

22.00-00.30

יעל אלעדשחר ברלוביץלאונור גבריאלי  דוד כהן צדקפינקלמיכאל מנחה

סוד ארבעת המאהביםאקרות'טקס חניכה לצלידת האלהמקדש לילהסדנה
מבוא מעשי  ~ לדעת לגעת 

למגע אוהב

איזוןקטגוריות
, מגע, ערום אפשרי, שלישיות

נועז
נועז, ערום אפשרי, צמדים קבועים

,  ערום אפשרי, צמדים קבועים

נועז, מגע
מגע, איזון
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שבת  

Saturday
יין יאנגאהבהמרקורייופיטרונוס

ארוחת בוקר8.30-9.30

10.00-13.00

ליאת לין ונדב פרנקלפליאה ברי ויובל כהן צדקשחר ברלוביץנועם וכתתופינקלמיכאל מנחה

Switchסייקרד פלייראשוני פראי ולגמרי חופשילינגםעיסוי שמאניזם מיניסדנה

כולםנועז, מגע, ערום אפשרי, קבוצות קבועותנועז, מגע, ערום אפשרי, כולםנועז, מגע, ערום, צמדים קבועיםשלשות קבועותקטגוריות

ארוחת צהריים13.00-14.00

Ginjah-מסע מוסיקלי עם מרינה קושניר-הקריאה הביתה 14.00-14.45 Vibes

מסע סגירה 14.45-15.30

Ginjah-מילות פרידה והודיה עם דוד כהן צדק ומסיבת סיום עם מרינה קושניר15.30-17.00 Vibes


