
הגדרת הקורס:
מבוא לתיאוריית גופנפש בכלל ולאנליזה ביואנגטית בפרט. אנליזה ביואנגטית הינה פסיכותרפיה גופנית אנליטית, המעוגנת

בפסיכואנליזה (נחשבת ניאו-רייכיאנית). בשנים האחרונות הוטמע בהצלחה בתיאוריה ובפרקטיקה ידע עדכני נוירולוגי ופסיכונוירולוגי.

קהל יעד
תלמידי שנה ג' ב"תמורות", ביה"ס לפסיכותרפיה בהנהלת ד"ר צמח אסיף.

משימה:
להעניק לתלמידים הבנה (תיאורטית וחוייתית) של נקודת המבט האנרגטית.1

לקדם חשיבה אינטגרטיבית בקרב קלינאים צעירים.2

לעורר סקרנות להמשך עבודה אישית ולמידה.3

לפרוש מצע לתשתית של אימון אישי בו יוכלו התלמידים בהמשך להעמיק ולהמשיך לחקור דרך עבודה עם עצמם.4

מהלך הקורס:
חוייתית.והתנסותתיאוריהמבוססתתהיההלמידהבהתנסויות.ומשולבותפרונטליותאקדמיות,שעתייםשלמפגשים13
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