The Hebrew will be followed by English.
סדנת העמקה בשיטת רוזן
עם סופיה סגל מצרפת ורוני מוסנזון מישראל
בנווה שלום
תאריכים 17-21 :ביוני 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  1במאי 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.

סופיה סגל
מורה בכירה ,שבדית-צרפתיה ,הקימה את בית הספר הצרפתי לשיטת רוזן ביחד עם מוניקה בולינג
(שלימדה בארץ לפני כעשור) ומנהלת אותו מזה  8שנים .מטפלת בשיטת רוזן בפריס ,עובדת עם
אוכלוסיות מגוונות ,ביניהן במרכז בודהיסטי בו מכשירה נזירים ונזירות בודהיסטים לעבודה בשיטת רוזן.
סופיה אחראית על ההכשרה בבריסל וכן בישראל ביחד עם אנה סודרלינד משבדיה.
"שיטת רוזן איננה מסאז' ,מדע ,פסיכותרפיה .היא כל זה ביחד .קשה להגדירה במילים מבלי לצמצם
אותה .מעודנת מאוד ועם זה יעילה ,שיטת רוזן היא אמנות המתרחשת בנוכחות מלאה ומתוך כבוד
עמוק".

רוני מוסנזון נלקן

 למדה עם מריון רוזן. מטפלת בקליניקה פרטית בירושלים ובתל אביב.מטפלת ומורה מוסמכת בשיטת רוזן
. מלמדת בארץ ובאירופה.ועם מורים בכירים מאירופה וארצות הברית
. קשר ונוכחות עם עצמי ואחרים, דרך התבוננות וביטוי, היא אמנות."שיטת רוזן היא בעיני יותר משיטה
 ומתוך כך המטופל נוגע באמת הפנימית,היא מאפשרת למטפל ליצור קשר טיפולי ממקום אישי ויצירתי
".שלו עצמו
' carmitblum@013net.net 050-2151628  כרמית בלום:למידע נוסף והרשמה
: בפברואר בעין שמר23-24-לקראת סדנת ההעמקה נקיים סדנאות מבוא ב
/https://www.facebook.com/events/530950560613607
) באפריל בירושלים (פרטים בקרוב26-27-וב

Rosen Method intensive in Israel
With Sophia Segal and Roni Mosenson
June 17-21 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,
17-21/June/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:

Sophia Segal is a French-Swedish senior teacher. She created the French Rosen
School with Monica Bolling and is managing it since the last 8 years. She is a
practitioner since 15 years, working in Paris with a varied clientele, including a Buddhist
Mindfulness center where she is training Buddhist monks in the Rosen Method. She is as
well responsible for the Rosen School in Belgium and the Israeli school together with
Anna Söderlind.
"It is difficult to speak about this method without reducing it: it's neither massage, nor
science or psychotherapy. It is all at once. Impossible to define it in words, Rosen
Method is so fine and at the same time profoundly effective. It's an art, exercised in total
presence and deep respect."

Roni Mosenson Nelken was trained as a Rosen Method practitioner and teacher under
the Finnish school. She has a full Rosen practice in Jerusalem and Tel-Aviv, teaching in
Israel and in Europe.
"Rosen work for me is more than a method. It is an art, a way of observation and
expression, connection and presence with myself and others. It allows the practitioner to
connect with clients from a personal and creative place, and enables the clients to touch
"their inner truth."

For information and registration please contact:
Roni Mosenson: ronimn@gmail.com
https://www.facebook.com/rosenmethod.org.il/

