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Meer dan de helft van het lopende collegejaar is inmiddels verstreken. Voor de eerstejaars studenten
staat in maart het eerste tentamen op het rooster, de examenkandidaten leggen de laatste hand aan hun
scriptie, we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het collegejaar 2018-2019 en de
conceptroosters zijn zo goed als klaar. Echter, op zondag 11 februari jl. ontvingen we het verdrietige
nieuws dat Els Schobre, docent van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie,
onverwacht overleden is. Verderop in deze nieuwsbrief staat een in memoriam.

OPEN DAG
Tijdens de open dag op zondag 18 maart zijn studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om
informatie te verstrekken m.b.t. De 4-jarige opleiding Jungiaans Analytische Therapie, de 1-jarige PostMaster Opleiding Organisatieadviseur Dieptepsychologie voor A&O psychologen, de 2-jarige PostGraduate Opleiding Dieptepsycholoog voor psychologen, en alle trainingen die gegeven worden op het
Jungiaans instituut – Rump Academie voor dieptepsychologie.
We kijken er naar uit om veel belangstellenden te kunnen begroeten.

NAAMSWIJZIGING
Een oplettende lezer is het waarschijnlijk al opgevallen dat er een kleine, maar belangrijke wijziging in de
naam heeft plaatsgevonden.
Het Jungiaans instituut is het eerste en enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt met de
ontwikkeling van de dieptepsychologie aangepast aan de huidige tijd.
De basis van waaruit het instituut de dieptepsychologie verder heeft ontwikkeld is het gedachtegoed van
Janet, Freud, Adler en Jung.
De ontwikkeling van de dieptepsychologie aangepast aan de huidige tijd, is echter met name gebaseerd
op 40 jaar onderzoek verricht door Dr. Harry A.J. Rump MEd, oprichter en directeur van het Jungiaans
instituut. We vinden het belangrijk om dit voortaan ook in de naam tot uitdrukking te brengen en hebben
dan ook besloten de naam te wijzigen in
Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie.

MASTER OF SCIENCE
De laatste zondag van januari is de laatste hand gelegd aan de IMRAD formulieren en deze zijn
inmiddels goedgekeurd door het Interuniversitäres Kolleg Graz/Schloss Seggau. Nadat de kandidaten
een bijeenkomst gehad hebben met prof.dr.dr. P.C. Endler van het Interuniversitäres Kolleg
Graz/Schloss Seggau, vindt op zaterdag 24 maart aanstaande om 14.00 uur de uitreiking van de
MSc Psychosocial Health Sciences plaats.

SEMINARS/WORKSHOPS
Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij bij de laatste 3 seminars van dit collegejaar:
Zondag 11-03-2018
Seminar
Dr. Martine France Delfos
Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief, een verschuivend paradigma
Zondag 25-03-2018
Seminar
Drs. René van Hoppe MSc
Lichaam en geest, Fysica en Geesteswetenschap archetypische verbonden
Zondag 15-04-2018
Seminar
Dr. Harry Rump MEd
Dieptepsychologie, Analytisch therapie in de 21ste eeuw
Voor meer informatie: http://wrs.jungiaansinstituut.nl/
Inschrijven: via mail naar info@jungiaansinstituut.nl

Dr. Colette Kavanagh op zondag 14 januari jl. tijdens
het seminar Cultural psychology: Embracing the
Mythology of our Time

TRAININGEN
Een ontmoeting met jezelf
In januari jl. hebben wederom veel deelnemers drie intensieve dagen tijdens de Winter School 2018 op
het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie doorgebracht. Alle deelnemers
begonnen deze driedaagse met het formuleren van een vraag, waarop het antwoord gedurende het
weekend duidelijk is geworden.
Ook in het begin van de zomer zal deze driedaagse weer plaatsvinden, als Summer School 2018
tijdens het weekend van 6, 7 en 8 juli 2018.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

C.A.D.T.® / R.A.P.P.® Accreditatie
De training C.A.D.T.®/R.A.P.P.® Accreditatie is inmiddels afgerond. Na afloop van deze veertiendaagse
training is de groep met gecertificeerde consultants, die werken met dit unieke, diagnostische instrument,
weer verder uitgebreid. In oktober 2018 zal deze training wederom van start gaan en zal gegeven
worden door o.a. Dr. Harry A.J. Rump MEd.
Voor meer informatie:
R.A.P.P.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
C.A.D.T.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie
Werken met het labyrint
Twee weken geleden was de laatste trainingsdag van Werken met het labyrint.
Mevr. Dr. Selma Sevenhuijsen heeft gedurende drie trainingsdagen weer op haar inspirerende wijze een
nieuwe groep labyrintwerkers opgeleid. Deze driedaagse training zal komend studiejaar op de
donderdagen 15 en 29 november 2018 en 21 februari 2019 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

BIBLIOTHEEK
Wederom hebben we een groot aantal boeken gekregen. Ditmaal van de heer Ron ter Bogt, één van de
eerste studenten van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie. Op dit moment
worden deze boeken opgenomen in de bibliotheek. Wij danken Ron hartelijk dat hij deze collectie
boeken aan de Academie ter beschikking heeft gesteld.

Als u lid wilt worden van de bibliotheek dan kunt u dit middels een mail aan info@jungiaansinstituut.nl
kenbaar maken, u ontvangt daarna een factuur. Na het voldoen van deze factuur ontvangt u van ons uw
lenerspas.
De kosten voor het lidmaatschap voor belangstellenden zijn € 50,00 per collegejaar. Voor studenten en
oud-studenten van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie zijn er geen kosten
aan het lidmaatschap verbonden.
ARTIKELEN
Op onze website, onder het kopje Uitgeverij zijn interessante
http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=artikelen
Recent heeft Dr. Harry Rump MEd hier het volgende nieuwe artikel geplaatst:
- Genezen door middel van een "MDMA-Party”

artikelen

te

vinden.

IN MEMORIAM ELS SCHOBRE
Op zondag 11 februari jl. ontvingen we het verdrietige nieuws dat Els Schobre onverwacht is overleden.
Els startte haar loopbaan in de gezondheidszorg als creatief therapeut. Daarna studeerde zij beeldende
kunst aan de Rietveld Academie en was vele jaren werkzaam als zelfstandig ontwerper en beeldend
kunstenaar.
Zij exposeerde in binnen- en buitenland en gaf les op verschillende kunstopleidingen. Bedrukte
gordijnstof door Els speciaal ontworpen voor de tentoonstelling 'Veertien ontwerpen voor Weverij De
Ploeg', in het Stedelijk Museum te Amsterdam, zijn nu opgenomen in de collectie van het Textielmuseum
in Tilburg.
Zij maakte studiereizen naar Afrika en Indonesië waar zij onderzoek deed naar oude en hedendaagse
kunst en vormgeving. Het ging haar hierbij vooral om het doorgronden van de symboliek die uit de
collectieve en individuele beeldtaal sprak en welke invloed dit had op de betekenis ervan in het dagelijks
leven. Later studeerde zij tekentherapie, startte in 1998 met de opleiding Jungiaans Analytische
Therapie en behaalde in 2003 haar diploma.
Vervolgens is zij bijna vijftien jaar als docent en daarnaast ook als leertherapeut verbonden geweest aan
het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie.
De afgelopen jaren heeft ze zich intensief bezig gehouden met bestudering en vertaling van het Rode
Boek van Jung en met het omzetten van de inhoud van het Rode Boek naar lesmateriaal.
In dit boek – waarin hij in woord en beeld -verslag doet van zijn eigen innerlijke reis, laat Jung op
ongeëvenaarde wijze zien dat de VERBEELDING de uitgelezen weg is om contact te krijgen met het
onbewuste, aldus Els.
Vanuit haar werk als ontwerper en beeldend kunstenaar, in combinatie met haar werk als Analytisch
Therapeut, heeft ze de afgelopen jaren op haar eigen wijze veel studenten geïnspireerd.
Het is een enorme schok dat Els er niet meer is en we zullen haar missen, niet alleen als inspirerend en
kundig docent, maar vooral ook als sprankelend en warm mens.

KUNST IN BEELD...

Schilderij van Els Schobre met het logo van de Academie erin verwerkt

Tijdens de herdenking van Els Schobre, gehouden op zaterdag 17 februari jl. voorafgaand aan de
colleges, is onderstaand gedicht voorgedragen.
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Madeleine Witteveen.

LINKEDIN, FACEBOOK EN YOUTUBE
Bent u al lid van onze groep JUNGIAN INSTITUTE 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 doorstuurt.

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