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 למנחה תכנית לימודים

 

 נושא מס פגישה

 בפרדס חנה. ללא תשלוםמפגש היכרות  

, על המנחים ועל מפגש חווייתי קצר שכול קבלת מידע על הקורס
  .'הדרך של ה'דהרמה

 

 בסיס -חלק א'

 עבודה אישית לנקיון, איזון ויצירת שקט בסיסי

 שעות 3מפגשים של  21חלק זה כולל 

 שעות לימוד 63 -סה"כ

1 

14.1.20 

 היכרות+ תיאום ציפיות ויצירת חוזה אישי

2 

21.1.20 

הדרך לנהל את עצמנו ואיך משמש אותנו כלי  -חכמה סינית
 המדיטציה ליצירת שקט פנימי.

3 

28.1.20 

הגישות אשר חוסמות אותנו ויוצרות אי שקט  -תבניות פנימיות
 פנימי. איך יוצאים מזה ברמה המעשית.

4 

4.2.20 

איבחון האהבה בחיינו כמניע או חוסם במערכות  -חיינואהבה ב
 יחסים.

האושר במימד הזמן. איך יוצרים  -החלקים מימנו בנוי האושר 5
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 שביעות רצון בכל זמן כולל בעבר שלנו. 11.2.20

6 

18.2.20 

מה בין הראש לרגש. איך יוצרים מערכת יחסים פנימית  -שקט פנימי
 הפנימי ואיך.שקטה ויעילה. מי מנהל את הבית 

7 

25.2.20 

 אילנית תדמוראימפרוביציה וקונטקט כדרך לביטוי של הגוף עם 

8 

3.3.20 

מה מערכת היחסים שלנו עם העולם. מה הגישה  -יבהשקט עם הסב
 שלנו ואיך נסדר את הגישה שלנו כך שתתאים למטרותינו.

9-10 

17.3+10.3 

לנקות ברמה הרגשית כדי שיהיה לנו השקט הנדרש  -יקיון פנימינ
 עבודה עם נשימה מעגלית. לישיבה למדיטציה שקטה.

11-21 

26-28.3.20 

 שבת-שישי-חמישי –סופשבוע 

 בדהרמה בגולן

למיקוד, עבודה  ותהנוגע שעות חווייתיות 33סדנא חווייתית שכוללת 
 רגשית, עבודה עם המחשבות והפתעות נוספות.

 סימסטרחופשת 

 ב'חלק 

 יטציההעמקה בשיטות מד

 איבחון והנחייה

 שעות 3מפגשים של  21חלק זה כולל 

 שעות לימוד 63 -סה"כ

22 

12.5.20 

 על המחשבות

 מיינדפולנס 23
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19.5.20 

24 

26.5.20 

 על תחושות

25 

2.6.20 

 זן

26 

9.6.20 

 קליגרפיה עם המורה היפני קזואו אישיאי

27 

16.6.20 

 על הרגשות

28-32 

19-20.6.19 

 שבת-שישי –סופשבוע 

 ב'דהרמה' בגולן

 צלילים מרפאים ועבודה עם מוסיקה

33 

23.6.20 

 ויפאסאנא

34-36 

30.6.20 

 התנסות בהנחייה עם משובים

37 

7.7.20 

 דמיון מודרך ככלי ליצירת מציאות

38 

14.7.20 

 מדיטציות בתנועה מבית אושו

 שבת-שישי –סופשבוע  39-42
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 ב'דהרמה' בגולן 17-18.7.20

 סיכום

 מבחני סיוםו

 

 

 

 שעות.  3 -אורך כל מפגש -חלק א'

לכל מפגש ארבעה חלקים: חלק עיוני. חלק של שיתופים. חלק חווייתי. תרגול 
 מדיטציה.

 מטרות חלק א':

 להקנות למשתתפים את השקט כדי להגיע למדיטציה.

 ללמד כלים להבנת התודעה והמבנה הפסיכולוגי מתוך תורות המזרח.

 ה שונים כדרך התפתחות לישיבה שקטה של מדיטציה.ללמד סוגי מדיטצי

 שעות לימוד 63 -סה"כ

 שעות.  3 -אורך כל מפגש -חלק ב'

 מטרות חלק ב':

 להקנות יכולת להנחות אחרים למדיטציה.

 .מבריאיםלהקנות כלים לאיבחון והתאמת מדיטציה למתאמנים, 

 

 ספר למדיטציה.בית ה -'דהרמהתינתן תעודת מנחה מדיטציה מטעם ' בסוף הקורס

 זכאי לתעודה רק מי שנכח בכל המפגשים ועבר בהצלחה את המבחנים המעשיים.

 שעות לימוד 63 -סה"כ
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  הרשמה:

 .ומבחני הקבלה לקורס המנחים הסתיימ

 עדין ניתן להירשם לחלק א' של הקורס ללא מבחן קבלה.

 .052-4561766יש לקבוע פגישה עם גיתה. 

 

 

 חנה )או במקום אחר בסביבה(**** הקורס יתקיים בפרדס 

*** המפגשים של הקליגרפיה יתקיימו בסטודיו של המורה וייתכן שיתקיימו בשני 
 מועדים שונים מפאת גודל הסטודיו שלו.

** סופי השבוע יתקיימו ב'דהרמה' בגולן. הארוחות טבעוניות. הלינה על גבי 
 ם.מזרונים באולם. אפשר ללון בחדרי אירוח במושב בתוספת תשלו
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