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ודרך:

ג עותגלימודגהקדמיות.גוקורסגמהו רגעלגידיגהרגוןגמוריגויוגו500קורסגמוריגויוגוג לג"יוגוגמהלו"גויוגקורסגבןג
ג עותגלימודגוויוגמצטייןגבסטידרטיםגחד יםג ל500וי רהלי.גוקורסגיביוגמתוךג היפוגלסטידרטגוהירופהיג לג

מקצועיותגועמקוגגוידעגרוחיי.גקורסגומוריםגמווווגקר גקפיצוגממיוגיוסקיםגויוגיםגובוגריםגהלגעולםגמתעורר.גום
יוצהיםגהליוגלופיץגהורגבדרכםגוהי ית,גהתגהותוגו מחוגופיימיתגויצחית,ג ויהגוזכותגומולדתג לגכלגהחד

והחת!

מטרתוג לגמסעגמעוררגו רהוגומ יוגוחייםגזו,גללוותגכלגתלמידגבעקביותגוביציבות,גבדרךג לגותפתחותגהי ית
מוהצת,גה רגמכוויתגלותגברותגעלגופחדים,גוסרתגמטעייםגמיותריםגו חרורגהירגייתגדפוסיםגי יו.גהוגהז,גמתפיו

ויפ גלקרהתגכייסוגלמצבגחד ג לגיוכחותגוהובוגוותלמידגמגיחגמתוךגופחדגוובלבול,גכפיג פרפרגמגיחגמתוך
ח כתגוגולם,גלמעוףג ופעגומלהג מחו.

להגפעם,גבסופוג לגו יו,גותלמידיםג ליוגמביטיםגלהחורגעלגכברתגודרךג עברוגומחייכיםגבו תהותגווכרתגתודו
עלגודרךג וםגעצמםגועזוגלע ות!

וסיגוג(וצוות):

רוקסיגובעזגמוביליםגהתגומסעגלכדיגפריחוגרוחייתגזו.גיחדגעמםגעובדיםגצוותג לגמוריםגמיוסיםגומוכ ריםגבמיוחד
במתןגתמיכו,גוכלוגוק בגעמוקגה רגידר יםגבתוליךג כזו.ג

ותוכן:

קורסגומוריםגביוגוגמהלו,גכוללגלימודגהסהיות,גפרהייהמו,גמדיטציוגופילוסופיוגמע ית.גהיוגלומדיםגכיצדגלביות
מולכיג יעורגוכיצדגלתמוךגולתקןגתלמידיםגהחרים,גוןגמילוליתגווןגפיזית.גביוסףגהיוגלומדיםגעלגמגווןגיו הים

מרתקיםגכמוגתזויוגיוגית,גטיטרו,געבודוגעםגהירגיו,גהיטומיוגועודגורבוגיותר!

דרךגותוכןגוותוליך,גכמעטגמבליגל יםגלב,גוקסםגמתרח .

ותוצהו:

ותלמידיםג ליוגוםגמוריגיוגוגמיומייםגוהכפתייםג יו היםגמסורתגרוחייתגחסרתגגילגהלגוהלףגוחד .גבוגריםגרבים
מתחיליםגללמדגמידגעםגתוםגוקורס,גפותחיםגסטודיו,גסדיהות,ג יעוריםגומסעותגמ לום!

...ולהלוגמביייכם,ג הוליגח יםגכיגוורהתגיוגוגהייוגוחלוםג לכםג
והתםגמעויייייםגלוצטרףגלקורסגוזוגעלגמיתגלחוותגתוליךגמעציםגומ יוגחיים,ג

התםגתמצהוגהתגעצמכםגיוצהיםגהלגמעברגלגבולותגומוכריםג לכם,ג
הלגחירותגמעברגלכלגדמיון!

 



עלגרוקסי:

רוקסיגיולדוגבחוווגקטיוגבקידו,גילדותוגעברוגבקרבוגוהובוגלטבע.גכיערוגוייתוגרצוגלמרחקיםגהרוכים,
חותרתגומתהמיתגבותעמלותגקרקע.גבהוייברסיטוגלמדוגקוליוע,גדתותגופילוסופיו.ג

להחרגמכן,גבעתג וייתוגביפן,גלמדוגזןגוויפהסהיוגובוודוגיח פוגליוגו.גהזגחוותוגלבסוףגהתגו ילובג יתןגמעיו
לחיפו ג לו:געבודוגרוחייתגעמוקוגוהייטיסיבית,גומ לבתגתרגולגגופייגוסקריותגבלתיגפוסקת.

וו פעותג לגרוקסיגיעותגמ הקטיגמהי,גלסיהטהםגקהור,גמבה ו,גלסריגלדוהרמוגמיטרוגולטיךגיהט-והן.
ותוליךגומתמ ךג לגלמידו,ג ייויגולימודגמרתקגהותו.

ג יו.ג25רוקסיגויהגתלמידתםג לגסריגדורמוגמיטרוג(ייוגיורק),גו הקטיגמהיג(וויקובר)גוויהגמלמדתגכברג

.גזוגויוגסטודיוגקיץגליוגו,גבקידו.ג יתייםגלהחרגמכןגפתחו2000התגוסטודיוגורה וןג לוגפתחוגרוקסיגב יתג
התגוסטודיוגורה וןג לוגבי רהל,גסטודיוג"יוגוגמהלו .גכיוםגממוקםגוסטודיוגבמכמורת,גבצלגחור ת

היקליפטוסיםגובקרבוגלהחדגוחופיםגויפיםגבהרץ.

סטודיוגיוגוגמהלוגידועגכיוםגבקוילתגויוגוגבי רהלג,גומקבלגתלמידיםגלקורסיםגולסדיהותג לו,גמכלגרחבי
ומקדם - Yoga Mala School of Lightוהרץ.גסטודיוגיוגוגמהלוגמכילגבתוכוגהתגביתגוספרגלוכ רתגמוריםג

ופצתגידעגביו היגתיועו,גהור,גבחירוגחופ ית,גהמהגהדמו,גתזויוגועוד.גזהתגב יתוףגעםגמוריםגמוהרץגומחו"ל.

מדיג יוגמעבירוגרוקסיגסדיהותגגםגבמדייותגהחרות.געדכוייםגעלגוקורסיםגו וייםגייתןגלמצוהגבהתרגוהייטריטג
 לגגיוגוגמהלו.

ויהגבויוגהתגותרגולרוקסיגויהגמורוגייחודית.גוויייהסוג לוגויהגזורמת,גוומוריסטית,ג מחוגומלהתגעוצמו.ג
 לוגכמסעגרוחייגומתפר גמעברגל ור יגוסבלגהלגלבגליבוג לגודממו.

כמוגהמןג להגייתןגלסווגגהותוגתחתגקטגוריוגהחת,גכךגגםגרוקסי,גחוקרתגהתגמעמקיגורגעגביחדגעםגתלמידיו,
בתיועוגטבעיתג מצליחוגלתפוסגביחדגהתגתוביותגויוגוגו ויות,גלכדיגותגלותגיחידוגווביוגכוללתג לגמיגהיו

בהמת.

קורסגומוריםג לגסטודיוגיוגוגמהלוגמתבססגעלגוידעגומעמיקג לוגבהסיות,גבפילוסופיוגוהיטומיוגועלגוידע
ורבג קיבלוגממוריו,גהותםגויהגמוקירוגבכלגליבו.
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מוריגוקורס

רוקסי
לקורסגקורהיםג"קורסגמוריםגליוגו",גהךגבהותוגומידוגהפ רגלקרוהגלו:ג כיצדגלח וףגהתגוהו ר

ופיימיגויצחי"גהו,ג"צפייוגבההמתהגומתעוררתגבתוכך".ג

),גהייוגרקגלועייקגלתלמידגכליםגוהפ רויותגלחייםגטוביםTrue Teaching(לימודגהמיתיגמטרתוג לג
גמ יוגלחלוטיןגהתגודרךגבוגהיוגמסתכליםגעלגידיגפקיחתגועייייםג ליוגהלגמולימודגהמיתייותר.ג

כווןגהותיוגהלגוכרתגוטבעגועמוקגווהמיתיגביותרג ליו.ועלגידיגכךג ווהגמ  בהמתגימצהגכהן
.ועצמיגורוחייג ליובהופןגהידיהליגמכווןגהותיוגלימודגזוגהלגוכרתג

מיייותגמקוד תגופוריות
במ ךגהלפיג ייםגקיבלוגומיייותגוהיו יתג םגרע.גויהגווכרזוגמלוכלכתגוטמהוגעלגידיגוממסדגופטריהרכלי

ויידויוגלקיוםגבמח כים.

לפייגעידיים,גווחזקוגומייותגעלגידיגי ים,ג ובייוגהתגוקסםגוומסתוריןג לגובהתגחייםגלידיגקיוםגפיזי.גכיום,גכדי
לו יבגליוגהתגכוחיוגכבייגהיו ,געלייוגלגלותגמחד גמערכתגהמויוגזו,ג כמעטגוווכחדו,גהתגהותוגוקסםג ל

והירגיוגוי יתגוי גבת,גכפיג ויהגמתגלמתגבכלגתפהרתוגבטבע.

בעזגהגמון
מרצוגלתזויוגותודעו

תזויוגילמדתגבכדיגלהפ רגליוגל מורגעלגמערכתגפיזיתגבריהוגכךג יתפיוגללהגמהמץגלעבודו
רוחייתגעמוקו.גכיוםגב ויוגמועתגועתיקו,געלגויוגיגומודרייגלוביןגהתגוסביבוגבוגווהגחי

ויו םגבכדיגל מורגעלגבריהות,גמרץגוחיוייותגעלגפייג יים.

הייגעוסקגבעבודתגהירגיו,גוב הלוגכיצדגלביותגסביבוגטבעיתגקסומוגומקיימתגותומכתגבחיים.גכמוגכןגהייגמיול
ביחדגעםגרוקסיגווצוות,גהתגקורסגומוריםג לגיוגוגמהלו.ג

וביוג לגמערכתגועיכולגוגעתיגלהחרג ייםגרבותג לגבעיותגקיבו,ג יפתרוגכמעטגכבמטוגקסם,ללימודגו
כ ותחלתיגליי םגהתג"תורתגווגיייוגוטבעית .גלפיגתורוגזוגכ היוגמפסיקיםגלוכייסגדבריםגלהגמתהימים,
מערכתגועיכולגמיקוגומבריהוגהתגעצמוגטובגיותרגמכלגדרךגהחרת,גוהיוגי הריםגבריהיםגללהגמחלותגכלל!

),100בקורסגהלמדגהתגכלגמוג ויוגיגומודרייגצריךגלדעתגכדיגל רודגול ג גגב ייםגורה ויותגג לגחייוג(עדגגילג
כדיג יוכלגלותפיותגללימודיגורוחגבגוףגבריהגויקיגממחלות.

יויתןג רף
מרצוגלהיטומיו

היטומיוגילמדתגבעולםגומערביגכברגמהותג יים.ג רטוטיםג לג ריריםגכמוגהלוג צייר
להוירדוגדוגוייצהיגוםגעדייןגובסיסגלוביוגמעמיקוג לגוגוףגוכיצדגווהגיע.גכמוריםגליוגוגילמד

היךגזזיםגו ריריםגוומפרקיםגו וייםגבמולךגותרגול.גילמדגהיךגלוימיעגמפציעותגוהיךגלרפהןגעל
ידיגתיועוגיכויו.

כמוגכן. עיסויג וודיגותהילידי, ווהטרדהיס, ווהטסו, 2011:גהייגמטפלגבוידרותרפיוגמ יתגיויתן
. הייגסטודיטג יוגד׳גלרפוהוגהוסטהופתית

ומהמיןגכיגכלגמטפלגבה רגווה,גחייב, במיםגומחוץגלמים , 2011הייגלומדגומתרגלגריפויגבמגעגמהזג יתג
.לויותגבעלגידעגרחבגועמוקגבהיטומיוגופיזיולוגיוג לגגוףגוהדם

. ות וקוגוגדולוג ליגבחייםגויהגחקרגגוףגוהדםגודרךגובריהותגווריפויגוטבעי

. הייגמהמיןגכיגיפ גבריהוג וכיתגבגוףגבריהגוגוףגבריהגוייוגגוףג ווהגיציבגחזקגותיועתי

הייגמהחלגלכלגלומדיגוהיטומיוגבקורסג ידעוגלופיקגמידעגמרתקגזוגהתגומירבגוכןג י מ גהותםגיהמיוגבומ ך
.דרכםגכמוריםגליוגו
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מביוגוקורס:

וקורסגמבוססגעלגומביוג ווצעגעלגידיג"הרגוןגמוריגויוגוגוי רהלי"גומקיוגתעודתג"מורוגבוכ רו"
ג עות,גיכוליםגלותחילגללמד250בעליגתעודתגבתוםגו יוגורה ויו)גומוכרתגע"יגהרגוןגמוריגויוגוגוי רהלי.ג

יוגו!

ג עות),גימ יכוגבועמקוגפיימוגוככלג תלמד500מיג ממ יכיםגל יוגו יייוגלתעודתגמורוגמוסמךגליוגוג(•
לויותגיותרגהתוגעצמך,גכךגתוכלגלויותגכליגפתוחגלי יהתגהורגוכמדריךגעבורגהחרים.

ותעודו:גהרגוןגויוגוגוי רהליגוייוגחברגמןגומיייןגבהרגוןגויוגוגוהירופיג(הךגתעודוג לגוהרגוןגוי רהליגהייו
תעודוגהירופהית).ג

למרותגזהתגמוריםגי רהלייםגגמוערכיםגבכלגועולם,גב לגייסויםגורבגווביתםגהתגרוחגויוגו,ג לרובגויו•
גדולוגממוג תעודתגייירגכל ויגיכולוגלוכיל.

12ג עותגלימודגהקדמיותגבכלגמפג .גו תיגריטריטיםג לג7גמפג ים,ג33וקורסגביויגעלגמפג גהחדגב בוע,גלמ ךג
 עות.גלרוב,גיתחילגהתגויוםגבתרגולגעםגרוקסי,גפרייימו,גמדיטציוגוהסיוגובומ ךגויוםגילמדגיו היםגיוספים.

זהתגכיוון,ג ויקףגוחומרגוילמדגווהגעצוםגוהיןגיכולתגלצמצמוגל עותגולימודחלקגמוקורסגביויגכעבודתגבית.ג
בכיתו.גביוסףגל עותגופרויטליות,גתקבלוגמ ימותגלעבודוגבבית.ג עותגהלוג התםגמקדי יםגלעבודוגעצמיתגהו

 כחלקגמ עותגוקורסגולכןגוןגחובו!בקבוצותגקטיות,גיר מותג
תרגולגהסיותגמדיטציוגפרייימו,גקריהתגמהמריםגצפייוגבסרטוייםגותרגוליםג ויים.גוכיתגפרזיטציות.•
כמוגכןגתלמדוג יעורגהחדגהוגיותרגגבמסגרתגכיתתגומתמחיםג לגיוגוגמהלו.•

פירוטגותעודותגומוכרותגע"יגוהרגון,גמופיעגבטבלוגובהו:

תעודתגוכ רומספרג עותגלימוד יוג

תעודתגמורוגבוכ רוגהקדמיות200-250רה ויו

תעודתגמורוגמוסמךגהקדמיות500 ייו

:2020-21  ’    יוגה  תהריכיםגו עותג לגקורסגמוריםג

גלהוקטובר11תחילתגוקורסגב בועג לגו-•
גהוגמעטגהחריו20

2021תהריךגסיוםגקורסגבסוףגיוייג•

10:00-15:30:גגימיגרביעיג1  קבוצוג עותגוימיגופעילותגלפיגקבוצות•

 10:00-15:30:גימיג י יג2  קבוצוג

בתלותגביוםגולימודג בחרתם,גובימיגוחופ וגבי רהל.חגיםגוחופ גבוםגלהגיתקייםגוקורס•

.10:00-19:00 תיג בתותגבמ ךגוקורסגמו עוג ריטריט"•

:2020-21      יוגבה  תהריכיםגו עותג לגקורסגמוריםג

11תחילתגוקורסג-גב בועג לגו-•
גהוגמעטגהחריו20להוקטוברג

2021תהריךגסיוםגקורסג-גגבסוףגיוייג•

10:00-15:30גימיג לי יג עותגוימיגופעילות•

בתלותגביוםגולימודג בחרתם,גובימיגוחופ וגבי רהל.חגיםגוחופ גבוםגלהגיתקייםגוקורס•

.10:00-20:00 תיג בתותגבמ ךגוקורסגמו עוגג ריטריט"•

הרוחתגצוריים:

במולךגוקורסגילמדגלוכיןגולהכולגמזוןגבריהגוטעים!ג
מדיג בועגתתיסוגבוכיתגמיוגטבעוייתגלהרוחתגוצורייםגומ ותפת.

מייסיוייו,גויצירותגוקולייריותגעולותגעלגכלגדמיון!



יו היגולימודגוו עותגכפיג ותווגעלגידי

הרגוןגמוריגויוגוגוי רהלי

 יויו הג
ה

 יו
ב

סו"כ

מבוהגליתיביגויוגוגו ויים  פילוסופיוגוויסטוריוג לגויוגו:ג
ומופיעיםגבר ימתגוקריהוג"חובו"גבחוברתגמצוידיםגבספריםג(ל יעוריםגהלו,געליכםגלבוה•

וור מו).
מבחרגמתוךגוטקסטיםגומסורתייםג לבמולךגו יעוריםגיקרהגביחד,גיפר ,גוי הלג הלותגעלג•

והתוגיוגו, "ריגגוודו , "ו"הופיי דות , בוווהדגיטו ,גו"לי'יוגוגסוטרו"ג לגפטהיג"ויוגוג(
.סמויטו )גרידוג, " יוווגסמויטו , "פרדיפיקו 

353065

היטומיו
ילמדגויביןגהתגמביוגו לדגוו ריריםגוכיצדגהלוגעובדיםגבתרגולגוהסיו.ב יעוריגוהיטומיוג•
ילמדגעלגבעיותגהיטומיתגיפוצותגוכיצדגלתתגלוןגמעיוגכמורים.ג•
ילמדגהלוגווריהציותגלתתגבמקריםג לגפציעוגוהיךגיוכלגלוהיץגהתגתוליךגוריפוי.•
ילמדגעלגעיוותיםגמולדיםגוכיצדגלתקיםגבעזרתגתרגול.•

352560

פיזיולוגיו:
ילמדגעלגוהבריםגופיימייםגועלגותפקידיםגוחיויייםג וםגממלהים.•
לבסוףגילמדגלותפעלגמויסג היוגצועדיםגבתוכוגבכלגיום:גוגוףגוהיו י!ג•

יוגוגלהוכלוסיותגספציפיות:
סדיתגיוגוגטיפולית,גע"פגעקרויותגהיייגרגיוגו,גופיזיותרפיו(גהופציוילי)•
יוגוגלי יםגבוריוןג(הופציוילי)•

33

מבוהגלהריוודוגוהורחגחייםגיוגי:
:גיכירגהתגבסיסיגותורוגוהירוודיתגוכיצדגויהגמסווגתגהתגותכויותגומולדותג ליו.הירוודו•

ילמדגהתגרעיויותגותזויוגווריפויגע"פגוהירוודו.

:גכיצדגמיי מיםגעקרויותגיוגייםגבחייםגומודרייים?הורחגחייםגיוגי
ילמדגלובחיןגביןגמוצריםגהמתייםג(כגוןגמים,גמזוןגוהדמוגיקיים)גומוצריםגמלהכותייםג(כגון•

"מוצריגמזון",גמוצריםגיוצריגתדמיתגהוגסמליגמעמד).
ילמדגכיצדגייתןגלגדלגהתגוהוכלג ליוגבעצמיוגהפילוגבסביבוגעירוייתגוכיצדגייתןגלותהרגןגעם•

יוגיםגכמויו,געלגמיתגלרכו גבמרוכזגתוצרתגהורגייתגמעולוגבמחירגסיטויהי.
יביןגכיגלדמיוןגולרג ג ליוגתפקידגמכריעגבבריהותגומערכתגופיזית!•
ידברגגםגעלגוח יבותג לגמציהוגווצטרפותגל"סיגו".•

לימודגתזויוגטבעיתג(כחלקגמדרךגוחייםגויוגית):
מויגתזויוגטבעית?גוהםגייתןגלויזוןגבתזויוגמבוססתג"רוגפוד"ג(טיבעויהית),גול ג גגכבייגהיו ?•
זיוויגווימיעותגמרעליםגבמזון,גבמיםגובסביבוגוביתית.•
מוןגתרופותגומוגעלולוגלויותגוסכיוג בון?•
לימודגתפקידןג לגבקטריותגבמערכתגועיכולגווק רגבייןגוביןגבריהותגוחולי.•
גלימודגדרךגוריפויגוטבעיגומהפ רתגחייםגללהגמחלותגכל ון!•

201030

Energy Work
ילמדגעלגוהירגיוג בתוךגומחוץגלגוףג ליוג(רהוגורחבוגבחלקגומורים)•
ילמדגכיצדגלו תמ גבהירגיוג ליוגבכדיגליצורגהתגומציהותגסביביוג•
•

6612

תרגולגהסיו:
כלג יעורגיחלגבתרגולג לגכ עתיים

יקדי גזמןגללימודגתיוחוגהחת,גכיצדגלתרגלגהותוגוכיצדגי גללמדגהותו.•
ילמדגעלגומודרותגוובידותגוהיךגלופעילןגבתרגול.•
ילמדגתיקוייםגעצמייםגוכיצדגלתקןגהחרים.•
ייתחגתיוחותגיוגוגוילמדגכיצדגי גלועבירוגלתלמידים:•

מוםגויתרויותג ויהגמעייקוגומוםגותיקוייםג תצטרכוגלחפ גכמורים.◦



מוןגותוויותגויגדג לו.◦

תרגולגבקבוצוג(ביוסףגל יעוריגוקורס):
לפחותגפעםגב בועגעםגרוקסיגהוגמורוג הו רגעלגידו•

תרגולגבבית:
תתבק וגלתרגלגמדיג בועגקריוגמודרוגפרהיהימוגהסיוגומדיטציו.•
ג עותגב בוע.4געליכםגלתרגלגלפחותגחציג עוגביום,גמייימוםג לג•

100

33

80

33

180

66

פרהיהיהמו,גהירגיוגותודעו:
לימודגפרהיהימותגיוגיתגמסורתיות.•
לימודגמערכותגוהירגיוגבתוךגומחוץגלגוף,גצ הקרות,גיהדיזגו ו ומיו.ג•
לימודג יטותגי ימוגוגי וגלפרהיוגע"יגוי ימו.•
לימודגטכייקותגי ימוגמכייותגלמדיטציו.•
מהיפוגיובעתגותודעוג ליו?גיציגגתפיסותגמסורתיותגוחד ותגעלגמקורגוטבע: מקורגותודעו•

ותודעו.

203050

ריכוזגוותבוייות:
:גילמדגהתגוטכייקוגובודויסטיתג לגוויפהסיוגוכוללתגותבוייותגבי ימוצפייוגבי ימו•

וסריקתגוגוףגתוךגצפייוגללהגמעורבות.ג
:גילמדגל ירגמיטרותגבסיסקריטגולופוךגהותןגלמו הגוריכוזג לגומדיטציו.מדיטצייתגמיטרו•
גבכלגתרגולגהסיוגיציגג ובגו וב,גהתגרעיוןגויוכחותגוצופוגללהגמעורבותמדיטציוגבתיועו:•

והתגויכולתגלרהותגוליטרלגהתגותגובותגוהוטומטיות.

252550

פדגוגיוגתהוריוגותרגולגמע י:
גכיצדגבוייםג יעורגומוגעו יםגכ פתהוםגמופיעוגהי וגבוריוןגהוגתלמידגעם:  מביוג יעור•

פציעו,גל יעורגדיימיג תכייתם?
גלמוגהיחיוגצריכיםגלתכיןגסידרוג לג יעוריםגומוגהפ רמביוגסדרתג עוריםגווורהתם:◦

לופיקגמכך?
גלמוגי ג ייגצדדיםגלויייהסוגוכמוגהפ רגלמתוחגהתגוזמןגביייום?היזוןגביןגסוגיגתיוחות:◦
ודרגתיותגב יעור:גהיךגמתחיליםג יעור:ג יטותגחימום,גייקויגחיזוקגווגמ ו.◦

•contra indications )ותוויותגיגד.(

204060

אתיקה מקצועית:

שלושת המרכיבים של אתיקה מקצועית: (א) המקצועיות הכללית; (ב) הייחוד המקצועי

הספציפי;  (ג) הדרישות מהעיסוק ומהפרקטיקה בחברה דמוקרטית.
סף ורף: בין אתיקה למשפט. אמנת האתיקה של ארגון מורי היוגה. אתיקה כסיוע למורה,

לתלמיד/ה ולקהילה המקצועית. מרחב בטוח בתוך הדרך: אתיקה כריפוי.

0.511.5

מהי המחויבות האתית שלי כמורה ליוגה? 

דיון בדילמות אתיות העולות בהוראת יוגה וביחסי מורה-תלמיד/ה.

נשאל כיצד מחויבות אתית יכולה להתבטא באימון ובהוראה.

מגע בשיעור.יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה.  . נושאים לדוגמא: כוח וניצול סמכות לרעה

0.511.5

: ו"ביזיס"ג לגויוגו
היךגלופוךגהתגויוגוגלמקורגפריסו,גובכךגלוופךגלכליםגבופצתגתדרגוהור!•



 עותגבמסגרתגותמחותג

לימוד:
כיתתגומתמחיםג לגיוגוגמהלוג-גמהרחתגהתגתלמידיגקורסגומורים.•
זוויגוזדמיותגיפלהוגלבדוקגהתגכי וריגווורהוג לכםגמולגקולגהמיתי!•

גהתםגמוריםגבכלגמקום.גגייסוגהתגהמהגוהבהגווחתולגומ פחתיג(הולימודגחבריםגומ פחו;•
מספרגחבריםגוחייביםגלכםגטובוגמכיתוגגה)גותרגלוגעליוםגהתגוויייהסוג התםגוולכיםגלוגי 

כ יעוריגבית..

תרגולגהמיותגודיבור:
המיותגודיבורגויהגהוליגהחדגוחלקיםגוח וביםג לגומורו.גייתןגלומרג מורוגקםגויופלגעל•

ויוכחותגוקוליתג לו!
התגהמיותגזוגיתרגלגלהורךגו יוגבפרזיטציותגלפייגוכיתו.גוכןגבוורהתגויייהסות,ג התםגתכייו•

בבית.
לכלגתרגילגכזוגיקבלגמ ובגמחברייוגלכיתוגוממוריגוקורס.•
רגכוחוג לגוקול.גוגםגוהמיותג מתגלוגבמ פט:ג"למיגלומר,גמוגומתי .הייטויציוג•

102030

ריטריטגמסכם:
ג עות.ג חלקוגיתקייםגב תיקו.10במ ךגו יוגיערוך ייגג"ריטריטים"גגג לג•

ויוםגיכלולגהתגכלגיסודותגויוגוגכוללגסדיהותגמיוחדותגוהרוחותגמ ותפות.◦
בערבגידליקגמדורוגוי ירגמוזיקתגי מו.◦

141428

250250600מספרג עותג יתיותגכולל

סיכוםג עותגכלליגלקורסגומורים:

7X33גמפג ים33ג עותגהקדמיות,ג7מספרג עותגבכלגמפג גבכיתוג•

סוכ

231

12X224מספרג עותגבריטריטג(י יםג ייגריטריטיםגב יו)•

 + 255( עותגפרויטליותגבכיתוגב יוגהה)ג•

250+.גו"כג עותגב יוגהה45( עותגעבודוגבביתג יוגהה)ג•

וקורסגיתקייםגבעבריתגובהיגליתגכהחד.גויחסגביןגו פותגייקבעגע"פגורכבגוקבוצו.•



דףגפרטיםגטכייים

סדרגיוםגלדוגמהג(יתוןגל ייויים):

גפרהייהמוגומדיטציו.10:05-10:45•

גתרגולגהסיות.10:45-13:00•

גהרוחתגצורייםגמ ותפת.13:00-13:30•

גפילוסופיו,גהיטומיו,גהורחגחייםגיוגי,גמיייותגמקוד ת,געבודתגהירגיו,גתזויוגרגלימודגהחדגמויו הים13:30-15:15•
בכלגמפג .

גקהרמוגיוגו-גיקיוןגוסידורגוחלל.15:15-15:30•

מוגתצטרכוגבכדיגלו תתףגבקורס  :

לקרוהגבעיוןגחוברתגזו..1
פגי וגעםגרוקסיגוותר מותגמדרךגולימודג לו,גבהחתגודרכיםגובהות:.2

בהחדגוימיםגופתוחים•
סדיהותגהוגפסטיבלים.•
החדגמו יעוריםגגופתוחיםג לוגבדקוג(במערכתגבהתר)•

מילויגווג וג לג הלוןגובריהות..3

ג חגרסכוםגזוגמבטיחגמקומכםגבקבוצוגוביוםגספציפיים.ג1,500ת לוםגומקדמוגלקורסגבסךג.4
סכוםגזוגהייוגמוחזרגבמקרוג לגביטול..5

דבריםג י גלוביהגעמכםגלקורס

מזרןגיוגוגהי יג(הםגי .גהיחיוגיהרגןגוזמיוגמרוכזתגבתחילתגו יו)•

ספרים,גלפיגר ימתגוספרים.•

יומן/גמחברתגלוערותגו יעוריגבית.•

בכלג בוע,גי גלוביהגעמכםגמיוגטבעוייתגלהרוחתגוצורייםגומ ותפת.•



:ר ימתגקריהוג(חובו)

ספריםגהלוגי גלוביהגעמכםגל יעור

1.“The Bhagavad Gita”

 )bookdepository.com ג-גרייגלויגג(ייתןגלקיייוגבגKEY MUSCLES OF YOGAספרגהיטומיו:ג .2

ר ימתגקריהוגר ותג(מומלצת)

1.“WHEN THINGS FALL APART.גרגפמוגצ ודרןג-גייתןגלו יגגבעברית 

2.“AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI.גרגפרמסהיוגיוגיידו 

3.“BE AS YOU ARE.ג-גסריגרהמיוגמור י 

4.“THE HEART OF YOGA.גרגדוסוקצ ר 

5.“ASANAS – 608 YOGA POSTURES.(תמויותגבלבד)רגסריגדורמוגמיטרוג 

6.“LIGHT ON YOGAג-גב.ק.סגהיייגר 

דבריםג י גללמודגלפייגתחילתגוקורס:

בהתרגיוגוגמהלוגתחתגול וייתג"קורסגמורים"גתמצהוג"היידקסג לגחומריגלימוד .ג.1

י גלצפותגבורצהותגומכייותגתחתג"לפייגתחילתגוקורס".ג•

כךגתגיעוגלכיתוגכ התםגכברגבעיייייםגותוכלוגלוהיץגקדימו!•

ר ימתגצפייוגמומלצתגביוטיוב:.2

1.MOOJI

2.SRI RAMANA MAHARSHI

3.SRI DHARMA MITTRA

4.SHAKTI MHI

 



 ג "ח.9,700 - מחירגקורסגג יוגההג

למיג מחליטגמוקדםגי גויחוגמ מעותית!ג•

מחירג יוגההגגבור מוגמוקדמתג:•

היפוגהפ רגלפגו גהותיוגלפייגעלייתגומחירגמחירתהריכים

גו יעוריג י יג לגרוקסיג(פרטיםגבהתר)04.04.20יוםגפתוחגביוגוגמהלוגג ח20.05.207,200געדג13.03.20

ג ח20.07.207,800געדג20.05.20 

ג ח20.09.208,400געדג20.07-20

ג ח28.10.209,000געדג20.09.20

ג ח9,700 29.10.19החריגו-ג

ג "חג(מתוךגוסכוםגומלה).ג1,500 :דמיגרי ום•

דמיגורי וםגייגבוגבמעמדגורי ום.•

.סכוםגזוגלהגיוחזרגבמקרוג לגביטולגמצדגוסטודיט•

הךגיוחזרגבמלוהו,גבמקרוג לגהיגפתיחתגוקורסגמכלגסיבוג ויה.•

 מדיייותגוחזרים:

להחרגפתיחתגוקורס,גביתגוספרגיוגוגמהלוגמחויבגבפייגותלמידיםגלתתגהתגכלגו יעוריםגכסדרם,גלהורךגו יו.•
ביתגוספרגמ לםגמ כורותגומקצוג עותגרבותגלטובתגקורסגומורים.

ג חגויםגדמיגביטול.1500לפיכךגדמיגוור מוגבסךג•

במידוג תלמידגעוזבגהתגוקורסגמסיבוגכל וי,גב לי גורה וןגהוגו ייג ל•
ו יו,גיתרתגכספוגתוחזרגבייכויגדמיגוור מו.

ר ימתגוימיםגופתוחים

-www.yoga   סדיהותגועמקוגפסטיבליםגבוםגייתןגלפגו גהתגרוקסיגולותיסותגבלימודגעמוגהפ רגלקבלגבהתר•
mala.com"גתחתגל וייתגג"קורסגמורים :ג"ימיםגפתוחיםגגקורסגומורים

077-443-1201גהוגבטלפוןג058-5505658מתכווייםגלבוהגליוםגפתוח?גי גלור םגבוטסהפג•

http://yoga-mala.com/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://yoga-mala.com/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/


קי וריםגלערוץגויוטיובג ליו:

 לגגיוגוגמהלו:  יוטיובג  ערוץג  ל•

לסרטוןגקורסגומוריםג לגיוגוגמהלו•

עלגוחוף  סרטוןג לגרוקסיגבוויייהסוג  ל•

www.yoga-mala.com: התרגיוגוגמהלו•

077-443-1201:  למידעגיוסףגותק רוגהלגומ רד.•
058-5505658הפ רגגםגווטסהפ:ג•

הייגמצפוגלצהתגעמכםג
למסעגומ ותףגוזו!

הוםג היטיג

Roxi

http://www.yoga-mala.com/
http://www.yoga-mala.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UYuun6XShIs
https://www.youtube.com/watch?v=UYuun6XShIs
https://www.youtube.com/watch?v=UYuun6XShIs
https://www.youtube.com/watch?v=FMPlaBT1OtQ
https://www.youtube.com/channel/UCB0fLB2F4Ws73a9wC3FMhwA
https://www.youtube.com/channel/UCB0fLB2F4Ws73a9wC3FMhwA
https://www.youtube.com/channel/UCB0fLB2F4Ws73a9wC3FMhwA
https://www.youtube.com/channel/UCB0fLB2F4Ws73a9wC3FMhwA
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