יום עיון משותף לשלוש האגודות  -מאי 2020

אחדות ונפרדות במרחבים נפשיים ,בינאישיים
וחברתיים-תרבותיים
קול קורא למאמרים

שלום לחברים -
החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית
האגודה היונגיאנית הישראלית החדשה
המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית
קנדידטים ותלמידי ההכשרות בפסיכותרפיה
במאי  2020נקיים יום עיון משותף שיעסוק בסוגיית האחדּות והנפרדּות.
האחדות והנפרדות מהוות שני קטבים על הרצף ההתפתחותי של הפרט ,ושל כל מבנה חברתי
אנושי באשר הוא .נושא זה מקיף תחומים רבים בחיי האדם והתרבות ,שכן תהליך
ההתפתחות מבוסס על התקדמות מאחדות האורובורוס הטוטאלית לעבר נפרדות
ואינדיבידואציה.
מהניסיון האנושי הנצבר אנו למדים ,כי התנועה המתמדת והאיזון הדינמי בין שני קטבים
אלו ,חשובים ביותר לתפקודה של כל מערכת אנושית ,מן הפרט ועד לציביליזציה כולה .כל
הכרעה מוחלטת בין שני קטבים מנוגדים אלה עלולה להביא לפיצול ולהרס .בהערותיו לספר
״סודו של פרח הזהב״ כתב יונג כי ניגודים מאוזנים הם סימן לתרבות גבוהה ,וכי חד-צדדיות
היא סימן לברבריזם .לפיכך ,משימת כל מערכת היא להכיל ולהחזיק את שני הקטבים
המנוגדים שבתוכה.
הוועדה המארגנת של יום העיון מזמינה אתכם להגיש הצעות להרצאות בכל תחום שיש לו
נגיעה לנושא ,מנקודת מבטה של הפסיכולוגיה האנליטית .ניתן למצוא השראה ברשימת
הנושאים שלהלן .מובן שרשימה זו איננה ממצה את כל האפשרויות הגלומות בנושא הכנס,
אך יש בה כדי לעורר רעיונות ולפתוח אופקי חשיבה:
* אחדות ונפרדות בעולם הפנימי  -בין ארכיטיפים או סימבולים מנוגדים ,בין גברי ונשי ,גוף
ונפש ,זקן ונער ,אגו וסלף ,אגו וצל ,אני והאחר ,פציינט פגוע ומרפא פצוע ,מוות ולידה
מחדש.
* אחדות ונפרדות ביחסים הטרו-אירוטיים והומו-אירוטיים.
* פרי אחדות הניגודים בעולם הפנימי ,ביחסים בינאישיים ובארגונים חברתיים (קוניונקציו,
סיזיגי ,יצירה ,חלומות וילד אלוהי).

* אחדות ונפרדות בחיי הפרט  -הצגת מקרים טיפוליים.
* אחדות ונפרדות באמנות.
* יתרונות וחסרונות בהדגשת יתר של אחדות ,או בהדגשת יתר של נפרדות ,כגון משטרים
ריכוזיים ואינדוקטרינציה חינוכית ותרבותית ,אל מול ריבוי מפלגות פוליטיות ופערים בין
מגזרים ולאומים שונים.
* איזון הניגודים  :האם ניתן להגביר נפרדות בגופים בעלי דגש-יתר על מרכיב אחדותי חזק?
האם ניתן להגביר אחדות בגופים בעלי דגש-יתר על נפרדות ושונות?
* תרומה ופגיעה בקבלתו של האחר  -הצל ,הזר והשונה – ובשילובו בעולם הפנימי והחיצוני.
יום העיון יִ פָּ תח בהרצאה לכל המשתתפים ,ובהמשך יהיו בו מספר מושבים מקבילים.
בכל מושב יוגשו מספר הרצאות לקהל משתתפים מצומצם ,כל הרצאה  -בת  45דקות,
שבסיומה יוקדש זמן לדיון עם המשתתפים .סדר יום מדויק יקבע בהמשך.
מבנה זה של יום העיון נועד לאפשר לחברים רבים להציג בפני המשתתפים את תחומי העניין
שלהם ,את רעיונותיהם ו/או את ממצאיהם .נושאי ההרצאות והדיונים שיתקיימו בעקבותיהן
יתרמו להעשרה הדדית ולהעמקת ההיכרות בין חברי שלוש האגודות.
אנו שואפים ומקווים כי ניתן יהיה להציע כמה מההרצאות שיוגשו ביום העיון כמאמרים
לפרסום ב"מארג" ,כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה ,שנציגי שלוש החברות האנליטיות
נמנים על חברי המערכת שלו; כך נוכל להציג את הפסיכולוגיה האנליטית בפני ציבור
הקוראים המגוון ,להגביר את המודעות לגביה ולהעלות את קרנה.
המעוניינים להגיש הצעות להרצאות מתבקשים לשלוח תקציר בן  300מילים .המעוניינים
להגיש הצעה להרצאת הפתיחה מתבקשים לציין זאת בתקציר אותו יגישו .את ההצעות יש
לשלוח במייל לחברת הוועדה ורד ארביט ,עד לתאריך  15בפברואר .2020
התקציר יוגש בקובץ  WORDללא פרטים אישיים של הכותב.
פרטים אישיים וביוגרפיה קצרה של הכותב/ת נא לכתוב בגוף המייל אליו יצורף קובץ
התקציר.
חברי הועדה עומדים לרשותכם במייל לשאלות ולהבהרות.
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