תכנית הפעילות של האגודה התאוסופית בישראל
ספטמבר -דצמבר 2019
התאוסופיה בישראל – בית להתפתחות רוחנית ואחווה אנושית
לפניכם תוכנית פעילות ספט-דצמ  ,הכוללת מגוון של נושאים ,סגנונות הנחיה ,ימים בשבוע ושעות
פעילות.
התוכנית מכוונת לקהלי יעד שונים ,ואנו מקווים שתעיינו בכל המכלול ,ותערכו לעצמכם תוכנית
השתתפות אישית .
להלן כמה מהאירועים הצפויים בחודשים ספטמבר – דצמבר:
סמינר יהדות ותאוסופיה ב  24לספטמבר בנושא "תיקון הלב , "......הרצאת אורחת מהולנד ב  27אוקטובר,
סוף שבוע בקיבוץ צאלים ב  14לנובמבר ,ומפגש מיוחד לציון יום השנה ליסוד התנועה התאוסופית ב 17
לנובמבר .בדצמבר מתוכנן מפגש "על כנפי הרוח" שיעסוק בגנטיקה בהיבטים מדעיים ורוחניים ,ומפגש
מיוחד בחנוכה שיעסוק בטבעה של ההארה והדרך אליה.
במישור הקורסים ,מתוכננים קורס
"לגעת בנשמה" שיחל בסוף אוקטובר,
סדנת אינטואיציה בנובמבר
וקורס חדש להעשרה רוחנית /תאוסופית למטפלים ברפואה המשלימה שמתוכנן להיפתח בינואר.
בעמ'  6מפורטים מועדי מפגשים של קבוצות לימוד תאוסופיות ברחבי הארץ
בברכה חמה מצוות התאוסופיה

טלפון ומייל לפרטים ובירורים – 03-7521259

ornet@theosophia.co.il

ספטמבר

יום

01/09/2019

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

מפגש יום א

כבעליונים כך בנמוכים  -תורת הבריאה ,חוק האנלוגיה
והעיקרון ההרמטי

מפגש חברים .השתתפות אורחים בתאום
מראש עם מש' האגודה

שישי בדרך לב

מפגשים עם טעם ומשמעות

דפנה קורן ושמואל רונן
זיכרון יעקב סניף צפון,
בבוקר פעם בחודש 10:00-13:00

15/09/2019

מפגש יום א

היה ריק ואתה מלא  -להתעורר למלאות שבריקות ,ליישם את
עיקרון הריקות בחיי היום יום.

מפגש חברים .השתתפות אורחים בתאום
מראש עם מש' האגודה

22/09/2019

מפגש יום א

החיים ,המוות וטבעה של הנשמה לאור התאוסופיה
הקלאסית והדיאלוג של אפלטון על מותו של סוקרטס

מפגש חברים .השתתפות אורחים בתאום
מראש עם מש' האגודה

בוקר שישי בבית
ויטלי

הנושא :האגו והנשמה ,מה מניע אותך לפעולה? כלים
להתמרה של דפוסי חשיבה ואמונות שתוקעים אותנו בחיים

אברהם אורון דפנה קורן
מידי חודש 10:00

13/09/2019

27/09/2019

ו

ו

2

אוקטובר

יום

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

04/10/2019

ו

שישי בדרך לב

 -מפגשים עם טעם ומשמעות

דפנה קורן ושמואל רונן
זיכרון יעקב סניף צפון,
בבוקר פעם בחודש 10:00-13:00

28/10/2019

ב

קורס
"לגעת בנשמה"

ללמוד להיטען ולהתחדש מבפנים פתיחה [קורס מקוצר]

אברהם אורון,
חמישה מפגשים ברצף בערב

נובמבר

יום

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

דפנה קורן ושמואל רונן
זיכרון יעקב סניף צפון,
בבוקר פעם בחודש 10:00-13:00

01/11/2019

ו

שישי בדרך לב -

מפגשים עם טעם ומשמעות

04/11/2019

ב

קורס "לגעת בנשמה"

 .ללמוד להיטען ולהתחדש מבפנים [קורס מקוצר]

14-16
11/2019/

ה-ו-
ש

סוף שבוע

שיוקדש לנושא:
מינד פתוח ולב טהור  -דרך חיים להתקרב לאמת ולממש אהבה

טיול ביום הראשון ואירוח בבית מלון
ארץ צאלים בצפון הנגב,
כולל הסעה הלוך וחזור

20/11/2019

ד

חדש
בספר "דרכו של החניך" /קלרה קוד
נושא המפגש :סגנון חייהם ודרכם של המורים המוארים

למלי אפרתי,
שלושה מפגשים חודשיים

לימוד אינטראקטיבי

אברהם אורון,
חמישה מפגשים ברצף בערב

פתיחה

27/11/2019

ד

סדנה "

"להיפתח לאינטואיציה שבתוכנו"

29/11/2019

ו

שישי בבית ויטלי

הנושא :מדיטציה וכלים אחרים להתמודדות עם אי נוחות וכאב

ברכה אלרון,
ארבעה מפגשים ברצף בבוקר

אברהם אורון ןדפנה קורן
מידי חודש 10:00

4

דצמבר

יום

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

03/12/2019

ג

על כנפי הרוח

מפגש לימוד וחוויה בנושא רוח ומדע:
הנושא :גנים זה לא הכול – תורשה ,גנטיקה וגלגול נשמות – גישות
מדעיות ותובנות רוחניות

שני מתוך סדרת מפגשי לימוד וחוויה בנושאי
רוח ומדע ,בהשתתפות מרצה אורח ,בערב,

04/12/2019

ד

סדנה

"להיפתח לאינטואיציה שבתוכנו"

ברכה אלרון ,ארבעה מפגשים ברצף-בוקר

06/12/2019

ו

בוקר שישי בדרך לב

מפגשים עם טעם ומשמעות

דפנה קורן ושמואל רונן זיכרון יעקב סניף
צפון ,מידי חודש בבוקר 10:00

11/12/2019

ד

לימוד אינטראקטיבי
בספר

24/12/2019

27/12/2019

חדש
בספר "דרכו של החניך" /קלרה קוד
נושא המפגש :התכונות הנדרשות לאדם הפוסע
בדרכו של המורה המואר

מלי אפרתי,
שלושה מפגשים חודשיים בערב

ג

מפגש חברים ואורחים
בחג החנוכה וסמינר
יהדות ותאוסופיה

בחג החנוכה וסמינר יהדות ותאוסופיה
הנושא :טבעה של ההארה והדרך אליה במשנתם של
הרב קוק ,רומי ואנני בזאנט

שני בסדרת סמינרים "יהדות
ותאוסופיה" ,בערב

ו

בוקר שישי בבית ויטלי

הנושא :תהליכים של תיקון עצמי ובניית אופי – בבודהיזם,
בתאוסופיה וביהדות

אברהם אורון ןדפנה קורן
מידי חודש 10:00

5

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

תאוסופיות
ברחבי הארץ
16.9
7.10
11.11
9.12

/
28.10 /
25.11 /
23.12 /

ב

פעם בשבועיים בערב
בזיכרון יעקב סניף צפון

16.9 / 2.9
28.10 / 7.10
25.11 / 11.11
22.12 / 9.12

ב

9.9
11.11
9.12

ב

10.9
29.10
10.12

ג

10.9
6.11
4.12

11.9
13.11
11.12

מפגשים

מפגשים

שיחות על הדברים האמיתיים
בהשראת קרישנמורטי ,בליווי צפייה בסרטים ועוד

דפנה קורן

קבוצת רוח חופשייה ,מגוון נושאים

מרים קראון
ואיילה סהר-יורז

משפחה לומדת "לחבר בין שמים וארץ"

מלי אפרתי

פעם בשבועיים בוקר באשקלון

מפגשים

פרטים והערות

פעם בחודש ערב תל אביב

מפגשים

משפחה לומדת "לחבור אל האמת והיצירתיות שבתוכנו"

ברכה אלרון

פעם בחודש בוקר תל אביב

מפגשים
ג

פעם בחודש – ערב יהוד

ד

מפגשים
פעם בחודש בערב רמת גן

משפחה לומדת

מגוון נושאים

משפחה לומדת בצוותא תאוסופיה באווירת אחווה אוהבת
בנושא מוביל "החיים מפוטנציאל למימוש"

אידה למדן

בולגר ושלמה גבאי

6

