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OPEN DAG: zaterdag 16 februari 2019, 13.00 – 16.00 uur

Het nieuwe collegejaar is zaterdag 1 september jl. van start gegaan en de nieuwe groep eerstejaars
studenten is op vrijdag 5 oktober begonnen.

We wensen Ingrid, Anouk, Bianca, Kristel, Lucie, Mukthar, Remy, Serpil, Annette, Peter, Juliette, Carrie,
Kamiel, Maaike, Angel, Jurgen, Koos en Suzanne een inspirerend eerste studiejaar toe.

PhD-CEREMONIE
Op vrijdag 26 oktober jl. vond de feestelijke en drukbezochte promotieceremonie van Nathalia Moonen Budhi Nugroho plaats.
Om 14.00 uur startte Nathalia met de presentatie van een samenvatting van haar proefschrift

Exact een kwartier later kwam de promotiecommissie binnen en opende de voorzitter, prof. Dr. Dr.
Hendrik Jan Houthoff, de vergadering en las de preambule voor.

De commissie bestond verder nog uit de volgende leden: prof. dr. Selma Louise Sevenhuijsen, prof. dr.
Ko Achterberg RA, dr. Jacques J.M. van Hoof, drs. J. Vos PhD, Dr. Harry A.J. Rump MEd (promotor) en
Prof. Dr. Dr. Peter Christian Endler.
Vervolgens kondigde hij één voor één de opponenten aan die ieder eerst hun visie op het proefschrift
gaven en daarna een inhoudelijke vraag stelden welke Nathalia beantwoordden. Dit deel van de
promotieplechtigheid duurde 45 minuten.

Om exact 15.00 uur gaf de pedel aan dat de tijd om was (‘hora est’), waarna Nathalia de
promotiecommissie dankte voor het stellen van de vragen en hen verzocht met een eindoordeel te
komen. Nadat de promotiecommissie zich een minuut of 10 had teruggetrokken voor beraad, kondigde
de voorzitter aan dat de commissie ‘tot het eindoordeel is gekomen dat Nathalia waardig is om de titel
van doctor in de psychologie, in het bijzonder in de dieptepsychologie, te voeren.’
Vervolgens verzocht de voorzitter de promotor om Nathalia met deze waardigheid te bekleden en de
daarbij behorende documenten te overhandigen. De promotor verzocht de pedel om de bul te
overhandigen en las de volgende tekst voor: ‘Hierbij benoem ik u tot doctor in de psychologie, in het
bijzonder in de dieptepsychologie, ik feliciteer u met het behalen van deze titel, en spreek de hoop uit dat
u zich deze titel onder alle omstandigheden waardig zult betonen’.

Vervolgens richtte de promotor zich persoonlijk tot de nieuwe doctor met daarin een overzicht van de
samenwerking en hoe het onderzoek tot stand is gekomen na de opleiding tot MSc, de laudatio.
Hierna sloot de voorzitter de ceremonie af, waarna een gezellige borrel volgde.
Voor de tekst van de laudatio: https://www.jungiaansinstituut.nl/?q=promotie&s=laudatio

OPEN DAG
Op zaterdag 16 februari 2019 zijn studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om informatie te
verstrekken m.b.t. de 4-jarige opleiding Jungiaans Analytische Therapie en alle trainingen die gegeven
worden op de Academie.
Graag nodig ik u uit om naar deze open dag te komen; u bent van harte welkom!

SEMINARS/WORKSHOPS
Afgelopen november hebben de eerste 2 seminars van dit collegejaar plaatsgevonden. De deelnemers
waren enthousiast over zowel het seminar van Ina Custers - van Bergen, De Groeiende Mens in de
Kabbalistische Boom (zie hieronder voor informatie over een nieuwe training) als dat van Maarten
Belgers MD, Drugs, verslaving, gevolgen en behandeling.
De komende maanden kunt u nog deelnemen aan de volgende seminars:
Zondag 20-01-2019
Seminar
dr. Tjeu van den Berk
Synchroniciteit: Steen des aanstoots en sluitsteen van Jungs visie
Zondag 03-02-2019
Seminar
dr. Martine Delfos
M/V: Verschillen is schoonheid, overeenkomsten geeft rust
Zondag 10-03-2019
Seminar
De individuatie van de organisatie

Laurens Wolters MSc, MSc

Zondag 07-04-2019
Seminar
Daniëlle Hofte MSc
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; een plicht om te hanteren, maar hoe dan?
Voor meer informatie over de inhoud van de seminars en over de sprekers verwijs ik u graag naar
https://wrs.jungiaansinstituut.nl/.
U kunt zich zowel via deze website als via een mail naar info@jungiaansinstituut.nl aanmelden als
deelnemer aan deze seminars.

TRAININGEN
C.A.D.T.® / R.A.P.P.® accreditatie
Ook dit jaar wordt de training C.A.D.T.®/R.A.P.P.® accreditatie door o.a. Dr. Harry A.J. Rump MEd.
gegeven. Deze accreditatie biedt een uniek hulpmiddel om het begin van een therapie- of coaching
traject te structureren en op een makkelijke manier zicht te krijgen op
-het persoonlijkheidsprofiel, met daarin o.a. de persoonlijke essentiële kwaliteiten, projecties en
overdracht, persoonlijkheid en ik-sterkte, de werkelijke vaardigheden, valkuilen en gedragsaanpassingen,
onbewuste verstorende aansturingen, triggers en aanpassingen, manier van communicatie,
-de benodigde therapeutische interventies,
-de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind, zoals bijvoorbeeld bij schoolkeuze,
-loopbaanontwikkeling,
-de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelingsproces, enz.
De trainingsdata zijn op 11 donderdagen van 17 januari t/m 28 maart 2019 van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie:
R.A.P.P.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
C.A.D.T.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie
Graag maak ik u er op attent dat studenten en oud-studenten van de Academie 50% korting krijgen op
de prijs zoals vermeld op de website.

Een ontmoeting met jezelf
Einde van het jaar is de tijd van cadeautjes, terugkijken en goede voornemens. De beste combinatie van
deze 3 zou voor u Een ontmoeting met jezelf kunnen zijn.
Deze driedaagse zal, als tijdens het weekend van 8, 9 en 10 februari 2019 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

Nieuwe training: Werken met de Hermetische Kabbala, de mandala als basis
Na het door haar gegeven seminar in november jl., hebben we Ina Custers - van Bergen bereid
gevonden komend voorjaar een driedaagse training Werken met de Hermetische Kabbala, de mandala
als basis te verzorgen.
De Hermetische Kabbala en de Astrologische Mandala behoren tot de sleutels naar een magische
wereld van schoonheid, mysterie en verwondering, een wereld die psychologische modellen overstijgt
en de deuren opent voor een bewustzijnsexpansie.
Tijdens deze driedaagse training wordt de nadruk gelegd op de basis van de Kabbala, de westerse
mandala: de magische cirkel.
De theorie die de praktijk onderbouwt wordt verkend en daarnaast wordt met praktische oefeningen
gewerkt. Op deze manier wordt de noot van de Kabbalistische Boom geplant in vruchtbare aarde.
Ervaar hoe je met de westerse mandala kunt werken op je pad tot zelfontwikkeling en persoonlijke groei.
En leer hoe uit deze werkwijze therapeutische technieken voortvloeien als praktische toepassingen van
oeroude magische technieken.
Deze training is niet alleen bedoeld voor therapeuten en coaches die zichzelf willen ontwikkelen, maar
voor eenieder die praktisch wil werken met archetypen en een verdiepingsslag willen maken op het
oeroude adagio ‘Ken U zelve’.
Data: 15 maart, 29 maart, 12 april 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie en inschrijven: https://www.jungiaansinstituut.nl/?q=kabbala

Werken met het labyrint
Inmiddels hebben 2 van de 3 trainingsdagen Werken met het labyrint van dit collegejaar
plaatsgevonden. Een grote groep nieuwe labyrintwerkers wordt door dr. Selma Sevenhuijsen weer op
haar inspirerende wijze opgeleid.
Deze driedaagse training zal komend collegejaar 2019-2020 op de donderdagen 21 en 28 november
2019 en 5 maart 2020 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

BOEKEN en THEATERNIEUWS
Alumna Myriam Hellings MSc heeft onderstaande tips voor ons. Beide tips hebben trauma als
onderwerp. Voor meer informatie over trauma en traumabehandeling wijs ik u graag nogmaals op de
website van het Rump Instituut voor Traumabehandeling, https://rumpinstituut.nl.
Noodweer van Marijke Schermer
Mooi geschreven boek over de gevolgen van een traumatische
gebeurtenis voor de hoofdpersoon, Emilia, en haar relatie met Bruch.
Allerlei aspecten van trauma – schuld, schaamte, verdringing,
triggers en vernauwing – zijn herkenbaar in dit spannende, goed
opgebouwde verhaal.
Emilia wordt vanuit een leven dat geheel op orde lijkt door een
ogenschijnlijk onbeduidend incident teruggeworpen op een bewust
verdrongen episode uit haar nabije verleden. Ze wilde niet dat de
sporen die het naliet haar geluk en haar liefde in de weg zouden
zitten. Maar tot haar vertwijfeling lukt dat niet meer: iets in haar leven
is onafgewerkt achtergebleven. Zoals alle leed, komt het niet alleen.
Emilia woont met haar gezin buitendijks en de dreiging van het
stijgende water wordt steeds nijpender. Schermer laat ons van nabij
getuige zijn van het levenspad van een veertigjarige vrouw, dat
langzaam glibberig en gevaarlijk wordt. Emilia is statisticus en tracht
houvast te vinden in een gemiddeld leven, maar wat zij meemaakte
ontsnapt aan de veilige stolp van de normaalverdeling. Na Mensen in
de zon overtuigt Schermer andermaal met een scherp en
meedogenloos portret van een vrouw die zich vastdraait in goede
bedoelingen en de onwil zich door een trauma in de luren te laten leggen.
ISBN 9789028261648

Een klein leven, Stadsschouwburg Amsterdam

18, 19, 20 en 23 april 2019

Het toneelstuk Een Klein Leven is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2015 van de Amerikaanse
auteur Hanya Yanagihara.
Het verhaal volgt vier mannen over een periode van meer dan dertig
jaar: de advocaat Jude, de acteur Willem, de beeldend kunstenaar JB en
de architect Malcolm. Het verhaal is de geschiedenis van hun
vriendschap, want ze blijven tijdens hun verdere leven nauw met elkaar
verbonden. De mannen wonen in New York, de plek waar alles draait
om ambitie en succes.
Centraal staat de in zichzelf gekeerde Jude. Zijn verleden is omgeven
door een sluier van geheimzinnigheid. Achter de façade van
professioneel succes leeft hij met onverwerkt verdriet als gevolg van
emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik in zijn jeugd. Daar heeft
hij een extreem wantrouwen en een gevoel van waardeloosheid aan
overgehouden. Een uitlaatklep vindt hij in dwangmatige automutilatie,
waardoor zijn lichaam steeds verder uitgeput raakt.
Hoe leef je met trauma en pijn? Jude heeft geen familie, zijn vrienden
zijn alles voor hem. Toch vindt hij het onmogelijk om zijn verleden met
hen te delen. Hoe dichter iemand komt, hoe moeilijker het is om het
gesprek erover aan te gaan.
De rollen worden gespeeld door Ramsey Nasr, Maarten Heijmans, Majd Mardo en Mandela Wee Wee.
Regisseur is Ivo van Hove.
Voor meer informatie: https://www.theater.nl/een-klein-leven-toneelgroep-amsterdam/

LINKEDIN, FACEBOOK EN YOUTUBE
Bent u al lid van onze groep JUNGIAN INSTITUTE - RUMP ACADEMY FOR DEPTH PSYCHOLOGY
NIJMEGEN op LinkedIn?
https://www.linkedin.com/groups/4048597
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.
https://www.facebook.com/JungiaansInstituut/
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 – Rump Academie voor
Dieptepsychologie, dan stellen wij het op prijs als u deze nieuwsbrief met hen deelt.
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