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       מי אנחנו

הנפש -לאימון וליישום תורת, בית ספר ללימודהוא בקמפוס ברושים  דהרמה-פסיכו

 . הבודהיסטית בחיי היומיום

 

להזמין את תלמידינו למסע גילוי ואימון המאפשרים חיי עומק ותמורה  :תכליתנו

דרך העמקת האושר והפחתת , בעולם ובחייםבבים אותם בחיי הסו, בחייהם מיטיבה

 . הערכים והשיטות של הבודהיזם, באמצעות הרעיונות, הסבל

 

, להטביע חותם משמעותי בתרבות ובאורח ההתנהלות בישראל ומחוצה לה :שאיפתנו

  .ארגונים וקהילות, פרטים, עם כל מי שיחפוץדרך עבודה 

 

ללכת בדרך  שלנו  ומחויבות, ההתנסות והגילוי, החקירה האישית, התבונהדרך : דרכנו

או , אין אנו מסגרת דתית המציעה אמת אחת – חילונית דרכנו . אותה אנחנו מציעים

  - מעשיתו ,למעט האמונה שכל הנלמד ניתן לבדיקה ולהתנסות, אמונה כזו או אחרת

וף אקדמי גכ ולא, מחקירה זותוך מחויבות לפעולות הנובעות , החיים מבפנים חקירת

  .המתבונן בחיים מבחוץ

 

 ,בית הספר להסמכות והכשרת מטפלים ברפואה משלימה, קמפוס ברושים: שותפינו

והשתלמויות במועדון לספורט באוניברסיטת תל  מהווה חלק מבית הספר להסמכות

מובילות אקדמית בתחום הרפואה המשלימה  - בית הספר שם לעצמו למטרה .אביב

רפואה משלימה הפועלת  - "רפואה אינטגרטיבית"יסה של לצד יישום תפ, בארץ

 .הקונבנציונלית-בשילוב עם הרפואה המערבית

    ?תורת הנפש הבודהיסטיתמהי 

רוב רובו של הסבל נגרם מיחסנו  מכות החיים הן בלתי נמנעות אך :הנחת היסוד

 . לכן המפתח להפחתת הסבל ולהעמקת האושר הוא בתודעה. אליהן

 

 . שלה אדירועל הפוטנציאל ה שיבושיהעל כשליה ו, ה שלנותודעה :שלנו מוקד החקירה

 

, לצמצם את הסבל שהוא פרי התודעה ,לקבל את הכאב הבלתי נמנע: מהות הדרך

. הנפש המחוללים אושר ולפתח נדיבות וחמלה לכל הסובב אותנו-להרחיב את הלכי

 לפעול באופן מיטיב בסביבה הקרובה לנו ובעולם

 

. התבוננותנו והתנהלותנו בעולם, באופן היותנו תמורה נרחבת :ריותאפש תמורות

את לאפשר ומתוך כך , הקלה על מצוקות או מניעתן, לאפשר ריפוי העשוי תמורה כזו

 .יותר עשיר ורענן, קיומו של אורח חיים צלול
  

http://www.pdharma.co.il/index.asp


 
 

 3 

 תוכן העניינים

 

 2 נואנח מי

 2 ?הבודהיסטית הנפש תורת מהי

 3 העניינים תוכן

 4 הבודהיזם עם היכרות
 4 קצר מבוא – הבודהיזם עם מפגש

 5 שנתיות רב תוכניות

 5 למטפלים ניתתוכ – הבודהיסטית הנפש תורת
 7 "הבודהיסטית הנפש תורת" התוכנית לבוגרי המשך לימודי

 8 בודהיסטית בהשראה לחיים אימון
 9 "לחיים אימון" התוכנית לבוגרי המשך לימודי

 10 ראשון סמסטר: קצרות ותוכניות קורסים
 10 לחיים מעורר כשעון המוות: האחרונה חיי שנת

 11 הבודהיסטי האימון בראי והאמנות המוסיקה:  ויצירה חופש
 11 ומדיטציה פלייבק: ואלתור תבנית על

 12 הבודהיזם ברוח הורות: שמחה( רק לא) זה ילדים

 13 שני סמסטר: קצרות ותכניות קורסים
 13 בודהיסטיתה והרוח יום היום חיי

 14 זמננו בן הטיבטי הבודהיזם במסורת הלב תשומת

 15 ויועצים מאמנים: מקצוע לאנשי תוכניות
 15 ומגשרים יועצים, למאמנים התודעה אימון

 16 והעסקים העבודה עולם
 16 ('א סמסטר) קיםעס ואנשי בכירים למנהלים תוכנית: ידיעה לאי הזמנה

 16 ('ב סמסטר) בחיים שינוי ועשיית בקריירה זמן פסק: לבין שבין" מה"ה
 17 (קיץ סמסטר) הבודהיזם ורוח חיים, עבודה: חמש עד תשע

 18 ולחברות לארגונים תפורות תוכניות

 19 (ריטריט) ועיון מדיטציה של שבוע וסופי סדנאות
 19 הוודאות שבחוסר העמוק הבטחון

 19 ?'האחת היד כף מחיאת קול מהו'

 20 הסיוע מרחב
 20 הבודהיזם ברוח טיפולית קבוצה

 21 וזוגי אישי – פרטני סיוע

 22 (במדיטציה שבועי לאימון קבועות קבוצות) הסנגהות

 24 מרחב הסיוע מטפליו  הסנגהות מנחי, המורים על

 33 *כללי ומידע הרשמה נהלי
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 היכרות עם הבודהיזם 

 מבוא קצר –מפגש עם הבודהיזם 

 .יעקב רז' פרופ, ל אידו טליוב :מורים

 

שלמרות עתיקותה  –שנה  2500תורת חיים בת  –סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם 

נגלה . וריחוקה הגיאוגרפי רלבנטית ועכשווית להפתיע גם לנו בישראל ובמערב

ת תופסים רעיונות ויישומים של הרפואה והמדינאו, העסקים, יכולוגיהשבעולמות הפס

התובנות , נכיר את יסודות המחשבה. ומתרחבהולך ום מכובד החכמה הבודהיסטית מק

ודרכי  ,ראיית העולם ומפות הנפש על פי התורה הבודהיסטית. והאימון הבודהיסטי

 .האימון במסורות הבודהיסטיות השונות

ודרכי אימון התודעה לשם , ההבנה הבודהיסטית של הסבל שמחוללת התודעה

הסדרה משלבת הרצאות . ית המבואיעמדו במרכז תכנ, השתחררות מכבליה

 .ליות ומדיטציה מונחיתאפרונט

 בין הנושאים

 השתנות ותלות גומלין, נחת-אי, סיפור חיי הבודהה. 

 היצמדות ושחרור, סבל הכרחי וסבל שאינו הכרחי. 

 חמלה וחוכמת המעשה, ריקות. 

 מבנה התוכנית

 .מפגשים שבועיים 10

 .19:00-21:00, ימי חמישי, 3.11.11: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

 .₪ 1000: מחיר
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 תוכניות רב שנתיות

 תוכנית למטפלים – תורת הנפש הבודהיסטית

 תוכנית תלת שנתית

, פסיכותרפיסטים: עיסוקםמיועדת לאנשים שהסיוע לזולת הוא  תוכניתה

זו מקנה אימון  תוכנית. 'וכד מטפלים באמנות, רופאים, עובדים סוציאליים

. באומנות הסיוע לזולת ובהתפתחות אישית בדרך הבודהיזםעיוני ומעשי 

התנסויות מעשיות , זו כוללות צורות מדיטציה שונות תוכניתדרכי האימון ב

קריאת , עיון אישי בתובנות אלו, המדגימות עקרונות ותובנות בודהיסטיות

האימון מרחיב את דרכי הסיוע . כתבי מקור ואימון מונחה בחיי היומיום

  .ורגל בהן ואינו מיועד להחליפןשהלומד מ

 

על הדומה בה , תורת הנפש הבודהיסטית לפגוש את תהתוכנית מאפשר

כאנשי סיוע . באופן מעשי ועיוני, ועל השונה ממנה ,המערביתלפסיכולוגיה 

בודהיסטית לומדת את המצוקה ואת הפסיכולוגיה ההדרך בה נתוודע אל 

התודעה את לומדת  היא אל הדרך  שבה ו, האפשרויות להיחלץ ממנה

בהתנסויות . מיטיבותמידות הדרכים לפתח  לאנתוודע גם  .ותעתועיה

במפגש עם כאב ' להרחיב את המיכל'השונות נקבל כלים ונתאמן ביכולתנו 

ה לתוכנית מותנית בראיון הקבל .ובמצבים של קונפליקט וחוסר ידיעה ,וקושי

 .אישי

 שנה א

בימי העיון המרוכזים ישתתף . רחל קפלן, מאיה לאוב, יובל אידו טל :מורים

 .גם נחי אלון

 

. בשנה הראשונה נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני

, לקשב פתוח, נתוודע למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה

נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי . וף ובלבולקבלה של המתרחש בג

ומתוך פעולות שגויות שנובעות , העצמי והאחר, מתוך כשלים בהבנת העולם

שמלמדת כיצד , נכיר גם את תורת ההשתחררות הבודהיסטית .מהבנה זו

להשתחרר , תודעתנותבניות באמצעות אימון נכון אנו יכולים לשנות את 

 .ת מיטיבות שנמצאות בנומסבל מיותר ולפתח איכויו

 בין הנושאים

 נחת-גומלין ואי התהוות, השתנות: מאפייני המציאות. 

 מאפייני התודעה וכיצד היא מבנה את המציאות. 

 אני'מהו ה?' 

 ומהם מקורותיה נחת-מהי אי? 

 נחת וכיצד-ר מאירהאם ניתן להשתח? 

 

http://pdharma.wordpress.com/about/229-2/
http://pdharma.wordpress.com/about/229-2/
http://pdharma.wordpress.com/about/229-2/
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 תוכניתמבנה ה

 ('וב' שנים אי תלמידל משותפים) ימי תרגול מרוכזים 4+ מפגשים  26

 ,10:15-13:15, חמישיימי , 28.6.2012סיום , 3.11.2011: פתיחה

 .29-30.3.2012, 15-16.12.11  ימי תרגול מרוכזים

  .לתלמידים חדשים 250₪רישום בסך דמי  . ₪ 7,000: מחיר

 שנה ב

 .ובימי העיון המרוכזים גם מאיה לאוב, רחל קפלן, יובל אידו טל, נחי אלון :מורים

 

זיקים ברמה ביתר העמקה את אופני ההיוצרות של תהליכים מ נחקורנה השנייה בש

יסודותיהם של  נתוודע אל. מהם ההיחלצותגם את אפשרות  כמו, האישית והבינאישית

של הבודהה ' מקרים טיפוליים'בעיקר תוך לימוד , קנה אימון ראשון בהםנתהליכי סיוע ו

בהבנת הסבל חקר נעמיק  מאימון פרטניומהמקרים . ושל חכמים בודהיסטיים אחרים

נתאמן בדרכים , ועל שיטותיוהבודהיסטי הסיוע  רוחנעמוד על , ומקורותיו בתודעה

כמו כן . הנפש המסייע בודהיסטיות ייחודיות לטיפוח מידות טובות ונטפח את הלוך

 נרחיב את לימוד המדיטציה לסוגיה ונכלול בו גם מדיטציה אנליטית ושימוש בדמיון

 .דרךמו

 בין הנושאים

 מכות החיים הבלתי נמנעות והסבל הנובע מיחסו של : הבנת גורמי הסבל

תוך לימוד שתיים עשרה החוליות של ההתהוות , האדם אל מכות אלה

 .המותנית

 העמדה , ההיענות למצוקה, השהות עם המסתייע :חכמת המעשה בטיפול

יהוי ונטרול מעגלי ז, הנכונות לשינוי ראייה, נמנע-המקבלת מול הכאב הבלתי

 .קסמים מזיקים

 במטלות , בשאלות, במטפורות, התוודעות לשימוש בשפה: הלך הנפש המסייע

 .וכיוצא בזה

 חמלה וקבלה, קשב, צלילות, תודעת המתחיל. 

 תוכניתהמבנה 

 .('וב' שנים אמשותפים לתלמידי ה) ימי תרגול מרוכזים 4+ מפגשים  26

 .13:00 – 10:00, שנימי י, 11.6.12סיום , 31.10.11: פתיחה

 .29-30.3.12, 15-16.12.11 :ימי תרגול מרוכזים

 .ח"ש 7000: מחיר

 

 'שנה ג

 .יישום המשנה הבודהיסטית בחיים האישיים ובמעשה המסייע

 

ובימי העיון המרוכזים גם יובל אידו  ,ר עודד ארבל"ד , יעקב רז' פרופ,  נחי אלון :מורים

  .טל

 



 
 

 7 

מוקדשת ללימוד הלכה למעשה של ה, מעבדה תהווה מעיןהשנה השלישית 

המשתתפים לכיתה  יביאו בשנה זו. הסיוע ברוח תורת הנפש הבודהיסטית

ינתחו יחדיו , יקבלו סיוע מהמורים ומעמיתיהם, סוגיות אישיות ומקצועיות

ויעמיקו את החיבור בין , את מה שהתרחש במושגים ובכלים בודהיסטיים

 .ס ינבטו כהיענות למה שעולה בכיתהנושאי הקור .התורה לבין המעשה

 תוכניתהמבנה 

 .(ולימודי המשך' משותפים לשנה ג) ימי תרגול מרוכזים 4+ מפגשים  26

 . 15:30-18:30, ראשוןימי  20.5.12 סיום, 30.10.11: פתיחה

  .31.5-1.6.12 ,16-17.2.12 :מרוכזיםתרגול ,ימי 

 .ח"ש 7000: מחיר

 קמפוס ברושים: מקום

   "תורת הנפש הבודהיסטית"ך לבוגרי התוכנית לימודי המש

 .יעקב רז' פרופ , יובל אידו טל  ,נחי אלון: מורים

 

מיועדת לכל מי שסיים את שלוש ה הינה תוכנית שנתית ההמשך תוכנית

סוג של )מתמשכת של הדרכה  תוכניתומהווה , מטפליםל תוכניתשנות ה

'supervision' ) ההדרכה . מרכזיים והעמקה בנושאים ברוח בודהיסטית

המשתתפים יביאו סוגיות . תינתן על ידי מורי הקורס ועל ידי המשתתפים

תדגיש את ההליכה אל מעבר  תוכניתה .מוכנות מראש, אישיות ומקצועיות

היסוד של -לטיפוח המידות ולהשתחררות מסיפורי ,להתגברות על מצוקות

 .האני הנפרד והקבוע

 .בכל סמסטר ם נעסוק ולאורם נתאמןליבה בה-נושאי סביבההדרכה תינתן 

 

. שמחת המאמץ וחמלה, נתינה: פיתוח המידות הטובות : בין הנושאים

  .בדגש על ריקות האני, חכמת הריקות

, מעולמות הבודהיזם המוקדם, בכל סמסטר נעסוק בטקסט מסורתי מרכזי

 .והבודהיזם הטיבטי, הזן, נהאהמהיי

 תוכניתה מבנה

 (ולימודי המשך' משותפים לשנה ג) ול מרוכזיםימי תרג 4+ מפגשים  26

  .09:30-12:30, ראשוןימי ,  20.5.12 סיום, 13.11.11: פתיחה

 (25.12.11 –יום ארוך ) .31.5-1.6.12 ,16-17.2.12 :ימי תרגול מרוכזים

 . ₪ 6400: מחיר
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  ימון לחיים בהשראה בודהיסטיתא

 שנתית-תוכנית דו

ולסייע  להעמיקם, ירםלהעש, להיטיב עם חייהם התוכנית מיועדת לאלה שמבקשים

 .לעצמם ולאחרים

, חקירת המדיטציה, אימון במדיטציה :כולל, בכל שלביה ושנותיה, תוכניתכל מפגש ב

למידה עיונית סדורה ורב שיח שעניינו יישום הלמידה והאימון בחיי  ,התנסויות מלמדות

 .מותנית בראיון אישילתוכנית הקבלה  .היומיום

 שנה א

  .רחל קפלן, יובל אידו טל, ורוןטל ,מאיה לאוב: מורים

 

. למידה ויישום מיטביים, מוקדשת להנחת היסודות הנדרשים לאימוןהשנה הראשונה 

כיצד מטפחים את , היומיומיותנלמד כיצד מזהים שגיאות בקריאת המציאות ובפעולות 

חלק ניכר מהלמידה . במעשים היומיומייםהקשב ואת הריכוז וכיצד מיישמים חוכמה זו 

 .ה זו יוקדש לאימון במדיטציהבשנ

 בין הנושאים

 ריכוז ומדיטציה, קשב, התבוננות בלתי שופטת, התוודעות. 

 אני'התהוות גומלין ותהליכי , שתנותה'. 

 מלחמה ושלום, היאחזות ושחרור, בהירות ובלבול. 

 מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים, מקורות שפע. 

 תוכניתמבנה ה

 .'לכל תלמידי שנה א מרוכזיםימי תרגול  4+ מפגשים  24

 .לתלמידים חדשים ₪ 250דמי רישום בסך . ₪ 6000: מחיר

 

 מחזור ראשון

 . 15:30-18:30, שלישיימי , 18.5.2012סיום  , 1.11.11: פתיחה

 .17-18.5.12 -ו , 1-2.3.12 :ימי תרגול מרוכזים

  .מאיה לאוב, יובל אידו טל, טל ורון: מורים

 מחזור שני

  .9:00-12:00, שישיימי , 1.7.12סיום , 2.12.11פתיחה 

 .17-18.5.12, 1-2.3.12 :ימי תרגול מרוכזים

 .רחל קפלן, מאיה לאוב, יובל אידו טל: מורים

 שלישימחזור 

 .10:30-13:30 – 26.3והחל מ, 9:00-12:00, ימי שני, 30.7.12סיום  ,9.1.12: פתיחה

 .17-18.5.12, 1-2.3.12 :ימי תרגול מרוכזים

 .רחל קפלן, מאיה לאוב, יובל אידו טל: םמורי
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  'שנה ב

הרחבת תחומי הלמידה ודיוק , השנה השנייה מוקדשת להעמקת האימון

ביחסי , בקשרים חברתיים, במשפחה: היישום בתחומי החיים השונים

נלמד כיצד התובנות שלמדנו . בסביבה האנושית ובסביבה בכלל, עבודה

עם הזדמנויות רבות , ים רבי שלביםבשנה הראשונה נפרטות לכדי תהליכ

נראה כיצד  .לחולל שינוי בצורת ההסתכלות על החיים ובהתנהלות בהם

ניתנות ליישום בחיי היום יום בדרכים שיטתיות הפותחות תובנות אלה 

 .והפעולה הזדמנויות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות

והעצב על השמחה , של הלומדים בשנה זו נעמיק את ההתבוננות בחייהם

 .שבהם

 בין הנושאים

 כיצד נולדות שגיאות בקריאת המציאות וכיצד ניתן לתקנן. 

 כיצד נוצרת וכיצד מתפוגגת מצוקה. 

 יעילות , דיוק, כיצד ניתן להעמיק איכויות כגון סובלנות וחמלה

 .ופתיחות

 תוכניתמבנה ה

 .17-18.5.12, 22-23.12.11: ימי תרגול מרוכזים 4+ מפגשים  24

 15:30-18:30ימי שני בין  7.5.12סיום ,31.10.11: פתיחה

 ₪  6000: מחיר

 .רחל קפלן, מאיה לאוב, יובל אידו טל: ריםמו

 

 "אימון לחיים" תוכניתלבוגרי ה המשך לימודי

   .יעקב רז' פרופ, סטיבן פולדרר "ד, יובל אידו טל :מורים

 

, כתלימודים מתמש תוכניתשנתית מוזמנים להצטרף ל-הדו תוכניתבוגרי ה

עם , יותר בדהרמה הבודהיסטית ומתקדמים שתשלב לימודים מעמיקים

כאשר כל סמסטר מוקדש , התוכנית הינה תוכנית שנתית. התבוננות עצמית

 .האימון בעברתכניות בוגרי התוכנית פתוחה לכל .  לנושא ייחודי
 

כפי שהוא בא לידי ביטוי , נתמקד בנושא האימוןהזו  בשנת הלימודים 

  .המהייאנה והזן בודהיזם, תרהוודהבמסורות ה

 

 תוכניתמבנה ה

 .17-18.5.12, 22-23.12.11: ימי תרגול מרוכזים 4+ מפגשים  24

 29.12).15:30-18:30, חמישיימי , 31.5.12סיום ,  10.11.11: פתיחה

 (שיעור כפול

 .ח"ש 5500: מחיר

 קמפוס ברושים: מקום
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 סמסטר ראשון: קורסים ותוכניות קצרות

  שעון מעורר לחייםהמוות כ: שנת חיי האחרונה

 יעקב רז' פרופ, בעז עמיחי, יובל אידו טל :מנחים

 

בלא הכחשה ובלא ' להסתכל למוות בעיניים'תורת הנפש הבודהיסטית מעודדת אותנו 

 ןבסמינר זה נשתמש במוות כשעו. מותנו וכך להתוודע גם לחיינוללהתוודע , אימה

נהפוך את המיתה , מעשי מאד באופן. המעורר אותנו לנצל היטב את הזמן שנותר לנו

מציאות שיש טעם להכיר וללמוד , המוות מאיום לכאורה למציאות בעלת ערך רבאת ו

 .באומץ לב

המשתתפים יחיו בפועל את חייהם בשנה הקרובה . הקורס הינו מעשי ויישומי באופיו

 ,דרכי הלימוד יהיו. התובנות וההחלטות שיגבשו לעצמם במהלך הלימוד, על פי האימון

 .פרויקטים אישיים ומטלות שונות, קריאה, לימוד עיוני, מדיטציה, בדיון, בין היתר

הקורס מיועד ללומדים ותיקים שלמדו לפחות שנה מלאה באחת מהתכניות 

 תוכניתהרשמה ל. או בלמידה בודהיסטית אחרת, דהרמה-של פסיכו השנתיות

 .דהרמה-מצוות פסיכו בשיחה מקדימה עם מורה כרוכה

 

 ושאיםבין הנ
 פיתוח מודעות לפעולותינו בעולם תוך מודעות למוות  : 
 שחרור מכבלים עצמיים ; 
 פיתוח סדרי עדיפויות מועילים ; 
 צמצום הסבל וריבוי טוב בעולם ; 
 תיקון וסליחה, ויתור ; 
 הותרת חותם מיטיב. 

 

 הקורסמבנה 

 .15.3.12, 26.1.12, 8.12.11: ימי תרגול מרוכזים 3+ מפגשים דו שבועיים  9

 .10:00-13:00, חמישיימי , 1.3.12סיום , 27.10.11: פתיחה

 .₪ 3,500 : מחיר

 קמפוס ברושים: מקום
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 המוסיקה והאמנות בראי האימון הבודהיסטי :חופש ויצירה 

 יובל אידו טל, טל ורון :מנחים

 
ואולם חיים של יצירה . רבים מאתנו היו רוצים שחייהם יהיו חיים של יצירה

לפעמים אנחנו כופים על עצמנו מסגרת כדי למצוא . רק מעצמם אינם נולדים
העשייה , בזאת. כדי לאפשר שחרור, אנחנו שמים על עצמנו מגבלות. חופש

הקורס יהיה בנוי על . האמנותית והאימון הבודהיסטי אינם שונים זה מזה
עשר האיכויות המיטיבות בחייו של בסיס האימון הבודהיסטי בטיפוחן של 

, נבחן בתיאוריה ובמעשה שאלות שנוגעות לאפשרות להיות חופשי ובו, אדם
 . מאושר ויצירתי בלא שהדבר יסתור את קיומן של תבניות סדורות בחיינו

 
 . מוסיקליים ואומנותיים, מדיטטיביים, תפיסתיים תרגוליםהקורס יכלול 

 
 .המשתתפים בקורס יקבלו תרגילים להגייה ולביצוע משבוע לשבוע

 קורסמבנה ה    

 מפגשים שבועיים 10

 .19:00-21:00, ימי שלישי, 10.1.12סיום , 1.11.11: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

 דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+ ₪ 1900: מחיר

 

  פלייבק ומדיטציה: תבנית ואלתור על

 צבי להב :נחהמ

 

 פלייבק הוא תיאטרון אימפרוביזציה אשר שואב את החומרים שלו מסיפורי

של , הסיפורים הקטנים והגדולים של היום יום. החיים שהקהל מביא איתו

 . ההווה ושל העבר

בפלייבק אנחנו . של רוח הבודהיזם תירגול וישוםעבודת הפלייבק מאפשרת 

אנחנו רק מנסים להיות איתו באופן האמפטי . לא מנסים לשנות את המספר

. ת הסיפור שלואנחנו הופכים להיו. ביותר שאפשר להיות עם מישהו

. ובויתור, בשמחה, בחמלה, באהבה, הוא תרגול בהקשבה מלאה הפלייבק

, אנחנו עולים על הבמה מבלי שיהיה לנו צל של מושג מה עומד להתרחש

 . עם כל מה שיהיה, ואנחנו מסכימים להיות שם

 

וגם נשחק סיפורים של , במהלך הקורס גם נספר את הסיפורים שלנו

ונשלב אותה במדיטציות מונחות של חמלה , ת פלייבקנתנסה בעבוד. אחרים

חלק מהמדיטציות . והכרה ביופי הפנימי ובאצילות שקיימת בכל אחד מאיתנו

בין תרגילי . ויאפשרו בדיקה של הרחבת גבולות העצמי, יתקיימו בזוגות

ונבדוק את , נקיים שיחות שבהן נשתף ברגשות שלנו ,הפלייבק והמדיטציות

 . גול מסוג זה יכול לסייע לנו בחיי היום יוםהאופנים שבהם תר
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פלייבקים , מדיטציות, ויכלול תרגילי חימום ושחרור, כל שיעור יימשך שלוש שעות

, (כלומר הצגות מאולתרות קצרות שבהן צוות מתוכנו ישחק סיפור שאחד מאיתנו יספר)

 .ושיחת שיתוף

אין צורך . ש בלבדאי 12 -מספר המשתתפים מוגבל ל, עקב אופי העבודה בקורס

, נכונות לשחק: חובה. ידע בסיסי ועניין בבודהיזם רצוי. בניסיון מוקדם בתחום המשחק

 . ולהתחבר לאנשים, להשתחרר

 

 מבנה הקורס

 .מפגשים שבועיים 12

 .18:00-21:00, ימי רביעי, 25.1.12סיום , 2.11.11: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

 לתלמידים חדשים דמי רישום₪  100+  ₪ 2100: מחיר

  הורות ברוח הבודהיזם: שמחה( לא רק)זה  ילדים

 .בן דב חנוך רונית, עמיחי בעז: נחיםמ

 

גם מי מאתנו שמשקיע מאמצים רבים . ההורות העכשווית מורכבת ותובענית ביותר

אנו מופתעים . בהורותו מוצא עצמו לעיתים קרובות מתוסכל ואפילו אובד דרך  וכנים

 . כהורים עצמנול שיש לנו בנוגעהורות שלנו רחוק מהחזון לגלות שמימוש ה

 

בקורס נבקש ליצור חיבור מושגי ומעשי בין הידע הנמצא בחשיבה הבודהיסטית לבין 

ונעסוק   נישען על האמיתות הגדולות של הבודהיזם. מציאות חיינו היומיומית כהורים

ים על אהבה כבוד בהשפעה המיטיבה שעשויה להיות להן על בניית יחסים המושתת

מנקודת מבט בודהיסטית " אושר"נתייחס לתרומה שעשויה להיות לעיסוק ב. ואחריות

ניגע בהשפעתם של החמלה והקבלה כלפי . על הערכים המכוונים אותנו בגידול ילדינו

 .ומנגד נעסוק גם בהשפעתם המזיקה של הכעס הפחד והערפול,עצמנו וכלפי ילדינו 

 

 .ותרגול, שיחות, קריאת טקסטים, מדיטציה הלמידה תתקיים באמצעות

 

 מבנה הקורס

 .מפגשים שבועיים12

 .17:00-20:00, ראשוןימי , 29.1.12סיום , 6.11.11: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

 .דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  ₪ 2800 : מחיר
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 שני מסטרס: קורסים ותכניות קצרות

 חיי היום יום והרוח הבודהיסטית

 .רחל קפלן, מאיה לאוב :ותמנח

 

חיוביות ', גדולות'ו' קטנות'כיצד ניתן להתמודד עם סיטואציות חיים 

בהשראה , בכלים חדשים ומעשיים, בראייה רעננה ומעמיקה ,ושליליות

 .בודהיסטית

קונפליקט , אנחנו נתקלים בסיטואציות רבות של תחרות מיוםבמהלך חיי היו

ומופיעים רגשות של , סיפוק וכאב עולות בנו תחושות של חוסר; ומתח

, קיימים גם רגעים של חסד של סיפוק ושלווה, לצד אלה. אשמה וביקורת

 .הקשבה וחמלה, סבלנות, רגעים של ראייה צלולה

מתעכבים  איננולרוב , על אף שחוויות כאלה ממלאות רגעים רבים בחיינו

יבים מג, אלא נחפזים, מאפשרים לעצמנו להשתהות בהן איננו, עליהן

 .אוטומטית ופועלים מתוך הדפוסים המוכרים לנו

התנסויות בין , אישיתהמפגשים משלבים למידה ותרגול של מדיטציה 

 . קריאה בכתבי מקור ושיחה, אישיות

 בין הנושאים

 מה אנחנו מספרים לעצמנו, מה קורה באמת: על סיפורים ואשליות. 

 מתח וכאב, התמודדות עם חוסר סיפוק. 

 עיל ומה מרפאמה מר: יחסים? 

 מצבי קונפליקט ואי ודאות. 

 עבודה עם שיפוט ואשמה: המבקר הפנימי. 

 אימון הרוח בסבלנות סליחה וחמלה: איכויות הלב. 

 מציאת שקט באי שקט: רגעי חסד. 

 האם אימון יכול להיות גם הגשמה: מטרה ודרך? 

 מבנה הקורס

   .2.5.12 –ב מרוכז תרגול יום + מפגשים שבועיים 8

 .09:00-12:00ימי שני , 23.4סיום , 20.2.12: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

  .דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  ₪ 1800: מחיר
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 בן זמננו הטיבטיבודהיזם ה במסורת הלב תשומת

 .שירלי פוגצקי :מנחה

 

 הלב-ארבעת היסודות של תשומתב מראשית המסורת הבודהיסטית נחשב האימון

במסורות הבודהיסטיות השונות  .רב ערך לביסוסם של חיים טובים ומיטיביםמרכזי ו

 . התפתח אימון זה בדרכים שונות ומגוונות

 

נתמקד בארבעת היסודות של תשומת הלב כפי שראו ולימדו אותן , בקורס ממוקד זה

וממשיכי דרכו במסורת  ה'וגיאם טרונגפה רינפוצ'צמורה הבודהיזם הטיבטי המודרני 

אופני התמודדות נמצא הנחיות מדויקות ל ת והשיטתיתהייחודיבדרכו  .הטיבטית הקגיו

התודעה איתם אנו מתמודדים על כרית של מצבים שונים של הגוף ומועילים עם 

 – יםהמסורתי יםהישיבה הטיבטי נותנלמד את סגנו. מדיטציה ובחיים בכללה

הקשבה חומלת וערה נעשה את דרכנו דרך . התבוננות לעומקההתבססות בשלווה וה

 . ונתבונן לעומק על גישתנו הכללית לחיינו ,לרגשות ולמחשבות, לגוף

 

מחשבה , רגשות סוערים, עם הפרעות קשב התמודדותל ממוקדיםהקורס ייתן כלים 

  .עצמנואיך לפתח תרגול מתמשך ויציב בכוחות נלמד  .יםגופני יםכאבו סוערת

 

מתרגלים חדשים יחשפו להבניה . אחדהקורס מתאים למתרגלים חדשים וותיקים כ

שיטה שונה ורחבה יחשפו לותיקים הו מדיטציה לתרגול וברור מוצק סיסבלונכונה 

 .שעשויה להעשיר את התרגול הקיים

 

 מבנה הקורס

   .2.5.12 –ב מרוכז תרגול ' דיום + מפגשים שבועיים 9

 .16:00-19:00 בין, ימי רביעי,25.4סיום , 22.2.12 :פתיחה

 .קמפוס ברושים :מקום

 . דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  ₪ 2000: מחיר
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 יועציםו מאמנים: ות לאנשי מקצועתוכני

 

 יועצים ומגשרים, אימון התודעה למאמנים

 .יובל אידו טל :המור

 

אישי  ייעוץ, יישוב סכסוכים, גישור,  (coaching)מקצועות אימון אישי 

הנפש -מהגישה המעשית והעניינית של תורתעשויים להיתרם  וארגוני

 .הבודהיסטית

 

לאימון התודעה שבכוחן שיטות וכוללנית  בבודהיזם התפתחה תורת נפש

ואת הכלים  ,להרחיב ולהעמיק את ראייתם של המאמן והיועץ

: יכולים להפיק תועלת מתפיסות בודהיסטיות כגון תחומים אלו .שבידיהם

הרחבה שיטתית , יאוריות ובמושגיםהספק השיטתי שהבודהיזם מטיל בת

הטמון והבינאישי ראייה מפוכחת של המכשול העצמי , של המידות הטובות

השהיית הידיעה הערך המיוחד שיש ב, יתר לשינוי ולהצלחה-בחתירת

 .ובהשהיית הפעולה

 

 .תרגול מעשי ולימוד עיוני, מדיטציה, הקורס משלב חקירה

 

 בין הנושאים

פרדיגמות , אונטולוגיה ותודעה: מציאות שגויות-ותכיצד התודעה מייצרת מפ

 .ועיוות המציאות

 .תשומת לב, ריכוז, מדיטציה: קירת התודעהח

 .מכות המציאות מול שיבושי התודעה: שני החיצים של הסבל

 .הדרך להיחלצות מן הסבל בראייה הבודהיסטית

 ?ומתי לקבלת הדברים כפי שהם, מתי עלינו לחתור לשינוי

 .תחרות לעומת שיתוף פעולה; וכיצד נחיה איתה י הידיעהא

 .תועלת ומחירים: תכניות ומשאלות, ציפיות

 ?מה יכולים מאמנים ללמוד מן הבודהיזם: פיתוח המידות הטובות

 .שתיקה, שכנוע, דיאלוג, חידות, שאלות: כלים באימון

 מבנה התוכנית

 .31.7.12ו , 12.6.12, ימי תרגול מרוכזים 2+ מפגשים  10

 .16:00-19:00, שלישיימי  ,24.7.12סיום  ,15.5.12: יחהפת

 .דמי רישום לתלמידים חדשים₪  011+  ₪ 3600: מחיר

 .קמפוס ברושים :מקום
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 עולם העבודה והעסקים

 ('סמסטר א) תוכנית למנהלים בכירים ואנשי עסקים: הזמנה לאי ידיעה

 .יעקב רז' פרופ, ר אורה סתר"ד :נחיםמ

 

 ?שקול וצלול, לנהל עסקים ואנשים באופן חכם, כל כך סוערתבתקופה , איך אפשר

 האם ניתן? חיפוש יזום אחרי הלא ידוע האם ניתן לקבל החלטות נכונות תוך כדי

התחרות הגוברת , והאגו הכוחמאבקי  ,להתמודד באופן חיובי עם הקונפליקטים

בוהים האם אפשר למצוא משמעות וליישם ערכי חיים ג? והמתחים של חיי העבודה

ומהי האחריות ? המורה, היוצר, ומהי דרך האמן? היום יום שלנו בעבודה בשגרת

 ?לחברה שבה אנו חיים, לאנשים שאנו משפיעים על חייהם, שלנו לעצמנו

 

 של מנהלים( איש 20 עד)המיועדת לקבוצה קטנה , הבלתי שגרתית הזו תוכניתב

מתוך עולם העבודה של משתתפי , ננסה לגלות כל זאת ,י עסקיםואנש בכירים

, סיפורי זן, קואנים –למידה לא קונוונציונליות כמו  ודרך מפגש עם שיטות, הקורס

  .משחקי תפקיד וניתוח אירועים ,התנסויות, מדיטציה

 . שני המורים יהיו נוכחים בכל השיעורים .הקבלה מותנית בראיון אישי

 מבנה התוכנית

 .שבועיים מפגשים 10

  .18:00-21:00, ימי ראשון ,22.1.12סיום  ,13.11.11: פתיחה

 .הרצליה פיתוח, משרדי כתר פלסטיק, DVISIONבית הספר   :מקום

 . דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  ₪ 4600: מחיר

 

 

 ('סמסטר ב) פסק זמן בקריירה ועשיית שינוי בחיים: שבין לבין" מה"ה

  .ר אורה סתר"ד ,נורית ברמן ,יובל אידו טל :מורים

 

? האם אנחנו מבטאים את ייחודנו? לחיותרוצים האם אנחנו חיים את החיים שאנחנו 

האם אנחנו ? האם העבודה שלנו מבטאת את העומק והמשמעות שאנחנו מחפשים

  ?באורח חיים נכון מתנהליםהאם אנחנו ? ארגון נכון/תפקיד/במקצוע

 

 

הקריירה ולשאול את השאלות  מרוץלרגע את לעצור  ,צורךאו  ,מודע יש רצון, לפעמים

נפנה  תוכניתב... לפעמים החיים עוצרים אותנו בלא שנבקש. החשובות של החיים

נתבונן , נביט בפחד, "(מה"ה)נחוש את המקום הריק של אי ידיעה , מקום לשאלות אלו

 . ונבחן אפשרויות לשינוי ,בהזדמנויות
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 :השאלות הללו בשילוב של שלוש נקודות מבטנבחן את  תוכניתבמהלך ה

 למות בתחום חיי העבודה והקריירהעל מעברים ודי :התיאורטית. 

 בלת החלטות ומציאת סביבה תואמתעל תהליכי ק, מעשיתה. 

 על התבוננות בתודעה שלנו וכיצד היא מתמודדת עם , בודהיסטיתה

 .אי בהירות ואי עשייה, אי ידיעה מצבים של": מה"ה

סיימו , או נעזבו על ידו, שעזבו את מקום עבודתם כל אלומיועדת ל תוכניתה

ומעוניינים לערוך בירור מקיף עם עצמם , את תפקידם או בדרך לעשות כן

 .דרכםעל ל ההזדמנות הבאה שנקרית אלפני שהם קופצים 

 תוכניתהמבנה 

 .מפגשים שבועיים 8

 .12:00-15:00, שלישיימי , 15.5.12סיום , 20.3.12:פתיחה

 קמפוס ברושים: מקום

 .דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  ₪ 2400: מחיר

 (סמסטר קיץ) חיים ורוח הבודהיזם, עבודה: תשע עד חמש

 ר אורה סתר"ד, יעקב רז' פרופ :מורים

 

דווקא מתוך , האם ניתן לבחון בעין רעננה את העשייה שלנו בחיי העבודה

  ?החכמה העתיקה של המזרח

 

ק בשאלות הקשורות למקומה של העבודה במרחב החיים התוכנית תעסו

שלנו ולאופן שבו ההתבוננות הבודהיסטית מאפשרת בחינה מחדש והבהרה 

 :לעצמנו של שאלות אלו

 

 מה חשוב לנו באמת? למה אנחנו עובדים? מה מניע אותנו באמת? 

 יחסים . סביבתנויחסי הגומלין בינינו לבין : הסביבה שאנו פועלים בה

 .כעס, שחיקה, תסכול, הפוליטיקה הארגונית. עבודת צוות, םעם אחרי

 יצירתיות וחדשנות  

 שינויים שאנחנו נדרשים לעשות 

 קידום והתפתחות אישית : 

 

ההתנהגות הארגונית , נשלב בין חומרים מעולם התוכן של הניהול תוכניתב

תוך דיון בדילמות במקום העבודה שיועלו על ידי , ותפיסות בודהיסטיות

 .שתתפיםהמ

 מבנה התוכנית

 .(שעות כל מפגש 4) מפגשים שבועיים 6

 .15:30-19:30, ימי ראשון, 5.8.12סיום   1.7.12: פתיחה

 .קמפוס ברושים: מקום

  .דמי רישום לתלמידים חדשים₪  100+  2,400₪: מחיר
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  תוכניות תפורות לארגונים ולחברות

ות עסקיות להעשרה וללימוד סדנאות וסדרות של הרצאות לארגונים ולחבר, קורסים

הארגונית , גישות אפקטיביות להתמודדות עם האתגרים שמציבה המציאות המקצועית

לבין החכמה  זמננומתוך שילוב תיאוריות ארגוניות וניהוליות בנות , והניהולית

שלם התוכנית נבנית במשותף עם הארגון כדי להבטיח מענה . המעמיקה של הבודהיזם

  .חודיים לוילאתגרים הי והולם

 :בנושאים הבאים, בין היתר, התוכניות עוסקות

 ערכים ואסטרטגיה עסקית של הארגון, מבט עומק על חזון. 

 חדשנות ויצירתיות, שינוי. 

 תקשורת בינאישית וארגונית במיטבה. 

 קבלת החלטות אישיות וארגוניות. 

 תחרות וניהול קונפליקטים. 

 ניהול משברים. 

 לחצים ושחיקה, מוטיבציה. 

 שיפור הריכוז והאפקטיביות. 
 

 לפניות בנושאים אלו נא לפנות ישירות  לדואל

info@pdharma.co.il  
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 (ריטריט)סדנאות וסופי שבוע של מדיטציה ועיון 

 הבטחון העמוק שבחוסר הוודאות

 יעקב רז' פרופ :מנחה

 
החיים מזמנים באופן , לקביעות ולוודאות, למרות הכמיהה העזה לביטחון

. מה קורה וכיצד נכון לנהוג, נע מצבים שבהם אין לדעת מה יהיהבלתי נמ

ביטחון , מול מצבים שכאלה אנו מנסים לייצר וודאות, לעיתים קרובות

במסורות החוכמה . שלא נופתע שוב, לכאורה, וקביעות בדרכים שיבטיחו

הבודהיסטיות התפתחו דרכים אחרות להתמודדות עם חוסר ביטחון ועם 

לא רק אל חוסר הביטחון וחוסר הוודאות שמתייחסות דרכים , חוסר הוודאות

בסדנה זו . העמקה ושפע, כאל מקורות מצוקה אלא גם כאל מקורות חוכמה

 .נתאמן בחוסר וודאות

 הריטריטמועד 

 .כולל לינה, (שבת-שישי)סוף שבוע 

 .דהרמה-באתר פסיכויפורסמו  הריטריטקום ומחיר מ, פרטים אודות מועד
 

 ?'את כף היד האחתמהו קול מחי'

 יעקב רז' פרופ :מנחה

 

קואנים הם  .יעסוק בפרדוקסים של חיים כפרדוקסים של אימון טריטיהר

המורה מספר סיפור שנראה . אופני אימון מאתגרים שהתפתחו בסין וביפן

או שואל שאלה , או דורש פעולה שנראית בלתי אפשרית, חסר שחר

חייב התלמיד להוכיח נוכחות בעזרת אלה . שנראית חסרת הגיון לחלוטין

וממקום עמוק של הבנה אותנטית של חייו ושל התורה , מיידית, אותנטית

 .קואנים אלה יהוו את מרכז התרגול בריטריט. הבודהיסטית

 הריטריט מבנה

 .כולל לינה, (שבת-שישי)סוף שבוע 

 .דהרמה-באתר פסיכויפורסמו  הריטריטקום ומחיר מ, פרטים אודות מועד
 

  .אנא ראו באתר שלנו  ובמידעון. ריטים נוספים נודיע בהמשךעל רט 

20 
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 הסיוע מרחב

, מסגרות אחדות של סיוע וטיפול ברוח הבודהיזם’ מרחב הסיוע’מציעה ב דהרמה-פסיכו

העבודה נעשית באחריות מקצועית מלאה . אם בקבוצות טיפוליות ואם בעבודה יחידנית

 .של המטפלים

 ברוח הבודהיזם טיפוליתקבוצה 

 .צבי להב ונילי קורן :מנחים

 

החל ממצבים של  סבל ואי נחת ,מזמנים לנו אינספור מצבים שכרוכים בהם כאבהחיים 

מתח ושחיקה  ,לב ןשל שברו דרך מצבים ,מחלות ואובדנים ,חוסר וודאות ,שינוי

 ,האופן שבו אנו מתמודדים עם מצבים אלו .תועד פחד ממימוש הזדמנויו , ומיומיתי

 .שלנואו האושר דת המצוקה ימאת  יקבע

 

.  אלוהמיועדת להתבונן במצבי חיים  ,קבוצה טיפולית ברוח הבודהיזם ים לכםמציעאנו 

האוטומטית שלנו ואת הסיפורים שיש לנו על התגובה  בקבוצה נזהה את אופני

 כדי שנוכל ללמוד, ההרגליםמו יפוריםלהשתחרר מהס ננסה, במידת האפשר. המציאות

והמשתתפים מוזמנים  תוכנם של המפגשים גמיש. שהיא כמותות המציא עםלחיות 

 .פתיחות ורעננות ,צלילות ,ביתר קשב ולהגיב אחד לשני, לשתף מעולמם האישי

  ,המנחים יתייחסו למתרחש בקבוצה מתוך זווית ראייה בודהיסטית

 

ה הקבוצ .זה בזו רולהיעזובה נוכל לעזור  בקבוצה נשמור על אוירה של בטחון ואפשור

מיועדת לגברים ונשים ותונחה על ידי שני אנשי מקצוע בכירים הלומדים וחיים את 

 .התורה הבודהיסטית

 

 .מותנית בראיון אישי עם המנחים תוכניתהקבלה ל

 תוכניתה מבנה

 .פגישות שבועיות

תתכן קבוצה נוספת בימי ) 8:30-10:00, ימי חמישי, 28.6.12: סיום, 1.11.11: פתיחה

 .(7:45-9:15שני 

  .כפי נדבת ידכם למנחים( דאנה)ותרומה , לכיסוי הוצאות לחודש 120₪: מחיר
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 סיוע פרטני 

במסגרת זו אנו מציעים פגישות אישיות לאנשים אשר סובלים מקשיים 
הטיפול יינתן על ידי . ואשר מעוניינים לקבל טיפול ברוח הבודהיזם, שונים

בוגרי הקורסים למטפלים , פוליצוות של אנשי מקצוע וותיקים מהתחום הטי
אשר מתרגלים את הבודהיזם בחייהם האישיים מזה , דהרמה-של פסיכו

יעצות ילצורך הת, ואשר מקיימים פגישות צוות באופן קבוע, שנים רבות
 . הדדית ופיתוח התחום של טיפול בהשראה בודהיסטית

ל לא כול) למפגש₪  200הוא התשלום עבור כל המעוניינים במסגרת זו 
  מתבקשים לפנות ישירות לאפרת בורנשטיין בטלפוןהמתעניינים . (. מ"מע

 . help@pdharma.co..il דואל או ב 052-5625562

רחל , חנה עינב, בורנשטיין אפרת, צבי להב :במרחב הסיוע הםהמטפלים 
 .קוביצקי וברית שניאור

  

mailto:dinamit7@netvision.net.il
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 (במדיטציה שבועיקבוצות קבועות לאימון )הסנגהות 

 ראשון יום

 ארבל עודדר "ד: מנחה

 ברושים קמפוס: מקום

 19031-00011: עותש

 שני יום

 יובל אידו טל: מנחה

 כפר סבא, מרכז פיס לנוער: מקום

 6:30-8:00: שעות

 שלישי יום

 יובל אידו טל: מנחה

 רמת השרון, מרכז גופנפש: מקום

 6:30-8:00: שעות

 רביעי יום

 מאיה לאוב: מנחה

 ירושלים, 4יד חרוצים , אלמהמרכז : מקום

 19:30-21:00: שעות

 

עמיחי בעז: מנחה  

מבשרת ציון: מקום  

03:90 - 00:00 :שעות  

 

 חמישי יום

 ר ורד כספי"ד: מנחה

 באר שבע, נוי נווה: מקום

 19:00-21:00: שעות

 

 בעז עמיחי: מנחה

 בית חנן: מקום

 00:90 - 00:90: שעות

 

 

 

 



 
 

 23 

 

 שישי יום

 יובל אידו טל: מנחה

 תל אביב, קמפוס ברושים: מקום

 6:30-8:00: שעות

 וזנבליטעינב ר: מנחה

 ת בנימינה"אזה, בית הפלמנקו: מקום

 6:30-8:00: שעות

 שירלי פוגצקי: מנחה

 (המקום ימסר בשיחה עם שירלי) חיפה :מקום

 08:30-10:30: שעות

 

 info@pdharma.co.ilלרישום לסנגהות נא לפנות במייל 
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 ומנחי הסנגהות המורים על

 

עוסקים בסיוע לזולת וכל אחד , בודהיזם כדרך חייםרואים את ה דהרמה-מורי פסיכו

בין המורים ישנם כאלה שהכשרתם המעשית . מהם עבר מסלול הכשרה אישי וייחודי

ואחרים שהכשרתם , והאקדמית היא בלימודי הבודהיזם על מסורותיו השונות

דהרמה -אנו שואפים שההוראה בפסיכו. המקצועית והאקדמית היא בטיפול או ייעוץ

 .כדי להרבות זוויות ראיה וכדי ללמוד מריבוי מסורות, מקצועית-רב תהיה

 

 (קשר עם תלמידים) עדה אבשלום

בעלת תואר  .חיה בנחת אי שם בהרי ירושלים עם הבעל הילדים והכלב. רעיה ואם

ועובדת במכון , פסיכולוגית קלינית בדימוס ...(.אף אחד לא מושלם)ראשון המתמטיקה 

 .למחקרים חברתיים

 .תלמידתם של יעקב רז ושל יובל אידו טל. רגלת מדיטציה עשרים וחמש שניםמת

מלמדת  .דהרמה-כתלמידה מן המניין וכמלווה בקורסים רבים של פסיכו, השתתפתי

 .ותלמידים פרטיים, מדיטציה במעון שיקומי לנשים הנגמלות מסמים ומזנות

  אלון נחי

יר ובקבע בצנחנים ובבריאות הנפש שנות שירות צבאי סד 14-חיי הבוגרים מתחלקים ל

כמטפל וכאדם  (עד היום) שנים 23-ו, שמונה שנים כפסיכולוג קליני עצמאי, ל"בצה

, חיים-כדרך כמיטב יכולתי לחיות אותו אני מנסה, שמקור השראתו הוא הבודהיזם

בעבודת צוות עם  הם היו בדרך כלל, אם היו לי הישגים כלשהם .עם זולתי ולחלוק

פסיכותרפיה ב העוסקים שותף לכתיבת שני ספרים אני, חיים עומרעם  :נפש-חברי

, "פסיכודהרמה" אני שותף להקמתיעקב רז  עם .ומושפעים מהראייה הבודהיסטית

מייקי גינגולד ואנוכי הקמנו  .השפע והחכמה שבבודהיזםחלוק את ל מתוך רצון שנינו

אני מנסה  .אחינו, הגולים מתוך אהבה לטיבטים "ידידי טיבט בישראל -יטיב " יחד את

לאי אהדוי ההאלימות של גנד-תורת אילעשות בתחום הציבורי מעשים השואבים מ

על , ללא תוצאות מספקות, ונוזף בעצמי, ובשני נכדי אני מאוהב בשתי בנותי. לאמה

אני מבלה עם מצנח הרחיפה  חלק מזמני החפשי. שאינני נמצא איתם כפי שהייתי רוצה

אני חושב ברצינות  שנים עתידי מתחיל להיות מאחורי 67כיוון שאחרי מ .שלי או בדאון

 .קצת פחות קשה יהיה כדי לתרום לכך שעולמנו מה עוד אוכל להספיק לעשות

 

  אליצור אסתר ר"ד

אישה ואמא . ברכותיהם וקללותיהם, תלמידה של החיים על כל הפתעותיהם? מי אני

לב לאחרים היקרים לי ובין קשב ותשומת המנסה למצוא איזון נכון בין קשב ופתיחות 

בת להורים שעלו לארץ . סקרנית ואוהבת מפגשים עם אנשים באשר הם. לב לעצמי

על חיים בעלי טעם , שחיו והגשימו עצמם בקיבוץ ושלימדו אותי דבר או שניים, ילה'מצ

 .ומשמעות

 שנה שאוהבת את עבודתה ומחפשת דרכים נוספות 30פסיכולוגית קלינית מזה 

מדריכה מוסמכת . של המצב האנושי והמיסתוריןלהעמיק את הבנותיה על המורכבות 

http://wp.me/PWKHt-N
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: ומנחה סדנאות הכשרה למטפלים במסגרות שונות ובמגוון נושאים כגון

טיפול , ספרות ככלי טיפולי, אמנותיים -יצירתיות ושימוש בכלים מטאפוריים 

ני ספרי פרוזה ש. נדר ודיאלוג בין תרבותי'ג, טקסי מעבר, (אימאגו)זוגי 

 .שכתבתי במהלך השנים היו ניסיון נוסף להתוודע אל עצמי

 

שנה אני מתרגלת מדיטציה במסורת הבודהיסטית ומשלבת  15-מזה כ

למיטב המורים , למדתי ואני חבה תודה עמוקה. אותה בחיי ובעבודתי

כיום אני מלמדת מטפלים את . ב"בצרפת ובארה, שזכיתי להכיר בארץ

רה של המסורת הבודהיסטית לחייהם האישיים אפשרויות ההעש

, את ערכה של העצירה, כל פעם מחדש, אני מגלה, עם האימון. והמקצועיים

את הפשטות והקושי של להיות נוכחת . ההקשבה וההתבוננות הצלולה

אני אוהבת גם לקרוא , ובתוך כך. במלואי ולקבל את המציאות כפי שהיא

לכתוב , וכשנחה עלי הרוח, בשעת בוקר וללכת על הים לבדי, ולרקוד, שירה

זו היודעת , זו היכולה הכול לבד, זו השולטת בחייה? ומי אני לא. דבר מה

 .משהו מוחלט וברור

 

  ארבל עודד ר"ד

א ועוסק בפסיכיאטריה במרכז לבריאות "ת' ס לרפואה באונ"בוגר ביה, רופא

למדתי בתוכנית למטפלים של . ובמסגרת פרטית" שלוותה"הנפש 

במסגרת בית החולים הנחיתי . ס לפסיכותרפיה"ולומד בביה, פסיכודהרמה

ומנסה  בקארטהבעל חגורה שחורה . קבוצות מדיטציה למטופלים ולצוות

באחד מזיכרונות הילדות המוקדמים ביותר שלי אני . חליל במבוקבלנגן 

שנה לקחתי על  12-לפני כ. תירגלהמנמנם בשולי אולם המדיטציה בו אימי 

ענייני העיקרי בדהרמה . תרגול קבוע במדיטציה ולמידה תיאורטית עצמי

תוך שילוב עקרונות , הוא במציאת דרכים להקלת מצוקה נפשית

שימוש מיומן באמצעים , רוח-תפיסה אינטגרטיבית של גוף, בודהיסטיים

 .מודה בכל יום על ההזדמנות להיות תלמיד. קשב –ומעל לכל 

  חנוך דוב בן רונית

עם הבודהיזם במסגרת  המפגש. שנה 15קלינית מזה  יתפסיכולוג

 ועם עצמי עם ביחסי מבורך לשינוי הביא שנים 7כ לפני" פסיכודהרמה"

 . עבודתי על רבות ומשפיע אותי הסובבים

 מתוך, בידי שעולה ככל קשובה, בלמידה בעיקר מתמקדת האחרונות יםבשנ

ת ייעוד ואמונה מתוך תחוש פועלת. אחרים הורים והדרכת, שלי ההורות

 בעלת היא, גיל בכל, לילד ההורה בין הקשר על שהשפעה, עמוקה

 .הצדדים לשני ומשחרר מרפא פוטנציאל

 ".מרכז אייכה להורות מגדלת"ר איתן לבוב ומנהלת "תלמידה של ד
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 נורית ברמן

בוגרת בהצטיינות של פקולטאות תסכול שונות שכל  ,שנים 56תלמידת החיים מזה 
בוגרת לא בהצטיינות של החוגים .)עסקי חדש, לי ליצור פיתרון מקצועי אחת איפשרה

עשיתי דרך ארוכה של חיפוש עצמי מקצועי באופן ( לספרות כללית ועבודה סוציאלית
 .כל זאת כדי שאוכל לקצר את הדרך ולייעל אותה עבור אחרים, עצמאי 

ליווי תהליכי , יםהעוסקת באיתור וגיוס מנהל"קבוצת עמדה"שנה הקמתי את  20לפני 
במהלך השנים הללו ליוויתי אלפי מנהלים   .שינוי בארגונים וליווי מעברי קריירה

מאמינה שקריירה יכולה להפוך   .פוקוס אישי ומימושו  ועובדים בתהליך חידוד של
מנזר שבו ניתן \יכולים להיות מקדש   מאמינה שארגונים מודעים.  למסע מימוש רוחני 
מקדישה יום בשבוע לעבודת  2 –וסבתא ל   4-אמא ל . תפתחותלעשות את מסע הה
, יוצרת בכתיבה ,מצליחה לעיתים לתרגל מדיטציה  .משפחה –הקודש האמיתית 

 .אוהבת אנשים. משחקת עם צבעים שאותם אני מורחת על בד או נייר

 טל ורון
וכן בתכנית  קונסרבטוריונים, מלמד בתיכונים. מורה ונגן סקסופון מקצועי, אני מוזיקאי

הרכב , ומנגן בתזמורת של אבי ליבוביץ( שטריקר)אקדמית בקונסרבטוריון הישראלי 
 . ל"המופיע בארץ ובחו

חייתי . ה'ותלמידו של סאקיונג מיפאם רינפוצ, חבר בקהילת שמבהאלה הבינלאומית

 New-אז ב'שם השלמתי תואר ראשון בג, רובם בניו יורק, ב"שנים בארה 9במשך 

School University .ושם גם התחלתי , עבדתי כמנהל של מרכז שמבהאלה בניו יורק

אני . אני מדריך מדיטציה מוסמך מטעם ארגון שמבהאלה. לראשונה ללמד דהרמה

מתרגש מהאפשרות של יצירה בכלל ויצירת מוזיקה בפרט לאור השקפת הדהרמה 

 . נשוי ואב לילדה בת שנה וחצי. והפנמתה

 טל אידו יובל

. אז אני אנסה, אבל ביקשו כל כך יפה, לכתוב רזומה מביך אותי. ראים לי יובלקו. שלום
, מתוכן כארבע עשרה שנים בדרך הזן, אני מתאמן במדיטציה מזה כשבע עשרה שנה

קבוצות לימוד ואימון למטפלים , ומתוכן כאחת עשרה שנים אני מנחה קבוצות מדיטציה
, במרכז הישראלי לרפואת גופנפש ,דהרמה-ולתלמידי בודהיזם בכלל במכון פסיכו

לתואר . לתואר הראשון למדתי לימודי מזרח אסיה .בקמפוס ברושים ובגופים אחרים
סלע לימדה -תרצה פייטן, בודהיזם-ה רז לימד אותי זן'יענקל. השני למדתי לימודי דתות

בודהיסטית ובודהיזם טיבטי למדתי מנזירים מתבודדים בהימאליה -אותי קליגרפיה זן
 .נחי אלוןומ

אחד עשר ספרים . ספר נוסף יוצא השנה. ספר אחד שכתבתי על בודהיזם יצא לאור

הימאליה  -קשה לי להעביר שנה בלי לחיות קצת בהרים . אחרים אני לא מצליח לגמור

אשחק , אתרגם סוטרות, אכתוב, אצייר, אעשה אהבה, אשיר, ואם לא אנגן -אם אפשר 

 .או שלא. אמות אני בטח -סנוקר ואחתור בקיאק 
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 יר ורד כספ"ד

סיימתי תואר שני ושלישי במכון וייצמן .מאמנת ותלמידת הדהרמה, מדענית
והמשכתי שם לפוסט דוקטוראט בתחום גנום האדם , בביולוגיה, למדע

וכאן נולדו ארבעת , עברתי לקיבוץ מגן, במקביל נישאתי. וביואינפורמטיקה
גוריון להקים יחידה -ןעברתי לאוניברסיטת ב 2003בשנת . ילדינו

בה אני נפגשת עם חוקרים וסטודנטים במטרה לסייע , לביואינפורמטיקה
בין אם , מאז ומתמיד אהבתי הגדולה היא ללמוד וללמד. להם במחקרם
בקורסים אקדמיים בהם אני מרצה מאז סיימתי את , באופן פרטני

 .ובהרצאות פופולריות לקהלים שונים, הדוקטוראט

ונפתח בפני , הגעתי לאחר פטירתה הפתאומית של אמי אל פסיכודהרמה
לימודי , קורסי המבוא. עולם מופלא של ידע ושל הוויה שלא הכרתי קודם

התוכנית התלת שנתית למטפלים ולימודי ההמשך בפסיכודהרמה חוללו בי 
והותירו בי רצון עז לסייע גם לאחרים במסעם שלהם , תמורה מיטיבה

, CoachMeכמאמנת אישית בבית הספר לאחרונה הוכשרתי . בחיים
והתחלתי לעבוד כמאמנת אקדמית לסטודנטים ולהתנדב בסיוע לסטודנטיות 

, כמו כן. גוריון-לתארים מתקדמים בפורום הנשים באוניברסיטת בן
ומעבירה סדנאות על , בהזדמנויות שונות אני מלמדת פרקים מן הדהרמה

  .התפר שבין גנטיקה ודהרמה

 לאוב מאיה

D.B. ,בתקופות בטלה . עיסוק-מתמחה בריפוי באי, בטלנית דהרמה בדימוס

, פסיכולוגיה. אז יש לי תואר ראשון בפילוסופיה: גדולות בעיקר למדתי

ומעט , פילוסופיה ומדיטציה בודהיסטית למדתי במשך שלוש שנים בהודו

בדארמסלה השכמתי בבקרים לשיעורי פילוסופיה בספרייה . בנפאל

צ העפלתי במעלה ההר לשיעורים "אחה, מורד ההראשר ב, הטיבטית

חוץ מזה השתתפתי בהמון קורסים אינטנסיביים יותר . ס הדיאלקטי"בביה

כשחזרתי לארץ . בהודו ובארץ, ופחות מכל מיני זרמים של הבודהיזם

חשוב לי להביא את . התחלתי להתאמן בזן בסנגהה של יובל אידו טל

לכן הקמתי קבוצת , ים בחברההמדיטציה לכמה שיותר רבדים של החי

כמו כן פצחתי גם בלימודי . וקבוצת מדיטציה בבית אבות, מדיטציה בכלא

בפסיכודהרמה נפלה בחלקי ההזמנות ללוות !(. כן זה מבלבל. )פסיכודרמה

ועל כך תודה עמוקה , וקורסים עם קאדר המורים הנהדר הזה, שיעורים

 .מלווה אותי

 להב צבי

 .אב לארבעה ילדים, 1956יליד , פסיכולוג קליני

ואת ההתמחות הקלינית , 1987סיימתי את לימודי התואר השני בשנת 

ואני מנסה בעבודתי , התנסיתי במגוון של גישות טיפוליות. 1990בשנת 

. ולעבוד בצורה ממוקדת לקראת פתרון בעיותיו של המטופל, לשלב ביניהן
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. גם שימוש במדיטציה, ונותובשנים האחר, אני משלב בעבודתי גם שימוש בהיפנוזה

, התרגום של החשיבה הבודהיסטית לכלים טיפוליים מעשיים מעסיק אותי במידה רבה

 בודהיסטית באורינטציהבאורינטציהוכחלק ממאמץ זה יזמתי והנחיתי קבוצה טיפולית 

 

אני מאמין שהדרך היחידה לחיות את החיים הללו מתוך שמחה כרוכה בקבלה מלאה 

אני מאמין שהתפקיד שלי הוא לשכלל את . ולת להתמקד בכאן ועכשיווביכ, של העצמי

. לעזור לאחרים לשכלל את היכולות הללו אצלם, ובמידת האפשר, היכולות הללו אצלי

הייתי רוצה לתרום , בנוסף. דהרמה-במסגרת זו אני רואה את העבודה שלי בפסיכו

. של השימוש בכוח את חוסר התוחלת, לכינונה של חברה שבה כל אחד מבין באמת

 .ודאני מאד אוהב לרק –וחוץ מזה 

 סתר אורה ר"ד

של התנהגות ארגונית וייעוץ ארגוני  בנושאיםאני מרצה מזה שנים רבות , בנשמה מורה

ל "מנככ כיהנתי. ובמוסדות אקדמיים נוספים, א"בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת

 לתואר בנוסף. א"ת רסיטתבאוניב מנהלים הכשרתהמרכז ל, ומנהלת אקדמית של להב

. תואר שני בבודהיזם ותרבויות מזרח אסיהללימודים ה את סיימתי, בניהול ושלישי שני

, בייעוץ ובפיתוח ארגוני למנהלים בכירים וארגונים במשק הישראלי עסקתישנים  הרבה

דילגתי גם  לא. שקידמה את נושא ניהול הידע בארץ" ניהולים"שותפה בחברת  והייתי

כאשר הקמתי וניהלתי חברה להוצאה לאור באמצעות , אפ-ם הסטרטעל עול

 . האינטרנט

 

 על דגש תוך, והניהול הרוחניות נושא את וחוקרת מלמדת, מתאמנתאני  כיום

ועוסקת כיועצת ומנחה , מכהנת כדירקטורית בחברות ציבוריות ובעמותות, הבודהיזם

. ל"ה הניהולית בארץ ובחוובניהול פרויקטים בתחום ההדרכ, של יועצים ארגוניים

שני מילדי ו תארבעמ משתאהכותבת ו, מצלמת, מציירת אני, לי שאין הזמן בשארית

 .נכדי

 עמיחי בעז

, אני עדיין בדרך. לפני עשרים וקצת שנים יצאתי לטיול ארוך לסין דרך הודו. בעז אני

ללמוד ונשארתי לחיות ו, בהודו פגשתי את הבודהיזם הטיבטי. ולסין עוד לא הגעתי

הלכתי . כשחזרתי לארץ ניסיתי להמשיך את לימודי. במשך כשבע שנים בדהרמסאלה

בעיקר סנסקריט , לאוניברסיטה ללמוד את השפות בהן נכתבו הטקסטים המופלאים

 מורים לארץ שמביאה" הדהרמהידידי "ועם חברים הקמנו את עמותת , וטיבטית

 בשנים התחלתי בארגון סוקועי לימוד של שנים הרבה אחרי. הטיבטית מהמסורת

. ואישיות קבוצתיות, שונות במסגרות מורי עם שקיבלתי האוצר את לחלוק האחרונות

 שנה מדי ומקפיד, ונסיך נסיכות שלוש, מלכה עם חיי את חולק אני מלך להיות מבלי

 .והמורים ההרים בהשראת מחדש להתמלא ההודית להימלאיה לחזור
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 שירלי פוגצקי 

ואר שני בבודהיזם טיבטי מאוניברסיטת נרופה בבולדר ירלי מחזיקה תש

מוסיקה ודתות גם כן , ובתואר ראשון בתנועה. ב"ארה, קולורדו

 -ובנו, וגיאם טרונגפה רינפוצה המנוח'תלמידתם של צ. מאוניברסיטת נרופה

, מאסטר הזן תיך נהת חאן  ,ן פונלופ רינפוצה'דזוצ, סקיונג מיפם רינפוצה

ועוד מטובי המורים ,  הרב זלמן שלומי שחטר, נרפרופסור פרנק ברלי

 . ב במערב"בארה

 

ולדהרמה בשושלת הקגיו  אומנות תשומת הלב, מורה מוסמכת למדיטציה

עבודת  .והניגמה ובעלת נסיון בהוראה והדרכה במסגרת אוניברסיטת נרופה

המאסטר של שירלי עוסקת בתירגול תשומת לב ומדיטציה עם רגשות קשים 

  ".רוח האש האדומה של הכעס"ם כעס היא נקראית ובמיוחד ע

 

, עשרה שנה-בנוסף שירלי מומחית למגע ועיסוי משולב עם ניסיון בו שש

שירלי היא אימו . י קונג ועוסקת בריפוי בשירה כבר עשרים שנה'מורה לצ

משהות  תייםשירלי ובנה חזרו לפני כשנ .של הילד המופלא אריאל ספונר

 .ב"ארה ,ולורדובת עשר שנים בבולדר ק
 

 פולדר סטיבןר "ד     

מתרגל , מבכירי מורי הויפאסאנה בישראל. חוקר וסופר, מנחה, מורה

עוסק בחיבור . שנה 25מדיטציות בודהיסטיות ולומד את הדהרמה מזה 

עוסק . שבין בודהיזם ויהדות ובקשר שבין מדיטציות תובנה וחיי היומיום

ספרים בנושא  12ע כמחברם של וידו, המרפא צמחיבמחקר רפואי בתחום 

ממייסדי עמותת . פעיל שלום ואיכות הסביבה. צמחי מרפא ורפואה משלימה

העוסקות שתיהן בתפיסה הבודהיסטית , תובנה ועמותת שביל הזהב

 .ה בחברהומוייש

 קורן נילי

בעבודה  .B.Aבעלת תואר . פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות מוסמכת

בעבודה סוציאלית בדגש על  .M.Aים ותואר סוציאלית מאוניברסיטת ירושל

עובדת במרכז בריאות הנפש . סטיות חברתיות מאוניברסיטת קליפורניה

שנים את הדהרמה  9מתרגלת מזה . בראשון לציון ובקליניקה פרטית

, עובדת סוציאלית סוציולוגית –מגלגולי בעולם הזה . במסגרות שונות

הקוטפים "אנשים  היינו, אסיריםעבדתי ועובדת עם . קרימינולוגית קלינית

עם התמכרויות ואלימויות ובכולם נוכחתי בטבע , "פרחים ממגדיר הצמחים

, זוגי, פרטני –מטפלים ועובדת עם נוער ומבוגרים  תמדריכ. הבודהה

 .משפחתי וקבוצתי
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 קפלן רחל
דוקטורנטית בתחום ״פסיכולוגיה , בפסיכולוגיה קלינית MAבעלת תואר   –רחל קפלן 

. סמינר הקיבוצים ועוד, מרצה לתארים מתקדמים באוניברסיטת תל אביב. היסטית״בוד
בעבר פסיכולוגית )במכון להתפתחות ושיקום הילד , ח לילדים שניידר"פסיכולוגית בבי

 .נשואה ואם .דהרמה-מורה בפסיכו(. במרפאות ומחלקות אשפוז גם למבוגרים
 

 עינב רוזנבליט
הזיקה בין במחקר על עוסקת , באוניברסיטת תל אביב דוקטורנטית בפקולטה לאומנויות

אביב ותואר -בעלת תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאומנויות בתל. מחול וזן בודהיזם
עינב מתרגלת מדיטציית זן ומדיטציות אחרות . ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים

תעודת הוראה ורישיון  בעלת. יעקב רז' שנה באורח אינטנסיבי ותלמידתו של פרופ 11-כ
 ומאז עוסקת בהוראה במוסדות שונים, 2000הוראה קבוע משנת 

 רז יעקב' פרופ

נולדתי וגדלתי בדרום תל אביב של הסלוניקאים וחלקתי את חיי הבוגרים בין טוקיו ותל 

, (פלחה ומטעים)חקלאי , (ז'קלאסי וג)פסנתרן  –ניסיתי כוחי בקריירות שונות . אביב

בורמה ובעיקר , ויאטנם, הודו)נזיר במנזר זן וטייל מתמיד בהרי אסיה , במאי תיאטרון

. ובעיקר אבא של יוני –מזה שנים מרצה בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה (. יפן

הדהרמה היא חלק . שירים והרבה הגיגים שערכם מפוקפק, ספרים, כתבתי מאמרים

נחת -רי חיים שיש בהם סיכוי לאיאזו –ממני ואני מנסה להביא מטובה לעולם הממשי 

סביבה והדיאלוג , עסקים, הורות, משפחה, בית, או הרסנית כמו עבודה, גדולה, קטנה

מורה לי את הדהרמה , שינה ומשנה את חיי, ילד נצחי ומיוחד, יוני. ערבי-היהודי

בעזרתה . בעזרתו אני מבין את הדהרמה. את הממדים הנדיבים של הקיום, האמיתית

 .ן אותואני מבי

 

 :מרחב הסיועמנחי 

 

 בורנשטייןאפרת 

המפגיש אנשים על בסיס האמונה המשותפת , מוצאת הרבה יופי במרחב הסיוע

באופן אישי אוהבת . בפתיחות הלב ובזיקה האנושית כמשאב להקלה בסבל ולשינוי

בדרכי  .גם בלי ידיעה של ממש על מהות התרכובת, אחרת, קצת שונהלסיים את יומי 

שלי אוהבת את החיים ומשתדלת לשמר בי את הפתיחות והסקרנות כבסיס לחיים 

קשובה ומאוזנת דרך חיים ואמצעי , רואה בפיתוח תודעה ערנית  .מלאים ויצירתיים

ניתן להתבונן מאמינה ש. להרחבת חופש הבחירה האישי ופוטנציאל ההנאה והמימוש

 .על העולם כמראה להתפתחות העצמי ולהתבונן על העצמי כמראה להתפתחות העולם

עבודתי הטיפולית מאפשרת לי להיות שותפה לחיפושי דרך שונים ומרתקים בנתיבה 

 .ההתפתחות האישית ומזינה אותי בעושר האנושי ובאהבת האדם

לטבע , לחברי היקרים, ימהבאהבה אינסופית למשפחתי המדה" נגועה"בחיי האישיים 
 .וליופי
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 עינבחנה 

לדרכים בהן תודעתי מייצרת את , אני מתוודעת באופן יומיומי ולגמרי ממשי
ובו בזמן גם למגוון האפשרויות הטמונות באותה תודעה עצמה לצמצם , סבלי

תודעתנו פועלת באותו אופן -שתודעתי, אני חוזרת ומתוודעת לכך. את סבלי
שאדם מייצר , מכאן אני למדה. נים מאדם לאדםהגם שתכני התודעה שו, עצמו

אלא משום שכך פועלת תודעתו , את סבלו לא בגלל איזה פגם הטמון בו עצמו
הן כלפי עצמי , הבנה וחמלה, עבורי יש בכך מקור לנחמה. מעצם היותו אדם

הדרך בה אני הולכת בשנים האחרונות הביאה אותי , כמו כן. והן כלפי אחרים
, כפי שהוא, סבלנו. שאדם יכול לאמן את רוחו ותודעתו, וטהלהבנה עמוקה ופש

 .ניתן לחולל בו שינוי –התבוננות וחקירה , ידי עצירה-ועל; אינו גזרת גורל
. סייעתי או צפיתי במעשה המסייע, בהם הסתייעתי, חוויתי מרחבי סיוע

לתסכולים ולתוקפנות שכולנו , בהתנסויות אלה שבתי וראיתי שמתחת לפחדים
על מנת לגלות , לב-הבנה וטוב, הזקוק למגע של קבלה, ישנו בן אנוש –ים חוו

: ויש עוד דרך. של בושה ומחנק: יש דרך אחת לנשום. "את הטוב שבתוכו
ערכן הריפויי של (. רומי, ההארה" )הפותחת אותך לעד, נשימת אהבה

 .ממשיך ומלווה אותי, אותן חוויתי במרחב הסיוע, החוויות
 

הרי  –חיי ולמרות שלא עולה בידי להגשימה בכל רגע ורגע הדהרמה נוכחת ב
. ידי ועל ידי הקרובים אלי-מורגשת היטב על, שהברכה שהיא מביאה עימה

הטייס "רגעים קטנים של חסד בחיי הם אותם רגעים בהם אני מזהה את 
הוא רגע בו  –בניגוד להרגלי , בו לא ייצרתי סבל –כל רגע . שלי" האוטומטי

 .וטוב שכך; עבורי זאת עבודה לכל החיים. וק ואושר לחייהוספתי סיפ
 

 יצקיקוברחל 
 

אוהבת להיות במפגש עם . לרקוד וגם ליצור, אני אוהבת לחולל בשני המובנים
. ידוע-וכך שומרת על להבת הלא, לומדת תמידית. אנשים ועם החיים סביבי

כמי שנולדה כאן בשנות העצמאות  .לעודד ולאפשר, להיטיב, חשוב לי להקשיב
, חווית הילדות המכוננת שלי היא שאני חלק ממשהו גדול ממני, ונותהראש

היוויתי נחמה וסמל של , ניצולי השואה, להורי. חלק מהנס שקרה לעם ישראל
מהיותי עדה לסבל ולסיוטי הלילה החוזרים עלה בי הרצון להקל על . תקווה

 .סבלם של הסובבים אותי

, פתחון הלב, ת הדדיתבה ערבו, זכיתי לגדול במשפחה מורחבת קרובה

ראיית הזולת ואהבה היו דרך , עבודה ויושרה, חמלה וצניעות, נדיבות וחסד

" משפחה"זו אולי הדרך שלי להמשיך לחיות את ה" דהרמה"לחיות את ה. חיים

הוא קודם כל מפגש אמיתי , הסיוע בהשראה הבודהיסטית, "טיפול"ה .שבתוכי

מצע כזה . טיב לזולת באשר הואזו התכוונות לעזור ולהי. בין שני אנשים

באופן פתוח ומלא עם כל מי שאני באותו , מאפשר לי להיות נוכחת עבור האחר



32 

התפישה הבודהיסטית והתרגול . בידיעה שאני חלק מדבר הרבה יותר גדול ונרחב, רגע

 .להמשך התפתחות וצמיחה, מצע לחיים, משמשים עבורי בית ועוגן

 שניאורברית 
מטרת החיים  .ושאושרנו תלוי בכך, ד ותפקיד להגשמהאני מאמינה שלכל אדם ישנו ייעו

( המלא או הריק)למצוא ולהתחבר לשקט , להקל על הסבל, שלי היא להיטיב עם אנשים
בזמן הזה אני חשה שאנו  .ולתת ביטוי לעצמי האותנטי היחיד והמיוחד, שנוכח בתוכנו

אנו שותפים . אלהמורים ותלמידים מלמדים ולומדים אלה מ: רוקמים רקמה אנושית חדשה
ומשברים הם , הוויה הופכת לפועל, שבה קשיים נחשבים לאתגרים, ביצירת שפה חדשה

 .הזדמנות לשינוי

יוצרים בנו רקמה שמתרקמת , אימון התודעה והמודעות, המקום והביטוי של הרגשות

המפגש .ורוקמת את עצמה בחיפוש ובאימון משותף של איך להיות ואיך לחיות בזמן הזה

איזו , כמה פיוט, איזה תהליך יצירה, איזו פתיחות נדרשת. ושי מלהיב ומפליא אותיהאנ

כדי , את או אתה ואני מאיטים את המרוץ ומשתהים מעט. תשומת לב נוכחים ברגע הזה

אנחנו מקבלים . שלא היה ולא יהיה כמותו וכולו לא נודע, לתהות ולחוות את הרגע הזה

 .מה שנמצא, עם מה שיש, ככה, ברכות את הרגע הזה ואת עצמנו בו

, כאן ועכשיו, לפתוח את הלב והתודעה המתבוננת, ביחסי סיוע, בשיתוף, להיות ביחד

 .ולצאת למסע התחקות אחר חומרי המרפא ומקורות החיים והיצירה החבויים בקרבנו
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 *כללי ומידע הרשמה נהלי

 וקבלה רישום

לרבות פעילויות ללא תשלום או על , רשם מראש לכל הפעילויותילה נא 

רב לקורסים ₪ 250 בסך דים חדשיםידמי רישום לתלמ .בסיס דאנא

 .לתלמידים חדשים₪  100ו שנתיים 

אין , א"מאחר וברושים הינה חלק מעמותת הספורט של אוניברסיטת ת 

 מ עבור הקורסים"גביית מע

 .והקורסים הקבלה מותנית בראיון אישיבחלק מהתוכנית  

מחלקת השיווק של קמפוס ) 30 -4600340 . טללמידע והרשמה   

 broshim@tauex.tau.ac.il ובדואל ( ברושים

 הנחות מדיניות

 באתר , רשימת ההנחות תוצג בקרובwww.pdharma.co.il 

 אין כפל הנחות. 

 ביטולים מדיניות

 :פה-בכתב ובעל העבירו הודעה אנא, של ביטול במקרה

 03-6411961 ובטלפון info@pdharma.co.il :מיילב

 

 www.pdharma.co.ilבאתר , על מדיניות הביטולים נוציא הודעה בקרוב

בכל , ת אותןדהרמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעילויות ולשנו-פסיכו

 .לרבות שינוי בזהות המורים, אופן שהוא

 שוטף מידע

 :אלינואנו מזמינים אותך להצטרף 

 והוא כולל מידע שוטף על התכניות חודשהידיעון שלנו נשלח אחת ל ,

 הצטרפותל. מאמרים ושיחות דהרמה של המורים ושל תלמידים

 info@pdharma.co.il -ל מיילי /לידיעון שלח

 פסיכודהרמה: חפשו את: פייסבוקדהרמה ב-פסיכו 

 דהרמה-האתר של פסיכו :www.pdharma.co.il 

 

 דהרמה-וחברי קהילת פסיכו תלמידים, מתענייניםקשר עם 

 03-6411961. טל, מחלקת השיווק של ברושים –רישום ומידע 

יחידת הסטודנטים של ברושים  –נושאים שוטפים של משתתפי הקורסים 

 broshim@tauex.tau.ac.ilדואל , 03-6422511. טל –

תלונות , תהיות, שאלות –דהרמה -בנושאים נוספים וקשר עם פסיכו

 ada@pdharma.co.il, עדה אבשלום –וברכות 

 . אשר מתעדכנים מעת לעת, ם המחייבים הם אלו המפורטים באתרהתנאי* 

 

mailto:broshim@tauex.tau.ac.il
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________ 

 03-6411961: ייעוץ והרשמה בברושים, למידע


