The Hebrew will be followed by English
סדנת העמקה בשיטת רוזן
עם אייבי גרין מארה"ב ורוני מוסנזון נלקן מישראל
בנווה שלום
תאריכים 14-18 :באוקטובר 2018
ימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00 - 9:00
הסדנה מיועדת לתלמידים ממשיכים שהשתתפו בסדנת מבוא אחת לפחות,
לקראת הכשרה בשיטת רוזן או להתפתחות אישית.
תערך בעברית/אנגלית עם תרגום
מחיר הסדנה בהרשמה מוקדמת עד  24באוגוסט 2340 :ש"ח .
לאחר מכן מחיר מלא 2600 :ש"ח.
בסדנת העמקה נקיים מרחב בטוח לתהליכים משמעותיים של קשר עם עצמנו ועם אחרים דרך המגע
המיוחד של שיטת רוזן .נעמיק את הבנת הקשר בין הגוף והעולם הנפשי והרגשי.

אייבי גרין
גיליתי את שיטת רוזן כאשר עבדתי כפסיכולוגית ומורה לשיטת אלכסנדר .שיטת רוזן מאפשרת לי להיות
קשובה בו זמנית לגוף ולנפש באמצעות מגע שמגיע עד ליבם ונשמתם של אנשים .איכות הקשר הנוצרת
בעבודה בשיטת רוזן נותנת סיפוק ,שלמענו שווה לחיות .אני אוהבת כמורה שהלימוד מאפשר לתלמידים
להופיע במלואם ולחזק את יכולותיהם ,עם האינטלקט ,הלב והאינטואיציה שלהם ,תוך עזרה לאחרים
במסע הריפוי שלהם .אני מביאה להוראה הבנה של מושגים פסיכולוגיים ותהליכים בהם המוח ומערכת
העצבים משפיעים על מערכת הגוף-נפש בטיפול .הבנה זו מסייעת לנו להבין ולתמוך בתהליך הפנימי של
המטופלים מרגע לרגע.
אייבי כתבה את הספר על שיטת רוזן ,"Relaxation, Awareness, Resilience" :לפרטים:
.www.relaxationawarenessresilience.com

רוני מוסנזון נלקן
. לכאורה המעבר הוא שינוי גדול.הגעתי לטיפול במגע בשיטת רוזן מרקע באמנות תיאטרון הבובות
 הטיפול. מקשיבות עכשיו לעולם הרגשי והנפשי של המטופלים, הידיים שהנפישו והביעו רגשות,למעשה
 מעבר, התפתחות ושינוי באדם,ממשיך את החיפוש שהניע אותי מאז ומתמיד להבין מה מאפשר צמיחה
 דרך, היא אמנות. שיטת רוזן היא בעיני יותר משיטה.מהידוע והמוכר אל מה שמעבר לתפיסה הרגילה
 היא מאפשרת לי כמטפלת ליצור קשר טיפולי ממקום. קשר ונוכחות עם עצמי ואחרים,התבוננות וביטוי
 כמורה אני אוהבת להיות בתהליך. ומתוך כך המטופל נוגע באמת הפנימית שלו עצמו,אישי ויצירתי
.אינסופי של לימוד
carmitblum@013net.net 050-2151628  כרמית בלום:למידע נוסף והרשמה
. באפריל בירושלים26-27- בפברואר בעין שמר וב23-24-לקראת סדנת ההעמקה נקיים סדנאות מבוא ב
Rosen Method intensive in Israel
With Ivy Green and Roni Mosenson Nelken
October 14-18 2018
In Neve-Shalom, an Arab-Jewish village mid-way between Jerusalem and Tel-Aviv
Come to learn with us in a place of peace and hope!
The intensive class will be held Sunday to Thursday,
14-18/October/2018,
from 9:00 till 16:00 every day.
The class is open for those who have taken at least one introductory course in Rosen
Method.
This intensive is part of the Rosen Method practitioner training.
You can also attend the class for your own personal development.
You can learn about Neve Shalom village
here: http://wasns.org/nswas.org/rubrique22.html
Lodging can be organized in the local hotel at Neve-Shalom. For room reservations,
please let us know as soon as possible to ensure places are available (rooms may not be
available on short notice).
The cost of the Intensive is 700 euros (not including the lodging)
About the teachers:

Ivy Green
I discovered Rosen Method while working as a Psychologist and Alexander Technique
Teacher. It is the heartfelt, authentic quality of the contact that I can have with another
person that makes Rosen Method the most rewarding way to spend my life. What I love
most about teaching this method is how it allows trainees to bring forth and strengthen all
their capabilities: their intellects, their hearts, and their intuition, as they facilitate
people’s healing journeys. I bring an understanding of psychological concepts and the
ways that the brain and nervous system influence the mind/body during sessions; this
understanding helps us understand and support our clients in their moment-to-moment
internal experiences.
Ivy is the author of the book "Relaxation, Awareness, Resilience", about Rosen Method:
www.relaxationawarenessresilience.com.

Roni Mosenson Nelken
I came to Rosen Work from a background in Artisitc Puppet Theater. Apparently the
change is drastic, but actually the hands that projected my own breath and feelings
through objects are now listening to the liveliness and emotional inner world of people.
Rosen work allows me to continue my search to understand the possibility of
transformation and growth, from the known and habitual to what is beyond.
It is for me more than a method. It is an art, a way of observation and expression,
connection and presence with myself and others. It allows me to connect with clients and
students from a personal and creative place, and enables them to touch their inner true
self. As a teacher I love to be in an endless process of learning.
For information and registration please contact:
Roni Mosenson: ronimn@gmail.com, www.facebook.com/rosenmethod.org.il

