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START COLLEGEJAAR
Het nieuwe collegejaar is zaterdag 2 september j.l. van start gegaan en studenten en docenten van de
vierjarige opleiding Jungiaans Analytische Therapie zijn weer wekelijks aanwezig op het Jungiaans instituut.
De nieuwe groep eerstejaars studenten is op vrijdag 6 oktober j.l. begonnen en er wordt ook weer volop
getraind.

Na een lange zomer staat de parkeerplaats
weer helemaal vol.

TRAININGEN
C.A.D.T.® /R.A.P.P® accreditatie
De veertiendaagse training C.A.D.T.® /R.A.P.P® accreditatie is inmiddels op 21 september 2017 gestart.
Gezien de grote belangstelling, hebben we besloten deze training komend voorjaar nogmaals aan te bieden.
Eerstvolgende trainingsdata: 14 donderdagen vanaf 18 januari 2018 t/m 19 april 2018
Tijden: van 11.00u tot 16.00u
Voor meer informatie over R.A.P.P.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
Voor meer informatie over C.A.D.T.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie
Supervisie voor therapeuten
De Supervisie voor therapeuten onder leiding van Dr. Harry Rump MEd zal starten op dinsdag 7 november
2017. De overige 2 bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de dinsdagen 30 januari en 20 maart 2018.
De kosten bedragen € 450,-. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid voor het inbrengen van cliënten,
kunnen er vragen gesteld worden (bijvoorbeeld over interventies, enz.) en wordt er gekeken naar
tegenoverdracht. Kortom, een goede gelegenheid om je professionaliteit en deskundigheid verder te
ontwikkelen.
Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang om je aan te melden:
maaike@jungiaansinstituut.nl
De driedaagse training Werken met het labyrint, zal ook komend studiejaar weer gegeven worden door
mevr. dr. Selma Sevenhuijsen.
De training zal plaatsvinden op donderdag 9 en 23 november 2017 en 15 februari 2018.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

Een ontmoeting met jezelf
Tijdens het eerste weekend van juni jl. hebben wederom veel deelnemers aan de Summer School 2017 drie
intensieve dagen op het Jungiaans instituut – Academie voor dieptepsychologie doorgebracht. Alle
deelnemers begonnen de Summer School met het formuleren van een vraag, waarop het antwoord
gedurende het weekend duidelijk is geworden.
Ook volgend collegejaar zal deze driedaagse weer plaatsvinden, als Winter School 2018 tijdens het weekend
van 19, 20 en 21 januari 2018.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

SEMINARS/WORKSHOPS
Op zondag 29 oktober j.l. heeft Ingrid Baart MDaT op zeer inspirerende wijze de workshop Authentic
movement gegeven. De deelnemers waren erg enthousiast en we zijn verheugd dat Ingrid al dit collegejaar
ons docententeam zal versterken (zie hieronder bij Nieuwe docenten)
Zondag 26-11-2017
Seminar
Gerrit Jenniskens
De I Tjing als brug naar de eigen innerlijke wijsheid
Zondag 14-01-2018
Seminar
Dr. Colette Kavanagh (wordt gegeven in het Engels)
Cultural psychology: Embracing the Mythology of our Time
Zondag 11-03-2018
Seminar
Dr. Martine France Delfos
Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief, een verschuivend paradigma

NIEUW!

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
NIEUWE DOCENTEN
Met ingang van het collegejaar 2017-2018 is ons docententeam uitgebreid met 3 nieuwe docenten.
We stellen hen graag kort aan u voor.
Afgelopen jaar heeft Fyke Hurkens als vervanger het college Rouw en Verdriet in het derde en vijfde
studiejaar gegeven. Vanaf dit collegejaar zal ze het college als vaste docent aan de derdejaars studenten
geven. In haar loopbaan heeft Fyke zich steeds meer ontwikkeld als persoonlijk begeleider bij ontwikkeling
van mensen zowel in een persoonlijke- als professionele omgeving.
De afgelopen jaren ligt haar focus steeds meer bij ondersteuning en begeleiding van mensen die te maken
hebben gehad met een impactvolle gebeurtenis en welke invloed dit voor hen heeft op persoonlijk vlak als in
een werksituatie, thema’s rondom rouw en verlies.
Mevrouw drs. Elly Verhoeven-Smeets zal de hoorcolleges Diagnostiek, Psychopathologie, Psychotherapie
en psychofarmaca geven. Elly is als medisch specialist werkzaam in haar eigen praktijk sinds 1992.
Naast haar opleiding tot huisarts en psychiater heeft zij diverse aanvullende opleidingen gevolgd, zoals
gestalttherapie, EMDR, groepspsychotherapie, symbooldrama, familieopstellingen en is ze geregistreerd
humaan Bowentherapeut.

Deze colleges zijn afgelopen jaar gegeven door drs. Stef Linsen. We danken hem voor zijn inzet het afgelopen
jaar.
Ingrid Baart MDaT zal in het eerste en tweede studiejaar de colleges Lichaamsgerichte en expressieve
psychotherapie geven. Ingrid heeft een Master in dans-bewegingstherapie en is gespecialiseerd in Authentic
Movement, actieve imaginatie in beweging. Met een achtergrond in dans, yoga, beeldende kunst,
danstherapie en diepte counseling heeft de verbinding tussen lichaam, beweging, psyche en verbeelding altijd
centraal gestaan. Haar Jungiaanse studies heeft ze gevolgd bij o.a. Dr. Tina Stromsted (USA).
Deze laatste colleges komen in de plaats van de colleges Psychomotorische therapie, meer dan 10 jaar
gegeven door Rea Staats. Gedurende deze periode hebben vele studenten genoten van haar colleges en
kennis gemaakt met het verhaal van hun eigen lichaam en beweging. We bedanken Rea voor haar
inspirerende colleges en wensen haar alle goeds.
Ook via deze nieuwsbrief heten wij Fyke, Elly en Ingrid van harte welkom

BOEKPRESENTATIE
Op zaterdag 25 november 2017 wordt het nieuwe boek Een reis langs de mysteriën van drs. Jacob
Slavenburg gepresenteerd in het Jungiaans Instituut – Academie voor dieptepsychologie in Nijmegen.
Met groot genoegen organiseren wij deze boekpresentatie samen met de uitgever Walburg Pers, vooral ook
omdat Jacob al 15 jaar als zeer gewaarde docent verbonden is aan het Jungiaans Instituut,.
Gezien het beperkte aantal plaatsen, vragen wij u als u komt, dat vóór 22 november 2017 te melden aan:
publiciteit@walburgpers.nl.
U bent dan welkom vanaf 14.45 uur, de aanvang van de presentatie is 15.00 uur.
Na aanbieding van het eerste exemplaar door Winnie Urban (Walburg Pers) zal Jacob Slavenburg het publiek
meenemen op een boeiende reis langs de mysteriën. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om
onder genot van een drankje het boek door de auteur te laten signeren.
Voor meer informatie: http://www.jungiaansinstituut.nl/_documents/Boekpresentatie%20JS.pdf

In deze tijd blijkt er een groeiende behoefte te ontstaan om, achter de
tastbare feiten van de geschreven geschiedenis, de onmetelijke rijkdom van
mythische beelden en symbolen te herontdekken. Volgens Carl Gustav Jung
hebben deze oude mysteriën diep doorgewerkt in het bewustzijn van de
mens. Een reis langs de mysteriën geeft daar een indringend verslag van. Er
loopt een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis. Op de ‘reis langs
de mysteriën’ neemt Jacob Slavenburg de lezer mee naar een deels
verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven van
ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van de heilige bruiloft? Wat
vond er plaats tijdens de rituelen van Isis? Wat gebeurde er in de mysteriën
van Orpheus, Demeter en Mithras? Welk geheim droeg Maria Magdalena
met zich mee? Wie was Hermes Trismegistus en wat betekende de
hermetisch gesloten geheimtaal van de alchemisten? Wat gebeurde er in de
loges van vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds geheime
genootschappen waar de oude mysterietaal tot leven wordt gebracht? Dit rijk
geïllustreerde boek probeert, met behulp van uniek overgeleverd materiaal,
antwoorden te vinden op al deze vragen.
ISBN 9789462492394

BIBLIOTHEEK
De afgelopen 2 jaar is heel hard gewerkt om alle reeds aanwezige en geschonken boeken op te nemen in het
digitale bibliotheeksysteem. Deze gigantische klus is recent afgerond en we willen hierbij degene die zich hier
voor ingezet heeft heel hartelijk danken. Ze wil zelf graag anoniem blijven, maar dat neemt niet weg dat we dit
hier toch graag willen melden.

Op dit moment zijn er ruim 14.000 boeken opgenomen in onze online catalogus.
Om boeken te reserveren/lenen dient u lid te worden van onze bibliotheek. Als u lid bent ontvangt u een pasje
met een nummer, met dit nummer in combinatie met uw email adres kunt u een wachtwoord aanmaken om in
te loggen in het online reserveringssysteem.
De kosten voor het lidmaatschap voor belangstellenden zijn € 50,00 per collegejaar. Voor studenten en oudstudenten van het Jungiaans instituut zijn er geen kosten aan het lidmaatschap verbonden.
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 laatste boeken, geschonken door de auteur, die opgenomen zijn in de bibliotheek.

ARTIKELEN
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, kunt u op de website van het Jungiaans Instituut – Academie
voor dieptepsychologie, onder het kopje Uitgeverij ook interessante artikelen vinden.
http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=artikelen
Recent heeft Dr. Harry Rump MEd hier de volgende nieuwe artikelen geplaatst:
- Opgeslagen beleving van trauma
- De zin en onzin van EMDR
- De zin en onzin van een gedragsmatige benadering
- Paradigmashift op de arbeidsmarkt
- De zin en onzin van persoonlijkheidstesten
TENTOONSTELLING
Angst
Terroristische aanslagen, nucleaire dreiging, hoogoplopende politieke
spanningen: angst beheerst vandaag de wereld, maar ook ons leven. Wat is
ons geld nog waard? Hoe zal de klimaatopwarming onze toekomst bepalen?
Angst is een instinctieve emotie en bepaalt voor een groot deel ons handelen.
Als reactie zoeken we controle als houvast: een gebrek eraan geeft ons een
gevoel van machteloosheid. Anderzijds maakt een teveel aan controle ons
weer ongemakkelijk en wantrouwig. Willen we wel bespied worden door
beveiligingscamera's? Zijn onze data op het internet veilig? Angst heeft op
iedereen een sterke impact: ze verspreidt zich als een lopend vuurtje. Wat
doen de psychiater en de psycholoog met deze alomtegenwoordige angst?
Ze zoeken naar behandelingsmethodes, van therapeutisch gesprek tot Deep
Brain Stimulation. Of worden we net aangetrokken door angst – wanneer ze
verpakt wordt als entertainment – en beschermt ze ons voor nakend onheil –
als een overlevingsmechanisme?
De tentoonstelling Angst wil de vele gezichten van deze emotie laten zien,
want hoewel angst van alle tijden en culturen is, werd ze telkens anders
beleefd, gecultiveerd en bestreden. Van ‘godsvrezend’ tot angst voor de
medemens, van hoogstpersoonlijke fobie tot massahysterie.

van 11.11.17 - 27.05.18

Voor meer informatie: http://www.museumdrguislain.be/nl/tentoonstellingen/Details/10386/angst

KUNST VAN HET JUNGIAANS INSTITUUT – ACADEMIE VOOR DIEPTEPSYCHOLOGIE

Wereldkinderen
Joan Roordink

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, dan stellen wij het op prijs
als u deze nieuwsbrief doorstuurt.

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

Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie
0031 24 - 344 00 84

