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Open Dag: zondag 28 juni 2015, 13.00 – 16.00 uur
Het collegejaar is bijna afgelopen, maar dit wil niet zeggen dat er geen activiteiten meer op de
agenda staan, integendeel zelfs.
Op 29 maart j.l. was het precies 25 jaar geleden dat Madeleine Witteveen en Harry Rump het Jungiaans
instituut opgericht hebben. Dit kroonjaar wordt gevierd met o.a. een Zomerfestival op zaterdag 20 juni 2015.
Meer informatie hierover en over de realisatie van de stichting Academisch Fonds, vindt u hieronder.
Een week na het zomerfestival, op zondag 28 juni 2015, zal de tweede Open Dag plaatsvinden en we kijken
er naar uit om, net zoals tijdens de Open Dag in maart, veel belangstellenden te kunnen begroeten.
Voor het zover is zullen de studenten zich eerst nog moeten buigen over de tentamens en de
examenkandidaten zijn druk met de voorbereidingen voor het theoretisch en het praktisch examen.
Alle studenten wens ik hierbij veel succes!
OPEN DAG
Tijdens de Open Dag op zondag 28 juni 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!
Op YouTube staat een filmpje met daarin (oud-)studenten aan het woord. Natuurlijk mag iedereen het filmpje
op Facebook delen of op een andere manier onder de aandacht brengen.
https://www.youtube.com/watch?v=UyxDTGWj0B8
JUNGIAANS INSTITUUT 25 JAAR

De eerste activiteit in het kader van het 25-jarig jubileum is het Zomerfestival op zaterdag 20 juni 2015.
Zoals u hierboven in de flyer kunt lezen is iedereen vanaf 11.00 uur welkom en zal de officiële opening om
13.00 uur plaatsvinden.
Tijdens de middag zijn er 2 rondes van activiteiten, om 14.00 uur en om 16.00 uur.

De activiteiten bestaan uit o.a labyrintlopen, tarot, mandala schilderen, verhalenverteller, yoga (neem een
eigen matje mee), muziek en dans, didgeridoo, Qi-Gong, miniworkshop dromen, muziek en dans, kraampje
wol en wolvilten.
De uitgebreide vuurceremonie ter afsluiting van het zomerfestival zal om 18.00 uur beginnen.
De toegangsprijs is € 5,-. Kinderen gratis. Er is (betaalde) kinderopvang aanwezig.
De organisatie van het festival zal u nog een mail met uitgebreide informatie toesturen, maar ik wil u hierbij
alvast van harte uitnodigen om bij het zomerfestival aanwezig te zijn.
Voor meer informatie zie ook: https://www.facebook.com/events/806951866052676/
REALISATIE VAN DE STICHTING ACADEMISCH FONDS
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie heeft
de directie zich sterk gemaakt voor de oprichting van de stichting Academisch Fonds.
Voor de realisatie van het Fonds zijn enthousiaste mensen gevonden die het bestuur vormen en het
Academisch Fonds vorm gaan geven.
De stichting Academisch Fonds stelt zich tot doel;
Het bevorderen van de ontwikkeling van de dieptepsychologie in de ruimste zin.
Het verstrekken van beurzen aan studenten die de dieptepsychologie willen bestuderen.
Het uitnodigen van sprekers en het organiseren van congressen.
Tijdens het Zomerfestival, op zaterdag 20 juni a.s zal het bestuur van het Academisch Fonds zich presenteren.
Binnenkort ontvangt u, via het Jungiaans instituut, een schrijven van het Academisch Fonds waarin u
uitgebreide informatie aantreft over het nieuwe Fonds.
MASTER OF SCIENCE
De feestelijke uitreiking van de Master of Science diploma’s heeft, in aanwezigheid van Prof. Dr. Dr. P. C.
Endler van het Interuniversitäres Kolleg Graz (via een Skype-verbinding) en Prof. Dr. H.J. Houthoff, op
zondag 15 maart j.l. plaatsgevonden.

TRAININGEN
Een ontmoeting met jezelf is een nieuwe driedaagse workshop ontwikkeld door Dr. Harry Rump, oprichter
en directeur van het Jungiaans instituut. De workshop (vr 3, za 4 en zo 5 juli 2015) 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 en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/
Het Jungiaans instituut biedt het komende studiejaar een achtdaagse training Tarot, Een scholingsweg van
universele wijsheid aan die gegeven wordt door Peter Samwel.
Op 8 vrijdagen wordt niet alleen stil gestaan bij de oorsprong en de geschiedenis van de Tarot, maar ook bij
de levensfilosofische en vooral de praktische werkwijze van zowel De Oude Ordening als De Nieuwe
Ordening van de Tarot. Voorkennis is niet vereist. Er wordt gestart op vrijdag 25 september aanstaande.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=tarotdenieuweordening
De driedaagse training Werken met het labyrint, gegeven door mevr. dr. Selma Sevenhuijsen, vindt
komend studiejaar plaats op donderdag 12 en 26 november 2015 en18 februari 2016.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

DE NIEUWE SEMINARS/WORKSHOPS ZIJN BEKEND
Zondag 01-11-2015 Seminar
Drs. Jacob Slavenburg
Vrijen met God; “De vele gedaanten van Eros”
Zondag 15-11-2015 Seminar
Dr. Jeroen Buve
De dubbele waarheid van de dieptepsychologie
Zondag 29-11-2015
In de ban van Jung

Seminar

Dr. Tjeu van den Berk

Zondag 17-01-2016 Seminar
Dr. G.T. Maurits Kwee PhD
Psychologie in Boeddhisme; “Hoe ben ik mijn eigen beste vriend”
Zondag 14-02-2016 Workshop Mevr. Pauline Seebregts
Het verhaal als sleutel “Werken met verhalen en beelden”
Zondag 20-03-2016
Mijn eigen lied

Workshop

Mevr. Klara Uleman

Zondag 10-04-2016 Seminar
Dr. Jan Keij
Emmanuel Levinas “Over het zelf en de weg naar het best mogelijke helpen”
De nieuwe seminars/workshops staan binnenkort ook op de website.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=seminars
Suggesties voor sprekers in het kader van seminars zijn welkom.
Dank aan de mensen die ideeën hebben ingebracht.

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

BOEKEN EN FILMNIEUWS
Op 13 maart j.l. is het nieuwe boek van Drs. Jacob Slavenburg, Vrijen met
God, Over ‘heilige bruiloften’, erotiek en religie, uitgekomen.
In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en
mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars.
Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak
in de gedaante van hun tempelpriesters/priesteressen. Ook de zogenaamde
tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden
deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysteriën. Seks op weg naar God…
In het boek doet Jacob Slavenburg, docent van het Jungiaans instituut, hiervan
boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de
historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in
de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die,
mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties
tussen man en vrouw.
ISBN 9789057304859

Begin maart is ook het nieuwe boek verschenen van mevr. Dr. Annine van der
Meer, docent van het Jungiaans instituut; De Zwarte Madonna van Oer- tot
Eindtijd, De Moeder van Donker en Licht en haar dochter Maria Magdalena.
Waarom vindt men in Frankrijk buitenproportioneel meer beelden van de
Zwarte Madonna dan in andere landen?
Waarom wordt zij hier bij voorkeur gevonden op krachtplaatsen in het
landschap met een verhoogd energieniveau?
Waarom is in Frankrijk de figuur van de Zwarte Madonna nauw verbonden met
Maria Magdalena?
Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in dit boek. Het volgt de weg van de
Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in de oertijd, via de Keltische en
Oosterse Zwarte Godinnen naar haar christelijke manifestaties in Maria
Magdalena en de Zwarte Madonna.
ISBN 978-90-820313-1-7, luxe kleurenuitgave
ISBN: 978-90-820313-4-8, goedkopere zwart-wit uitgave
Graag maak ik u ook attent op het verschijnen van het boek Achter Darwins
horizon van de Maastrichtse statisticus en wetenschapper Dr. Nick Broers.
De auteur breekt in dit boek radicaal met de gewoonte van statistici om het
synchroniciteitsbegrip van Carl Jung als onvolwassen bijgeloof af te serveren.
Niet alleen wenst Broers het paradoxale idee van betekenisvol toeval serieus te
nemen, ook biedt hij in dit boek voor het eerst een aannemelijk antwoord op de
vraag hoe synchroniciteit in de natuur daadwerkelijk zou kunnen werken.
De auteur laat zien dat betekenisdragend toeval wel degelijk in de natuur kan
optreden, mits de natuur voldoet aan twee noodzakelijke eigenschappen. In dit
boek wordt uiteengezet wat voor eigenschappen dat zijn, en hoe deze met zich
meebrengen dat blind toeval en een zich ontvouwend doel daadwerkelijk twee
zijden van dezelfde medaille kunnen zijn. Aan de hand van een ervaring met het
oud-Chinese orakelboek I Tjing biedt de auteur een heldere en begrijpelijke
demonstratie van het veronderstelde optreden van de beide gepostuleerde
eigenschappen. Het bijzondere van het in dit boek ontvouwde idee is dat de
evolutiegeschiedenis zoals door het neodarwinisme begrepen, de ontvouwing
van een diepere betekenis niet langer uitsluit.
ISBN: 9789460362101
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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