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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 מיוחדות קוסמית

 :המסלול האינטגרטיבי להכשרת מנחי קבוצות משולחנה של מנחת קבוצות, מהבית של
לא פעם עולות בי תהיות או יותר נכון מחשבות כפירה סביב היכולת שלנו להיות אנשים מנחים, 

 להיות שם באמת לצדם של אנשים כאשר חייהם מתערבבים, מתפרקים ובעיקר מכאיבים...
מחשבות הכפירה עולות בי במיוחד כאשר אני בהבנה שכל הכלים, הגישות הטיפוליות אינן 

יפשהו ברור לי שאני צריכה לחפש בתוכי את המשהו הזה מעבר שייתן לי עושות את העבודה וא
ש"הנה אני רואה אותך..." ורואה אותך זה לא את מה שאתה   ולאחר את ההרגשה הברורה

 עושה, אומר, או חושב אלא רואה אותך במיוחדותך הקוסמית.
ט בקר. בקר זוכה פרס המונח הזה " מיוחדות קוסמית" הוענק לנו ולעולם במתנה מידיו של ארנס

חשף את המונח הזה בספרו " הכחשת המוות". בקר טען שבבסיסה של  1974פוליצר לשנת 
אישיות מגובשת, נפרדת הבוטחת בעצמה נמצאת ההכרה של האדם במיוחדותו הקוסמית. ללא 

או מהי תרומתנו לעולם ...העובדה היא שבין   קשר למה אנחנו עושים, כמה אנחנו מועילים
ארדי האנשים בעולם אין שניים שהם אני, אין שניים שהם זהים, יש רק אחד ממני בכל מילי

 העולם...
היכולת הזו לזהות את מיוחדותם הקוסמית של האחרים היא לכשעצמה מיוחדת במינה ובעולם 

 של הנחייה, טיפול וחינוך המיוחדות הזו עושה את כל ההבדל.
ונה שהמיוחדות הקוסמית נמצאת גם אצל האדם לעיתים קרובות אנשים מרימים גבה על האמ

בארכיאולוגיה   השגרתי ביותר, זה שמיוחדותו מוחבאת כל כך עמוק שנדרשת התנסות והתמחות
 כדי לחלצה .

התלמידים שלי בתכנית ההכשרה למנחי קבוצות לעיתים מתלוננים על שעות " החפירה" הרבות 
קדם הם מגלים שדווקא שם מסתתרת בהן אנחנו נמצאים... אבל ככל שהזמן בתכנית מת

 האפשרות, הנס הזה שהם רואים את מיוחדותם דווקא כשהיא משתקפת מעיני האחר.
 

ללמוד להיות לצידם של אחרים בתהליכי שינוי זו לא רק עבודה זו באמת אומנות. איך לומדים, 
לה מה לומדים ועם מי תציצו באתר המסלול האינטגרטיבי להשכרת מנחי קבוצות שבמכל

 :וינגייטהאקדמית ב

 המרכז הישראלי להנחיה אינטגרטיבית בקבוצות מנהלת כתבה מילי שטוקפיש,
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