
 שלום חברים, צלמים, ושוחרי אמנות

 ביום בו גילתי את נעלי הקסם, נעלתי אותן ועליתי על דרך הלבנים הצהובות.
צעדתי בדרך הצהובה המובילה לעיר הברקת, בדרכי לפגישה עם הקוסם מארץ עוץ, נושא 

עמי שאלות ומשאלות רבות, הרי הוא כל יכול. בדרך פגשתי חברים רבים שהצטרפו אלי 
פח שמשאלתו -איש מוח, שמשאלתו היא לקבל עשוי מקש ביניהם דחליל למסע,
לב ועוד חברים, כל אחד והמשאלה שלו בתקווה  באומץ פחדן שחפץ אריה לב, לקבל

 שהקוסם יגע בנו עם מטה הקסמים והמשאלות יתגשמו.
הדרך כמו המשאלות, מפותלת, יפה, ארוכה, מלאה בהפתעות והצבע הצהוב שולט בה. 

הצבע -צועד ומתבונן סביבי ומהרהר  חמניות, ולמעלה בשמים שמש עגולה ויפה.  חרציות,
 הצהוב מסמל: חוכמה, קדושה, צניעות.

לאחר מפגש מאכזב עם הקוסם  לשמש, למלוכה, לאצילות, ולכוח החיים. צבע המחבר אותי
כל  "."זו הרגשה כל כך לא נעימה לדעת שאתה טיפשחזרנו לדרך הצהובה צועדים בשקט 

אחד מכונס בתוך עצמו, מנסה לעכל את הידיעה המאכזבת שהקוסם הוא לא באמת קוסם! זו 
 תרמית .

  בעצם התשובה לכל אחת מהשאלות והמשאלות שלנו נמצאת בתוך תוכנו. 
כדי לקבל את התשובות יש צורך לצאת למסע פנימי עמוק, תהליך ארוך ומורכב שכרוך 

 בעבודה עצמית, בדיוק ההפך מקסם..!
צבע   חם ונעים המחזיר את הביטחון העצמי את אופטימיות, עד והצהוב ממלא אותי, צבעצו

 שמאיר ומסמן עבורי את הכוחות הטמונים בי.
 משפט השבוע

 "לפעמים די בריח של יערה, מול שמלה צהובה בהירה"

 מאיר שלו

 כתבת השבוע

 

 "שנה לסרט "הקוסם מארץ עוץ: 80 משמעות פוליטית, אלגוריה דתית ומשל פמיניסטי

Somewhere Over the Rainbow 

 The Wizard of Oz 

 המלצות השבוע

 :אחרי פסח חוזרים לצלם
סדנת צילום בשוק הפשפשים  ,אלדד מאסטרו צילום מודל בתאורת אולפן בהנחיית סדנת

פרי  מפגש אישי מרתק ומרגש עם ומסע ברחוב דיזינגוף ובסופ , משה שי בהנחיית
סדנא בגן הבוטני בירושלים, פארק המסילה בתל אביב, מתחם גשר יהודית ' , פרג

 פרטים נוספים בקרוב -ועוד   בלילה

 גם באולמות חזרנו לפעילות
 עולם ומלואו אצלכם בסלון, במשרד או בכל מקום שתבחרו.

 אישי, -יגיע אליכם למופע פרטי  יואל שתרוג

 בנושאים שונים ומגוונים. הרצאות ומופעים מרתקים 60עם מגוון של 

 שתרוג וצוות אדמהיואל  –שבת שלום 

 מתוך הבלוג השבועי של יואל שתרוג
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