תכנית הפעילות של האגודה התאוסופית בישראל
ספטמבר  – 2018יולי 2019
ברוכים הבאים לאתר התאוסופיה בישראל
לפניכם תוכנית פעילות שנתית ,הכוללת מגוון רחב של נושאים ,סגנונות הנחיה ,ימים
בשבוע ושעות פעילות.
התוכנית מכוונת לקהלי יעד שונים ,ואנו מקווים שתעיינו בכל המכלול ,ותערכו לעצמכם
תוכנית השתתפות אישית.
לנוחותכם מצורפת תוכנית הפעילות לפי החודשים.
שמחים לבשר על מיקודים מיוחדים השנה:
* ארבעה סמינרים מעמיקים לחקר השוואתי בין התאוסופיה והיהדות
* שמונה מפגשי מדיטציה קבוצתיים ובמקביל חניכה אישית למדיטציה
•שלושה מפגשים בסדנה :מעברים ושינויים בחיים.
בברכה חמה מצוות התאוסופיה בישראל
טלפון ומייל לפרטים ובירורים – 03-7521259

ornet@theosophia.co.il

ספטמבר

יום

פעילות

07/09/2018

ו

שישי בדרך לב

16/09/2018

א

יום עיון

20/09/2018

ה

על כנפי הרוח,
בהשתתפות
הרבה מירה רז

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

על הישרדות וחיים -המציאות בה אנו חיים ומה מסתתר מאחוריה.

הבחירה בנתיב ההתמרה העצמית כמהות התאוסופיה –
המניע ,היעד והתרגול בהדרכה הרוחנית של המאסטרים

פרטים והערות

הנושא המרכז השנה הינו:
הנגלה והנסתר  -מפגשים על המציאות
הנגלית ומה שמאחוריה.
פעם בחודש , 10:00-13:00
זיכרון יעקב אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש ב
 10:30בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

לתלמידיהם.
"לתקן עולם במלכות שדי"

–

עבודת התיקון ביהדות ובתאוסופיה

ראשון מתוך סדרת מפגשי לימוד וחוויה
בנושאי רוח ומדע ,בערב ,יום ה' 18:30
ברמת גן
לקהל הרחב

2

אוקטובר

יו
ם

03/10/2018

ד

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

05/10/2019

ו

שישי בדרך לב

תרבויות ביקום – על תרבויות ביקום ,משמעותן ,ומדוע
אינן נגלות לנו

פעם בחודש  , 10:00-13:00זיכרון יעקב,
אצל דפנה ושמואל קורן רונן,לקהל הרחב

11/10/2018

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה בת שמונה
במהלך השנה

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה
לכאן ולעכשיו .נעיין בדברי הגות של מורים בנושא
נשתף
המדיטציה להרחבת ההבנה.
בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נקיים מדיטציה לשלום ולריפוי

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

12.10.2018

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

14/10/2018

א

יום עיון

המסע הרוחני בספר תהילים  -אמיתות אוניברסאליות,
שיחות עם אלוהים ורגעי התעלות ושפל בחייהם של
מחברי התהילים

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש ב  10:30בבוקר,
לחברים ולבוגרי קורסים

17/10/2018

ד

סדנה חווייתית
בת שלושה מפגשים

מעברים ושינויים בחיים

 ,21:00 -18:30לקהל הרחב בבית ויטלי.
מנחות בסדנה :אידה למדן ,טובה סימנטוב ,ארינה טג'ר
והודיה לטין
אפשרות נוספת :לקיים את הסדנה לקבוצת מיקוד -מקום
עבודה /שכונה /שכבת גיל וכדומה.

26/10/2018

ו

שישי בבית ויטלי

נושא  :1שינוי  -פיתוח מודעות עצמית בתהליך השינוי
תחושות ,רגשות ומחשבות במעבר למצב חדש

הטאו של הפשטות – להיות פשוט ופשוט להיות

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

3

יום

נובמבר

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

01/11/2018

ה

יום טיול

שהייה בטבע ,התבוננות ומדיטציה ,תנועה מדיטטיבית ושיחות בנושא
הטיול :העוצמה שבעכשיו בנוף הרי ירושלים ובשפלת יהודה
פרסום מפורט יצא לקראת הטיול

לקהל הרחב

02/11/2018

ו

שישי בדרך לב

רגשות ואהבה  -היכולת להרגיש ,והיכולת לאהוב .הנגלה והנסתר ברגשות.

פעם בחודש , 10:00-13:00
זיכרון יעקב ,אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

08/11/2018

ה

הרצאתו של
מייק תומסון

לקראת אינטואיציה רוחנית ומעבר לה –
עקרונות תאוסופים להארת המשמעות הפנימית של אינטואיציה רוחנית.

 18:30-22:00בית וויטלי
לחברים ,לבוגרי קורסים ולמתעניינים.
ההרצאה באנגלית ויהיה תרגום לעברית.

09/11/2018

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית -
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

11/11/2018

א

יום עיון

ה"רצון לקבל" והתשוקה הכובלת – נקודות המגע בין הקבלה לבודהיזם

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש ב
 10:30בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

14/11/2018

ד

סדנה חווייתית
בת שלושה מפגשים

מעברים ושינויים בחיים

15/11/2018

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה במהלך
השנה

 .21:00 -18:30לקהל הרחב בבית ויטלי.
מנחות בסדנה :אידה למדן ,טובה
סימנטוב ,ארינה טג'ר והודיה לטיו.
אפשרות נוספת :לקיים את הסדנה
לקבוצת מיקוד -מקום עבודה /שכונה/
שכבת גיל וכדומה.
לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

נושא  :3דפוסי מחשבה ואמונות סמויות  -לגלות כאלה המזיקים
ומעכבים אותנו בחיים
איך נגלה ואיך נשנה אותן?
נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה,
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפוי

4

דצמבר

06/12/2018

י
ו
ם

פעילות

ה על כנפי הרוח
כולל טקס הדלקת נרות
החנוכה

07/12/2018

אור ,תודעה והחומר האפל בהגות המדעית ובמטפיסיקה

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

שישי בדרך לב

השפעה דרך הרשת  -משמעות ,ודרכים שונות להשפיע טוב
באמת.

פעם בחודש , 10:00-13:00
זיכרון יעקב ,אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית -
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

מיקרוקוסמוס ומקרוקוסמוס – האדם כעולם והעולם כאדם ,בהגות
הקבלית ובתאוסופיה

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש ב
 10:30בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה
לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה.
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נקיים מדיטציה לשלום ולריפוי

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

14/12/2018

ו

16/12/2018

א יום עיון

20/12/20182

ה מפגש מדיטציה
מתוך סדרה במהלך
השנה

28/12/2018

שישי בבית ויטלי

ו

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

השפע החיצוני והחוסר הפנימי – מה באמת חסר לאדם שיש לו
הכול

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

5

יום

ינואר

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

04/01/2019

ו

שישי בדרך לב

עבר הווה עתיד– על משמעות הזמן ,סינכרוניות וליניאריות

, 10:00-13:00
פעם בחודש
זיכרון יעקב ,אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

11/01/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

20/01/2019

א

יום עיון

בריאת האדם וייעודו – ליצור היכרות עם נקודות הראות של
התאוסופיה והקבלה

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

25/01/2019

ו

שישי בית ויטלי

הכעס הפחד ואורחים אחרים – מה המסר שלהם ועד מתי ימשיכו
לבקר אותנו

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

30/01/2019

ד

סמינר יומי
המוקדש לחקר השוואתי בין
היהדות לתאוסופיה

"ובחרת בחיים" – הבחירה והחיים מנקודת מבט רוחנית ,ביהדות
ובתאוסופיה

שני מתוך ארבעה במהלך השנה .מנחים:
הרבה מירה רז ,ברכה אלרון ,אבי דרור...
פתוח לקהל הרחב16:30-21.30 ,

6

פברואר

01/02/2019

יום

ו

פעילות

שישי בדרך לב

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

כוונות ויצירת מציאות – כיצד כוונה מכוונת מציאות .ישומים של אור

פרטים והערות

, 10:00-13:00

פעם בחודש
זיכרון יעקב,
אצל דפנה ושמואל קורן רונן,לקהל הרחב

02/02/2019

08/02/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

10/01/2019

א

יום עיון

אמונה ,מבחן והקרבה בדרך הרוחנית  -הסמליות שבסיפור עקידת יצחק
מנקודות הראות של היהדות והתאוסופיה

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

14/02/2019

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה
במהלך השנה

21-23/02/2019

ה-ש

סמינר סוף שבוע

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה,
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפוי

האגו הנשמה וההארה – מפתחות ושערים בדרך הפנימית למימוש עצמי

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

שלושה ימי לימוד ,התבוננות ,מדיטציה,
שהייה בטבע ושיח ,במנזר האחיות
מציון ,עין כרם בירושלים

7

מרץ

יו
ם

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

01/03/2019

ו

שישי בדרך לב

מכאוס לקוסמוס – על כוחות הרס ובניה ומשמעותם בחיינו כעת.

08/03/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-

10/03/2019

א

יום עיון

לחיות בחוכמה – נקודות מגע בין ספר קוהלת לטאו טה צינג

14/03/2019

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה במהלך
השנה

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה לכאן ולעכשיו .נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה ל
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפ

21/03/2019

ה

יום טיול

שהייה בטבע ,התבוננות ומדיטציה ,תנועה מדיטטיבית ושיחות בנושא הטיול:

26/03/2019

ג

סמינר יומי
המוקדש לחקר השוואתי
בין היהדות לתאוסופיה

עשר הספירות וארבע עולמות – האצילות ,הבריאה ,היצירה והעשייה נקודות מגע בין הקבלה לתאוסופיה

29/03/2019

ו

שישי בבית ויטלי

בחיפוש אחר האמת – מסע רוחני בשירתם של חליל גיבראן ,רומי וטאגור

כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית ע

8

יום

פעילות

04-06/04/2019

ה-ש

סמינר וריטריט עם
יו"ר הפדרציה
התאוסופית
באירופה ,גברת
קים דיו

11/04/19

ה

מפגש מדיטציה

אפריל

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

פרטים בהמשך

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה,
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפוי

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

12/04/2019

ן

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

12/04/2019

ו

שישי בדרך לב

הסתר ואור – האור והנסתר  ,משמעותם ,תפקידם ומשמעותם
בחיינו

פעם בחודש , 10:00-13:00
זיכרון יעקב,
אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

14/04/2018

א

יום עיון

הדממה הדקה והקול הפנימי ,במיסטיקה היהודית ובלימוד התאוסופי

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

23/04/2018

ג

כנס האביב
ביער אפשרויות

טבע השראה ויצירה –
לפגוש את האמן ביצירות הטבע וביצירות האדם

יום פעילות רוחנית ויצירתית בטבע,
בחול המועד פסח ,לקהל הרחב.
בשיתוף חברי עמותת "אתיקת החיים"

9

מאי

יום

פעילות

הנושא או  /ו  -אופי הפעילות

פרטים והערות

03/05/2019

ו

שישי בדרך לב

ריפוי ניסים וחיינו – ניסים וריפוי בתוך החיים ,עזרה סמויה וגלויה

פעם בחודש
זיכרון יעקב,
אצל דפנה ושמואל קורן רונן ,לקהל הרחב

10/05/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

12/05/2019

א

יום עיון

"ובנו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – עבודת הבניה של המקדש הפנימי
ביהדות ובתאוסופיה

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

30/05/2019

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה במהלך
השנה

31/05/2019

ו

שישי בית ויטלי

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה,
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפוי

עולמות נסתרים  -מימדים אחרים של מרחב ,זמן ותודעה בתאוסופיה
ובמדע

, 10:00-13:00

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

10

יוני

יום

פעילות

הנושא או  /ו -אופי הפעילות

פרטים והערות

04/06/2019

ג

סמינר יומי
המוקדש לחקר השוואתי בין
היהדות והתאוסופיה

מדיטציה ,תפילה ודבקות  -בהגות היהודית ובמשנתה של
הלנה בלבצקי

רביעי מתוך ארבעה במהלך השנה.
מנחים :הרב אלישע וולפין ,אברהם אורון,
דפנה קורן ...לקהל הרחב,
16:30-21:30

07/06/2019

ו

שישי בדרך לב

שמש ירח וכוכבים  -גרמי השמיים כחלק מחיינו .הקשרים סמויים
וגלויים

פעם בחודש ,10:00-13:00
זיכרון יעקב ,אצל דפנה ושמואל קורן רונן,
לקהל הרחב

14/06/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

16/06/2019

א

יום עיון

מסע הנשמה ומהות ההארה ,בקבלה ובתאוסופיה

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

27/06/2019

ה

מפגש מדיטציה
מתוך סדרה בת שמונה
במהלך השנה

28/06/2019

ו

שישי בית ויטלי

נתנסה במגוון סגנונות של מדיטציה ונבחר במתאימה
לכאן ולעכשיו.
נעיין בדברי הגות של מורים בנושא המדיטציה להרחבת ההבנה.
נשתף בתחושות ,רגשות ובתובנות העולות בנו.
בכל מפגש נשתתף במדיטציה לשלום ולריפוי

דרך ההארה – מסערות החיים אל השלווה הפנימית

לקהל הרחב ,בבית ויטלי,
,21:00 -18:30
בהשתתפות מגוון מנחים ובריכוזה של
ברכה אלרון

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

11

יולי

יום

פעילות

הנושא או  /ו  -אופי הפעילות

פרטים והערות

שלישי מתוך סדרת מפגשי לימוד וחוויה
בנושאי רוח ומדע ,בהשתתפות מרצה
אורח ,בערב ,לקהל הרחב

04/07/2019

ה

על כנפי הרוח

ההיסטוריה של העתיד ,קארמה ואשליית הזמן  -מחקרים ותופעות
שמצביעות על השפעת העתיד על ההווה

05/07/2019

ו

שישי בדרך לב

חורים שחורים והכתם העיוור – על שאיננו יודעים .שמכתיב את חיינו

פעם בחודש
זיכרון יעקב,
אצל דפנה ושמואל קורן רונן ,לקהל הרחב

12/07/2019

ו

מפגש צעירים

לחלוק חכמה עתיקה ברוח התקופה המודרנית-
כלים פרקטיים להתמודדות יומיומית עם החיים

בוקר שישי 10:00-12:00 ,פעם בחודש

14/07/2019

א

יום עיון

המוות ומה שאחריו ,בתאוסופיה וביהדות

בהנחיית אברהם אורון ,פעם בחודש
בבוקר ,לחברים ולבוגרי קורסים

26/07/2019

ו

שישי בית ויטלי

אהבת החיים ,התשוקה לחיים והחופש מתשוקות אובססיביות

בוקר שישי בבית ויטלי ,בהנחיית
אברהם אורון ודפנה קורן,
פעם בחודש ,לקהל הרחב 10:00-13:00

31/07/2019

ד

התכנסות בשקיעה

להיות אחד עם הטבע ועם חברינו  -בהתבוננות ,הקשבה ,מוסיקה ,
שיח ושיתופים

מול הים בגן צ'ארלס קלור תל אביב
לקהל הרחב

, 10:00-13:00
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