




Tree Ascent Eagle Downward Presence



1.  Mountain

Torah

ב׳ י״ט שמות
י ִסינַ֔ ר ִמְדַּב֣ אּ֙ו ֹ֙ וַּיָב ים ֵמְרִפיִד֗ וַּיְִס֣עּו

ֶנֶ֥גד ל יְִׂשָרֵא֖ ם וִַּיַֽחן־ָׁש֥ ר ַּבִּמְדָּב֑ ַוּֽיֲַח֖נּו
ָהָהֽר׃

Study Movement



2. Tree

Torah

א׳ י״ט שמות
ל ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ את ְלֵצ֥ י ַהְּׁשִליִׁש֔ ֶדׁ֙ש ֹ֙ ַּבח
ר ִמְדַּב֥ אּו ָּב֖ ה ַהֶּז֔ ַּבּ֣יֹום יִם ִמְצָר֑ ֶרץ ֵמֶא֣

ִסיָנֽי׃

Study

ב׳ ג׳ ב׳ רבה השירים שיר
ֶזה ַהַּתּפּוַח ַמה חֹוֵרי ָאַמר ֲעַזְריָה ַרִּבי

ֵּפרֹוָתיו ֶׁשּגֹוֵמר וְַעד נִּצֹו ֶׁשּמֹוִציא ִמָּׁשָעה
יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְָצאּו ִמָּׁשָעה ָּכְךּור יֹום ֲחִמיִׁשים

ֲחִמיִׁשים ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשִּקְּבלּו וְַעד ִמִּמְצַריִם
א יט שמות אֹוָתּה ִקְּבלּו וְֵאיָמַתי יֹום

יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי ַּבחֶֹדׁש

Movement



3. Ascent

Torah

ג׳ י״ט שמות
יו ֵאָל֤ א וַּיְִקָר֨ ים ֶאל־ָהֱאבִָק֑ ה ָעָל֖ ה ּומֶֹׁש֥
ית ְלֵב֣ תֹאַמ֙ר ה ֹ֤ ּכ ר ֹ֔ ֵלאמ ר ִמן־ָהָה֣ ה

יְִׂשָרֵאֽל׃ ִלְבֵנ֥י יד וְַתֵּג֖ ב ֹ֔ יֲַעק

Study Movement

ב׳ י׳ רבה דברים
ֶאת הּוא ָּברּוְךּור ַהָּקדֹוׁש ָּבָרא ָּכְךּור ַאֵחר ָּדָבר

ַהַּתְחּתֹונִים וְֶאת ָלֶעְליֹונִים ָהֶעְליֹונִים
טז קטו תהלים ְּכִתיב ֶׁשָּכְךּור ַלַּתְחּתֹונִים
ָאָדם ִלְבנֵי נַָתן וְָהָאֶרץ ַלה ָׁשַמיִם ַהָּׁשַמיִם
ָלֶעְליֹונִים ַהַּתְחּתֹונִים ֶאת וְָעָׂשה מֶׁשה ָּבא

שמות ְּכִתיב ֶׁשָּכְךּור ַלַּתְחּתֹונִים ָהֶעְליֹונִים וְֶאת
שמות וגו ָהֱאבִָקים ֶאל ָעָלה ּומֶׁשה ג יט

ִסינַי ַהר ַעל ה וַּיֵֶרד כ יט



4. Eagles

Torah

ד׳ י״ט שמות
יִם ְלִמְצָר֑ יִתי ָעִׂש֖ ר ֲאֶׁש֥ ם ְרִאיֶת֔ ם ַאֶּת֣
א וָָאִב֥ ים נְָׁשִר֔ י ַעל־ַּכנְֵפ֣ ֶאְתֶכ֙ם א וֶָאָּׂש֤

י׃ ֵאָלֽ ם ֶאְתֶכ֖

Study Movement



5. Downward

Torah

י״ד י״ט שמות
וַיְַקֵּדׁ֙ש ם ֶאל־ָהָע֑ ר ִמן־ָהָה֖ ה מֶֹׁש֛ ֶרד וֵַּי֧

ִׂשְמבָָתֽם׃ ַוֽיְַכְּב֖סּו ם ֶאת־ָהָע֔

Study

א׳ י״ד י״ט שמות על י רש
ָהיָה א ֶׁש ְמַלֵּמד העם אל ההר מן

ָהָהר ִמן ֶאָּלא ַלֲעָסָקיו פֹונֶה מֶֹׁשה
מכילתא ָהָעם ֶאל

Movement



6. Thunder!

Torah

ט״ז י״ט שמות
וַיְִה֩י ֶקר ֹ֗ ַהּב ת ֹ֣ ִּבְֽהי י ַהְּׁשִליִׁש֜ ַבּ֨יֹום וַיְִה֩י
ל ֹ֥ וְק ר ַעל־ָהָה֔ ָּכֵב֙ד ן וְָעָנ֤ ים ּוְבָרִק֜ קבָֹ֨ת

ר ֲאֶׁש֥ ם ָּכל־ָהָע֖ ד וַּיֱֶחַר֥ ד ֹ֑ ְמא ק ָחָז֣ ר ׁשָֹפ֖
ַּבַּֽמֲחֶנֽה׃

Study

יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא
ט״ז י״ט

ויהי ת״ל בשתיקה ניתנה יכול
קולות וקולי קולות וברקים קולות

משונין קולות ברקים וברקי ברקים
מזה זה משונין וברקים מזה זה

Movement



7. Falling back

Torah

ט״ו כ׳ שמות
וְֶאת־ ֶאת־ַהּקֹובָ֜ת ים רִֹא֨ וְָכל־ָהָע֩ם

ר וְֶאת־ָהָה֖ ר ַהּׁשָֹפ֔ ֣קֹול וְֵא֙ת ם ַהַּלִּפיִד֗
ק׃ ֹֽ ָרח ֵמֽ וַַּיַֽעְמ֖דּו עּו וַּיָנֻ֔ ָהָע֙ם ְרא וַַּי֤ ן ָעֵׁש֑

Study

ה׳ ט״ו כ׳ שמות על י רש
ַלֲאחֹוֵריֶהם נְִרָּתִעין ָהיּו מרחק ויעמדו ה

ּוַמְלֲאֵכי ַמֲחנֵיֶהם ְּכאֶֹרְךּור ִמיל ָעָׂשר ְׁשנֵים
ְלַהֲחִזיָרם אֹוָתן ּוְמַסּיְִעין ָּבִאין ַהָּׁשֵרת

ְצָבאֹות ַמְלֲאֵכי ח ס תהילים ֶׁשּנֱֶאַמר
ח פ שבת יִּדֹדּון יִּדֹדּון

Movement



8. B’nei Israel

Torah

י״ט כ׳ שמות
ֶאל־ ר תֹאַמ֖ ה ֹ֥ ּכ ה ֶאל־מֶֹׁש֔ ה אֶמר ֹ֤ וַּי

ִמן־ י ִּכ֚ ם ְרִאיֶת֔ ם ַאֶּת֣ ל יְִׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣
ִעָּמֶכֽם׃ ְרִּתי ִּדַּב֖ יִם ַהָּׁשַמ֔

Study

א׳ י״ט כ׳ שמות בחיי רבנו
דברתי השמים מן כי ראיתם אתם

במה עדים ישראל שכל מפני עמכם
והמופתים האותות בעיניהם שראו

מצרים של מכות עשר תחלה הגדולים
ה הקב הזכיר לכך תורה מתן סוף עד

בין בתחלה בין ראיתם אתם להם
בסוף

Movement



9. Presence

Torah

כ״א כ׳ שמות
יו ָעָל֗ וְָזַבְחָּת֣ ַּתֲעֶׂשה־ִּל֒י ֲאָדָמ֮ה ח ִמְזַּב֣
ֹֽאנריִּכְזְַ֖ה ֶאת־צ יריִּכְזַה וְֶאת־ְׁשָלֶמ֔ יריִּכְזַ֙ה ֶאת־עבֶָֹת֙

יר ַאְזִּכ֣ ר ֲאֶׁש֣ ְּבָכל־ַהָּמקֹו֙ם ריִּכְזַה׃ וְֶאת־ְּבָקֶר֑
ּוֵבַרְכִּתֽיריִּכְזַה׃ יריִּכְזַה ֵאֶל֖ ָא֥בֹוא י ֶאת־ְׁשִמ֔

Study

ה׳ כ״א כ׳ שמות על י רש
שמי את אזכיר אשר המקום בכל

ֵׁשם ְלַהְזִּכיר ְרׁשּות ְלריִּכְזַה ֶאֵּתן ֲאֶׁשר
אליך אבוא ָׁשם ֶׁשִּלי ַהְמפָֹרׁש

ָעֶליריִּכְזַה ְׁשִכינִָתי ַאְׁשֶרה וברכתיך

Movement



Concluding thoughts on mountains and trees, yearning and yielding...

…


