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Open Dag: zondag 26 juni 2016, 13.00 – 16.00 uur

Het collegejaar is bijna afgelopen, maar dit wil niet zeggen dat er ook minder activiteiten in de agenda staan.
Eind mei en begin juni zullen de studenten zich 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!
Voordat de feestelijke diploma-uitreiking op vrijdag 24 juni a.s. zal plaatsvinden, is er op vrijdag 17 juni nog
een bijeenkomst van de examenkandidaten met leden van de Wetenschappelijke Advies Raad, jaargenoten
en belangstellende studenten uit andere jaren.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt de student de gelegenheid om nog eens kort te vertellen wat hij/zij met het
onderwerp van de scriptie beoogde, hoe dat vorm en inhoud gegeven is, en wat er bij dit onderwerp verder
voor ogen staat.
Jaargenoten, leden van de WAR en studenten uit andere jaren krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.
Met deze dag wordt het scriptietraject afgesloten.
OPEN DAG
Tijdens de Open Dag op zondag 26 juni zijn studenten, oud-studenten en
docenten van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig om informatie te verstrekken
m.b.t. de opleiding Jungiaans Analytische Therapie 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!

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
zaterdag 12 maart j.l. plaatsgevonden.

12,5 JAAR JUBILEUM

Op dinsdag10 mei jl was mevr. Tanja Helder 12,5 jaar in dienst bij het Jungiaans instituut. Uiteraard is dit
gevierd met taart, cadeau en bloemen.

DE NIEUWE SEMINARS/WORKSHOPS ZIJN BEKEND
Zondag 13-11-2016 Seminar
Prof. dr. Paul van Tongeren
Friederich Nietzsche: arts van de cultuur
Zondag 27-11-2016 Seminar
Mevr. drs. Herma van der Weide
Wat is een goede vraag? Een Socratisch gesprek.
Zondag 22-01-2017 Seminar
Mevr. drs. Cornelia Reimerink
…en ze leefden nog lang en gelukkig
Zondag 12-02-2017 Workshop Mevr. Heleen Dik & Ger Daan MSc
Klank, de beweging naar je eigen diepte
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 en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=seminars

TRAININGEN
De driedaagse workshop Een ontmoeting met jezelf zal wederom als Summer School 2016 gegeven
worden op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli 2016. Deze workshop, ontwikkeld en gegeven door
dr. Harry Rump MEd, oprichter en directeur van het Jungiaans instituut, 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, testimonials en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

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 10 en 24 november 2016 en
16 februari 2017.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

FILMMAKER LOUIS VAN GASTEREN OVERLEDEN
Filmregisseur en filmproducent Louis van Gasteren is overleden. Hij was 93 jaar.
Van Gasteren maakte vele films, waaronder in 1969 de documentaire "Begrijp je nu waarom ik huil", in
samenwerking met Prof. dr. J. Bastiaans, medeoprichter van de Raad van Advies van het Jungiaans instituut.
Deze documentaire geeft informatie over de werkwijze van Prof Bastiaans en volgt een ongeveer vijftigjarige
ex-verzetsman die onder medisch toezicht een psychotherapeutische behandeling met LSD ondergaat om zijn
gruwelijke verleden te verwerken.
Ook maakte hij in 2003 de film "De prijs van overleven". Deze documentaire geeft goed weer welk effect een
trauma heeft op de volgende generatie.
Beide films worden tijdens de opleiding tot Analytisch Therapeut in het vierde jaar studiejaar getoond.
Van Gasteren kreeg veel onderscheidingen, waaronder de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
twee Gouden Kalveren en in 2002 een Gouden Kalf voor zijn hele oeuvre
BIBLIOTHEEK
In maart heeft mevrouw drs. Lotte de Klerk, GZ-psycholoog, het Jungiaans instituut een groot aantal boeken
geschonken, waaronder de volledige serie 'Theorie und Praxis der Psychotherapie' in het Duits (20 delen) en
het boek ‘Das Geheimnis der Goldenen Blüte’ uit 1929. Dit laatste boek zal niet uitgeleend worden, maar op
het Jungiaans instituut te bekijken zijn.
Wij danken mevr. de Klerk hartelijk dat zij haar collectie boeken aan het Jungiaans instituut ter beschikking
heeft gesteld.

De boeken zijn inmiddels in de bibliotheek opgenomen. Ook veel boeken van “de Ronald Hepp collectie” zijn
al ingevoerd in het bibliotheeksysteem.
TIPS VOOR DE ZOMER
Op 16 juni organiseert de B-Nl Stichting Psychoanalyse en Cultuur in Ieper (België) een symposium met als
titel 'Oorlog als oorzaak. In kunst en psychiatrie’.
Deelname is gratis. Wel inschrijven voor uiterlijk 10 juni via directiesecretariaat@sjp.be. Aantal deelnemers is
beperkt. Voor meer informatie: http://www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu/pdf/000/20160616Affiche.pdf
Dit alles vindt plaats in de marge van een kunstparcours ‘Landscape, form and psyche’. (van 4 juni 2016 – 25
september 2016). Voor meer informatie: www.meninroadypernstrasse.be

Summer University Psychoanalyse 2016: Onbewust maakt onbemind
Van 4 t/m 8 juli wordt voor de derde keer een Summer University Psychoanalyse gehouden voor Nederlandse
en Vlaamse studenten en andere geïnteresseerden. Gerenommeerde sprekers, allen praktiserend als
psychoanalyticus, zullen de centrale psychoanalytische onderwerpen de revue laten passeren.
Voor meer informatie: http://psychoanalysesummer.nl/
Museum Dr. Guislain wordt van 25-06-2016 tot 25-09-2016 Museum Dirk De Wachter: Kunst en
psychiatrie in borderlinetijden.
In Borderline Times maakt psychiater Dirk De Wachter een scherpe diagnose van de
actuele samenleving: we leven in borderline tijden. In de psychiatrie is borderline
vandaag met voorsprong de vaakst gestelde diagnose. Bovendien is de lijn tussen
patiënten en niet-patiënten flinterdun. Psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin
we leven. Dirk De Wachter schetst borderline dan ook als een maatschappelijk
ziektebeeld.
De grote aandacht voor boek en auteur vertelt veel over de pijnpunten die de
psychiater met zijn werk aanroert, maar het zegt ook iets over de plaats die hij als
psychiater in de maatschappij inneemt. Het Museum Dr. Guislain gaat met Dirk De
Wachter op zoek naar relevante kunst voor deze tijd. De tentoonstelling gaat ook in
op het fenomeen Dirk De Wachter: zijn populariteit zegt iets over onze samenleving
Voor meer informatie: http://www.museumdrguislain.be/
Unieke zomercursus “In de ban van Jung”…Met Tjeu van den Berk
Van 24 t/m 29 juli 2016 zal op het Domaine Le Chiron in de Franse Limousin onder leiding van dr. Tjeu van
den Berk dieper ingegaan worden op de wijze waarop de Nederlanders, die in zijn boek “In de ban van Jung”
aan bod komen, geïnspireerd werden door Jung.
Tijdens deze zomercursus (kosten € 835,-) zullen voordrachten van Tjeu van den Berk afgewisseld worden
door workshops, films, power point presentaties, en met name zullen de deelnemers ook zichzelf opdrachten
geven en die alleen of samen uitwerken ten overstaan van de groep.
Voor meer informatie: ghazala.org@gmail.com en 020-2336758
KUNST IN BEELD...

Van verre
landen
en
vergankelijkheid
verhaalt
de warme
avondwind
zo broos
en
zacht
haar stem
als
leest zij
een gedicht
Madeleine Witteveen
Mocht u een schilderij, beeldhouwwerk, gedicht, foto, enz. met de andere lezers willen delen, dan verzoek ik u
de tekst/afbeelding te sturen naar els@jungiaansinstituut.nl.

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
Coördinator
els@jungiaansinstituut.nl
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