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Open dag: zondag 22 maart 2015, 13.00 – 16.00 uur
Meer dan de helft van het lopende collegejaar is verstreken. Voor de eerstejaars studenten staat in maart het
eerste tentamen op het rooster en we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het collegejaar 2015-2016.
De open dag staat dan ook al voor de deur en we kijken er naar uit om veel belangstellenden te kunnen
begroeten.
Open dag
Tijdens de open dag op zondag 22 maart zijn studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om informatie
te verstrekken m.b.t. de opleiding Jungiaans Analytische Therapie, de Module Jungiaanse Psychologie en
Persoonlijke Ontwikkeling 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!
Seminars/workshops
De twee seminars die dit collegejaar nog op de agenda staan zijn:
-Nietzsche als therapeut: “word wie je bent”, Dr. Jan Keij op zondag 8 maart 2015 en
-Hoe Dionysis (niet) spreekt, ons doet lijden en vreugde schept in het verborgene, Drs. Ko Vos PhD op
zondag 19 april 2015.
Op dit moment zijn we druk bezig met de planning van de seminars/workshops voor komend collegejaar.
Uiteraard zullen wij u informeren zodra deze agenda bekend is en u zich kunt inschrijven voor de nieuwe
seminars/workshops.
Suggesties voor sprekers in het kader van seminars zijn welkom.

Seminar cadeaubon; “Leuk om te krijgen, leuk om te geven”.

Trainingen
De afgelopen weken zijn de volgende trainingen, docent dr. Harry Rump, gegeven/gestart:
Op verzoek van een aantal studenten heeft Harry Rump een tweedaagse verdiepingstraining Werken met
tekeningen gegeven.

De driedaagse training Bijscholing J.V.A.T.N. leden is gevolgd door leden van de beroepsvereniging.
Reactie van mevr. Corien Luijt MSc : Er zijn weer nieuwe inzichten naar voren gekomen waarvan ik blij ben
die nu te weten. Eigenlijk zou het wat mij betreft gewoon een verplichte bijscholing zijn voor alle alumni van
het Jungiaans Instituut. Dit zou de analytische therapie zeker ten goede komen.
Er werd veel aandacht besteed aan de opbouw van de therapie en aan het thema uitvragen. Alleen dat laatste
al zou ik graag jaarlijks een dag van bijwonen als dat gegeven werd.
Op verzoek van de deelnemers wordt eind 2015 weer een driedaagse bijscholingstraining gegeven.
Vorige week donderdag is de training C.A.D.T.®/R.A.P.P.® van start gegaan. Na afloop van deze tiendaagse
training zal de groep met gecertificeerde consultants, die werken met dit unieke, diagnostische instrument,
verder uitgebreid zijn.

Mevr. Dr. Selma Sevenhuijsen heeft gedurende drie
trainingsdagen Werken met het labyrint weer een nieuwe
groep labyrintwerkers opgeleid bij het Jungiaans instituut.
Afgelopen donderdag was de laatste trainingsdag en aan het
eind van de dag hebben de zestien deelnemers samen met
Selma haar Matilda-hartlabyrint gelopen.

Bibliotheek
Vorige week heeft het Jungiaans instituut de collectie boeken rond het onderwerp prenatale psychologie van
mevr. Llewellyn Bogaers in eeuwige bruikleen gekregen. De boeken, die een mooi beeld geven van het
spectrum van waaruit begin jaren 70 naar dit onderwerp gekeken werd, zullen in de bibliotheek opgenomen
worden.
Wij danken mevr. Bogaers hartelijk dat zij haar collectie boeken aan het Jungiaans instituut ter beschikking
heeft gesteld.

Jungiaans instituut 25 jaar
Zoals ik al vermeldde in een eerdere nieuwsbrief, bestaat het Jungiaans instituut op 29 maart aanstaande
25 jaar. Het komende jaar zullen in dat kader een aantal activiteiten georganiseerd worden.

Blokkeer zaterdag 20 juni 2015 alvast in uw agenda voor het Zomerfestival.
Meer informatie volgt later, maar het wordt een heerlijke buitendag vol activiteiten voor (oud-)studenten,
(oud-)docenten, familieleden en belangstellenden op een prachtige plek, Sint Walrick, in de nabijheid van het
Jungiaans instituut.

In het kader van het 25-jarig bestaan is vorig jaar gestart met het plaatsen van een foto uit het archief in de
nieuwsbrief.
Onderstaande foto’s geven een impressie van de drie symposia, met als titel Jung in de 21e eeuw, die het
Jungiaans instituut de afgelopen 25 jaar georganiseerd heeft.
Tijdens het eerste symposium, gehouden ter gelegenheid van het 12½ jarig jubileum van het Jungiaans
instituut (19 en 20 oktober 2002) spraken o.a. dr. Dieter Baumann over het werk en leven van zijn grootvader
prof. Dr. C.G. Jung, Jean Shinoda Bolen M.D. en prof. dr. Maarten Timmer. (foto’s links- en rechtsboven)
Dr. Dieter Baumann was ook één van de sprekers tijdens het tweede symposium op 21 maart 2004.
Daarnaast hield o.a. Dr. Arend Jan Bolhuis een lezing met als titel “Hoe lezen we Harry Mulisch in Jungiaans
perspectief”, naar aanleiding van het boek De ontdekking van de hemel , in aanwezigheid van Harry Mulisch.
(foto midden)
Tijdens het 3e symposium (26 maart 2006) verzorgde mevr. drs. Irene van Lippe Biesterfeld één van de
lezingen. (foto rechtsonder)
Deze lezing is ook opgenomen in het boek dat naar aanleiding van het symposium is uitgebracht. Een beperkt
aantal exemplaren van dit boek met lezingen zijn nog te koop bij het Jungiaans instituut, prijs € 10,--.
Opnames van het 3e symposium kunt u vinden via: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=symposium3

Boeken & Film nieuws
Fiane, verschenen in oktober 2014, is het eerste boek van Drs. Herma van
der Weide, docent aan het Jungiaans instituut.
Een schilderij van een vrouw uit de 17e eeuw raakt een vrouw in de 21e
eeuw. Wat is identiteit, wie was zij, wie ben ik?
Deze novelle over Judith Leyster laat zich lezen als een reeks tafereeltjes uit
haar leven. Net als haar schilderijen, zijn de beschrijvingen intiem van aard.
Maar dwars daardoorheen zien we de veranderingen in het cultuurlandschap
die Judith niet ongemoeid laten.
'Fiane is een prachtige én eigenzinnige novelle over een vrouw uit het
verleden die ons nog altijd veel te vertellen heeft.' (Els Kloek, historica)
’Op haar zoektocht is Herma van der Weide doorgedrongen tot op de ziel van
Judith Leyster.’ (Paul Spies, directeur Amsterdam Museum)
ISBN 978 94 9213 701 2

In Nederland heeft slechts een enkeling gehoord van Marie Bonaparte: 'de Franse prinses die Freud hielp
vluchten voor de nazi's'. Dat wekt verbazing, want de hechte band tussen Freud en de rijke Marie Bonaparte is
intrigerend. De rijke en rusteloze prinses belandde op haar 43ste op de divan van Freud. Ze raakten innig
bevriend.
Marie Bonaparte 1882-1962 vertelt het verhaal van een vrouw die worstelt met
haar vrouwelijkheid en haar ambities. Marie Bonaparte had een negatief
zelfbeeld wat deels het resultaat was van de omstandigheden waarin zij
opgroeide. Haar moeder stierf toen zij een maand oud was, en Marie zou haar
overal en altijd blijven zoeken. Haar vader verwaarloosde haar schromelijk, en
bovendien werd zij op haar 24e uitgehuwelijkt aan een Griekse prins die
homoseksueel bleek te zijn.
Even intrigerend is het element van vrouwelijke seksualiteit in het
levensverhaal van Marie. Zij was openhartig over haar vermeende frigiditeit en
haar verlangen, middels dubieuze cosmetische ingrepen, ervan te genezen.
De tegenstelling tussen vrouwelijkheid en ambities bleef haar leven beheersen,
ook toen zij psychoanalyticus was geworden. In een tijd waarin vrouwen
nauwelijks kans hadden op een carrière kreeg zij een serieuze positie in de
psychoanalytische beweging, zeker in Frankrijk Marie Bonaparte groeide uit tot
een royal met een vak, een in haar tijd bijzondere combinatie.
Hanna Stouten is voormalig hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de
Sorbonne in Parijs, Frankrijk. ISBN 978 90 8964 382 7
Het boek is opgenomen in de bibliotheek van het Jungiaans instituut.
In december 2014 is het nieuwe boek van Peter Samwel verschenen, getiteld
Jij in de kinderrij. ISBN 978 94 6203 647 5
In het boek relateert Peter, docent aan het Jungiaans instituut,
persoonlijkheidskenmerken aan geboorteposities. Tevens maakt hij
inzichtelijk dat ieders plaats in de kinderrij vanuit het ouderlijk huis, niet louter
toevallig is.
Elke lezer treft specifieke eigenschappen over zichzelf aan in dit
uitnodigende boek. Of het nu om het eigen gedrag gaat of om de spirituele
context van het persoonlijke leven, in ‘Jij in de kinderrij’ worden sluiers
opgelicht en kernzaken verhelderd over ieders geboortepositie. Met duidelijke
voorbeelden en fraaie illustraties worden de levensthema’s die gevormd
worden door de plaats in het gezin, nader uitgewerkt.
Voor wie geïnteresseerd is in zichzelf en daarbij graag bij het begin van zijn
eigen leven wil beginnen, is dit boek een aanrader.
Het boek is opgenomen in de bibliotheek van het Jungiaans instituut.

Boeken aanbevolen door mevr. Myriam Hellings, student aan het Jungiaans instituut:
Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck. ISBN 978 90 4462 310 9
Prachtig geschreven verhaal over de overlevingspatronen die kinderen ontwikkelen in een verwrongen gezin,
geschreven vanuit het perspectief van de oudste dochter in drie episodes uit haar leven (9, 24 en 35 jaar). Het
boek is triest, ontroerend en soms ook grappig. De schrijfstijl is schitterend Vlaams met, vooral in de tweede
helft, af en toe een pareltje poëzie tussen het prozazand. Dat maakt dat er ook op gevoelsniveau iets in trilling
wordt gebracht waardoor het boek nog lang nazingt.
Parnassia van Josha Zwaan. ISBN 978 90 4720 393 3
Een Joods meisje duikt onder bij een Christelijk gezin en leert haar oorspronkelijke identiteit ‘vergeten’. Rivka
wordt Anneke en ontkent haar afkomst en haar eigen vader en broer die terugkeren. Ze trouwt met een
Joodse jongen, een overlevende van het concentratiekamp. Vanuit verschillende perspectieven lees je wat de
vernietigende effecten zijn van de ontkenning van je identiteit en wortels, voor Anneke/Rivka zelf, voor haar
man en voor hun kinderen. Pas op 70-jarige leeftijd kan Anneke zich met haar verleden verzoenen. Haar
dochter Sandra – die psychotherapeut is geworden! – speelt hierin een belangrijke rol.

LinkedIn en Facebook
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.

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