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חברים וידידים יקרים,

בעקבות ביטול פגישת חודש פברואר בשל סיבות שונות,
יתקיים המיפגש הבא:
ביום חמישי ,ו' בניסן תשע"ב 29 ,במרץ  ,2012בשעות  17:45עד 20:00
בבי"ס רוממה ,רח' אורן 27א' ,חיפה.

נושא הערב יהיה:
" דיווח על הצגת הלוגותראפיה בכנסים האחרונים בארץ ובחו''ל "

חברינו ,ידידינו ומכרינו מוזמנים לקחת חלק בעשיה המשמעותית

אנא זיכרו ,ששעת ההתכנסות למיפגש היא .17:45
נודה לכם אם תוכלו להגיע בזמן ,כדי שנוכל להתחיל בשעה היעודה.
בתודה על העזרה.
הצעידו את העמותה קדימה!

עכשיו
info@logotherapy.org.il
או

www.logotherapy.org.il
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חברים וידידים יקרים,
סיבות שונות אילצו אותנו לבטל את הפגישה החודשית בחודש דצמבר ,ואתכם הסליחה.

מיפגש העמותה  -מס'  ,17התקיים ביום חמישי ב' בשבט תשע"ב 26 ,בינואר  2012בבית ספר רוממה בחיפה.
במסגרת המיפגש
המפגש נפתח בברכה ובהרמת כוסית לד"ר דידה קימור לרגל קבלת הדוקטורט.
יהודית מילול המשיכה בדברי פתיחה והזכירה בקצרה את הכנסים בהם מוצגת הלוגותראפיה ,שילובה
בקואוצ'ינג ,בטיפול והנחיה קבוצתית ,בגרונטולוגיה ובדיון על עתיד הלוגותראפיה ,שיתקיים במסגרת קונגרס
בינלאומי בוינה באמצע מרץ.
בהמשך ,נשאה דר' דידה קימור )בשבילנו – דידה( דברים והתייחסה למקורות הפילוסופיים של הלוגותרפיה.
ד"ר דידה קימור סיפרה על דרכה אל הדוקטורט ועל התעקשותה לעסוק במימד הרוחני ולשלב את המסע הרוחני
שהיא עוברת עם המסלול האקדמי על אף ההסתייגויות וחוסר עידוד מצד המנחים .אחרי לבטים ממושכים היא
החליטה להתחבר לאותנטיות העצמית ולא לוותר על עולמה הפנימי ועל התובנות של מסעה הרוחני.
דידה סיפרה על ויקטור פרנקל ,על מושג הלא-מודע הרוחני )חידוש של פרנקל( ועל המימד הרוחני של האדם
שקשור לשלמות האדם .היא הזכירה את ההנחות הבסיסיות של הלוגותרפיה – לחיים יש משמעות בכל מצב גם
בטרגי ביותר ,השאיפה למשמעות היא המניע הראשוני של האדם לפי פרנקל )לפי פרויד – העונג ,לפי אדלר –
שייכות וכוח( ,כששאיפה זו מתוסכלת – האדם חווה ריק קיומי שמתבטא באלימות ,דיכאון או התמכרויות.
דידה דיברה על המקורות הפילוסופיים של הלוגותרפיה כשהקריאה האקזיסטנציאליסטית היא הקריאה לחיות
את חייך באופן שניתן יהיה לכתוב על המצבה – כאן חי אדם.
היא דיברה על קירקגור שדיבר על ניכור לעומת אותנטיות קיומית,
ניטשה – חיים בעדריות וניוון לעומת החיים כיצירה עצמית,
סרטר – הונאה וכחש עצמי לעומת התודעה היא חופש )האדם כנידון לחופש(,
היידגר – הנפילה לאי-אותנטיות )תודעת "ההם"( לעומת אותנטיות עם התעוררות המצפון,
בובר  -אני – לז לעומת אני – אתה,
מרסל – צפייה בלתי מעורבת במציאות לעומת עדות ,המצפון קורא לעדות,
פרנקל – הריק הקיומי לעומת בחירה בחיים משמעותיים – החיים שואלים אותנו בכל רגע מה התשובה שלנו
למשמעות החיים כשבכל סיטואציה טמון פוטנציאל משמעות.
דידה הביאה גם את משל המערה של אפלטון על אנשים במערה שמעולם לא ראו את אור השמש ,אלא רק
השתקפויות וצללים והם משוכנעים שזה הדבר האמיתי וכך בעצם חיים בני אדם עם דעות קדומות ,נורמות
חברתיות ודפוסי התנהגות מקובעים )שאלה הם הצללים במשל המערה( ואין להם נגיעה למהות האמיתית של
הדברים.
האדם ,לפי הלוגותרפיה הוא ישות תלת ממדית – גוף ,נפש ורוח ,הוא צריך להיות קשוב למקור שנותן משמעות
לחיים .ידיעת הטוב היא לא רק מושא החיפוש אלא גם מקורו.
המעוניינים בכך ,יוכלו לקרוא את הדברים במלואם ,באמצעות הקשה על קישור זה.
U

U

אחרי דבריה של דידה התפתח דיון איך אפשר לעשות דברים אחרת ולהביא את הלוגותרפיה למציאות היומיומית
כמשהו מהותי ולא התפלספות גבוהה .כלומר ,להפוך את המימד הרוחני לפרקטיקה יומיומית במציאות
החברתית בישראל של שנת .2012
אנשים הדגישו שחשובה התקשורתיות ואם רוצים ליצור שינוי חברתי ולעזור לאוכלוסיות נזקקות ,כדאי להגיע
לסוכני השינוי – אנשי מקצוע כמו מדריכים ,מטפלים ,מאמנים ועובדים סוציאליים ,להעביר להם את עקרונות
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הלוגותרפיה ולעשות את השינוי דרכם .כמו כן הוצע להביא את הלוגותרפיה לתלמידי בתי ספר באמצעות דמויות
המשמעותיות להם.
המפגש הבא נקבע ליום חמישי 29 ,במרץ  ,2012במקום "הקבוע" – בית הספר "רוממה" ,ברוממה החדשה,
בחיפה ,ברחוב אורן 27א' ,בשעה  - 17:45כרגיל.
בברכה
יהודית וגדעון מילול
בשם הנהלת העמותה
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