
  לעוסקים במגוון מקצועות החינוך והטיפולהכשרה  
 

 והמרפאת המצמיחה האדמה
 איתן שקד בהנחיית:

 

 גישה בה משתלבים עבודה חושית, רגשית וחשיבתית כדרך טיפולית.  היאמשחקי האדמה 
 .הקורס יקנה כלים מעשיים והבנה תיאורטית בתוך חוויה לימודית מעשירה

 
 ! ר בלבדימשחקי עמידים לאורך זמן מאדמה וניל שיצירה עצמית  אקולוגיה:

 .האדמה מאפשרת מגע מרענן בכל שלבי ההתפתחות שלנו התפתחות:
 האדמה בכל הדורות והתרבויות היא חיק הורי תומך ומכיל, גשר לתחושת הקרקוע והביטחון,  ריפוי:

 מנוף ליציבות, פוריות, שייכות וצמיחה.

 
 י רופיןאלמרכז האקדמ בחוות הנוי, סמוךההכשרה תתקיים 

 14:00-20:00 בשעות   14.12.2017 7.12.2017  חמישיבימי 
 

         
  אדמה ורוח אדם,        

 בסיס הייתה האדמה עם יחסיו מערכת, האדם היות מאז
 .והרוחנית האינטלקטואלית, הפיזית להתפתחותו

 ימיו. בסוף עימה ומתמזג מפריה חי, האדמה על נולד האדם  

 אפשרו העבר, דורות בקרב שהתפתחה האמונות כותמער

 יחסיו את לטפח ולהמשיך צפוי הבלתי עם להתמודד לאדם

 .קיומו לצורך האדמה עם

 לאחר תרבויות. של להתפתחותן בסיס היו ומיתוסים אמונות

 עולם כיצד נראה מרתקים ואמונות מיתוסים שנלמד

 .הטיפולית בעשייה משתלב העשיר הרוח
 

 

  ות עם האדמההיכר    
סוגי , נוצרת היא כיצד, האדמה עם היכרות נערוך

 האקולוגית המערכת עם והיכרות, שונים אדמה

 את נסקור. הארץ כדור את מחיה אשר האדמתית

, התפתחות תהליכי המקדמים שבטבע הכוחות מכלול

 .ושיקום ריפוי

 
 

 דיאלוג חושי יצירתי האדמה ואני:    
 קיימת החיצוני. העולם אל נושל החלון את מהווים החושים

 להעדפה ובאשר התחושתית לרגישות באשר בינינו שונות
 הסגנון עם אישית להיכרות ההזדמנות. התחושתית

 עצמנו את יותר טובלהבין  לנו מאפשרת שלנו התחושתי
 באופן משפיע תחושתי ויסות חוסר. העולם עם מגעינו ואת

 אופי על וכן ותואישי מבנה על, האדם של ההוויה על מהותי
 ויסות מאפשרת באדמה נגיעה. אחרים עם שלו היחסים
 לילדים האישית החוויה לרענון הזדמנויות ופותחת תחושתי

 .ומבוגרים
 .הפנימי עולמנו אל חלון גם מהווים חושינו כיצד נחווה



  
 עולם זעיר מאדמה

 וב, חש טיפולי כלי מהווה החול בארגז בדמויות המשחק
 העשויים המשחק כלי תחושת. מהותי באופן הכלי את נעשיר

 ויעשיר שיוסיף מה. הדמיוני בעולם החוויה את מעצימה, אדמה

 כלי את ליצור מטופלינו ושל שלנו ההזדמנות היא יותר עוד

 .ועוד בתים, עצים ,דמויות  בעצמינו: המשחק

 
 

 משחקי האדמה מצמיחים דיאלוג והדדיות
 המשותפת הלישה, ליצירה החומר של משותפת מהכנה החל

משחקים.  ויצירת המצאת ידי על תקשורת יוצרים אנו .והיצירה   

 ערוצים מגוון של לפיתוחם הזדמנות היא משחקים המצאת

 הפנימי עולמנו של פן מהווה שיצרנו ואינטליגנציות. המשחק

 מסע סיפורי ומספר שלנו הפנימית הלוגיקה את הכולל

 את אותו מלמדים אנו, וכןמ אלינו. כשהמשחק הקשורים

 עמוקה הדדיות חווים אנו איתם. כך ומשחקים עמיתינו

 .המשחקית המסגרת של המוגן מהמקום

 
 

 בית אדמה
 .ודמויות רהיטים, חדרים ובו זעיר אדמה בית ניצור
 ויהווה , בזהותנו,בנו הקשורות משמעויות יישא הזה הבית

 ההשיט את ליישם ניתן כיצד נדון לנפשנו. בבואה

 .שונים גילאים עם שונים טיפוליים לצרכים
 

 
  סיכום אישי וקבוצתי    

 . משתתף לכל התוצרים של אישית תערוכה נקים

 שעבר התהליך את ולראות להתבונן יכול משתתף כל

 יאפשרו ההדדיים והמשובים הקבוצתי ההדהוד. בהכשרה

 בה שיש אישית חוויה עם הלאה לצאת משתתף לכל

 לעבודה עשיר כלים ארגז עם יחד ה,צמיח של כוחות

 .והחינוכית הטיפולית
 

 
 

 

 0528534317   מפתח גישת משחקי האדמה ומרחב התחושותMA  שקד איתןמנחה: 

eitan.adama@gmail.com             www.sensations.co.il 
 

ש"ח לחברי עמותת  250) בלבד ₪ 350: ר מיוחדספר המקומות מוגבל. מחימ  !!מהרו להירשם
 משאבים וחברי עמותת אדם צומח(

 דרך הווצאפ לחצו כאן לבירור והרשמה
 
 
 

 הנגיעות את ולברר חוץ כלפי - עצמו בחומר ונגיעה חוויה בין בחיבור להתנסות ,דופן יוצאת הזדמנות זו"
 "ימינו כל הולכים אנו ואליו באנו ממנו החומר עם מפגש לנו מזמנת באדמה העבודה  .פנים כלפי שלו

 להד מולי' פרופ

mailto:eitan.adama@gmail.com
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https://api.whatsapp.com/send?phone=972528534317&text=שלום%20איתן%20-%20אפשר%20לשמוע%20פרטים%20נוספים%20לגבי%20ההכשרה%20הקרובה%20בחוות%20הנוי?

