
 

 אנימוס -הציר אנימה

 לאה אבשלום ומיכל טרודרט  

ומקומם בתהליך  – האנימוסו האנימה -סקסואליים -צמד הארכיטיפים הקאונטרבקורס זה נדון ב

 נדון בהתפתחות המושגים עדבהמשך . נתחיל בתפיסה הקלאסית של ק.ג. יונג ואמה יונג, ו האינדיווידואציה

על הקשר ו, כל אחד מארכיטיפים אלהנלמד על האספקטים החיוביים והשליליים של  . עכשוויותלתפיסות 

על התאהבות וכמו כן נתייחס להשפעות של צמד ארכיטיפים זה על  .לקומפלקס האב ולקומפלקס האם הםשל

 קשרים בין נשים לגברים. 

של המיתולוגיה. אתן  , באמצעות האליםוהאנימהבחלק החווייתי, כל אחת תתחבר לאספקטים של האנימוס 

"אלים בכל גבר" )הוצאת מודן( "אלות בכל אשה" ושל ג'יין שינודה בולן  יהמתבקשות לקרוא את ספר

בכן משיכה או הזדהות. ניתן לבחור אל מתוך כל חומר קריאה על  יםשמעוררואלה אחת ולבחור אל אחד 

ל אחת מתבקשת לכתוב לנו מה בחרה. מיתולוגיות, לאו דווקא אלי המיתולוגיה היוונית. לקראת הקורס כ

הם שבחרתן: לספר עלי ה והאלבחלקו השני של כל שיעור תתבקשו )כל פעם שתי קנדידטיות( להציג את האל

 .הםולשתף בחיבור האישי שלכן אלי
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