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Retreat on June 6
th

 & 7
th

 2013  

The retreat was excellent! It took place in the Austrian Hospice, to whom we are 

grateful for their wonderful hospitality, on Thursday and Friday, 6
th

 and 7
th

 of June, 

and was longer that usual – including stay over night. 

 

We met a wonderful woman named Maria Reis-Habito and under her guidance went 

through workshops of Zen meditation. As we are beginners this was also difficult but 

it was very interesting for all of us. 

We spoke on perceptions of meditation and meditation traditions in Judaism and 

Islam, and Maria enriched us with Buddhist perceptions. 

 

In general the retreat was a wonderful opportunity for deeper acquaintance – of more 

than one or two hours – and was extremely successful from this perspective. 

 

At the end we agreed to continue meeting. 

 

Reported: Yossi 

 

 

 

6-7.6.2013 

והיה  , יוניב 7-וה 6- ה, ושישיפיס האוסטרי ביום חמישיוסהמפגש התקיים בה. היה טוב מאודהמפגש 
  .יום ולילה עם לינה במקום - ארוך יותר מהרגיל

 
קצת קשה , היה מעניין מאוד. נפגשנו עם אשה מקסימה בשם מריה ועברנו בהנחייתה סדנאות מדיטציה

 ..)בכל זאת מדיטציה למתחילים. ( אבל מעניין
ומריה הביאה מהתפיסות , סלאםדיברנו במסגרת המפגש על תפיסות ומסורות מדיטטיביות ביהדות ובאי

 ...עהיגהיסטיות והזן מתוך הרקע שהיא ההבוד
   

 והיה מוצלח מאוד שעתיים-שעהה הזדמנות להיכרות עמוקה יותר שלא מסתכמת בווככלל המפגש הי
  ..מהבחינה הזאת

  
 .על את המפגש הבא ולראות מתי נוכל להוציא לפומשיך להפגשקבענו להבסוף המפגש 

 
  יוסי:דיווח
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�@?ع ا=>��";:9صAآ?ن.  ا� �AاDA D .EF ع?@�Aا� DGHا� ��ة و J�" وي?L@Mا�  ،O�@;ان، 6 �9م ا����Q 
 .هM?كا�T?XY وآ?ن �9م �T . أ9Vل ST ا�@ �?دوآ?ن 

\T]��M`a? ورش ا� @\ EF ا�bر�? وا?T cHD� ���@A أة�Tا ?M�G��? DAا، .  "�G?د�d? ا�F� آ?ن وآ?ن� e ?T ?H9� ? 
�d S�lD? ورc�H �k ا��ST ij ا�. (و��gT Sh� �fه�@?م�@�� \T]��(.. 

 EF JmX99رات وا��:��@?ع ا�A مfbY9د�� واdا�� D��?G��T J`?ه�i ا��A ?ر�?T9ذ��، و�ا��ST  E >�`�� و ST ا�
?dMT JTDX...  

� ?رف ا�وآ?ن �� �e�F ع?@�Aد��T O�� q�� r@Hأ \hm" 40 دD:ا ا�uه EF اDA �vA?� J�?وآ �G�Xد .. 



  
�@?عAا� ��?d� EFل و?:��G?ء c�H ا�� ?M���9b cف  ا=>�� رT �F� Tدر�?X 9نhS� ،\�G@ع ا�?@�Aا� u�`M� c�H 

�c اxنQ دDv�� i� Shو�. 
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