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OPEN DAG: zondag 24 juni 2018, 13.00 – 16.00 uur
De open dag gehouden op 18 maart jl. was druk bezocht en een groot aantal intakegesprekken zijn
inmiddels gevoerd. Mocht u deze open dag gemist hebben, dan is de volgende mogelijkheid op zondag
24 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 de Academie.
Graag nodig ik u uit om naar deze open dag te komen; u bent van harte welkom!

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.
Na de plaatsing van twee peer-reviewed wetenschappelijke artikelen vorig jaar in JOPPPAH The Journal
of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, kregen we begin deze maand het bericht dat nu ook
het derde peer-reviewed artikel geschreven door Nathalia Moonen – Budhi Nugroho geplaatst is in
MedCrave International Journal of Pregnancy & Child Birth.
Het artikel, Prenatal transfer and transference of fear of life and fear of death, kunt u vinden via de link
http://medcraveonline.com/IPCB/IPCB-04-00095.pdf
We feliciteren Nathalia heel hartelijk met de publicatie van dit derde en, voor het verkrijgen van de PhD
titel, laatste wetenschappelijke artikel.
In het najaar zal de promotieceremonie met de publieke verdediging van haar proefschrift in Schloss
Seggau te Oostenrijk plaatsvinden.
Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.

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 24 maart jl. plaatsgevonden. De uitreiking werd omlijst door prachtige muziek gespeeld door
Pip van Steen (dwarsfluit).
Met deze 7 nieuwe masters in Psychosocial Health Sciences komt het totaal aantal MSc’ers op 62. Net
als met het door Nathalia bijna afgeronde PhD traject, krijgt de dieptepsychologie met deze MSc’ers de
volwaardige plaats in de samenleving die het verdient. Of eigenlijk beter gezegd,..… die de maatschappij
verdient!

BOEKPRESENTATIE
Op zondag 15 april jl. vond, na afloop van het drukbezochte seminar Dieptepsychologie, Analytische
Therapie in de 21ste eeuw, de presentatie van het nieuwe boek Geesteswetenschap & Analytische
Therapie geschreven door Dr. Harry A.J. Rump MEd plaats.
Er heerst momenteel een sterke polarisatie tussen de therapievormen die deel uitmaken van de
dieptepsychologie en de gedragsmatige cognitieve therapievormen. Hier wordt de mens die hulp nodig
heeft de dupe van. Harry Rump omschrijft in zijn nieuwe boek een geesteswetenschap, in de werkelijke
zin van het woord, die nodig is om zicht te krijgen op het functioneren van een mens. Daarbij moet de
mens gezien worden als een natuurlijk wezen, dat deel uitmaakt van de natuur en daarmee ook
onderhevig is aan dezelfde natuurwetten. Hij gaat in op het psychisch en fysisch functioneren van de
mens en het krachtenveld binnen de mens. Daarnaast geeft hij aan hoe de Analytische Therapie werkt
en de wijze waarop deze ingezet wordt.
ISBN 9789078044079

RUMP INSTITUUT VOOR TRAUMABEHANDELING
Op zondag 15 april is ook een nieuw onderdeel van het Jungiaans Instituut - Rump Academie voor
Dieptepsychologie gepresenteerd, namelijk het Rump Instituut voor Traumabehandeling.
Dit nieuwe instituut zal een gefaseerde behandeling gaan bieden voor ernstig getraumatiseerden.
Voor meer informatie: https://rumpinstituut.nl/
Sinds afgelopen december zijn we hard aan het werk om deze lang
gekoesterde wens van Harry Rump vorm te geven en belangrijke
stappen zijn inmiddels gezet, o.a. op het gebied van privacy (AVG),
veilig elektronisch cliëntendossier, een uitgewerkt gefaseerd
behandelplan, inzet maatschappelijk werk, ondersteuning naasten
van ernstig getraumatiseerden, enz.
Begin april zijn Danielle Hofte MSc, Olaf Nijeboer en
ondergetekende naar The International Conference on Veterans
Health Care geweest. Tijdens deze driedaagse conferentie werd
duidelijk dat uit diverse internationale onderzoeken is gebleken dat
de huidige behandeltrajecten voor veteranen met PTSS niet het
gewenste oftewel geen resultaat bieden. Dit geldt voor ruim 60%
van de trajecten.
Wereldwijd is men naarstig op zoek naar een oplossing voor dit
grote probleem en staat open om nieuwe dingen uit te proberen.
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de partydrug MDMA; in
Nederland start binnenkort een proef hiermee.
Voor meer informatie hierover zie https://rumpinstituut.nl/genezendoor-middel-van-een-mdma-party/.
Een Canadese professor gaf aan tijdens zijn voordracht dat te lang de nadruk op cognitieve
gedragstherapie is gelegd en het nu hoog tijd is om de blik te gaan verbreden en naar andere
therapievormen te kijken.
We hebben veel gesprekken gevoerd met keynote sprekers van de conferentie en overige deelnemers.
Tijdens deze gesprekken bleek dat men open staat voor de dieptepsychologie en onze manier van
traumabehandeling.
Data voor belangrijke vervolggesprekken zijn gepland en binnenkort start een 8-daagse masterclass
Trauma en Hypnose. Het volgen van deze masterclass is noodzakelijk om met ernstig
getraumatiseerden te kunnen werken. Uiteraard geldt dit ook voor de therapeuten die individuele
therapiegesprekken gaan voeren ‘onder de vlag van’ het Rump Instituut voor Traumabehandeling.
We focussen nu eerst op ernstig getraumatiseerde veteranen, maar onder de doelgroep ernstig
getraumatiseerden kunnen ook de volgende groepen vallen: politie, treinmachinisten, slachtoffer
seksueel misbruik, verkeersslachtoffers, enz.

TRAININGEN
Een ontmoeting met jezelf
In januari jl. hebben wederom veel deelnemers drie intensieve dagen tijdens de Winter School 2018 op
het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie doorgebracht. Alle deelnemers
begonnen deze driedaagse met het formuleren van een vraag, waarop het antwoord gedurende het
weekend duidelijk is geworden.
Ook in het begin van de zomer zal deze driedaagse weer plaatsvinden, als Summer School 2018
tijdens het weekend van 6, 7 en 8 juli 2018.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

C.A.D.T.® / R.A.P.P.® Accreditatie
De training C.A.D.T.®/R.A.P.P.® Accreditatie is inmiddels afgerond. Na afloop van deze veertiendaagse
training is de groep met gecertificeerde consultants, die werken met dit unieke, diagnostische instrument,
weer verder uitgebreid.
Op donderdag 20 september 2018 zal deze training, wederom van start gaan. De training wordt gegeven
door o.a. Dr. Harry A.J. Rump MEd.
Voor meer informatie:
R.A.P.P.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
C.A.D.T.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie
Werken met het labyrint
Dr. Selma Sevenhuijsen zal ook komend collegejaar weer op haar inspirerende wijze een nieuwe groep
labyrintwerkers opleiden. Deze driedaagse training zal op de donderdagen 15 en 29 november 2018 en
21 februari 2019 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint

DOCUMENTAIRE OVER SCHIZOFRENIE
Op dinsdag 20 april jl. is de documentaire Stemmingmakerij in de bovenkamer gemaakt door drs. Pieter
Veraart, lid van de Raad van Advies, in het Figi Theater te Zeist in première gegaan.
De bijna 60-jarige Maarten heeft schizofrenie en wil vertellen over zijn leven met deze psychotische
kwetsbaarheid. Maarten kan reflecteren op zijn ziekte en heeft een vertrouwensband met filmmakers
Karien Smits (zijn zus) en Pieter Veraart (zijn zwager). Deze unieke situatie creëerde de mogelijkheid
om een professionele documentaire te maken over hoe een leven met schizofrenie er werkelijk uitziet.
De documentaire is voor therapeuten (in opleiding) een waardevolle aanvulling op hun kennisgebied
rond Schizofrenie en de betekenis voor het leven van iemand met deze aandoening en voor hun
familieleden.
Met Pieter Veraart wordt momenteel gekeken of het mogelijk is de documentaire komend najaar ook bij
de Academie te vertonen.
Voor meer informatie en trailer: https://www.stemmingmakerij.org/

SUMMER UNIVERSITY PSYCHOANALYSE
Van maandag 2 t/m vrijdag 6 juli a.s. zal voor de vijfde maal de Summer University Psychoanalyse
plaatsvinden; FEELINGS, Nothing more than feelings, Gevoelens en psychoanalyse
We menen beslissingen te nemen op grond van onze ratio, maar weten vaak al voordat we iemand
hebben gesproken wat we van hem of haar vinden. We geloven onze intuïtie. Hoe kan dat? Is dat ons
gevoel? Wat zijn gevoelens? Zijn gevoelens bewust of onbewust? Hoe ontdek je die laatste? Gevoelens
worden weggestopt of verdraaid, maar soms ook uitvergroot of ingezet. Hoe komt dat? Hoe beïnvloeden
gevoelens ons en hoe worden onze gevoelens beïnvloed?
Tijdens het eerste lustrum zal geprobeerd worden een antwoord te vinden op deze vragen.
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 4-6, 1012CN Amsterdam
Voor meer informatie: https://psychoanalysesummer.nl/

CURSUS
In het najaar zal drs. Herma van der Weide, docent van het Jungiaans Instituut – Rump Academie voor
Dieptepsychologie, een 6-daagse cursus Eén taalgebied met twee literaire tradities geven bij het
HOVO te Utrecht.
Hoewel we dezelfde taal delen, met hier en daar een iets ander woord of een andere uitdrukking, bleek
uit onderzoek van de Nederlandse Taalunie dat Nederlanders en Vlamingen het liefst boeken lezen uit
hun eigen deel van het taalgebied. Inmiddels ontdekken echter steeds meer lezers dat we onszelf
daarmee veel mooie boeken onthouden.
Veel Noord-Nederlandse romans lijken een wat andere aard te hebben, soms dichter bij experimenten
met de relatie taal-werkelijkheid bijvoorbeeld. Ook verwijzingen naar de mythologie (o.a. door Mulisch)
en de Bijbel komen meer voor. Het onderbewuste en dieptepsychologie lijken een meer expliciete rol te
spelen.
In deze cursus kijken we naar bepaalde culturele achtergronden en tradities, van waaruit wij de
achterliggende waarden en smaakverschillen kunnen begrijpen en waarderen.
Voor meer informatie: https://www.hovoutrecht.nl/cursus/een-taalgebied-met-twee-literaire-tradities/

BOEKENNIEUWS

Na het uitkomen van Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes
kreeg dr. Annine van der Meer, docent van het Jungiaans Instituut –
Rump Academie voor Dieptepsychologie, herhaaldelijk de vraag:
‘Wanneer schrijf je nu eens een sprookje dat ik aan mijn kind kan
voorlezen’? Dit verzoek liet Annine niet los... En zo werd al snel Vrouw
Holle en het gouden hart geboren!
Een hervertelling van het sprookje van Vrouw Holle voor volwassenen en
kinderen. Met grappige kleurenillustraties van Karin Diehl.
In deze eigentijdse versie wordt het sprookje van Vrouw Holle hertaald
naar de beleving van grote en kleine mensen van nu. In het sprookje
heeft een moeder drie dochters die door hun wijze grootmoeder Holle
worden ingewijd in de kunst van het leven. De drie meisjes slagen voor de
testen en worden alle drie met goud beloond.
In dit Holle-sprookje voor mensen van nu krijgt de voormalige oude heks
Holle haar vrouwvriendelijke en spirituele karakter terug.
Annine heeft een exemplaar van dit boek beschikbaar gesteld voor de
bibliotheek.
ISBN 9789082672916

Op donderdag 12 april jl. vond de presentatie plaats van het boek Opa &
Sophie, geschreven door Marijke Witman en naar een idee van Donny
Boots. Het boek helpt kinderen omgaan met veranderingen wanneer een
ouder of grootouder met verlies van een ledemaat wordt geconfronteerd.
Mientje Meussen schilderde destijds de muurschilderingen voor de
Academie (zie hieronder in KUNST IN BEELD...) en ze maakte de
prachtige illustraties bij dit boek. In 2104 is Mientje is behandeld voor
een vleesetende bacterie, die haar bijna haar armen kostte. Dankzij de
kunde van de chirurgen van het Radboud-UMC heeft zij haar armen
kunnen behouden. Het maken van de illustraties bij dit boek was dus
een bijzonder opdracht voor haar.
Voor kinderen van 6 – 10 jaar die te maken hebben met ziekte en verlies
in het gezin. Het maakt vooral duidelijk dat opa ondanks de verandering
heerlijk zichzelf blijft.
ISBN 9789492593153

KUNST IN BEELD...

Mientje Meussen voor één van de drie muurschilderingen die ze maakte voor de Academie.

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 – Rump Academie voor
Dieptepsychologie, dan stellen wij het op prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt.
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