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מידעון ינואר  

 2020

5המקצבים 

עם 

עדי ארגוב

מעבר עשור בריקוד, מתמזגת בתוך 148 לבבות פועמים, כפות רגליים חשות אדמה, 
פורסת ידיים והלב מתרחב בהינכחות ובשייכות - הנני 

מעבר עשור צופה בתמונות מעציבות מהאפוקליפסה באוסטרליה, מספרי הטרגדיה 
עולים ואני חווה ריחוק, קהות חושים, איך אפשר לתפוס את גודל הטרגדיה- אינני 

מעבר עשור נעה בסחרור בין אימי הדועכת לבני משפחתי שזקוקים לי בדרגות אלה 
ואחרות , להפקת סדנא גדולה, לשעור בחו״ל, חזרה לאמא. לא מרגישה את עצמי, בנתק מגופי, 

מכאובי הגוף עמומים- אינני 

מעבר עשור צופה בתמונת קנגורו  מת בודד, קורבן  הטרגדיה והדמעות שוטפות. קנגורו אחד כמו נגע 
במעמקי החזה המאובן, מספר לי את זעקת האדמה - הנני 

כך- נעה בין הנני לאינני, ביו נוכחות להיעדרות, בין חיות לקהות. תנועת חיים ..ככה עכשיו. 

כל שיש בידי היא מפה - מפת חמשת המקצבים , זו שמנחה אותי לנוע בין אופנויות, רגשות, הוויות, 
מעגלי חיים. זו שמעניקה לי פרספקטיבה , פילוסופיה ותרגול. כל שעלי הוא להמשיך ולנוע, ושוב ושוב 

על מנת להיות הנני. 

ורק כשאוכל להיות בנוכחות מלאה עבור עצמי, אשכיל להיות בנוכחות מלאה עבור אחרים, עבור כדור 
הארץ- כי אין לנו גוף אחר/ כוכב לכת אחר. כשאינני עבור עצמי - בקהות חושים, בהתנגדות, 

בנוקשות- אני נעדרת היכולת להבין או להתמודד עם הקריאה הנואשת של האדמה. 

את הנני ואינני - נחקור בפעילויות הקרובות 

באהבה, עדי 



 
הזדמנות

לנוע עם גרמיה
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      שעורים ואירועים

שעורי שבת בבוקר:  

11.10 חורף בהנחיית גרמיה

dare 25.1

10:30-12:30 האחים 
מסלאויטה 7, תל אביב.

דמי כניסה 100 שח (אפשרות

לכרטיסיה) השעור בהנחייה 
ופתוח לכולם

ימי שני בערב - לנשים 

 6.1 , 13.1, 20.1, 27.1

20:00-21:45 רמת הכובש

דמי כניסה 75 שח

הרשמה מראש

אירועים וסדנאות 

18.1 - נשים רוקדות- חגיגה 
רב דורית של גוף נשי

10:30-13:30 האחים 
מסלאויטה 7 תל אביב

14-15.2 - הנני סדנת סוף 
שבוע בניקוסיה

6-7.3 - הנני ואינני - סדנת סוף 
שבוע בבני ציון

2-7.5. ריטריט בטוסקנה

הפעימה 
החודשית

בניקוסיה
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נשים רוקדות היא הזמנה לנוע, לחקור, להכיר את הגוף הנשי, כמות שהוא, מבעד להתניות והאילוצים של 
המידה, הצורה והנראות האידאלית.

זו חגיגה רב דורית שבה נשים מכל הגילאים, כמו גם סבתות, אמהות ונכדות, נפגשות יחדיו לנוע את חוכמת 
הדורות הגלומה בכל תו וקימור.

זאת, מתוך אמונה שנערות הגדלות בסביבה נשית נוכחת בגוף, לומדות להעריך ולכבד את שחנן אותן הטבע.

במפגש נשתמש בשיטות שונות ( 5 המקצבים, תנועה מודעת, ריטואלים) כדי להנכיח עצמינו בתוך הגוף, לחוש, 
להרגיש, להרחיב את המנעד התנועתי, אין צורך בידע מוקדם, נדרש גוף ומוכנות ללמוד ולהעביר הלאהץ

המפגש יונחה בשיתוף עם נעמי כץ, אשת חינוך ומנחה קבוצות ומעגלי נוער לעבודה על ערך עצמי וגופני.

מחיר למשתתפת יחידה 150 ש״ח

מחיר ל 2 משתתפות בנות משפחה - 100 לכל משתתפת

מחיר לבנות משפחה בקבוצה של 3 ומעלה - 75 ש״ח לכל משתתפת

הרשמה מראש!



סדנת יום וחצי בבני ציון  על התנועה שבין 
נוכחות להיעדרות

ההרשמה החלה!

פרטים והרשמה

עדי 054-4558813
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סדנת 1.5 ימים בניקוסיה קפריסין, בהנחייתי ובהשתתפות קהילה מקומית צומחת שתשמח לאמץ 
אורחים מישראל.

בסדנא נחקור את התנועה שבין נוכחות בגוף להיעדרות.

Elena Solomou - solelen@gmail.com פרטים והרשמה
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