
 הכלה רגשית בגיל הרך

 האלימות הסמויה והגלויה .1
ין, ְלעֹוָלם מּוָעד ָאָדם ין, ׁשֹוגֵּג בֵּ ִזיד בֵּ ין, מֵּ ר בֵּ ין, עֵּ ן בֵּ ין ֶאת ִסָםא. יָׁשֵּ רֹו עֵּ ר ֲחבֵּ כִֵּלים ֶאת וְִׁשבַּ , הַּ

ם לֵּ  (ו, בבא קמא ב)שלם  נֶזֶק ְמׁשַּ

 

 01\11חוק : יצר הרע של היסטריה .2
 (ב, סוכה נב) רעב משביעו שבע מרעיבו לאדם לו יש קטן אבר יוחנן רבי אמר

 

 יצר הרע חיצוני וליבידו .3
 לאיש הלך ויבא שנאמר איש קראו ולבסוף אורח קראו בתחלה הרע יצר( שם) רבא אמר

 בו דבק האדם בבריאת כי זה דבר ופירוש. 'וגו עליו הבא לאיש ויעש וכתיב' וגו העשיר

 באדם לגמרי דבק החסרון היה שאם, שלם יהיה שלא לגמרי בו דבק החסרון ואין, החסרון

 עמו לגמרי דביקות לו ואין האדם על שעובר ההלך כמו נקרא ולפיכך, כלל קיום לאדם היה לא

 כי, במה רק צירוף לו ואין אליו מצורף עליו עובר שהוא ההלך כמו, הרע אליו מצורף שהוא רק

 יצרו אחר שנמשך עוד שכל התבאר וכבר, אחריו האדם נמשך אם אמנם. אצלו מתאכסן אינו

 וצירוף דביקות הרע ליצר שיש ל"ור, אורח הרע היצר נקרא ואז עוד הזה החסרון בו דבק

 יצר נקרא אז הרע יצר אחר נמשך הוא יותר ואם. אצלו לינה לו שיש לאורח ודומה יותר לאדם

 ולא בעצמו חסר האדם נחשב רק אליו צירוף לו שיש נקרא לא, הבית בעל כלומר איש הרע

 ('פרק ב, נתיבות עולם ב, ל"מהר, נתיב כוח היצר). בעצמו רע הוא רק הרע אל מצורף שהוא

 

 בניין עולם הייצוגים המנטליים דרך פירוק ובניין  .4
מפני . והמחרבת טובה גנוז, הקדושה בונה טובה גלוי. ויש קדושה מחרבת, יש קדושה בונה

המשיג את סוד הקדושה . שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי

מהקדושה . ולפי גודל השגתו כך גדול הוא גודל תיקונו, המחרבת יכול הוא לתקן כמה נשמות

מעלת משה בעל היד , המביאים את הברכה לעולם, וליםהמחרבת יוצאים הלוחמים הגד

 (ה קוק"הראי, ג"שי, אורות הקודש ב)...". ששבר את הלוחות, החזקה

 

 טיפול בבני ערובה של הרגש .5
העומדים לצאת אל , קיבוץ כוחות רוחניים, יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית

כל . .... ערים אותה בקצפון פנימידוחקים את הנשמה ומצ, הפועל בציור ובתפארת מובלט

כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעזוז , מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת

דרך , אורות הקודש)... השלום מתרבה בעולם, כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, מרוצתם

 (ה קוק"הראי, רמג' עמ, יסוד הכעס והיצירה, הקודש

 

 'אות א: גרפולוגיה יהודית .6
 שכל                                   

 (חיים קיסוס על ספר הבהיר)רגש        א מקומו של יכולתו של האדם

 

 סבלנות והכלת הזמן .7
פרשת ). מגיע לאיחוד שבין היה הווה ויהיה, המתייחס לתחום ההכרה, שיא מושגי הידיעה

 (שמועות ראיה, ה קוק"הראי, בשלח

 


