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START COLLEGEJAAR
Het nieuwe collegejaar is zaterdag 3 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 enthousiaste groep van 19 eerstejaarsstudenten die op vrijdag 7 oktober j.l. begonnen zijn.

TRAININGEN
Winterschool 2017
De driedaagse workshop Een ontmoeting met jezelf, is inmiddels 3 maal gegeven door Harry Rump,
directeur van het Jungiaans instituut. Alle deelnemers waren onder de indruk van het inzicht dat ze in deze
drie dagen in zichzelf gekregen hebben en noemen de workshop een aanrader!
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 13, zaterdag 14 en
zondag 17 januari 2017 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/

OVERIGE ACTIVITEITEN
Dr. Selma Sevenhuijsen (zie ook bericht hieronder bij Boeken- en Filmnieuws) heeft ondertussen al twee van
de drie trainingsdagen Werken met het labyrint gegeven. De 16 deelnemers zijn wederom heel enthousiast
en hebben nog een trainingsdag te gaan op 16 februari 2017.

De deelnemers aan de training ‘Werken met het labyrint’ lopen het
hartlabyrint, een ontwerp van docent dr. Selma Sevenhuijsen.

Foto: Riëtte Kantelberg

Op donderdag 27 oktober 2016 is de veertiendaagse training R.A.P.P.® accreditatie, gegeven door Dr. Harry
Rump MEd en mevr. Else van Geffen, van start gegaan. Na afloop van deze training ontvangen de
deelnemers een licentie om te mogen werken met dit diagnostische instrument, welke gebruikt kan 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.

NIEUWE DOCENTEN
Met ingang van het collegejaar 2016-2017 is ons docententeam uitgebreid met 2 nieuwe docenten.
We stellen hen graag kort aan u voor en heten hen ook via deze weg van harte welkom.
Drs. Stef Linsen (psychiater-psychotherapeut) heeft meer dan 25 jaar ervaring.
Hij werkte met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poli)klinisch en dagbehandeling),
een tbs-kliniek, een instituut voor zwakzinnigenzorg en in een eigen praktijk.
Nu werkt hij freelance voor (onder andere forensische) ggz-instellingen en geeft hij leerpsychotherapie aan
psychiaters in opleiding.
Hij heeft een boekenserie geschreven voor partners van mensen die lijden aan een psychische stoornis.
Dr. Marc Verhagen is Maag-Darm-Leverarts met bijzondere belangstelling voor leverziekten (hepatologie). Na
de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht heeft hij gedurende 3 jaar gewerkt aan een
promotieonderzoek op de Maag-Lever-Darmziekten in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).
Na zijn promotie (1998) is hij opgeleid tot Maag-Darm-Leverarts in de Isala-Klinieken in Zwolle en het UMCU.
SEMINARS/WORKSHOPS
De eerste drie seminars/workshops van dit nieuwe collegejaar zijn druk bezocht.
De aanwezigen waren zeer enthousiast over datgene wat Laurens Wolters MSc tijdens de workshop Werken
met dromen, prof. dr. Paul van Tongeren tijdens het seminar Friederich Nietzsche: arts van de cultuur en drs.
Herma van der Weide tijdens de workshop Wat is een goede vraag? Een Socratisch gesprek te vertellen
hadden.

Bent u nog op zoek naar een origineel sinterklaas- of kerstcadeau?
Denkt u dan ook eens aan een Seminar cadeaubon;
“Leuk om te krijgen, leuk om te geven”.

Voor de komende maanden staan de volgende seminars/workshop nog gepland:
Zondag 22-01-2017 Seminar
…en ze leefden nog lang en gelukkig

drs. Cornelia Reimerink

Zondag 12-02-2017 Workshop
Klank, de beweging naar je eigen diepte

Heleen Dik & Ger Daan MSc

Nog slechts 2 plaatsen!

Zondag 12-03-2017 Seminar
dr. Vincent Duindam
Relaties en Scheiding: Psychologie en Spiritualiteit
Zondag 02-04-2017 Seminar
De controverse Buber-Jung

dr. Tjeu van den Berk

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 2017-2018.

Suggesties voor sprekers in dit kader zijn welkom.
BOEKEN- EN FILMTIPS
Op vrijdag 16 september j.l. vond de boekpresentatie van
Bergplaas - een verhaal - De relatie tussen mensen en
natuur geschreven door prinses Irene van LippeBiesterfeld plaats in De Balie te Amsterdam.
Onder grote belangstelling bood Claudia de Breij, schrijfster
van het voorwoord, prinses Irene het eerste exemplaar aan.
Hierna volgde een dialoog over het thema ‘Duurzaamheid –
hoe gaan wij om met de aarde?’ met o.a. Sylvia Borren
(voormalig directeur Greenpeace NL), Lodewijk Hoekstra,
(founder NL Greenlabel), Jacqueline Cramer (prof. Innovatiemilieu- en energiewetenschappen).
Prinses Irene heeft een aantal jaar colleges verzorgd bij het
Jungiaans instituut en sprak er in 2006 tijdens het
symposium Jung in de 21e eeuw.
Een exemplaar van dit inspirerende boek voor iedereen met interesse in natuur, filosofie, spiritualiteit en
persoonlijke groei zal in de bibliotheek opgenomen worden.
ISBN 9789050115742

Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de
allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de Bijbelse evangeliën.
Echter, in oktober j.l. is het nieuwste boek van historicus drs. Jacob Slavenburg,
docent van het Jungiaans instituut, uitgekomen.
In Het verguisde christendom gaat Jacob op zoek naar de oorsprong en teloorgang
van de vroegste kerk. Die vroegste kerk ontstond na Jezus’ dood en bestond tot aan
de verwoesting van Jeruzalem; dus van 30 tot 70 na Chr.
De auteur toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat er praktisch
geen enkele overeenkomst is tussen de kerken van vandaag en de vroegste
christelijke gemeenten.
Jezus werd door velen in het vroegste christendom gezien als de goddelijke leraar
die 'achter de wet' Gods ware bedoelingen onthulde. Daarbij heeft hij, volgens de
auteur, nooit een 'leergezag' uitgedragen, doch een weg gewezen. Zijn eerste
volgelingen werden dan ook 'mensen van de Weg' genoemd.
ISBN: 9789462491564

Op 19 november is bekend geworden dat de Italiaanse versie van het boek
De glimlach van de sirene, Reis door het Etruskisch labyrint op zoek
naar de Godin, geschreven door dr. Selma Sevenhuijsen in Italië bekroond
is met de Premio Nazionale Cronache Del Mistero 2016 (Nationale prijs
kronieken van mysterie 2016).
In dit boek voert Selma ons mee op haar ontdekkingsreis door een duizenden
jaren oud sacraal landschap vol heilige plekken, waar een labyrintische
cultuur in allerlei opzichten haar sporen heeft nagelaten.
ISBN: 9789077408490
Op 10 december zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Wij feliciteren Selma hartelijk met deze prachtige erkenning voor haar
jarenlange onderzoek naar de geschiedenis van het labyrint en van de Godin.

BIBLIOTHEEK
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om weer ruim 800 boeken in het bibliotheeksysteem op te nemen.
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief staan er 10.562 boeken in de bibliotheek.
Om boeken te mogen reserveren/lenen dient u lid te worden van onze bibliotheek. Als u lid bent ontvangt u
van ons 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.
Voor meer informatie: https://jungiaansinstituut.auralibrary.nl/auraicx.aspx

CONFERENTIES EN LEZINGEN
Conferentie Crazywise
Op 2 december 2016 vindt de conferentie Een exploratie van de zin in waanzin plaats in Rotterdam.
Kan een psychotische ervaring ook een bron zijn van spirituele inspiratie? En hoe kan een spiritueel
perspectief dan helpen bij herstel? De derde editie van de Crazywise Conferentie zoomt in op de spirituele
aspecten van psychose, met een pakkende documentairefilm, baanbrekende sprekers en levendige
gespreksgroepen.
Voor meer informatie: http://crazywisenederland.wixsite.com/crazywise-nl
Geert Grote Universiteit
De Geert Grote Universiteit organiseert een aantal publiek toegankelijke academische voordrachten in
Kampen. Op 17 december spreekt Dr. Harry Rump MEd (directeur Jungiaans Instituut, Academie voor
Dieptepsychologie) over ‘De Toekomst van de Psychologie’.
De lezing vindt plaats in de Lutherse kerk (Burgwal 85, Kampen) en begint op zaterdagmiddag 15 uur.
Plaatsen reserveren voor deze lezingen kan via de webwinkel op www.geertgrote-univ.nl
Vooraankondiging
De Summer University Psychoanalyse 2017 zal plaatsvinden op 3 t/m 7 juli.

TENTOONSTELLINGEN
Claire Felicie - Only the sky remains untouched
t/m 15 januari 2017
FOTOPORTRETTEN VAN OORLOGSVETERANEN in Museum de Fundatie te Zwolle
In 2015 maakte Claire Felicie een fotoreportage van Nederlandse militairen en oorlogsveteranen tijdens hun
jaarlijkse pelgrimstocht per motor naar Lourdes. De vriendschappen die uit dit project ontstonden, leidden tot
een tweede fotoreportage, waarbij Felicie vijftien veteranen in de vervallen wapenfabriek op het
Hembrugterrein in Zaandam portretteerde. De plek staat symbool voor het leed van de oud-militairen met een
posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Voor meer info: http://www.museumdefundatie.nl/nl/claire-felicie/

De Boeddha - Van levensverhaal tot inspiratiebron
t/m 29 januari 2017
Ontdek hoe het boeddhisme wereldwijd beleefd wordt. Reis mee langs de eeuwenoude Chinese kloosters en
de geboorteplaats van de Boeddha in Nepal tot aan de Indonesische Borobudur en het Tulpenboeddhisme in
Nederland.
Nooit eerder waren er zoveel Boeddhabeelden te zien in het Tropenmuseum te Amsterdam. Aan de hand
van 100 Boeddhabeelden, waaronder unieke internationale topstukken, volg je het levensverhaal van een van
de meest inspirerende figuren uit de wereldgeschiedenis.
Voor meer info: https://tropenmuseum.nl/nl/tentoonstelling-deboeddha

LINKEDIN, FACEBOOK EN YOUTUBE
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.
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

