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Open dag: zondag 19 maart 2017, 13.00 – 16.00 uur
Meer dan de helft van het lopende collegejaar is verstreken. Voor de eerstejaars studenten staat in maart het
eerste tentamen op het rooster en we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het collegejaar 2017-2018.
De open dag staat dan ook al voor de deur en we kijken er naar uit om veel belangstellenden te kunnen
begroeten. Maar voordat het zover is, zullen op zaterdag 11 maart aanstaande 11 alumni van het Jungiaans
Instituut hun MSc Psychosocial Health Sciences ontvangen.

OPEN DAG
Tijdens de open dag op zondag 19 maart zijn studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om informatie
te verstrekken m.b.t. De 4-jarige opleiding Jungiaans Analytische Therapie, de 1-jarige Post-Master Opleiding
Organisatieadviseur Dieptepsychologie voor A&O psychologen, de 2-jarige Post-Graduate Opleiding
Dieptepsycholoog voor psychologen, 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!

SEMINARS/WORKSHOPS
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij het laatste seminar van dit collegejaar:
Zondag 02-04-2017

Seminar

De controverse Buber-Jung

dr. Tjeu van den Berk

Zonder twijfel zal Tjeu van den Berk zorgdragen voor een boeiende dag over deze controverse die er bij Jung
diep insneed.
Voor meer informatie: http://wrs.jungiaansinstituut.nl/?q=wrs20170402
Op dit moment is de planning van de seminars/workshops voor aankomend collegejaar bijna rond. Uiteraard
zullen wij u informeren zodra deze agenda bekend is en u zich kunt inschrijven voor de nieuwe
seminars/workshops.

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

TRAININGEN
Een ontmoeting met jezelf
In januari heeft de driedaagse Winter School 2017 “Een ontmoeting met jezelf” plaatsgevonden en het was
wederom een groot succes.
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 zal de workshop, nu als Summer School 2017, opnieuw
door Dr. Harry A.J. Rump MEd, oprichter en directeur van het Jungiaans instituut, gegeven worden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

C.A.D.T.® / R.A.P.P.®
Ook de training R.A.P.P.® is inmiddels afgerond. Na afloop van deze veertiendaagse training is de groep met
gecertificeerde therapeuten, die werken met dit unieke, diagnostische instrument, weer verder uitgebreid.

Werken met het labyrint
Donderdag 16 februari was de laatste trainingsdag van Werken met het labyrint.
Mevr. Dr. Selma Sevenhuijsen heeft gedurende drie trainingsdagen weer op haar inspirerende wijze een
nieuwe groep labyrintwerkers opgeleid bij het Jungiaans instituut.
Deze driedaagse training zal komend studiejaar op de donderdagen 9 en 23 november 2017 en
15 februari 2018 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

BIBLIOTHEEK
In februari hebben we twee grote dozen vol met boeken gekregen uit de nalatenschap van Francisca Zijlstra.
Francisca was een oud-student van het Jungiaans Instituut en, tot haar plotselinge overlijden op 19 oktober
2016, actief lid van de beroepsvereniging J.V.A.T.N. Wij bedanken haar familie voor dit mooie gebaar.
De boeken hebben een goede bestemming gekregen; ze zijn inmiddels opgenomen in de bibliotheek van het
Jungiaans Instituut.

DE TOEKOMST VAN DE PSYCHOLOGIE
De lezing met als onderwerp De toekomst van de Psychologie, die Dr. Harry Rump MEd op uitnodiging van de
Geert Grote Universiteit op 17 december 2016 in Kampen gegeven heeft, is nu te bekijken op YouTube.
https://m.youtube.com/watch?v=k46CBkpjcQg&feature=youtu.be.

FILMNIEUWS
Down to Earth - Rolf Winters / Renata Heinen
Een familie laat de doorgedraaide wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen met hun
drie kinderen reizen ze naar alle uithoeken van de aarde op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en
de wereld waarin we leven. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan; maar elk met een camera en een rugzak.
En de nieuwsgierigheid om te luisteren.
Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze
filmen hun ontmoetingen met de stamoudsten, de wijzen die nog nooit eerder geïnterviewd werden.
De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze wijzen en de levensveranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.

Life, Animated – Roger Ross Williams
In 'Life, Animated' ontmoeten we Owen Suskind. Een energiek, praatgraag jochie,
dat op z’n derde plots ophoudt met spreken. Autisme doet hem afglijden in een
zwijgzame eigen wereld. Bijna vier jaar gaan voorbij waarin Owen niet te bereiken
is, behalve voor Disney-films. Op een dag besluit z’n vader met een handpop van
Lago, de brutale papegaai uit Aladdin, aan z’n zoontje te vragen “Hoe is het nou
om jou te zijn?” En uit het niks krijgt hij direct een antwoord van z’n zoon, recht uit
de film Aladdin. Life, Animated mengt echt leven met animatie en laat zien hoe
zinnen uit de bekende Disney-films een brug vormen tussen twee ouders en hun
zoon en tussen hun kind en de wereld.
Vanaf 23 maart 2017 in de bioscoop.

In Utero - Kathleen Man Gyllenhaal
Prachtige film over de energetische verbinding tussen moeder en kind.
Door het samenbrengen van theorieën van epigenetica en biochemie,
interviews met dokters en psychologen en zelfs de verhalen van The
Matrix en Alice in Wonderland brengt Gyllenhaal een ontzettend boeiende
documentaire over het ontstaan van het menselijke leven en tracht het op
tal van levensvragen een antwoord te vormen.
Hoe verloopt het leven in de baarmoeder en wat voor blijvende impact
heeft dit op ons verdere leven? De film doet dit aan de hand van drie
vragen: Hoe worden we gemaakt? Wie zijn we? en Waarom zijn we wie
we zijn? We zijn immers niet enkel het resultaat van een samensmelting
van genen, maar ook van onze omgeving.

https://drive.google.com/file/d/0B2SrQhM1vImUQzduUHFza1E4LXM/view

KUNST IN BEELD...
Ditmaal een heel bijzondere bijdrage van Fuyuko Tomita; ‘with haiku, photo, calligraphy, essay all in one.’

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.

TENTOONSTELLINGEN IN MUSEUM DR. GUISLAIN TE GENT
Adoptie, Tussen avontuur en kwetsuur

tot 16 april 2017

Mozes, Tarzan en Superman: we staan er niet bij stil, maar in populaire
verhalen is de hoofdrol vaak weggelegd voor een adoptiekind met
bijzondere krachten. Mythes, romans en stripalbums wemelen van de
adoptiehelden. De tentoonstelling gaat in op die culturele fascinatie en
confronteert ze met historische documenten en actuele vragen. Op welke
manier kleurt een afkomst de zoektocht naar een eigen identiteit? Hoe
evolueren adoptiepraktijken? Staat het belang van het kind, de wensouders
of de samenleving centraal? Hoe verlopen procedures en wat als die
ontbreken? Hoe gaan we vandaag om met de trauma’s door gedwongen
adoptie?
De veelzijdige, gevoelige geschiedenis van adoptie wordt belicht met
documentair materiaal, oude en hedendaagse kunst, literatuur, fotografie,
filmfragmenten en getuigenissen.
Een andere wereld, Laboratorium van waan en fantasie

tot 28 mei 2017

Waar ligt de grens tussen fantasie en werkelijkheid? Hoe onderscheid je
droom van delirium, waan van wens, hallucinatie van inzicht? Op welke manier
kan je onderzoeken of verbeelden wat zich ergens anders afspeelt? De
tentoonstelling neemt, vertrekkend van de vele vragen rond psychose,
hallucinatie en waan, twee eeuwen in ogenschouw. Niet om een historisch
verhaal te vertellen, maar om uit die periode vijf eigenzinnige oeuvres te
lichten die balanceren tussen kunst, kunde en wetenschap. J.J. Grandville,
Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean Perdrizet en Mathew Kneebone
schiepen of brachten elk een ander universum in kaart en trachtten zo het
ongrijpbare op hun eigen manier te vatten. Een andere wereld creëert
passages: van deze naar de andere, tussen die andere onderling, en –
misschien – ook van die andere terug naar deze wereld.
Voor meer informatie: http://www.museumdrguislain.be/
TENTOONSTELLING IN MUSEUM CATHARIJNE CONVENT TE UTRECHT
Maria, Haar opmerkelijke levensverhaal

tot 20 augustus 2017

Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder
van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze
dat? En wat zegt dat over ons?
Maria brengt veel fascinerende Maria’s uit nationale en internationale collecties samen, waarbij gekozen is
voor spannende combinaties van beelden, schilderijen, ikonen en gebruiksvoorwerpen die allemaal verwijzen
naar zonder twijfel de meest afgebeelde vrouw ter wereld.
De bezoeker leert haar onvermoede kanten kennen. Zoals de grote rol van Maria in de Koran, haar bij velen
onbekende zusjes Maria Cleophas en Maria Salome en haar voorchristelijke wortels.
In een zaal staan oermoeders en godinnen bij elkaar die qua beeld en inhoud een voorbeeld van Maria zijn
geweest. Zo staat er een beeld van de Egyptische godin Isis die net als Maria op niet-natuurlijke wijze
zwanger werd en na de geboorte van haar zoon Horus maagd bleef. Ook zij wordt net als Maria vaak
afgebeeld met haar zoon aan de borst. Het gaat over vruchtbaarheid, over bescherming, over liefde en over
schoonheid. Op het concilie van Efeze in 431 werd bepaald dat Maria de Moeder van God is. “In één klap
schuif je al die moedergodinnen - ook Isis - terzijde en zet daarvoor een Moeder Gods in de plaats. Een hele
slimme zet van de christelijke kerk.”, aldus samenstelster van de tentoonstelling Désirée Krikhaar.

Voor meer informatie: https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/maria/

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.
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