ההורה כמגדלור /
איתן לבוב והילה אלקיים
זה לא יעבור עם הזמן? /
מירי קרן ,דורית הופ ,סם טיאנו
ילד שלי מיוחד /
עירית חגי ויהודה חגי

הורים כמנהיגים /
הורים בטוחים בעצמם /
חיים עמית
מסע אל העצמי /
הקוסם ,השוטה והקיסרית /
רות נצר
התאהבות /
שחיקה בעבודה /
איילה מלאך־פיינס

לכל אדם יש שביל /
אורניה יפה–ינאי
זכרונות ,חלומות ,מחשבות /
ק.ג .יונג
קסמן של אגדות /
ברונו בטלהיים
רצות עם זאבים /
קלאריסה פינקולה אסטס

מקורות יהודיים בקריאה יונגיאנית

פ ס י ֶכ ה

מעשה הסיפור הטיפולי /
חיים עומר ,נחי אלון
יומנו של תינוק /
דניאל סטרן

עולם
צמא לגשם

מקורות יהודיים בקריאה יונגיאנית

חידת הילדּות /
רוני סולן

אפרת חרמוני נולדה וגדלה בקיבוץ מעגן מיכאל.
החלה את דרכה המקצועית כמוזיקאית וככנרת ועסקה
שנים רבות בהוראה ובנגינה בתזמורות קאמריות.
השלימה תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה ,ולאחר
שסיימה לימודי פסיכותרפיה הוכשרה והוסמכה
כאנליטיקאית יונגיאנית במכון הישראלי לפסיכולוגיה
יונגיאנית בירושלים .חברה בארגון היונגיאני הבינלאומי
ומטפלת בקליניקה פרטית.
עולם צמא לגשם הוא ספרה הראשון.

אפרת חרמוני

עולם צמא לגשם

מבוי סתום /
הסמכות החדשה /
המאבק באלימות ילדים /
שיקום הסמכות ההורית /
עולם של פיתויים /
חיים עומר

שאלות אלה עומדות במרכזו של הספר שכתבה
האנליטיקאית היונגיאנית אפרת חרמוני בהשראת
לימוד ושיח רב־שנים עם המשורר יונדב קפלון.
המקורות היהודיים ,כמו גם כתבי יונג ,מפנים אותנו
אל עבודת התיקון האנושית ,אל הניסיון לאחד בין
ניגודי הנפש ,ואל החיפוש אחר משמעותם העמוקה
של החיים.
הן דברי החכמים והן רעיונותיו של יונג מכוונים את
האדם לצאת למסעות פנימיים ולבחינה עצמית ,וזאת
לא כדי להוסיף על סבלו אלא דווקא כדי לחברו לחיים
הפועמים בתוכו.

אפרת חרמוני

להיפרד בשלום/
רוני סולן ,שולה מודן
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ספרים בסדרה:

מה מחבר בין משנתו הפסיכולוגית של
קרל גוסטב יונג לבין המקורות היהודיים?
מהו סוד הקסם של שפת הדימוי ושל לשון
החלום המאפשרים לאדם לנדוד אל מרחבי נפשו?
מה מניע אדם לצאת מאזורי הנוחות שלו למסע
פנימי רצוף אתגרים ומכאובים?

ספריה
פסיכולוגית

