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Open dag: zondag 3 september 2017, 13.00 – 16.00 uur
DIPLOMAUITREIKING
Op vrijdagavond 30 juni jl. vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats. Dit jaar is de groep van Analytisch
Therapeuten weer met nieuwe collega’s uitgebreid.
Voorafgaand aan deze avond was op vrijdag 23 juni nog een bijeenkomst van de examenkandidaten met
leden van de Wetenschappelijke Advies Raad, jaargenoten en belangstellende studenten uit andere jaren.
Tijdens deze bijeenkomst kreeg de examenkandidaat de gelegenheid om nog eens kort te vertellen wat hij/zij
met het onderwerp van de scriptie beoogde en hoe dat vorm en inhoud gegeven is. Jaargenoten, leden van de
WAR en studenten uit andere jaren hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen. Met
deze dag werd het scriptietraject afgesloten.

Ook via deze weg feliciteren we Nicky, Monika, Ingrid, Ineke, Kitty, Marjon, Anita, Alex en Daniela hartelijk met
het behalen van hun diploma en wensen hen veel succes met hun werk als therapeut!

NIEUWS OVER HET PHD PROGRAMMA
Met groot genoegen informeren we u over het nieuws dat betrekking heeft op het PhD programma van het
Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie in samenwerking met het Inter-university college Graz.
Van Nathalia Moonen – Budhi Nugroho zijn inmiddels twee peer-reviewed artikelen geplaatst in JOPPPAH
The Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health.
-Fear of Life and Fear of Death – A Cross Cultural Study: Part I: General Considerations by Nathalia M. S.
Moonen–Budhi Nugroho
-Fear of Life and Fear of Death – A Cross Cultural Study Part II: Multiple Single Case Analysis in Malaysia and
The Netherlands by Nathalia M.S. Moonen–Budhi Nugroho
De artikelen zijn online te bestellen via: https://birthpsychology.com/journals/volume-31-issue-4
We feliciteren Nathalia met de plaatsing van deze artikelen en wensen haar veel succes in het verdere traject!

OPEN DAG
Op zondag 3 september a.s. zijn er wederom studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om informatie
te verstrekken m.b.t. de 4-jarige (master)opleiding Analytische Therapie, de 1-jarige Post-Master Opleiding
Organisatieadviseur Dieptepsychologie voor A&O psychologen, de 2-jarige Post-Graduate Opleiding
Dieptepsycholoog voor psychologen, de "Winter School" en alle trainingen die gegeven worden op het
Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie.
Graag nodig ik u uit om naar deze open dag te komen; u bent van harte welkom!

C.A.D.T.® /R.A.P.P® ACCREDITATIE
Ook dit najaar zal de veertiendaagse training C.A.D.T.® /R.A.P.P® accreditatie gegeven worden. De training
start op 21 september 2017.
Deze accreditatie biedt een prachtig hulpmiddel om het begin van een therapie- of coaching traject te
structureren en/of op een makkelijke manier zicht te krijgen op
-het persoonlijkheidsprofiel, met daarin o.a. de persoonlijke essentiële kwaliteiten, projecties en overdracht,
persoonlijkheid en ik-sterkte, de werkelijke vaardigheden, valkuilen en gedragsaanpassingen, onbewuste
verstorende aansturingen, triggers en aanpassingen, manier van communicatie,
-de benodigde therapeutische interventies,
-de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind, zoals bijvoorbeeld bij schoolkeuze,
-loopbaanontwikkeling,
-de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelingsproces, enz.
Data:
Tijden:
Prijs C.A.D.T.®:
Prijs R.A.P.P.®:
Lunch:

14 donderdagen van 21-09-2017 t/m 21-12-2017
van 11.00 tot 16.00 uur
€ 4.275,- (excl. BTW) Inclusief: leercoaching, intake en certificaat.
Doelgroep: HRM medewerkers, coaches, consultants
€ 4.275,Inclusief: leercoaching, intake en certificaat.
Doelgroep: Therapeuten, coaches
Inbegrepen

Studenten en oud-studenten krijgen 50% korting.
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

OVERIGE TRAININGEN
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
Supervisie voor therapeuten
De data van de Supervisie voor therapeuten onder leiding van Dr. Harry Rump MEd zijn bekend. De
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de dinsdagen 7 november 2017, 30 januari en 20 maart 2018, van
11.00 tot 16.00 uur. 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.
Aanmelding voor de supervisie is mogelijk per mail: maaike@jungiaansinstituut.nl
Een ontmoeting met jezelf
Tijdens het eerste weekend van juni jl. hebben de vele deelnemers aan de Summer School 2017 drie dagen
lang een ontmoeting met zichzelf gehad. 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
Zondag 29-10-2017
Authentic movement

Workshop

Ingrid Baart MA

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 11-02-2018
Seminar
dr. Vincent Duindam
Relaties en Scheiding: Psychologie en Spiritualiteit
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 en inschrijven: http://wrs.jungiaansinstituut.nl/

BIBLIOTHEEK
In mei heeft mevrouw Bregiete Luinge, student van het Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie,
een groot aantal boeken geschonken met als onderwerpen Alzheimer en andere vormen van dementie,
Parkinson, slaapstoornissen, psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen, enz. De boeken zijn
een welkome aanvulling op onze collectie. Wij danken Bregiete hartelijk dat zij deze collectie boeken aan het
instituut ter beschikking heeft gesteld.

Daarnaast hebben we boeken gekregen van mevrouw C. Starink. Ook haar danken we hartelijk voor deze
boeken op het gebied van o.a. astrologie, hypnose en numerologie.
Inmiddels zijn alle boeken in de bibliotheek opgenomen en dus beschikbaar voor uitleen.

TIP VOOR DE ZOMER
(On)behandeld, Over internering, schuld en boete
tot 15 oktober 2017
De tentoonstelling (On)behandeld toont het dagelijks leven van geïnterneerde personen, maar ook het
abstract juridisch kader. Want achter de juridische uitspraken gaan mensen schuil met een psychische
problematiek en/of een beperking. Hoewel internering voor hen een geschikt alternatief voor detentie lijkt, is de
realiteit vaak complex en problematisch.(On)behandeld. Over internering, schuld en boete wil het debat rond
forensische psychiatrie voeden, en confronteert de historiek, de dwingende actualiteit en de regelgeving met
verhalen van daders en slachtoffers.
(On)behandeld is een samenwerking tussen de Orde van Vlaamse Balies, Handelsreizigers in ideeën en
Museum Dr. Guislain.

Voor meer informatie: http://www.museumdrguislain.be/nl/tentoonstellingen/Details/9684/onbehandeld

ARTIKELEN
Wist u dat op de website van het Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie onder het kopje
Uitgeverij ook interessante artikelen staan. http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=artikelen
Recent heeft Dr. Harry Rump MEd hier de volgende 2 nieuwe artikelen geplaatst:
- Een andere kijk op de behandeling van Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
- Theory of dementia
Daarnaast verwijs ik u graag naar zijn artikel De zin en onzin van persoonlijkheidstesten op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/…/urn:li:linkedInArticle:62912716…/

BOEKENNIEUWS
God is geestig, Gilles Quispel: een eerbetoon aan de hermetische Gnosis
Gilles Quispels 100-jarige geboortedag was aanleiding voor de Bibliotheca
Philosophica Hermetica en Stichting Rozenkruis tot het symposium 'God is
Geestig'. De titel, een uitspraak van de emeritus hoogleraar geeft aan hoe hij
was: temperamentvol, altijd een kwinkslag, scherp van geest en scherp van pen.
Hij sprak vol vuur en passie over de onderwerpen die hem na aan het hart
lagen - religie en Gnosis. Maar Quispel wordt vooral gewaardeerd om zijn
autoriteit op het gebied van het vroege christendom en de Gnosis. Na zijn
emeritaat heeft hij enorm bijgedragen aan het bekend maken van de Gnosis bij
het grote publiek. Het evangelie van Thomas met daarin de oudste woorden
van Jezus is door zijn werk een van de populairste mystieke geschriften van
christelijk beleven geworden, en met zijn fijne pen en feel of Gnosis wist hij het
tweede eeuwse religieuze genie Valentinus levendig voor ons te plaatsen. In
deze bundel brengen promovendi, familie en bewonderaars een saluut aan
deze grote figuur.
Met bijdragen van dr. Annine van der Meer en drs. Jacob Slavenburg, docenten
van het Jungiaans instituut.
ISBN 9789067324557

KUNST IN BEELD...
In 2014 heeft Rob van Leeuwen twee workshops gegeven
op het instituut.
Vlak daarvoor was hij een nieuw kunstproject begonnen met
de naam Panta Rei. Door de monding van de Rijn te
verbinden met de bron van de rivier is een creatieve stroom
opgang gekomen die hij is gaan volgen. De intentie was om
zoveel mogelijk te “surfen op synchroniciteit”. Dit heeft hem
op verrassende plaatsen gebracht met even verrassende
kunstwerken. Van deze reis heeft hij een blog
bijgehouden: http://oerlandschap.blogspot.nl

Het kunstwerk met de meest directe link naar het
Jungiaanse gedachtegoed is “De stroom en de
schaduw”: http://oerlandschap.blogspot.nl/2016/06/destroom-en-de-schaduw-flow-and-shadow.html
De stroom en de schaduw.2016

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-Academie voor
dieptepsychologie, 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

