
 סמינר ללימודי המשך בטיפול באמנות

 היונגיאני: Self-החיה במסורת השאמניסטית כדימוי של ה

 עבודה מרפאה עם חית הכוח, החיה השומרת והחיה המנחה 

 מנחה: ג׳ניס שפירא, מרפאה באמנות ואנליטיקאית יונגיאנית. 

 מפגשים בתנאי סטודיו באמנות.  3סדרה של 

  

הסמינר ישלב לימוד תיאורטי המתייחס להקבלות שיש בין מושגים יונגיאניים לבין תפיסת העולם השאמניסטית,  

  ולימוד חווייתי הכולל דמיון מודרך, דמיון פעיל ועבודה יצירתית עם חומרים.

הכולל   ,כפי שיונג הבין אותו ממוקם במרכז נפש האדם וגם מהווה את קו המתאר השלם של אותה נפש Self -ה

מכוון את הנפש   Selfאת המודע ואת הלא מודע. הוא הארכיטיפ של הפוטנציאל האופטימלי של האדם. אותו  

 לקראת הגשמתה המקסימלית תוך כדי מסע האינדיבידואציה. 

חיה פנימית בעלת שלושה שמות המצביעים על שלושת תפקידיה העיקריים: חיית  יש בעולם השאמניסטי לכל אדם 

המעצימה את כוחותיו של אותו אדם, החיה השומרת המשגיחה על איזונו והחיה המנחה המכוונת אותו לדרכו הכוח 

והן החיה הינם דימויים מתוך התחום הסימבולי, לכן ניתן להבחין בהקבלות משמעותיות   Self-הנכונה.  הן ה 

 ביניהם. 

מרפאה בתוך עצמנו בעזרת חיבור פיזי לדופק  בסמינר יינתן מבוא תיאורטי, לאחריו נלמד איך לזהות את החיה ה

כתוף פנימי. כך נוכל לשנות את מישור המודעות בו אנו נמצאים. תוך כדי עבודה עם חומרים מוחשיים ניתן צורה  

לדימוי של אותה חיה המחכה לנו בעולם שמתחת. לאחר מכן נפתח קשר עם הדימוי על ידי תהליך של דמיון פעיל. 

וי החיה לבין סוגיות במציאות היומיומית שלנו. נראה איך החיה עשויה לתרום להתמודדותנו בהמשך נחבר בין דימ

 עם דילמות בלתי פתורות ומצבי מצוקה.
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