התנועה האנטי-כיתתית בישראל

מלגות החוג למיסטיקה ורוחניות

(מאת ד"ר מריאנה רוח-מדבר ,ראש החוג)
מלגות ייחודיות – הקודם זוכה
החוג למיסטיקה ורוחניות פתח את שעריו להרשמה עם בשורה אביבית טובה
מאד! הועמדה לרשות החוג כמות מצומצת של מלגות ייחודיות למקדימים
להירשם .חלקן כבר הוקצו לנרשמים הראשונים ,ונותרו מלגות אחדות.
המלגות מיועדות
לתלמידי/ות החוג
בלבד .הראשונים
שישלימו ...המשיכו
לקרוא באיגרת
המלאה...

מלגות נוספות
כמובן ,יש שלל
מלגות שזמינות
לסטודנטים/ות...
למידע נוסף ,צרו
קשר כאן.

שקדיה בצפת .מכללת צפת שוקדת על פתיחת שערי החוג
למיסטיקה ורוחניות (צילום :יוני לובלינר)

הפילוסוף שהפך
למיסטיקן...

שוקלים להירשם ללימודים?...

פרופ' לצרוס-יפה על המיסטיקן
הצופי אלגזאלי

אלגזאלי ותלמידו ,תחת השקדיה

"התנועה האנטי כיתתית"
(באנגלית  ,ACMקיצור של Anti
 )Cult Movementהוא כינוי
לקבוצות הנאבקות בתופעות
דתיות עכשוויות .התנועה האנטי-
כיתתית מכנה תופעות אלה
"כתות" ,מונח שמעורר בדרך כלל
אסוציאציות שליליות בציבור,
ואפילו פאניקה ציבורית .מה
ד"ר מריאנה רוח-מדבר ,ראש החוג ,בעיר
שמפתיע בתנועה האנטי-כיתתית
העתיקה בצפת (צילום :ירון קמינסקי)
הוא הברית שנוצרת בה בעולם,
וגם בארץ ,בין "דתיים" (כמו ארגונים כנסייתיים בעולם או ארגון "יד
לאחים" בארץ) ,לבין "חילוניים" (כמו פסיכיאטרים או התנועה הקיבוצית).
לאחרונה ,התנועה האנטי-כיתתית בישראל ...המשך באיגרת המלאה...
על התנועה האנטי-כיתתית ועל יחסי הכח החברתיים והאינטרסים
שקשורים בתופעה זו ,נרחיב עוד במסגרת הקורס "מבוא לרוחניות
עכשווית" שיילמד ...לאגרת במלואה...

הנושא האיראני אינו יורד מהכותרות,
אבל הנה פרספקטיבה אחרת על פרס.
לפני כמעט  0111שנה חי לו בפרס
המיסטיקן הצופי אבו חאמד מחמד
אלגזאלי .אלגזאלי היה פילוסוף
רציונליסט ,ש"חזר בתשובה" אל
המיסטיקה ,ועסק ביצירת חיבור יציב
בין האסלאם האורתודוכסי לבין
הצופיות .בהקדמה לספרו ,כותבת
החוקרת המנוחה פרופ' חווה לצרוס-
יפה ז"ל ...המשך באיגרת המלאה...

חושבים לפתוח פרק חדש בחיים? אל תשכחו לסגור את הפרק
הישן.
טקסטים רוחניים עכשוויים שכאלה נלמד לנתח בלימודים לקראת תואר ראשון
 B.A.במיסטיקה ורוחניות:
תמיד חשוב לדעת מתי מסתיימת תקופה בחיים.
אל תתעקש להישאר בה מעבר לזמן הנחוץ,
כי תפסיד את שמחת העתיד לבוא...
סגור מעגלים ,סגור דלתות ,סגור תקופות בחיים.
חשוב לתת לרגעים שהסתיימו לפרוח ללא חזרה
אי אפשר לחיות בהווה תוך כדי געגועים לעבר.
אי אפשר להמשיך לשאול ,למה?
מה שהיה היה ,תן לעבר ללכת ,להשתחרר ממך...
לאגרת במלואה...

(מילותיו של פאולו קואלו -מתוך ספרו "האלכימאי")

אז איפה נפגשים ?

איפה היינו ומה עשינו ?

כולם כבר רוצים לדעת מה קורה כשאקדמיה ורוחניות נפגשות ...אז החוג
למיסטיקה ורוחניות משיק סדרת ארועים
ברחבי הארץ.

בכנס "חשיבה חיובית ליזמים
ובעלי עסקים" של מט"י גליל

והארוע הראשון ...יתקיים בנווה שכטר בתל-אביב-
יפו ,ביום ה' בערב ,41/2/4102 ,עם זריחת לבנת
אייר במילואה.40:21— 03:21 ,
הדמוקרטיזציה של תורות הסוד בקבלה
וברוחניות העכשווית  -מוזמנים גברים ונשים,
מתחת לגיל  ,04וגם מעל
הכניסה חופשית למידע המלא...
 
ארוע נוסף יתקיים בפרדסיה (מרכז הפיס ,רח' רימון
 ,)10ביום א' בערב.40:21—41:11 ,11/11/4102 ,

על מה בדיוק היתה ההרצאה? סלוגנים רוחניים
בפרסומות מסחריות מתרבים בשנים האחרונות בישראל.
יוגורט דנונה אימץ את הסיסמה "הכל מתחיל מבפנים"...
להמשך קריאה...
נווה-שכטר ,תל אביב  -נתראה שם בקרוב

לתקשר עם האקדמיה  -עיון אקדמי בתופעת ה ִתקשּור עם ישויות ברוחניות העכשווית
הכניסה חופשית למידע המלא...

צרו קשר
חיברו אלינו בפייסבוק
מרכז המידע (רוני או נעמה) 0-011-222-122
שלחו לנו פנייה בכל נושא שהוא

מערבי (עכו )01/2/02 ,הרצתה ד"ר
מריאנה רוח-מדבר ,ראש החוג
למיסטיקה ורוחניות ,על סלוגנים עם
צליל רוחני במסעות פרסום עסקיים
בישראל.

גם ברדיו התעניינו במחקר הזה ,ואם חשקה נפשכם
להאזין ,לחצו כאן.

עוד לא למדתי די...
חומרים מרתקים נוספים באגרת המלאה...

אם קיבלתם מכתב זה מחבר/ה ,ואתם רוצים לקבל
את האיגרת הבאה ישירות מאיתנו ,הירשמו כאן...
קיבלתם מכתב זה מכיוון שהבעתם עניין בחוג למיסטיקה ורוחניות.
אם אינכם מעוניינים לקבל את האיגרת ,הימחקו בלחיצה כאן...

