
 
 

 השלב המאתגר של תהליך האינדיבידואציה" –"הזקנה והמוות 

 אברמוביץ הנרי

 

 "הזנקס והקרון–והמוות  הזקנה בנושא מפגשים ארבעה בן זהו קורס

 שנות לימודים ביחד 4יהיה אפשרות לדבר על חווית של סיום  גם 

 הגיבור במסע ממלא שהוא הנפשיים ובתפקיד בהיבטיו - החיים של השלישי בשלב עוסק הוא

מרחיבה את אפשרות ההתייחסות אל ה האינדיבידואציה. זוהי גישתו הייחודית של יונג, אל

 הזקנה והמוות.

במפגש הראשון, נעסוק בתופעת הזקנה, כפי שהיא נתפשת בראיה היונגיאנית. נחקור את 

הארכיטיפים של הזנקס והקרון כמייצגים בשלב הזה את המשך האינדיוידואציה והתפתחות 

, ויים ארכיטיפיים נוספיםהנפש, ונשאב מהמקורות היהודיים והמיתוסים האחרים, דמויות ודימ

 סילנוס ומסע השמש., הקטה, כהדס, הזקנה של שונים אספקטים המגלמות

במפגש השני, נעסוק בהתייחסות הנפשית והתרבותית לזקנה ולמוות וההכנה לקראתם, 

 כחלק מהתהליך הסופי של האינדיבידואציה.

ל החיים שלאחר המוות, כמו כן, נתבונן בתפישות התרבותיות של המוות, כביטוי לאמונות ע

 כשטכסי האבל והקבורה, באים לבטא תפישות אלה. 

לצד זה, נעסוק בפחד, בהתנגדות ובוויתור הסופי, כתהליכים נפשיים הכרחיים כחלק 

 מתהליך האינדיוידואציה.

במפגש השלישי, נעסוק בפסיכופתולוגיה העלולה ללוות את ההזדקנות ואת הקרבה למוות. 

ים של הפואר והזנקס כמייצגים את הדבקות בנעורים ופחד הזקנה. מה נתעכב על הארכיטיפ

קורה כשאספקט החכמה נעלם בקצה האחד ואספקט היצירה נעלם בקצה האחר. דמויות 

כמו האם החורגת של שלגיה וזו של דוריאן גרי, יוכלו להוות דוגמא להשפעתו השלילית של 

 הארכיטיפ.

בקאונטר טרנספרנס בין המטופל והמטפל המזדקן. בצורך וביכולת במפגש הרביעי. נעסוק  

להכיר בתהליכים ובפחדים של הזקנה והמוות בתוכנו ועד כמה יש ביכולתנו להיות המלווים 

 של מטופלינו בדרך המאתגרת והקשה הזו. 

במפגש הראשון, נזמין את הקנדידטים להעלות דימויי זקנה ומוות הבאים מתוך עולמם 

 והתרבותי.הפנימי 

לחלק ההדרכתי, הקנדידטים אמורים להביא מקרים העוסקים בנושאי הקורס: הזדקנות, 

קאונטרטרנספרנס. -פואר, ותופעות הנוגעות בטרנספרנס-אבדן, התמודדות עם המוות, זנקס

 רצוי להתייעץ עם הנרי קודם להבאת המקרה.

 30מסומנת, ומוגבלת לניתנה לכם רשימת קריאה נרחבת, כאשר קריאת החובה לכל מפגש 

 עמוד לערך.



 
 Journal of ליין, או דרך הגישה של ספריית המכון ל:-רוב החומר, ניתן להשגה און

analytical psychology 

  Psychological perspectiveאו ל

 את סיפרו של הילמן, ניתן לרכוש דרך הלינק במחיר סביר.

 Schevereinרה של מייל, את פרקי החובה מספ -אנו נשלח לכם דרך האי

 יידעו אותנו בבקשה, במקרה ואתם מתקשים בהשגת חומר הקריאה.

 בתקוה לקורס מהנה! 

 

Aging, Individuation & Dying 

Henry Abramovitch 

Carl Jung: “We cannot live the afternoon of life according to the program of 

life’s morning; for what was great in the morning will be little at evening, and 

what in the morning was true will at evening have become a lie.” 
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