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START COLLEGEJAAR
Het nieuwe collegejaar is 25 september jl van start gegaan en studenten en docenten van de opleiding
Jungiaans Analytische Therapie en van de Module Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling zijn
weer wekelijks aanwezig op het Jungiaans instituut.
Daarnaast vinden nog meer activiteiten plaats op het Jungiaans instituut.
Mevr. dr. Selma Sevenhuijsen heeft ondertussen al twee van de drie trainingdagen Werken met het
labyrint gegeven. De deelnemers zijn enthousiast en hebben nog een trainingsdag te gaan op 18 februari
2016.
Op donderdag 29 oktober 2015 is de tiendaagse training C.A.D.T.®/ R.A.P.P® accreditatie, gegeven door
dr. Harry Rump, van start gegaan. Na afloop van deze training ontvangen de deelnemers een licentie om te
mogen werken met deze diagnostische instrumenten, die gebruikt kunnen worden om zicht te krijgen op de
“binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren
De supervisiebijeenkomsten, voor degenen die al eerder een licentie hebben ontvangen, hebben inmiddels
ook plaatsgevonden. De deelnemers hebben door middel van de supervisie hun deskundigheid op dit gebied
verder ontwikkeld.
TRAININGEN
Winterschool 2016
De eerste driedaagse workshop Een ontmoeting met jezelf, afgelopen zomer gegeven door Harry Rump,
directeur van het Jungiaans instituut, was een groot succes. Voor testimonials verwijs ik graag naar
http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/#!testimonial/c7hu
De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan deze workshop zal zijn op
vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016 van 10.00 tot 17.00 uur.
Een ontmoeting met jezelf is voor iedereen die de kwaliteit van zijn of haar leven wil
verbeteren en voor studenten een aanvulling op de reeds opgedane kennis.
Het is voor mensen die hun
- onbewuste gedrag definitief positief willen veranderen
- blokkerende patronen willen doorbreken
- functioneren en performance aanzienlijk willen verbeteren
Kortom, dit programma met Harry Rump garandeert het diepste inzicht in jezelf.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/
Driedaagse I Tjing
"Hemel en Aarde voeden en versterken elkaar in het eindeloos verwerven van levenswijsheid"
In het voorjaar zal door de heer Gerrit Jenniskens de driedaagse I Tjing, op het Jungiaans instituut gegeven
worden.
Tijdens deze driedaagse staat het natuurlijke levensritme, zoals de I Tjing dat beschrijft, centraal.
In het Daoïsme beschouwt men de gebeurtenissen in de wereld in samenhang met de beleving en de
betekenis die ze voor je hebben. De Mens staat tussen Hemel en Aarde, zegt de I Tjing. Je binnenwereld
bepaalt je buitenwereld en de buitenwereld opent en ordent je binnenwereld in een voortdurende afwisseling.
De eerste dag richten we ons op het wezen van de I Tjing en leer je de taal van de I Tjing hanteren.
Vervolgens bestuderen we de doorgaande cyclus die door Hemel en Aarde veroorzaakt wordt, de dynamiek

tussen betekenis geven aan je ervaringen in de wereld en expressie geven aan je diepste weten, het één
voedt het ander.
De andere twee dagen werken we deze dynamiek uit met behulp van de informatie die de I Tjing verstrekt.
We bestuderen het hexagram "het Ontvangende" dat het proces van naar binnen keren beschrijft, de wereld
komt bij je binnen, raakt je en brengt een bewustzijnsproces op gang.
De laatste dag bestuderen we het hexagram "het Scheppende", dat beschrijft hoe de intuïtieve kennis in het
proces van naar binnen keren, tot uitdrukking gebracht kan worden in de wereld.
Wat je zonder woorden weet groeit uit tot bewuste kennis die om expressie vraagt, een voortdurende cyclus.

De driedaagse zal op zaterdag 5 maart 2016, zaterdag 2 april 2016 en vrijdag 29 april 2016 van
11.00 tot 16.00 uur op het Jungiaans instituut plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=itjing

SEMINARS/WORKSHOPS
De eerste twee seminars van dit nieuwe collegejaar zijn goed bezocht.
De aanwezigen waren zeer enthousiast over datgene wat zowel drs. Jacob
Slavenburg tijdens het seminar Vrijen met God; “De vele gedaanten van Eros”,
als dr. Jeroen Buve (zie foto hiernaast) tijdens het seminar De dubbele
waarheid van de dieptepsychologie te vertellen hadden.
Het volgende seminar In de ban van Jung zal op zondag 29-11-2015 gegeven
worden door dr. Tjeu van den Berk naar aanleiding van zijn gelijknamige boek
over verschillende Nederlanders (kunstenaars, theologen, filosofen, psychiaters,
advocaten, verplegers, studenten, bollenboeren) die Jung tijdens zijn leven
ontmoet hebben, hetzij in levende lijve, hetzij in zijn brieven en teksten, en in zijn
ban raakten.
Op het seminar zal Van den Berk met name stil staan bij de psychiaters en therapeuten onder hen: o.a.
Moltzer, Van der Hoop, Carp en Van Helsdingen. Wat leerden zij van Jung, wat leerde Jung van hen!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie over de seminars http://wrs.jungiaansinstituut.nl/?q=overzicht en inschrijven:
info@jungiaansinstituut.nl
Binnenkort zal gestart worden met het seminarprogramma voor het volgende collegejaar 2016-2017.
Suggesties voor sprekers in dit kader zijn welkom.

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

BOEKEN EN FILMNIEUWS
Karl Cooreman, student van het Jungiaans instituut, wil graag het boek Alles
stroomt van Lief Vleugels onder uw aandacht brengen.
Alles stroomt gaat over een moeder die de dood van haar dochter Matilde probeert
te begrijpen en te verwerken. Matilde heeft haar hele leven geworsteld met
psychische problemen, wat haar uiteindelijk in maart 2014 samen met haar vriend
de dood indrijft.
Aan de hand van nagelaten dagboeken en brieven van haar dochter en haar eigen
dagboeken reconstrueert de moeder het leven van haar dochter. In deze
wonderbaarlijke en intrigerende roman zijn afwisselend de moeder en de
overleden dochter aan het woord over hun veelbewogen levens. Brieven,
dagboekfragmenten, overdenkingen en gedichten wisselen elkaar af.
Een roman over de psychiatrie en hoe psychische problemen iemand de dood in
kunnen drijven.
Voor meer informatie: https://www.uitgeverijxanten.nl/
Het boek (ISBN 9789491446160) is ook te vinden in de bibliotheek van het Jungiaans instituut.
Alda Janssen, oud-student van het Jungiaans instituut, legt een link tussen het eerder in deze rubriek
opgenomen boek Achter Darwins horizon van Nick Broers en het hierboven genoemde seminar van
Jeroen Buve:
Over quantumtheorie en niet-toevallig toeval.
Als je niets moet hebben van zweverigheid maar wel zoekt naar of gelooft in een
diepere zin van het leven is dit boek mogelijk interessant. Broers onderzoekt de
natuur: welke aanwijzingen zijn er voor een diepere betekenis achter het bestaan?
De evolutietheorie volgens Darwin lijkt deze diepere zin niet uit te sluiten hoewel ik
om dat te kunnen zien wel, over de aard van de natuurwetenschappelijke
werkelijkheid, een aantal aanamen zal moeten doen (zoals dat ook geldt voor
theorieën uit de 'geestes'wetenschap). Op zijn minst zal ik open moeten staan
om de natuurwetenschappelijke kennis als redelijk te kunnen beschouwen. Tsja,
ratio en rede... Dat zal wel altijd de kwestie blijven.
Of zoals Jeroen Buve (auteur van o.a "Plato in Het Vaticaan") het tijdens zijn
seminar van 15/11/2015 op het Jungiaans instituut verwoord heeft:
"Inzicht in het wezen der dingen leidt tot redelijkheid. Het gevolg daarvan is dat wat
rationeel is niet redelijk kan zijn en dat wat redelijk is niet rationeel. Iets wat redelijk
is, kan nooit op basis van rationaliteit beargumenteerd worden en andersom..."
De veritas duplex theorie van Buve.
Achter Darwins Horizon laat zien dat de hedendaagse kennis van de natuur als redelijk verdedigd kan worden:
de verwondering komt om de hoek kijken.
Het verdwijnen van 'God', de symboliek, als gevolg van een overheersend materialisch/technologisch
wereldbeeld worstelen veel mensen met een gevoel van 'spirituele' leegte. Dat maakte het ontdekken van
de ruimte achter Darwins horizon (ISBN: 9789460362101) lezenswaardig.
WETENSCHAPPELIJK NIEUWS
Psychoanalytic psychotherapy can help depressed patients where other treatments fail
Een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door de Tavistock and Portman NHS Foundation Trust en
gepubliceerd in het oktobernummer van World Psychiatry levert belangrijk bewijs voor de effectiviteit van
langdurige psychoanalytische psychotherapie voor patiënten die lijden aan chronische depressie.
Voor meer informatie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20267/pdf
http://tavistockandportman.uk/about-us/news/psychoanalytic-psychotherapy-can-help-depressed-patientswhere-other-treatments-fail
Estimating the reproducibility of psychological science
De afgelopen vier jaar zijn honderd onderzoeken, die in het jaar 2008 verschenen in drie vooraanstaande
psychologische vakbladen, nauwgezet herhaald. Tijdens de herhaalde onderzoeken werd van de
oorspronkelijke studies slechts 39 procent van de belangrijkste resultaten met succes gereproduceerd.

Bij 83 procent bleken de cijfers bij herhaling minder sterk en gemeten effecten bleken in de herhaling
gemiddeld nog maar half zo groot.
Voor meer informatie: http://www.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716.abstract
Study of Holocaust survivors finds trauma passed on to children's genes
Genetische veranderingen, die voortvloeien uit het trauma geleden door overlevenden van de Holocaust,
kunnen worden doorgegeven aan hun kinderen. De levenservaringen van een persoon kunnen dus invloed
hebben op de volgende generaties.
Voor meer informatie: http://www.theguardian.com/science/2015/aug/21/study-of-holocaust-survivors-findstrauma-passed-on-to-childrens-genes?CMP=share_btn_fb
CONFERENTIES
Conferentie Crazywise
Op 11 december 2015 vindt voor de tweede maal de conferentie Crazywise plaats in Rotterdam.
Sociologen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen brengen een aanvullende kijk op psychose
zoals deze vandaag de dag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het
idee van zin in waanzin, van wijsheid in de gekte.
Voor meer informatie: https://sites.google.com/site/crazywiseconference/crazywise-2015
Internationale conferentie over dromen

VERZOEK AAN ALLE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF
In de huidige tijd neemt de dieptepsychologie een steeds belangrijkere plaats in. Om een werkelijke duurzame
samenleving te krijgen, waarbinnen eenieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, is de
dieptepsychologie zelfs noodzakelijk.
Zoals u weet levert het instituut een bijzondere bijdrage op het terrein van de ontwikkeling van de
dieptepsychologie. En ons is bekend dat u, als lezer van deze nieuwsbrief, de dieptepsychologie in het
algemeen én het Jungiaans instituut in het bijzonder, een warm hart toedraagt.
Mijn verzoek aan u is dan ook om u, samen met het Jungiaans instituut, in te zetten om ervoor te zorgen dat
de dieptepsychologie een vaste voet aan de grond zal krijgen.
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door
- lid van onze groep Jungian Institute Nijmegen op LinkedIn te worden,
- onze activiteiten en evenementen “liken” of delen op LinkedIn en Facebook. Op Facebook zijn we te vinden
onder Jungian Institute Postgraduate Program in Depth Psychology,
- folders van het Jungiaans instituut verspreiden of onze activiteiten op een andere manier delen met uw
netwerk,
- deze nieuwsbrief doorsturen aan iemand die geïnteresseerd is in de activiteiten van het Jungiaans instituut
Mocht u nog andere ideeën hebben of folders willen verspreiden, dan verzoek ik u contact met mij op te
nemen via els@jungiaansinstituut.nl.

OVER COMMUNICATIE GESPROKEN...
Ziekenbezoek
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het eens proberen
Uit: Beemdgras (1968) van Judith Herzberg (1934)
We zouden graag meer kunstuitingen in de nieuwsbrief opnemen. Dus mocht u een schilderij, beeldhouwwerk,
gedicht, foto, enz. met de andere lezers willen delen, dan verzoek ik u een afbeelding van dit kunstwerk te
sturen naar els@jungiaansinstituut.nl.
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