
מתחם חוץ מוצליין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטירביעי

17:00-18:30

שירי חפץ

נעים להכיר

ושורי שטרולקחילהנעמי מור 

אמנות הפיתוי בביטוי אותנטי

מאור סולו

בקול הגוף

עמית אור חיים

חיבורים בתנועה

לביאליאונה

נחיתה רכה

ארוחת ערב18:30-19:30

פינקלמסע פתיחה עם מיכאל 19:30-20:30

עם דוד כהן צדקלקוסמיקברוכים הבאים 20:30-21:30

22:00-24:00

פינקלמיכאל 

תקשורת מחממת

אבישג זלוף

Connections & Boundaries

ברלוביץשחר 

אינטליגנציה ארוטית

פינקלבז עטר ויעל 

נוחות בנוכחות

רותם רם

להתמוסס אל הלא נודע



מתחם חוץ מוצליין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטיחמישי

ארוחת בוקר 7:30-8:55

בוקרהתכנסות 8:40-9:00

9:00-11:30

אבישג זלוף

Shamanic Breathing & Eros

יין לי'דב גור וג

(– (Rebirthingריברסינג

פתיחת שריונות רגשיים וריפוי מיני

דוד כהן צדק

הסרת שריון

וזיו זאבפליאה ברי 

אקרות'הצ7מיניות ו 

גיא אריאלי ואלה ניסים

ממשולש הדרמה למשולש 

ההעצמה

12:15-14:45

רובינס צורוליזליגד גרנית 

ריברסינג להתעוררות

מיברנגה 

הפצע המיני שלי

חן מימון

ציידי הצללים

בועז סופר

סודות הנשימה האורגזמית

עדי טרם

Connections

אודליה כהן גרין

שחזור גלגולים ושחרור טראומות

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

22:00-24:30

טל רומן ואיתי שבו

שניים לטנטרה

אלון גושן

תודעת העונג

סער וסשה

דיפ קונטקט

יובל כץ ונטלי אברהם

השער לאינטימיות

יעל אלעד

התענגות חתולית



מתחם חוץ מוצליין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטישישי

ארוחת בוקר 7:30-8:55

בוקרהתכנסות 8:40-9:00

9:00-11:30

טריגובנירית גדליהו ואלכסנדר 

צחוקגזמה
יובל כהן צדק

שיבארי

רוני כהן

לגבריםטנטריתאורגזמה 

שירה זיו

Self Sexploration

טל קרן כץ ואברי ברקת

Power Couple
(עסיס)אביב שלם 

מגדרית והתעוררות רוחניתפלואידיות

הפסקה

12:15-14:45

ראדיקה גאיה

Tantric Breathing

שרפשטיןעמיחי 

Perotika Temple

אורה גבריאלי

מסע פלאי בזמן לריפוי המיניות

גרנית  וליגדעדי טרם 

Fight Club

Natalie Abraham

Sensual Couple Dance

מוגליבסקיאננדה

הקשבה זה סקסי

ארוחת צהרים14:45-16:30

מסע טראנס שבטי עם אמיר יעקובי וחברים16:30-20:00

ארוחת ערב  20:00-22:00

22:00-24:30

ברלוביץשחר 

סוד ארבעת המאהבים

ליאת ליליאן

זוגיות וטנטרה

מרינה קושניר

מקדש אהבה וארוס

פינקלמיכאל 

1+1+1
ליפז נוי

The Threesome Experience
וכירבולמרחב פתוח להקשבה 



מתחם חוץ מוצליין יאנגאהבהתשוקהשיווהשאקטישבת

ארוחת בוקר8:30-9:30

בוקרהתכנסות 9:10-9:30

10:00-13:00

נועם וכתתו

לינגםעיסוי 

גלעד זהר וזוהר בר שלום

שמאניזם מיני

דוד כהן צדק ויעל קרן אור

שפיכה נשית

ריינשטייןאודליה כהן גרין ואבי 

שק לי בתחת

שרפשטייןעמיחי 

Guf & Homer

ביקלגלעד הלר וענבל נירוונה 

צילום ערום בטבע

ארוחת צהריים13:00-14:00

פינקלמיכאל -הנחתת חלליות 14:00-15:00

Ginjah-מסע מוסיקלי עם מרינה קושניר -הקריאה הביתה 15:00-16:00 Vibes

מילות פרידה והודיה עם דוד כהן צדק16:00-16:30




