ועד האיגוד :אריה אבנרי ,ד"ר דרור אורן ,שירלי אילת גרינברג ,מיכל בן עטר,
ד"ר לאוניד ברואודה ,פרופ' פטר סילפן ,ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין ,יו"ר.

הננו מתכבדים להזמינכם לערב נוסף במסגרת "מפגשים בין השורות"

”נקודות חיבור בין פסיכואנליזה וקבלה”
לכבוד הופעת ספרה של רות גולן:

"הרוח הלא  -מודעת"
השפעת הקבלה על הפסיכואנליזה ע”פ אייגן
הערב יתקיים בתאריך  ,11.61.62יום ג’ ,בשעה 61:03
בבית אריאלה (רחבת מוזיאון תל אביב)
שד' שאול המלך  ,52תל אביב( .חנייה בתשלום בצמוד למוזיאון).
על הספר
בספר הנוכחי משלבת גולן שני תחומים נפרדים לכאורה העוסקים בשאלת מהותו של האדם – חקר הסיבתיות
הנפשית המניעה אותנו ,כפי שמנסחת זאת הפסיכואנליזה ,וחיפוש האמת הנוגעת לסיבה ולתכלית ,על פי הקבלה
והחסידות .המחברת נעזרת בכתביו של הפסיכואנליטיקאי מייקל אייגן ,אשר משלב בתפיסתו הפסיכואנליטית
מושגים קבליים כמו אינסוף ,אמונה ,ידיעה ,שפה ,מסתורין ,ארוס ,ספירות ,תוך כדי כך שהוא מגלה נקודות השקה
רבות ומפתיעות בין הפסיכואנליזה לחוכמה היהודית הקדומה.
בתוכנית


54:91 - 54:92

התכנסות



54:92 - 51:11

דברי פתיחה – מיכל בן עטר ,וועד האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.



" 51:11 - 51:92על נקודות מפגש בין קבלת האר"י והתיאוריה של ביון"
ההרצאה עוסקת בהקבלה בין מושגי האינסוף והצמצום בקבלת האר"י ,רבי יצחק לוריא ,ובין ה,O-
האמת המוחלטת ,המציאות האולטימטיבית אצל ביון .בעקבות ההקבלה יובאו מספר יישומים קליניים.
מרצה :רבקה מצנר – עו"ס קלינית ,פסיכותרפיסטית שחקרה את נושא המפגש בין הקבלה והפסיכואנליזה
במסגרת עבודת הדוקטורט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן.



" 20:45 - 55:91השפעת הארוס הקבלי על הפסיכואנליזה"
ההרצאה עוסקת בחשיבות התשוקה והאהבה בקבלה ובפסיכואנליזה אם כמניעות את פעולות האל והן את
פעולות האדם ונקודות ההשקה בין השתיים על פי מייקל אייגן.
מרצה  :רות גולן  -פסיכולוגית קלינית ומשוררת ,עוסקת בפסיכואנליזה כפי שקרא אותה לאקאן בחזרתו
לפרויד .חוקרת את הקשר בין הפסיכואנליזה והעולם הרוחני האוניברסלי והיהודי .פרסמה שלושה
ספרים בנושא המפגש של פסיכואנליזה ותרבות ושישה ספרי שירה.

 יוגש כיבוד קל.
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