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Open dag: zondag 25 juni 2017, 13.00 – 16.00 uur
OPEN DAG
De open dag gehouden op 19 maart jl. was druk bezocht en een groot aantal intakegesprekken zijn inmiddels
gevoerd. Opvallend is dat steeds meer mannen hun weg vinden naar het Jungiaans instituut-Academie voor
dieptepsychologie en dat is een ontwikkeling waar we blij mee zijn.
Mocht u deze open dag gemist hebben, dan is de volgende mogelijkheid op zondag 25 juni a.s. Er zijn dan
wederom 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-Academie voor
dieptepsychologie.
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), Prof. dr. H.J. Houthoff en Dr. Harry
A.J. Rump MED, op zaterdag 11 maart jl. plaatsgevonden. Met deze 11 nieuwe masters komt het totaal
aantal MSc’ers op 55.
Ook hiermee krijgt de dieptepsychologie de volwaardige plaats in de samenleving die het verdient.
Of eigenlijk beter gezegd…die de samenleving verdient!

SEMINARS/WORKSHOPS
De planning van de seminars/workshops voor het collegejaar 2017-2018 is rond. Het is wederom gelukt om
een gevarieerde lijst samen te stellen met interessante onderwerpen.
Binnenkort staan de uitgebreide omschrijvingen op de website. U kunt zich dan ook inschrijven.
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
Cultural psychology

Seminar

Colette Kavanagh PhD (wordt gegeven in het Engels)

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, Analytische therapie in de 21ste eeuw
Voor meer informatie: http://wrs.jungiaansinstituut.nl/

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-Academie voor
dieptepsychologie, gegeven worden.
Voor meer informatie 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 9 en 23 november 2017 en 15 februari 2018.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

BIBLIOTHEEK
Op dit moment zijn er maar liefst 10.843 boeken beschikbaar voor uitleen in de bibliotheek en dit aantal stijgt
nog steeds.
Wist u dat, naast studenten, ook belangstellenden boeken kunnen lenen? Hiervoor dient u lid te worden van
de bibliotheek.
De kosten voor het lidmaatschap voor belangstellenden zijn € 50,00 per collegejaar.
Voor meer informatie en/of het aanvragen lidmaatschap: info@jungiaansinstituut.nl

TENTOONSTELLINGEN
‘Gek van surrealisme’

tot 28 mei 2017

Tot 28 mei a.s. staat Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam volledig in het teken van het
surrealisme. Teleurgesteld in het rationalisme, dat door de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog te optimistisch
was gebleken, en geïnspireerd door de ideeën van Sigmund Freud, stellen surrealisten de door vrije associaties
gekenmerkte bewustzijnstoestand van de droom centraal. Als de verdrongen driften van de mens blootgelegd
worden zal diens gekwelde geest bevrijd worden. Freuds theorieën vormen het uitgangspunt van Bretons
‘Manifeste du Surrealisme’ uit 1924, waarmee een heuse beweging ontstaat.
Het museum laat de passie en belevingswereld zien van kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst, René
Magritte en Joan Miró, alsmede hun verdraaiingen van de dagelijkse werkelijkheid.
De ruim 300 werken in de expositie zijn afkomstig uit vier voortreffelijke privécollecties, die voor het eerst zijn
samengebracht .

'Couple aux têtes pleines de nuages', Salvador Dali

‘Le grand paranoïaque’, Salvador Dali

Voor het AVRO programma Art Tracks liet Eric Vloeimans zich inspireren door het schilderij 'Couple aux têtes
pleines de nuages' van Salvador Dali (zie hierboven). Hij bracht het nummer ten gehore met de Vlaamse
accordeonist Tuur Florizoone. https://www.youtube.com/watch?v=NFDotCMMLRc

BOEKEN- & FILMNIEUW
Mevr. dr. Annine E.G. van der Meer, docent bij het Jungiaans instituut –
Academie voor dieptepsychologie, heeft haar recent verschenen boek Vrouw
Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes, net als haar eerder verschenen
boeken, geschonken aan bibliotheek van het instituut. Wij stellen dit zeer op prijs
en willen haar hiervoor hartelijk danken.
Ieder kent het sprookje ‘Vrouw Holle’ van de gebroeders Grimm. Holle mag
hier bij uitzondering de oude wijze blijven die het meisje inwijdt en met goud
beloont. Bij uitzondering....want onderzoek toont aan dat in andere Grimmsprookjes, net als in de Russische sprookjes rond Baba Yaga, de oude vrouw een
steeds heksachtiger, moordlustiger en demonischer karakter krijgt.
Dit boek biedt de sleutels om deze bekende thema’s terug te vertalen naar de
oorspronkelijke betekenis, die gevormd is in vreedzame culturen van
gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Verhaalmotieven in de vele
volksverhalen wijzen onder andere de weg naar een oudere en toch historische
laag in mythen en sprookjes waarin het vrouwelijke nog geen negatieve gestalte
krijgt. ISBN 9789082672909

In de dichtbundel In de marge laat Liliane Melis zich inspireren door
kunstenaars die de gave bezaten om de misère in hun leven uit te drukken in
kunst.
Met veel inlevingsvermogen neemt Melis je mee naar F. Kahlo, L. Spilliaert, C.D.
Friedrich, C. Claudel, J.M.H. Berckmans en A. Baillon.
Het leven, onheil, moederschap, verdriet en de dood passeren in deze mooie
bundel allen de revue en de dichter geeft er haar eigen doordachte inkleuring
van.
De dichtbundel is door Liliane Melis geschonken aan het Jungiaans instituut –
Academie voor dieptepsychologie, daarvoor danken wij haar ook via deze weg,
en is inmiddels opgenomen in de bibliotheek.
Hieronder, in de rubriek Kunst in beeld, vind u één van de gedichten uit deze
bundel.
ISBN 9789402231144

KUNST IN BEELD...
In de marge
muren dragen de last
van jaren zwijgen, ze kantelen
in een kamer zonder ramen
kleine meisjes met rode oren
luisteren naar het deinen,
de echo van een mannenstem
die lokt en liegt
oplost in de bloemen
van een verkleurd behang
in de marge schaaft een wekker
de scherpe randen glad
Liliane Melis

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 waarin (oud-)studenten aan het woord zijn. 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
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