
  
  לשיפור איכות החייםשל התודעה פסיכולוגיה ה: להתבונן אל המעבר

  כדרך חיים והחוסן הרגשי שמחה להתיידד עם הפחד ולבחור ב
  

 שחר צדוק  ד"ר  מרצה:
  

פרסונאלית" המתייחסת לתודעת האדם. גישה - הגל הרביעי של הפסיכולוגיה הוא "הפסיכולוגיה הטראנס

טבע האדם, תורת הקוונטים ופסיכולוגיה של כל הזמנים: של  ופיהזו משלבת תורות עתיקות יומין, פילוס

  הגישה הפסיכואנליטית של פרויד, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והפסיכולוגיה החיובית.

הפסיכולוגיה של התודעה מאפשרת לאדם לקחת אחריות על מציאות חייו מתוך ההבנה שמה שנמצא 

  בתוכנו מוקרן כמציאות. 

  עה ויקנה כלים משמעותיים לשינוי השפה כדרך חיים.התודחקר הקורס יתמקד ב

לשפר את בריאותנו הפיזית והנפשית ואף להשפיע על תהליכי הזקנה. כח האמונה מחקרים מראים כי ב

  האמונה הזו ביכולת להשפיע, לחיות טוב ולהתחדש יכולה לשנות חיים מקצה לקצה.

ממקורות ים עתיקים משלב למידה של טקסטה "מסע העצמה מרתק"ין אתכם לקורס שהוא אני מזמ

, שיפור על משמעות החייםפנימה שיאפשרו לכם התבוננות  םעכשוויילצד מחקרים ועמים אחרים עמנו 

  תחושת האושר, ההתמודדות עם אתגרים, ופיתוח חוסן רגשי.

דמיון  ,יםווייתיות, צפייה בסרטבאופן חוויתי, מרגש ומהנה באמצעות פעילויות ח ועברתמהלמידה 

  .ועוד יהודיים ועממיים אקדמיים, , מקורותמודרך, קלפי מודעות

  
  מפגשי העשרה הכוללים מופע והרצאת אורח.  שני   יתקיימו ובמידת האפשר  במסגרת הקורס

  
                                                                                  25-056-01מס' הקורס:                                                                                                      סמסטר א'       

   :בין הנושאים

 ?מהי תודעה 

 זיקה הקוונטית עקרונות הפי 

  :גורל ובחירה השפעת התודעה על חיינו 

 ציאותליה, פרשנות ומאש 

  עשיתמפסיכולוגיה ליהודית מפילוסופיה 

 הנפש של הרמב"ם ות כוח 

  מודרניבעידן הפוסטאמונה ומימוש עצמי 

 ל הרגשות הרפואה החדשה ש 

 חוסן נפשי פיתוח  – ם פחד וחרדהד עמודלהת 

 דבר כזה?יש  –כולוגיה של האושר הפסי 

  
, 11.12.22, 4.12.22, 27.11.22, 20.11.22, 13.11.22, 6.1.22, 30.10.22, 23.10.22 :ההרצאותתאריכי 

18.12.22 ,1.1.23 ,8.1.23 ,15.1.23.  

  
  

 יתכנו שינויים בנושאים ובתאריכים  
  

  לכל סמסטר.  700₪. עלות הקורס:13:30-  12:00' בשעות אהקורס יתקיים בימי 
  ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר בנפרד.

  .23.10 -, ההנחה תקפה עד לסמסטר ב'₪ על  100לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 
 
  
  
  



  
  לשיפור איכות החייםשל התודעה פסיכולוגיה ה: להתבונן אל המעבר

  כדרך חיים והחוסן הרגשי שמחה להתיידד עם הפחד ולבחור ב
  

 שחר צדוק  ד"ר  מרצה:
  

פרסונאלית" המתייחסת לתודעת האדם. גישה - הגל הרביעי של הפסיכולוגיה הוא "הפסיכולוגיה הטראנס

טבע האדם, תורת הקוונטים ופסיכולוגיה של כל הזמנים: של  לוסופיהזו משלבת תורות עתיקות יומין, פי

  הגישה הפסיכואנליטית של פרויד, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והפסיכולוגיה החיובית.

הפסיכולוגיה של התודעה מאפשרת לאדם לקחת אחריות על מציאות חייו מתוך ההבנה שמה שנמצא 

  בתוכנו מוקרן כמציאות. 

  עה ויקנה כלים משמעותיים לשינוי השפה כדרך חיים.התודד בחקר הקורס יתמק

לשפר את בריאותנו הפיזית והנפשית ואף להשפיע על תהליכי הזקנה. כח האמונה מחקרים מראים כי ב

  האמונה הזו ביכולת להשפיע, לחיות טוב ולהתחדש יכולה לשנות חיים מקצה לקצה.

ממקורות ים עתיקים משלב למידה של טקסטתק" ה"מסע העצמה מרין אתכם לקורס שהוא אני מזמ

, שיפור על משמעות החייםפנימה שיאפשרו לכם התבוננות  םעכשוויילצד מחקרים ועמים אחרים עמנו 

  תחושת האושר, ההתמודדות עם אתגרים, ופיתוח חוסן רגשי.

דמיון  ,יםטווייתיות, צפייה בסרבאופן חוויתי, מרגש ומהנה באמצעות פעילויות ח ועברתמהלמידה 

  .ועוד יהודיים ועממיים אקדמיים, , מקורותמודרך, קלפי מודעות

  
  

  25-058-01                                סמסטר ב'                                                                                       
  
  

   :בין הנושאים
 

 החדשבעידן  סבתאותמשמעות ו  

 לא מה שחשבתם ?זקנה 

 על איכות החייםדעה השפעתה של התו  

 ינוי התודעה.שיטת העבודה והגישה הקוגניטיבית לש 

 דבר כזה?יש  – אימון לעיכוב תהליכי זיקנה 

 של האמונהביולוגיה ה 

 ובריאותית וחברתית כמנוף לצמיחה אישית, רגשיתרגשית  האינטליגנצי 

  "ר התקשורת הבין אישית וכלים לשיפ - "לא חוזרים על טעויות 

 מן וניהול זאיכות חיים , פרישה בריאה 

 ן הסביבה לאיכות חייםשביהקשר  –בע וסביבה , טאדם 

 

, 28.5.23, 21.5.23, 14.5.23, 7.5.23, 30.4.23, 23.4.23, 16.4.23, 26.3.23, 19.3.23: ההרצאותתאריכי 

4.6.23 ,11.6.23 ,18.6.23.  

  
  

 אריכיםיתכנו שינויים בנושאים ובת  
  

  סמסטרל 700₪. עלות הקורס:13:30-  12:00' בשעות אהקורס יתקיים בימי 


