
/ 
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היסטורית.פקטיהנ

שנת-נים.השוהאלמנטיםאתלחפשהואלנוובשחשמה
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הןאולילמים,שאיפתנואתמסמלות'שהתנועותסברהיש
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המעגלמןיצאוהבנות,עםיחדהעתכל,שרקדוהבנדםשלנו.
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העמ-אתסמלות'מהמעגלקואללמטההתנועותלהר,תפילה
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מןמטר-20כ·'זLלבמרחקקמנו'והתמהראותו'זLלוהתלולים
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ים-1lהניגבר.כנס,בהמעגלכז'מראל • :נוספיםאלמנטים
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אנחנוכאשרלכן,בלב.דחברהאותהל-1l 'חייהת-1lתפייאת

אתלבדוקשנתחילכדאיאולישלנו,מקורותינואתים-1lמחפי
שלנו.כנים'התאתקפת-1lהמיהתנועה'זLלוהתופעותדתהליכים

צריךוהחיפוש'זLלנו,מקוריהואהעממיבריקידלנו-1lיי-1l 'מה
-1ועכשיו.כאןקיים-1l 'במהלהתחיל
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המתפללים.'זLלהריתמיותבתנועותהרבר-1lוי .1הימולנדהמת
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רבים.וההבדליםלה-1l 'התפילהות .1 '

ל iL 'המקורהואאצלנו,הקייםוצורהתוכןל-1l 'זהצירוף
סלהעםוריקודיהעדותבריקודילמקדעלינוהמקורית,כל

עצמנו.

2S 




