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 :תיאור הקורס

בפנייה , ו"ף עד ת"זו מאל מסקרנת נקרא יצירה קאנונית. לי'סוטרה לפטנג-השיעור יתמקד ביוגה

, ריה'נדרה בהטצ'צ-קרישנה)העכשוויים גם ו( שרי אורובינדו)המודרניים , (ויאסה)לפרשניה הקלאסיים 

וננסה לשרטט את תפיסת , נדון בחוטים פילוסופיים ופסיכולוגיים ביוגה הקלאסית(. קרברטי'ארינדם צ

 .פילוסופיה הודית ומערבית כאחדמתוך זיקה לתפיסות דומות ושונות ב, החופש העולה ממנה

הצגתו קצרה של , נוכחות והשתתפות במפגשים בכיתה, קריאה שוטפת משבוע לשבוע: דרישות הסמינר

הגשת עבודה כמובן ולבסוף , הפרויקט שכל משתתף ומשתתפת בוחרים לעבוד עליו לקראת סוף הסמסטר

. כלומר הפגישות נסובות סביב טקסטים, הסמינר בנוי במתכונת של קבוצת קריאה .סמינריונית או רפראט

המשתתפים מתבקשים להצטייד במשקפיים עבים . לכן הקריאה שלהם על ידי המשתתפים קריטית

כל הטקסטים לקריאה סרוקים ונמצאים על  .בעיני נץ ובסקרנות טקסטואלית, (אמיתיים או מטאפוריים)

 .ליק מהמשתתפיםק-במרחק דבל, האתר
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