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 5169-5161לשנת הלימודים שנתי -מסלול חד
   של  יסודות האנליזה הביואנרגטית  הכרה

 
 

 
"The more alive your body is, the more you are in the world." (Alexander Lowen, 1975.) 

 
ר  אלכסנדר לואן לפי "י ד"האנליזה הביואנרגטית  היא גישה טיפולית אנאליטית שפותחה באמצע המאה הקודמת ע

פסיכואנליטיקאי שהניח את היסודות לחשיבה  קלינית ותיאורטית המאופיינת בהתייחסות , ר וילהלם רייך"תורתו של ד
, אלכסנדר לואן. מרכזי של העצמי רייך ראה במיניות ציר מארגן. כמהות יסודית בתהליך הטיפול אל הגוף הממשי 

ואחריו תאורטיקאים נוספים בתחום המשיכו לפתח את הגישה של התבוננות על הגוף , תלמידו של ווילהלם רייך
באנליזה ביואנרגטית  תהתיאורטיההתפתחות  ,לאורך השנים. והאנרגיה הסומאטית ומרכזיותם בתיאוריה ובקליניקה

, נוירופסיכואנליזה ותחומים משיקים כמו ,ועם הגישה ההתייחסותית מושפעת ומקיימת דיאלוג קרוב עם הפסיכואנליזה
 . פסיכולוגיה התפתחותית וגישות טיפול שנוגעות  בפרדיגמות פסיכוסומטיות

 
 .מוסמכים באחד ממקצועות בריאות הנפשמטפלים באנליזה ביואנרגטית הם גם מטפלים 

 

 
 מטרת התוכנית 

היסודות של האנליזה  הכרות ראשונית עם נועד להעניק למטפלים מתחום בריאות הנפש שנתי -המסלול החד
 . הביואנרגטית הן בתיאוריה והן בפרקטיקה הקלינית

על בניית קבוצת הלמידה כמצע מכיל  דגש מיוחד מושם. לימוד תיאורטי עם חקירה התנסותית משלב תהליך  הלמידה 
 .לתהליך זה

 .תוכנית ההכשרה המלאהשל  הבוגרי התוכנית יוכלו להצטרף לשנת הלימודים השניי
 

 תהליך הלמידה
  .'ועשרה בסמסטר ב 'עשרה ימי לימוד בסמסטר א - 07:11עד  01:11בשעות  'במרכז הארץ בימי אהלימודים יתקיימו 

 הסדנא הראשונה תתקיים . חמישה ימיםשלושה עד במהלך כל שנה תתקיימנה  לפחות שתי סדנאות מרוכזות  של 
 .7102, באוקטובר 01-עד ה 77-ב
 

 אוכלוסיית היעד

 . יכולים להגיש מועמדות  מטפלים מוסמכים במקצועות בריאות הנפש תכניתל
 www.bioenergeticanalysis.org.il  טופסי הרשמה והנחיות ניתן לקבל באמצעות אתר המכון

 
 .7671882-127. טל, anatgihon@gmail.com ל"דוא,  לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת גיחון

 . בתנאי הקבלה יוזמנו לשני ראיונות שיעמדומועמדים 
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 פירוט תכני הלמידה
 

 .קלמן ועוד, לואן, רייך, פרויד – התפתחות החשיבה האנרגטית והפסיכוסומאטית
 

טעינה , נשימה, כמו פעימתיות, תופעות בסיסיות של תנועת החיים בגוף -ביטויים של אנרגיית החיים
 .  ועוד, רספטיביתתנועה אגרסיבית ותנועה  –מסלולים אנרגטיים , ופריקה

 
 .בעצמי ובאחר הכלה ועיגון ,נוכחות - קרקוע

 
 .התבוננות התפתחותית על הגופנפש מהשלב הפרה נטאלי ועד לבגרות  - נקודת מבט התפתחותית

  
  ( .character)פסיכוסומאטי   -הארגון האדפטיבי 

 
 .אנרגטיים– מסלוליים סומאטיים ;contact\contactlessness - סביבה–קשר עם העצמי והעצמי 

 
 .כיסוד מארגן בעצמי ובקשר  מיניות

 
 .הקליניקה של האנליזה הביואנרגטית

 
 

 .צוות ההוראה
 

  Ph.D, סקוט באום
ר יוצא של הארגון הבינלאומי לאנאליזה ביואנרגטית וחבר בצוות "יו, אנליטיקאי ביואנרגטי, פסיכולוג קליני בכיר

בעל ניסיון עשיר בהוראה וניהול תכניות הכשרה באנליזה ביואנרגטית במקומות שונים . ההוראה הבינלאומי של הארגון
 . יורק -נית במספר מחלקות פסיכיאטריות בניו עמד בראש צוות הכשרת מתמחים בפסיכולוגיה קלי. בעולם

בעיקר בנושאים העוסקים בפגיעות התפתחותיות מוקדמות  שנובעות , ר באום כתב ופרסם בכתבי עת שונים"ד
 .יורק-ר באום חי ומקיים פרקטיקה פרטית בניו"ד. מטראומה כרונית ביחסים

 

  .M.A, ענת גיחון

חברה בסגל ההוראה של הארגון הבינלאומי לאנליזה . מדריכה ואנליטיקאית ביואנרגטית, מטפלת  בתנועה
 . ביואנרגטית

ר ועדת ההוראה  ומורה בכירה בתכנית ההכשרה למטפלים של "יו, ממקימות המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית
 .ן הישראלי לפסיכואנליזהלמטפלים מתקדמים של המכו"  הדברות"בוגרת תוכנית . מכון זה

 .ציון-מקיימת קליניקה פרטית ברמת אביב ובמבשרת
 .בעלת ניסיון הוראה עשיר  בתוכניות הכשרה לתרפיה בתנועה ובמסגרות פרטיות

 
  .M.A, יעל הראל

ר המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית וחברה בצוות ההוראה "יו. ואנליטיקאית ביואנרגטית , מדריכה, מטפלת בתנועה
 .  של המכון

מטפלת במבוגרים ובגיל (.  פסיכולוגיה פרנטלית ופרינטלית. )לידה וגיל הינקות, עוסקת שנים בפסיכולוגיה של ההיריון
מלמדת בתוכנית . בגבעת חיים איחוד ובקליניקה פרטית במושב בית הלוי" תחנה עמותה לטיפול פסיכולוגי"הרך ב

 . ויניקוטבמרכז לתואר שני בטיפול בתנועה במכללה הישראלית לחברה ואומנויות ומנחה 
 

  AM..,אביגיל שחר

עומדת בראש הועדה האקדמית של המכון הישראלי לאנליזה . מדריכה ואנליטיקאית ביואנרגטית ,מטפלת בתנועה
 .של המכון ביואנרגטית וחברה בצוות ההוראה

 (.פסיכולוגיה פרנטלית ופרינטלית)לידה וגיל הינקות , עוסקת שנים רבות בפסיכולוגיה של ההיריון
 . ה פרטית בכפר ויתקיןבגיל החביון ובמבוגרים בקליניק, מטפלת בגיל הרך

לפסיכותרפיה מזרח "במרכז וויניקוט ובתכנית , מלמדת בתוכנית לתואר שני בטיפול במוסיקה של מכללת לוינסקי
 .אביב –באוניברסיטת תל " מערב

 
 פרטים נוספים והסבר לגבי האנליזה הביואנרגטית ניתן למצוא באתר המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית
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 מהי אנליזה ביואנרגטית
 
-אנרגטיים הם בבסיס חווית העצמי ובבסיס כל קשר בין-הנחת היסוד באנליזה  הביואנרגטית היא שתהליכים גופניים

 . אישי וקשר עם העולם
, מקורם בתנועה פעימתית של התרחבות והתכנסות, שביטויים ומורכבותם משתנה במהלך ההתפתחות, תהליכים אלה

. הנשימה היא ביטוי לתנועה פעימתית ולמרכזיותה בחיי הגוף והנפש. החל מרמת התא ועד לרמת האורגניזם השלם
, ויסות,  התמזגות ונפרדות, מיכל ומוכל, פטיהטיפוליות והתפתחותיות מהותיות כמו אמ תופעותבאנליזה הביואנרגטית 

 .מוסברות באמצעות תהליכים אלה, צורות חיות, שיקוף
 

האנליזה הביואנרגטית מתמקדת בהתבוננות וחקירה של תהליכים פסיכוסומטיים התפתחותיים ובהתפתחות הארגון 
 .לבין סביבתו המשמעותית במהלך התפתחותו אותנטישהוא תולדת  המפגש בין העצמי ה, (character)האדפטיבי 

יוצר מצב פסיכולוגי  וביולוגי של הימנעות מהרפיה לתנועת חיים , רגשי ומנטאלי, שהוא בעל פן גופני, ארגון זה
, שמתוחזק על ידי מערכות שלילה עצמית כמו בושה, (armoring)הוא מתבטא  בשריון של רקמות הגוף .  ספונטאנית

 . תאשמה ושנאה עצמי
 

המטפל  .בטיפול מושם דגש על יצירת מרחב שבתוכו מתאפשרת התהוות של תנועה מתמירה עבור העצמי הגופני 
כולל  בהיבטים של העברה , באופן שבו הן באות לידי ביטוי במפגש, מתבונן בהבעות המילוליות והלא מילוליות

המסה אפשרת תמתהליך זה מתוך   .גוף המטופלסומטי בין גופו לבין -תוך הקשבה להדהוד האנרגטי, והעברה נגדית
בטראומה  -העצמת רמת החיות והחיוניות ופתיחה של תנועת חיים שקפאה בזמן , של השריון הכרוני של רקמות הגוף

 .התפתחותית או באירועי חיים טראומטיים
של מכלול חוויות  תייחודיכל מפגש בין מטפל למטופל הוא למעשה מפגש בין שני גופים המכילים בתוכם היסטוריה 

צורות חיות אלה עומדות בבסיס המצע המתפתח במסע ( . character)שבאות לידי ביטוי בצורות חיות מאפיינות 
 . המרפא

 
 

 :ממשיכים מרכזיים באנליזה הביואנרגטית העכשווית
 
  sex and self respect;; נקודת המבט האנרגטית  -ר פיל הלפר"ד
 ;Cephalic shock–ר רוברט לואיס "ד
 ;נקודת מבט התייחסותית – רוברט הילטון ר"ד
 ;פסיכוסומטיקה של אישיות נרקיסיסטית וגבולית – ר סקוט באום"ד
 ; רזוננס פסיכוסומאטי – קלור-ויטה היינריך ר"ד
 ..ועוד, נקודת מבט נוירו פסיכולוגית – ר מרגיט קומדה"ד


