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 .שפות שונות
 

 -ם בו כעת הבנות חדשות לגבי מהות הזמן שאנו חייהגיע להסימפוזיון מאפשר למשתתפים ל
 . שואפיםוהאפשרות ליצור את הכיוון אליו אנחנו 

 
 ?על מה מדובר

חברה המבוססת על עקרונות של צדק  - מטרת הסימפוזיון היא לקדם ולבסס חזון חדש לעתיד שלנו
 .קיימות סביבתית והגשמה רוחנית, חברתי

בסיס ממנו     -מלה ועוצמהח, לפעול ממקום של הבנה, באופן אישי וקהילתי ,מניע אותנוהסימפוזיון 
 .אפשר ליישם פיתרונות ורעיונות חדשים שיהפכו את החזון למציאות

תוצאותיו האמיתיות של הסימפוזיון מושגות על ידי כך שהוא מחבר בין אנשים ומאפשר לנו לחלוק את 
הידע והרעיונות שלנו כך שכל אחד מאיתנו נתמך להגשים את המטרות המשותפות , ההשראה שלנו

 .נוכולל
 

 ?מהם האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני העולם המודרני, לפי תפיסת הסימפוזיון
 ". ככה זה"ש האמיןנטייה ליש לנו  ,מציאות הנוכחיתבכשמביטים 

אל עבר קצה צוק בעוד אנחנו משרתים  תוך שינההולכים , "טראנס"זה כאילו שאנו חיים במין 
 .בתנו או לטובת כלל האנושות או כדור הארץאינטרסים שאינם לטו
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, והם דוחקים בנו" החלום"ילידים החיים עדיין באופן המחובר לטבע קוראים להשקפת העולם המתועש 
 .לשנות את החלום שאנו חיים בו, לטובת החיים כולם

 
 ?מהן האפשרויות הגדולות ביותר שעומדות בפנינו

 ."עשו זאת בעצמכם ביחד"יקט של לשנות את החלום שאנו חיים בו יהיה פרו
 :מציע אפשרויות אדירותהסימפוזיון 

כשאנחנו מתעוררים מהחלום התעשייתי אנחנו מוצאים דרכי חשיבה ופעולה עוצמתיות ועשירות הרבה 
על כדור הפועלות המינים והמערכות  עבור כל, יותר שמאפשרות יצירת עתיד בר קיימא עבור בני אדם

 . לי כבר להיווצר על ידי תנועה רחבה של אנשים סביב העולם כולוהחזון הזה מתח .הארץ
 

 ?איך מועבר הסימפוזיון
הסימפוזיון נעזר בסרטונים המביאים את הניסיון והחוכמה של כמה מהחושבים והפעילים המובילים 

תרגילים , בנוסף הסימפוזיון מבוסס על מידע מהמחקרים המובילים בתחום. והמכובדים בעולם
 .ים ועבודה אישיתקבוצתי

 
 ?איך בנוי הסימפוזיון

 :ארבע שאלות מפתח סביבהסימפוזיון בנוי 
 ?מהו המצב האמיתי של העולם כיום. 3
 ?ואיזו אחיזה יש להן עלינו ,המפעילות את העולם כפי שהוא מתנהל היסוד מהן הנחות. 4
   ות את היסודות איך אנחנו יכולים להיפתח לנקודות מבט אחרות ואפשרויות חדשות היוצר. 5

 ?לעתיד חדש    
 ?באופן אישי וביחד -מה התפקיד של כל אחד מאיתנו בתוך היצירה של העתיד החדש . 6
 

 ?מהי החוויה של המשתתפים בסימפוזיון
הסימפוזיון מוצג על ידי מנחים מיומנים ומשתתפים בסימפוזיון משתפים . חיבור ומוטיבציה, השראה

מלאי השראה ומעוררים להיכנס לפעולה שמשקפת את , מועצמים שהם יצאו ממנו בחוויה שהם
 .ההגשמה שלהם בתוך יצירת העולם שאנחנו רוצים לחיות בו


