
 הזמנה ללמידה 
 ! רוח התקופה קוראת לנו להתעורר

 ללימודי אנתרופוסופיה והתפתחות אישית.  נפתחת קבוצת למידה בתל אביב

 .11/10/2021, החל מיום 9:00-16:00המפגשים יתקיימו בכל יום שני בין השעות 

 שנתיים וסדנא., כל מפגש יהיה מורכב משלושה קורסים מפגשים לאורך השנה 28בסה"כ יהיו כ 

 לא נדרש ידע קודם.

 קורס מבוא לאנתרופוסופיה, עמוס בן אהרון 

 שהחיים במקצבם החוזר   ובתוך כך אינם מבחינים,  "מבקשים בני אדם אחר פיתרון חידת העולם
 רודולף שטיינר            הם פתרונה האמיתי של חידה זו."  

יסודות להבנה חדשה ושלמותית של ישות הא , שמתוכה תיתכן טרספורמציה אנושית במישורים  דם והעולםבקורס נניח 
 שונים: בחשיבה רגש ועשייה. 

 . נעבוד עם הספרים "גוף נפש רוח" מאת רודולף שטיינר ו"הזרם הקריסטלי" מאת גאורג גלצר 
 

 ןוקורס הדרך הפנימית, עמוס בן אהר 

חיים וביכולתו של האדם לממש את עצמו בהדרגה  -מפניהקורס יעסוק בשאלות של התפתחות עצמית, במשמעותם של 
באופן מלא יותר ויותר. הוא יועשר בהתנסויות עצמיות מתוך החיים. נעבוד עם הספר "כיצד קונים דעת עולמות עליונים?"  

 מאת רודולף שטיינר. 

  

 ןהאתגרים של זמננו, יפעת אהר -קורס רוח האדם 

קורס נבחן את המפגש עם האחר במערכות היחסים הכי קרובות אלינו וכן מהי מהות ב  -  המפגש עם האחר  -  1סמסטר  
                                                  נפש התודעה והקשר שלה למפגש עם האחר. 

ציה המאפיין את האדם  ואד של תהליך האינדיביבקורס נברר מהי מהותו העמוקה    -  אינדיבידואציה ואגואיזם  -  2סמסטר  
 ומבחינו משאר הברואים, השלכותיו על חיינו האישיים וכיצד בא לידי ביטוי בתוך התודעה האנושית המתפתחת בכללותה. 

שירה   טקסטים שונים מתוך האנתרופוסופיה, תורת הסוד היהודית,של  כל מפגש יהיה מורכב מקריאה ולימוד משותפים  
 יה ואחרים ונתמיר את המרחב לכוחות רוח פעילים.  מעבודת הדרך הפנימית, בה נתרגל דרך תרגילי ביוגרפ ופרוזה, ועוד; וכן 

 

 סדנאות ותכנים נוספים

נתנסה ונכיר אומנויות ומלאכות שונות )ציור, פיסול, טוויה, רקמה, ליבוד,  כמה מפגשים( שבה  סדנא מתחלפת )לאורך  -
 מוסיקה, תיאטרון ועוד(

 ויוזמות בקהילה.  יהודי  -ערבימעגלי שיח  -
 חזרה על החומר.   -

  .מהקורסים העיוניים ובנפרד  ברישום מראש תועבר בהמשך וההשתתפות בהן תהיה הסדנאות רשימת 

 המורים:

שנים אנתרופוסופיה וחינוך מיוחד בדורנך שבשוויץ, תואר   5נשוי ואב לשלושה, חי בקיבוץ הרדוף. למד    -  ןורעמוס בן אה
 . ראשון באמנות התיאטרון. עוסק בהוראת אנתרופוסופיה ובתרגום מגרמנית

אחר  רוח(, ל -נפש-שנים בתרפיה טרנספרסונלית )התייחסות לאדם השלם בכל הרבדים של גוף  21עוסקת  -  יפעת אהרן
בעבודתה מתבססת על אינטגרציה הן של ניסיון חווייתי ותרגול והן של לימודים בתחומי   שעשתה הסבה מעריכת דין. 

מלווה  תהליכי לימוד והתפתחות ליחידים ולקבוצות במישורי   האנתרופוסופיה, יהדות, קבלה, פילוסופיה, ומיינדפולנס. 
 ועוד.   וש עצמיהחיים השונים, לרבות זוגיות, הורות, משפחה, מימ 
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 בואו. 


