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 הקנדידטים של  חניכהה המשך כמעין יהיה שאופיושל חמישה שיעורים , זה מבוא סמינר

 של ומחשבות דימויים, רעיונות, מושגים של ועיכול ללמידה הכנה יוסיף, היונגיאני לעולם

 .היונגיאני הטיפול ודרך התיאוריה

 בתוך ומתפתחת אלסטית כישות הנפש תפיסת, ראשית: תהינה המרכזיות העל כותרות

 .ויחסי ההדדיות ביניהם והעצמי האני האישיות התפתחות,  החיים ולאורך

 לא– מודע הגומלין ויחסי מודע הלא עם האני שלוהדיאלוג  הקונפרונטציה רעיון, שנית

 בתהליך הארי החלק גם והם להתפתחות חיוניים, היונגיאנית לתפיסה כמרכזיים  מודע

 . הטיפול

 : יהיו המשנה וכותרות 

 מבנה, והקולקטיבי האישי מודע הלא מהות: ,בגישה המרכזיים הפילוסופיים הרעיונות

  . שלה ההתפתחות ויכולת צלליה, הנפש

ה שפוה והקומפלקס הקונפליקט.  מודע והלא המודע שבין הפיצוישל  בדינמיקה גם נעסוק

 האם והאנימוס האנימה הפרסונה הצל של, והשלכות דימויים.  מודע הלא הסימבולית של

 . התיאוריה להבנת וחשיבותו אישי והעל האישי בין הקשר. והעצמי האני הגדולה

 העברה של מקומן הדינאמיקה, התהליכים, עצמו הטיפול במאפייני גםאך מעט  נעסוק

 והעמידה גיסא מחד הטיפוליים היחסים. הגישה פי על בטיפול שמרפא ומה נגדית והעברה

 הגישה לאור פסיכופתולוגיה על בהסתכלות מעט אך לו וניגע.   מאידך מודע הלא מול

    . ומושגיה

 הניגודים איחוד, האינדיבידואציה רעיון יהיה הקורס של המרכזי הצירמעבר לכל, 

 . הטרנסצנדנטית והפונקציה

 גם אישי חווייתי באשר לחומר הנלמד . הסמינר יהיה תיאורטי אך 

במה שמהדהד בכם התלמידות בהתאם למה שלמדתם גם ברמה האישית בכל שיעור נעסוק 

 שיעור.באותו 
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