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Open Dag: zaterdag 10 september 2016, 13.00 – 16.00 uur

OPEN DAG
Tijdens de Open Dag op zaterdag 10 september zijn studenten, oudstudenten en docenten van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig om informatie te
verstrekken m.b.t. de vierjarige opleiding Jungiaans Analytische Therapie
en alle trainingen die gegeven worden op het Jungiaans instituut.

Graag nodig ik u uit om naar deze Open Dag te komen;
U bent van harte welkom!

HERSTRUCTURERING JUNGIAANS INSTITUUT
Zoals u weet hebben we vorig jaar het 25-jarig bestaan van het Jungiaans instituut gevierd.
Gedurende deze 25 jaar is het instituut uitgegroeid tot een toonaangevende instelling met een groeiende
reputatie. Het is het enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de
dieptepsychologie aangepast aan de huidige tijd.
De afgelopen maanden is een start gemaakt met een traject gericht op de verdere ontwikkeling van het
instituut. Dit traject is nodig om ervoor te zorgen dat het instituut ook in de toekomst deze toonaangevende
instelling kan blijven.
De eerste verandering voortvloeiend uit dit traject is de aanpassing van de opleiding tot Analytisch
Therapeut. Vanaf komend collegejaar 2016-2017 zal de opleiding 4 jaar duren in plaats van de huidige 5 jaar.
Daarnaast worden de avondblokken geschrapt.
Dit betekent echter niet dat de studenten voortaan minder college-uren hebben, maar dat er per jaar meer
collegedagen zijn.
Daarnaast is mr. Els Kleijn MSc met ingang van 16 augustus 2016 algemeen directeur geworden van het
Jungiaans instituut-Academie voor dieptepsychologie.
Dr. Harry A.J. Rump MEd blijft als directeur aanwezig voor de inhoudelijke zaken.
De nieuwe directie van het instituut ziet er nu als volgt uit:
Mr. Els Kleijn MSc
algemeen directeur
Dr. Harry A.J. Rump MEd
directeur
Mevrouw Madeleine Witteveen, medeoprichter van het instituut, zal plaats nemen in de Raad van Advies om
daar haar bijdrage te kunnen blijven leveren aan het instituut.

Per eind augustus treedt mevr. Maaike Penders-Bout in dienst in de functie van coördinator.
In de volgende nieuwsbrief zal Maaike uitgebreid geïntroduceerd worden, maar we wensen haar alvast veel
succes!

DIPLOMA-UITREIKING
De feestelijke diploma-uitreiking heeft op vrijdag 24 juni j.l. plaatsgevonden.
De groep alumni van het Jungiaans instituut is met 18 nieuwe therapeuten uitgebreid.
Wij wensen hen veel succes met het opbouwen van hun praktijk en hopen hen nog regelmatig te kunnen
begroeten op het Jungiaans instituut.

Na afloop van de diploma-uitreiking kreeg Dr. Harry A.J. Rump MEd door mevr. Tannie Willemstijn, namens
alle afgestudeerden, een prachtig cadeau aangeboden.
Hieronder volgt een stukje uit haar speech:
“Nu het laatste uur geslagen heeft… leeft de behoefte iets na te
laten waarin de symbolische werkelijkheid in een ritueel gestalte
mag krijgen. We zitten immers op het Jungiaans Instituut. Een
geschenk waarin het materiele en het geestelijke zich met elkaar
kunnen verbinden, waarin een immanente waarde
vertegenwoordigd wordt en waarin magische klanken
verbondenheid doen oproepen tussen het vrouwelijk ontvankelijke
en het mannelijk vormgevende in de mens.
Kortom: op een instituut waar het symbolisch bewustzijn een
speciale plek is toebedacht, en waar veel kunstzinnige geesten van
onze klas elkaar hebben weten te vinden, viel de keuze ( wat een
stier energie … ik kom er niet onderuit) op een geschenk wat nog
lang zal kunnen doorklinken in ieders hart.
Onze wens bestaat daarin, dat de aanzet die Harry en Madeleine
lang geleden hebben gegeven, nu in een ontvangende beweging,
doorgegeven zal worden vanuit onze intentie tot verbinden.”

De console waarop de klankschaal geplaatst kan worden is gemaakt door Lodewijk Reijers en deze staat met
de klankschaal in de koffiekamer bij de muurschildering van Freud en Jung.

NIEUWE DOCENTEN
Met ingang van het collegejaar 2016-2017 is ons docententeam uitgebreid met 2 nieuwe docenten.
We stellen hen graag kort aan u voor.
Mevr. Else van Geffen-Koudijzer zal de hoor- en werkcolleges Werken met tekenen binnen de analyse, in het
tweede studiejaar geven.
Else is Analytisch Therapeut en heeft een aantal jaren haar functie als leerkracht in het speciaal onderwijs
voor kinderen met een communicatieve beperking gecombineerd met haar coachingspraktijk Else coacht.
Mevr. Klara Uleman zal de hoor- en werkcolleges Werken met de stem in het derde studiejaar verzorgen.
Klara is operazangeres en Analytisch Therapeut. Tezamen maakt haar dat een Jungiaanse zangcoach. Ze
heeft haar coachingspraktijk Free Circles / Express Yourself in Amsterdam en Noord-Brabant. Daarnaast
werkt ze als trainer en geeft ze workshops.

SEMINARS/WORKSHOPS
Zondag 30-10-2016
Werken met dromen

Workshop

Zondag 13-11-2016 Seminar
Friederich Nietzsche: arts van de cultuur

Laurens Wolters MSc

NIEUW!!

Prof. dr. Paul van Tongeren

Zondag 27-11-2016 Seminar
drs. Herma van der Weide
Wat is een goede vraag? Een Socratisch gesprek.
Zondag 22-01-2017 Seminar
…en ze leefden nog lang en gelukkig

drs. Cornelia Reimerink

Zondag 12-02-2017 Workshop
Klank, de beweging naar je eigen diepte

Heleen Dik & Ger Daan MSc

Zondag 12-03-2017 Seminar
dr. Vincent Duindam
Relaties en Scheiding: Psychologie en Spiritualiteit
Zondag 02-04-2017 Seminar
De controverse Buber-Jung

dr. Tjeu van den Berk

Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=seminars

TRAININGEN
De driedaagse workshop Een ontmoeting met jezelf wordt ook in januari 2017 weer gegeven als
Winter School 2017 op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017.
Deze workshop, ontwikkeld en gegeven door Dr. Harry Rump MEd, oprichter en directeur van het Jungiaans
instituut, is voor iedereen die de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren en voor studenten een
aanvulling op de reeds opgedane kennis.
Voor meer informatie, testimonials en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

Op donderdag 27 oktober 2016 start de veertiendaagse training R.A.P.P® accreditatie voor therapeuten
en coaches.
R.A.P.P. ® is een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van
de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het instrument beschrijft niet hoe mensen zich gedragen, maar laat zien
waarom ze dat zo doen en brengt in beeld wat er aan te doen is.
Het gaat om het spel der innerlijke krachten en de wisselwerking tussen cognitieve overwegingen (de
tekstkaarten) en intuïtieve drijfveren (de beeldkaarten).
Door het gebruik van het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel wordt duidelijk op welke wijze bepaald gedrag of
problematiek ontstaat. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste
aansturing en weerkerende patronen.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
De data van de Supervisie voor therapeuten onder leiding van Dr. Harry Rump MEd zijn bekend.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 25 oktober 2016 en dinsdag 22 en 29 november 2016,
van 11.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 450,-.
Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid voor het inbrengen van cliënten, kunnen er vragen gesteld
worden (bijvoorbeeld over interventies, enz.) en wordt er gekeken naar tegenoverdracht.
Kortom, een goede gelegenheid om je professionaliteit en deskundigheid verder te ontwikkelen.
Aanmelding voor de supervisie is mogelijk per mail: maaike@jungiaansinstituut.nl
De driedaagse training Werken met het labyrint, zal ook komend studiejaar weer gegeven worden door
mevr. dr. Selma Sevenhuijsen.
Het labyrint is een oeroud, universeel symbool voor de zoektocht naar onze sacrale kern en onze innerlijke
bron, naar dat wat ons werkelijk drijft en waar we ten diepste waarde aan toekennen. Het is een symbool voor
de levensweg: de weg naar individuatie.
De training zal plaatsvinden op donderdag 10 en 24 november 2016 en 16 februari 2017.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

BIBLIOTHEEK
Mevrouw Carola de Vries Robles heeft het Jungiaans instituut 4 verhuisdozen vol met interessante, veelal
Engelstalige boeken, geschonken. De boeken op het gebied van o.a. religie, muziek en therapie, filosofie,
gnostiek en mystiek zijn een aanwinst voor de bibliotheek.
De prachtig geïllustreerde bijbel uit 1937 met 100 gekleurde en zwart reproducties wordt niet uitgeleend, maar
ligt wel ter inzage in de bibliotheek.
Wij danken mevr. de Vries Robles hartelijk dat zij haar collectie boeken aan het Jungiaans instituut ter
beschikking heeft gesteld.

De boeken zijn inmiddels in de bibliotheek opgenomen.

BOEKEN- EN FILMTIPS
Op vrijdag 16 september zal in De Balie te Amsterdam de
boekpresentatie plaatsvinden van Bergplaas - een
verhaal - De relatie tussen mensen en natuur
geschreven door prinses Irene van Lippe-Biesterfeld.
Prinses Irene heeft een aantal jaar colleges verzorgd bij
het Jungiaans instituut en sprak er in 2006 tijdens het
symposium Jung in de 21e eeuw.
Midden in Zuid-Afrika ligt de halfwoestijn de Karoo. Ruim
15 jaar geleden kocht Irene van Lippe-Biesterfeld hier een
gebied. Ze zette zich in voor natuurherstel en ontwikkelde
initiatieven waarmee ze mensen hun relatie met de natuur
laat ontdekken. 'Bergplaas' is haar persoonlijke verhaal.
Prinses Irene laat de lezer nadenken over wat
duurzaamheid betekent en verwoordt haar visie op de
relatie tussen de mens en zijn of haar omgeving.
Een inspirerend boek voor iedereen met interesse in
natuur, filosofie, spiritualiteit en persoonlijke groei.

Hebt u ook zo genoten van die prachtige film As It Is in Heaven van Kay Pollak?
Over dirigent Daniel Daréus en zijn koor?
Heaven On Earth gaat verder na het overlijden van de bijzondere dirigent. Hij laat
niet alleen het koor achter, maar ook de liefde van zijn leven, de prachtige sopraan
Lena, die in verwachting is van hun kindje.
Het verhaal focust zich ook nu weer op een groep mensen in het kleine dorpje
Ljusåker in het meest noordelijke deel van Zweden.
De regie is wederom in handen van Kay Pollak en een deel van de acteurs uit 2004
komt weer samen in dit nieuwe liefdevolle en humoristische verhaal over hoe liefde,
muziek en dans verbindt en het leven van mensen kan veranderen.
De film draait nu in de bioscoop.

KUNST IN BEELD...
In de beeldentuin van Museum Arnhem is de in
1989 gerealiseerde sculptuur De ondergrondse
fontein van Thom Puckey (1948) te vinden.
Belangrijk voor het werk van Puckey is zijn
belangstelling voor de alchemie. Deze
belangstelling werd mede opgewekt door het
onderzoek van Carl Gustav Jung naar de
overeenkomst van het alchemistisch proces en de
psychische ontwikkeling van het individu.
Door zijn kennis van de alchemie kwam Puckey op
het idee een specifieke vloeistof samen te stellen in
een oerbron, die de innerlijke menselijke gevoelens
verenigt met van buiten komende element.
De fontein staat van oudsher symbool voor de bron
van het leven. Ook andere elementen van het werk
kunnen symbolisch geïnterpreteerd worden.
Voor meer informatie: http://dwaalmachine.sjonges.nl/werk_378.html
Voor bewegende beelden:
https://www.facebook.com/JungiaansInstituut/videos/pcb.381381388652660/381379058652893/?type=3&thea
ter
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Madeleine Witteveen

Mocht u een schilderij, beeldhouwwerk, gedicht, foto, enz. met de andere lezers willen delen, dan verzoek ik u
de tekst/afbeelding te sturen naar els@jungiaansinstituut.nl.

LINKEDIN, FACEBOOK EN YOUTUBE
Bent u al lid van onze groep Jungian Institute Nijmegen, op LinkedIn?
Ook op Facebook zijn we te vinden onder Jungian Institute Postgraduate Program in Depth Psychology.
Natuurlijk mag u onze activiteiten of evenementen altijd “liken” of delen op Facebook of LinkedIn, graag zelfs.
Op YouTube staat een filmpje met daarin (oud-)studenten aan het woord. Natuurlijk mag iedereen ook het
filmpje op Facebook delen of op een andere manier onder de aandacht brengen.
https://www.youtube.com/watch?v=UyxDTGWj0B8

Kent u iemand die geïnteresseerd is in de activiteiten van het Jungiaans instituut, dan stellen wij het op prijs
als u deze nieuwsbrief doorstuurt.

Mr. Els Kleijn MSc
Algemeen directeur
els@jungiaansinstituut.nl

Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie
0031 24 - 344 00 84

