Program 2016 / 2017

Heinrich Khunrath. The Cosmic Rose, Amphitheatrum Sapientiae Aeternae. 1595.

Velkommen til sæsonen 2016 / 2017
i Jung Foreningen, København!
Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere et righoldigt og
spændende program for vores medlemmer.
Vi fortsætter i den kommende sæson den nye linje, som vi introducerede
i sidste sæson, hvor vi i højere grad forsøger at fokusere på emner, som
er oppe i tiden. Vi forsøger også at gå dybere ned i enkelte temaer - i
denne sæson har vi f.eks. to foredrag, som på hver deres måde belyser problemet angst.
Efter 22 år i bestyrelsen (!) har Tusse Weidlich desværre meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi vil gerne sige Tusse stor tak for hendes uvurderlige, engagerede og vægtige bidrag i alle
årene.
Vi håber igen at se mange af jer til vores arrangementer. Vel mødt og god fornøjelse!
Bestyrelsen for Jung Foreningen, København:

Misser Berg
Formand

Thomas Nordby
Sekretær

Lars Hansen
Kasserer

Lilla Monrad

Katrine Friis

Jung for alle

Den nye hjemmeside www.jung-for-alle.dk er for alle, som interesserer sig for jungiansk psykologi
og terapi. Redaktionen for siden er p.t.: Hanne Urhøj, jungiansk analytiker, DSAP og IAAP, og Kristine
Gazel, cand.scient.bibl. og bibliotekar DB.
Formålet med siden er at øge kendskabet både til Jungs psykologi og til jungianske aktiviteter og
terapeuter i Danmark og resten af Norden.
Siden er altså for alle, og den skrives af medlemmer af DSAP, kandidater ved Jung Instituttet samt
andre inviterede, som har et særligt kendskab til jungiansk psykologi.
Nedenfor vises banneret på siden.
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ANGST I PRAKSIS

Foredrag nr. 1 v/Hanne Urhøj
Ved mit foredrag om komplekser og stress i praksis, som jeg holdt i Jung
Foreningen i 2013, viste jeg, hvordan jeg i samtlige 14 specifikke stress cases
– som jeg dengang havde til rådighed - kunne se en 1:1 sammenhæng mellem
stresshistorien og den personlige historie, og hvordan angst var en væsentlig
faktor i casene. Jeg anskueliggjorde, hvordan man kan se stress som en moderne term for aktiverede komplekser, og skabte således belæg for at inddrage viden og erfaringer fra stressforskningen i den jungianske praksis.
Jeg genopfrisker stoffet fra sidst og sætter fokus på, hvordan vi – i min
praksis - arbejder med 7 stresscoping strategier: Faint, Fly, Freeze, Fidget,
Flight, Fight og Flow i forhold til både klienthistorien og mine fysiologiske
modoverførings-processer og som et strategisk værktøj i terapien for både
klient og terapeut.
Ved at udvikle og arbejde med metoden er det fx blevet klart for mig:
• at det kan være et godt redskab at forholde sig til klientens fysiologiske
erfaringer ud fra de 7 copingstrategier. Mennesker med stress og angst
har ofte en lang historie med uforklarlige kropslige symptomer, fx besvimelseshændelser og påtrængende kropssansninger.

Hanne Urhøj er
jungiansk analytiker
(IAAP/DSAP) med
praksis i Lyngby siden
2009. Hanne Urhøj er
redaktør på
www.jung-for-alle.dk
www.psykoanalyse.nu
og www.typologi.net

• hvorfor vi ofte laver overspringshandlinger!
• hvorfor mine ben ’fryser til is’, når et traume begynder at vise sig i terapien
• at mange jobskift kan være et tegn på, at klienten ikke kan cope med sin
angst. Det kan være invaliderende, fordi komplekset får gode betingelser
for at vokse sig stærkere, mens jeg’et samtidig svækkes.
• at ego-støtte og tæt opfølgning kan være et must, når klienten skal 		
udvikle sin coping fra at være angstpræget til at være konfronterende og
kampklar.
• at Mihaly Csikszentmihalyis flowbegreb kan bruges som billede på en
tilstand, hvor man har gjort sig fri af stress og angst.

Dato: Torsdag d. 15. september 2016, Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3,
Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Klik ind på
www.jung-for-alle.dk
og se den smukke
og righoldige nye
hjemmeside.
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NARCISSISME

Arrangement nr. 2 v/Misser Berg

Misser Berg, jungiansk
psykoanalytiker med
privat praksis i Allerød.
Studieleder ved C.G.
Jung Instituttet og
formand for Jung
Foreningen København.
Medlem af bestyrelsen
i IAAP.
Link til IAAP’s
hjemmeside:
www.iaap.org
Link til den
internationale
Jung-hjemmeside
www.cgjungpage.org

Vi lever i en tid, som på flere forskellige måder fremmer narcissistiske tilstande. Den nærmest grænseløse mulighed for eksponering på de sociale medier, ungdomsdyrkelsen og muligheden for konkret at ændre på sit udseende,
det store fokus på grandiose præstationer, den tiltagende spaltning mellem
idealiserede og devaluerede grupper er alle sammen faktorer, som kollektivt
skubber os i retning mod narcissismen.
Når det narcissistiske mønster besætter os, medfører det et regressivt forløb
med tiltagende fremkomst af narcissistiske forstyrrelser, såsom grandiositet,
exhibitionistisk behov for opmærksomhed, udnyttelse og misbrug af andre,
manglende empati, spaltning mellem idealisering og devaluering og endelig
raseri-, skam eller ydmygelses-reaktioner.
I den narcissistiske tilstand svinger vi mellem nærhed og afstand og har svært
ved at indgå i tætte relationer, fordi vi nemt føler os opslugt. Vi svinger mellem at give en anden magt over os og at flygte fra denne magt. Vi befinder os
ofte i 2-personers relationer, hvor vi svinger mellem symbiose og adskillelse.
Den narcissistisk forstyrrede person er fanget mellem angsten for tab og rædslen for tæthed. Mange af os er blevet hængende i disse mønstre og må have
hjælp til at komme videre.
I foredraget vil jeg komme mere indgående ind på, hvad der karakteriserer
en narcissistisk tilstand og uddybe, hvordan den er beskrevet af forskellige
teoretikere. Jeg vil også komme ind på diagnosen ‘patologisk narcissisme’, en
term, som oprindeligt stammer fra psykoanalytikeren og narcissismeteoretikeren Otto Kernberg, men som nu bruges i nogle af de tilfælde, hvor man
tidligere brugte betegnelsen psykopati.
Til sidst vil jeg komme med nogle forskellige bud på, hvad der kan gøres. Det
er der flere forskellige forklaringer på.

Dato: Torsdag den 6. oktober 2016. Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens
Plads 3, Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster
130,-)

Tv. John William Waterhouse
Echo and Narcissus

OBS!

Tilmeld dig vores mailingliste hos misser.berg@mail.dk Så får du besked
om nyheder inden for den jungianske verden, besked om eventuelle ændringer eller aflysninger samt en reminder om kommende arrangementer.
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Nyt fra DSAP og Jung Instituttet.
Se mere på www.cg.jung.dk

DSAP
Ved den årlige generalforsamling i DSAP blev der optaget tre nye medlemmer: Christel Bormann,
Lene Riiger Jørgensen og Lilla Monrad, som alle tre har gennemført uddannelsen ved Jung Instituttet
i København. To medlemmer af bestyrelsen, Pia Skogemann og Birthe Hoe, ønskede ikke genvalg,
og der var ikke nogen, som havde meddelt, at de ønskede at stille op, så bestyrelsen ser ny således ud:
Vibeke Vedel, formand og kasserer; Arne Vestergaard, næstformand; Misser Berg, Gunilla Midböe,
Harri Virtanen. Vi er glade for, at bestyrelsen afspejler, at vi har medlemmer i hele Norden.
JUNG INSTITUTTET
Der er pt. 33 kandidater på Jung Instituttet, fordelt på 4 årgange. En del af disse forventes at blive
færdige i løbet af det kommende år, så de kan optages som medlemmer i 2017.
Der startede et nyt hold kandidater i februar 2016. Uddannelsen ved Jung Instituttet er nu 5-årig, men
det kræves, at man inden optagelse har deltaget i det ét-årige grundkursus (eller i et af de tidligere 2-årige
kurser). Det ét-årige grundkursus er planlagt til at finde sted næste gang i 2018 med optagelse i efteråret
2017. Den næste 5-årige uddannelse er planlagt til at starte i 2019 med optagelse i efteråret 2018.
Jung Instituttet København afholder en To-Dages Konference om

ALKYMI

AURUM NOSTRUM NON EST AURUM VULGI

Det almindelige guld er ikke vores guld (Senior, De Chemia, Strassbourg 1566)

Lørdag d. 8. oktober og søndag d. 9. oktober 2016, begge dage kl. 9.30 - 16.30
I Hvidehus, Valbygaardsvej 64 A, 2500 Valby http://www.hvidehus.com/

Foredragsholdere: Aksel Haaning, Pia Skogemann, James Bulman-May, Katrine Friis
Se programmet på www.cg-jung.dk

Postgraduate Program in Psychotherapy Supervision
The DSAP Certificate and Diploma in Supervision
Friday November 25 - Sunday November 27, 2016

The C.G. Jung Institute in Copenhagen and the Danish Society for Analytical Psychology (DSAP)
invite to an Introduction to the psychology of supervision; a psychodynamic approach informed by
Jungian theory and practice. Please see the Programme and other information on www.cg-jung.dk
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JUNG OG HERMANN HESSE:

En stemme fra dybet og “Urkatastrofen”,
Første Verdenskrig.
Foredrag nr. 3 v/Aksel Haaning

Aksel Haaning er
lektor ved Roskilde
Universitet. Forsker
bl.a. i det 19. og 20.
århundredes videnskabshistorie: ’Opdagelsen af
det ubevidste ca. 18001950.’ Har i 2011
afsluttet en middelaldertrilogi med udgivelse af
“Den kristne mystik fra
middelalderens verden”,
Forlaget Vandkunsten.
Seneste produktion er:
“Jung. En stemme fra
dybet”, der udkommer
på Akademisk Forlag
ca. 1. september (efter
planen).
Se forsiden nedenfor
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Der var stærke mentale spændinger i årene op til Første Verdenskrig. På den
ene side optimisme og fremskridtstro, på den anden side katastrofestemning og verdensomvæltende fantasier, aflæselige i kunst og litteratur. Mange
kunstnere eksperimenterede med nye udtryksformer, - der var en udtalt
”Ich-Krise,” en såkaldt jeg-krise i tysk litteratur. Psykoanalysens fremkomst
viste nye menneskebilleder. Jung var succesrig psykiater og anede den ikke
synlige uro og begyndte at nedskrive de fantasier, der ledte frem til den
såkaldte Røde Bog (udgivet 2009).
Den tyske forfatter Hermann Hesse gav et samtidsportræt i romanen Demian (1919), en roman om en ungdom, om overgangen fra barn til voksen som
en linedans, der lige så vel kan ende galt, som det kan lykkes som kunststykke. Det sidste er tilfældet, tænker man, men samtidig begynder krigen, og
intet er helt, som man tror eller aner.
Foredraget vil fokusere på indre stemmer, og hvorledes jeget forandres i
dette møde. Dette tema forbinder Jung og Hesse, og foredraget vil inddrage
deres korte brevveksling og den nye Jung-monografi: Jung en stemme fra
dybet (Akademisk Forlag 2016).
Foredraget kræver ikke, at man har læst de nævnte titler. Det er åbent for alle.

		

Dato: Torsdag den 27. oktober 2016.
Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte
Ammundsens Plads 3, Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE I
GRUPPEN:

Et jungiansk perspektiv på gruppen og de
vanskeligheder, vi kan opleve, når vi er i en
gruppe.
Foredrag nr. 4 v/Lilla Monrad
Igennem hele livet befinder vi os i forskellige gruppesammenhænge. Vi fødes
ind i en gruppe. I langt de fleste tilfælde er vores første gruppe familien.
Senere i livet indgår vi i andre grupper – det være sig venskabsgrupper i
daginstitutioner og skole, og i mange uddannelsessammenhænge indgår
gruppearbejde mere eller mindre konsekvent som en del af undervisningen.
Det ser ud til, at vores oplevelser og erfaringer i vores primære gruppe, familien, kommer til at præge vores måder at forholde os på i de grupper, vi
indgår i senere i livet.
Til trods for at gruppearbejde er så udbredt, får gruppeprocesser kun lille
eller ingen opmærksomhed, ikke engang på uddannelsesinstututioner, hvor
gruppearbejde har en central plads.
I foredraget vil jeg komme med teoretiske overvejelser omkring årsagerne til
vanskeligheder ved at være i en gruppe. Jeg vil introducere et begreb, familiekomplekset, og vil se på syndebukfænomener og anti-gruppe adfærd. Jeg
vil belyse fænomenerne gennem en konkret case.
Til sidst vil jeg komme med nogle bud på, hvad man kan gøre for at ”lindre
smerten”, når det er svært at være i gruppen.

Lilla Monrad, jungiansk psykoanalytiker
IAAP / DSAP.
Exam. kunstterapeut
fra Institut for Kunstterapi i Gadbjerg.
Medlem af Psykoterapeutforeningen.
Arbejder med
legeterapi, sandplay,
kunstterapi, spædbarnsterapi og jungiansk
analyse. Privat praksis
i Brønshøj. www.lillamonrad.dk

Dato: Torsdag den 17. november 2016. Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3,
Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Jung Foreningen
København:
www.cg-jung.dk
Liste over jungianske analytikere
IAAP, som er
medlemmer af
Dansk Selskab
for Analytisk
Psykologi, kan
ses på hjemmesiden www.
cg-jung.dk
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DRØMMEGRUPPE

Arrangement nr. 5 v/Lilla Monrad

Max. 8 deltagere; forhåndstilmelding og -betaling til hele forløbet.

Lilla Monrad, jungiansk psykoanalytiker
IAAP / DSAP.
Exam. kunstterapeut
fra Institut for Kunstterapi i Gadbjerg.
Medlem af Psykoterapeutforeningen.
Arbejder med
legeterapi, sandplay,
kunstterapi, spædbarnsterapi og jungiansk
analyse. Privat praksis
i Brønshøj. www.lillamonrad.dk

Nordiske jungianske hjemmesideadresser:
Sverige:
www.jungstiftelsen.se
Norge:
www.cg-jung.no
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The Youthful Poet’s
Dream
William Blake
1816 - 1820

Drømme kommer fra kreative lag i vores ubevidste. De udtrykker sig via symboler og fortæller os noget om, hvor vi er lige nu – og hvor vi er på vej hen.
Drømmenes symbolsprog er meget præcist, men kan være svært at forstå.
I drømmegruppen vil vi sammen undersøge den enkeltes drømme. Vi vil cirkle
rundt om symbolerne og drømmens fortælling i empatisk forståelse for drømmeren og forsøge at nærme os en større bevidsthed om, hvad drømmen har
at sige. Vi vil sætte ord og billeder på drømmene. Samtidig vil vi lade det
uforståelige være – i tillid til, at det vil folde sig ud, når tiden er inde.

Dato: Torsdage, den 5., 12., 19., 26. januar + 2. februar 2017 - i
alt 5 gange. Kl: 19:00 - 21:45. Bemærk den forlængede tid!
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K
Pris: Kr. 450,- for alle 5 aftener. Kun for medlemmer

ANGSTENS MANGE ANSIGTER
Foredrag nr. 6 v/Hartmut Solmsdorff

Angst er en menneskelig emotion, som vil advare os om noget farligt, noget som truer os på liv og lemmer. Forstået på denne måde er angsten et
naturligt beskyttelsessystem, som skal garantere overlevelse i en verden, som
rummer mange farer.
Som vi alle ved og har erfaret på egen krop udsender dette beskyttelsessystem stærke kropslige signaler, som vi kan opleve som særdeles ubehagelige. Vi kan reagere yderst forskelligt på disse signaler, idet vi fornægter angsten, den såkaldte kontrafobiske adfærd; man kan kropsliggøre angsten, de
såkaldte somatoforme forstyrrelser; men vi kan også forvandle angsten til
lyst, den erotiske angstlyst eller ophidselsen ved bungy-jump.
Denne aften vil vi beskæftige os med følgende spørgsmål:
(1) Hvordan går det til, at dette beskyttelsessystem forandrer sig til sygdom?
Vi vil se på de kliniske aspekter såsom forskellige angsttilstande, panikanfald
og forskellige former af fobier. Vi vil i korte træk betragte forskellige teorier
om angst med fokus på psykodynamiske tilgange. Hvilke medfødte og tillærte redskaber har vi til at håndtere angst og angstanfald?
(2) Den arketypiske dimension vil vi møde på forskellige niveauer: som
antikens guder ”Pan” og ”Phoibos Apollon” som gemmer sig bag vores
sygdomsbetegnelser: panik og fobi. Hvilken frygt og rædsel spredte disse
guder? Derefter ser vi kollektive angstsymboler såsom slanger, blod, mørket
og underverden. Hvorfor blev ”Xenofobi” (=angsten for de fremmede) til
en central angsttilstand i dagens Europa?
(3) Til sidst hører vi om angstsymboler i nattens drømme med mareridtsagtig
karakter, hvor vi hverken kan gå eller
nå vores mål, styrter i dybet, flygter
fra vold. Hvad vil disse angstdrømme
fortælle vores bevidste jeg?

Hartmut Solmsdorff
er mag. art., cand.
mag., jungiansk
analytiker IAAP
med privat praksis
på Vesterbrogade i
København. Tidligere
underviser på CBS,
KUA og andre højere
læreanstalter. Yderlige
informationer : www.
jungiansk-terapi.dk

Herunder:
Edvard Munch,
“Angst”, 1896,
litografi

(4) Til sidst står det afgørende
spørgsmål tilbage: Hvordan vil vi
forholde os til angsten? Hvis den er
sygelig - kan den helbredes? Skal man
overvinde angsten og hvordan? Skal
man lære at leve med den? Kan man
transformere den og til hvad?
Hvordan forvandler man angst til mod
på livet?

Dato: Torsdag den 16. februar
2017.
Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3
Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster
130,-)
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STUDIEKREDS OM JUNGS ”LILLE”
HOVEDVÆRK FRA 1937/38:
PSYKOLOGI OG RELIGION
Studiekreds nr. 7 v/Aksel Haaning

Aksel Haaning er
lektor ved Roskilde
Universitet. Forsker
bl.a. i det 19. og 20.
århundredes videnskabshistorie: ’Opdagelsen af
det ubevidste ca. 18001950.’ Har i 2011
afsluttet en middelaldertrilogi med udgivelse af
“Den kristne mystik fra
middelalderens verden”,
Forlaget Vandkunsten.
Seneste produktion er:
“Jung. En stemme fra
dybet”, der udkommer
på Akademisk Forlag
ca. 1. september (efter
planen).

Jungs Psykologi og religion (1938) er en slags hovedværk i mellemkrigsårene.
Det peger frem mod Psykologi og Alkymi (1944) og Svar til Job (1952), men
også tilbage til beskrivelser af drømmeanalysens metode. Værket er baseret
på tre forelæsninger ved Yale University i 1937, udgivet i samarbejde med
Yale og Oxford University, et højdepunkt i Jungs akademiske karriere, der er
overset herhjemme. Værket demonstrerer Jungs metoder og hans diagnose,
ikke mindst af Europas mentale tilstand i anden halvdel af 1930’erne. Vi
gennemlæser skriftet nøje i den engelske originale version (CW bd. 11 §§
1-168) og forsøger at forstå det i samtiden og i forhold til de udfordringer,
religion frembyder i vores egen tid.

Dato: Torsdage den 23. februar, 9. og 23.
marts samt 6. april 2017.
Kl: 19:00 - 21:30.
Bemærk den forlængede tid!
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte
Ammundsens Plads 3, Kbh. K.
Pris for alle 4 aftener: Kr. 500,(Gæster kr. 600,-)
Begrænset deltagerantal.
Forhåndstilmelding og -betaling
er påkrævet.

OM SJÆL OG SELVVÆRD
Foredrag nr. 8 v/Katrine Friis
Da Jung mistede sin sjæl (den 4. oktober 1905, som han skrev i den Røde
Bog), søgte han hjælp hos sine indre billeder. Men hvorfor fandt Jung på
at søge hjælp lige dér? Hvad førte ham til billederne? Og hvordan skal vi
forstå den indædte modstand som samme billeder gennem tiderne mødte fra
kirken, og også sidenhen fra psykiatrien?
Katrine Friis er jungiansk
analytiker IAAP og cand
psych. med privat praksis
i København. Bestyrelsesmedlem i Jung Foreningen
København.

Disse indre billeder med deres motiverende kraft, på godt og ondt, er sjælens
område. Det er herfra menneskets rige forestillingsevne udfolder sig; men
samtidig ser vores abstrakte måde at tænke på ned på sjælen og dens forestillinger; den abstrakt/asketiske tænkning mener, at sjælen skal rette ind og
makke ret. Imidlertid er det sjælens trivsel, der har det afgørende ord angående oplevelsen af mening og selvværd…

Dato: Torsdag den 16. marts 2017. Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3,
Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)
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ADHD OG AUTISME SPEKTRUM
FORSTYRRELSER
Foredrag nr. 9 v/Henrik Okbøl
Dette foredrag afslutter sæsonen med et emne, der normalt ikke behandles
inden for rammerne af analytisk psykologi, men som mange medlemmer
alligevel har udtrykt interesse for.
Både ADHD og autisme er komplekse og komplicerede diagnoser, men debatten omkring ADHD bliver ofte nemt sort-hvid, hvor problemerne f.eks.
kun ses som rent neurologiske eller som rent sociale, og medicin enten kategorisk anbefales eller afvises. Det samme gælder ind imellem i den offentlige
forståelse af autisme, hvor ekstremerne svinger mellem en opfattelse af de
pågældende som misforståede genier på den ene side eller som en gruppe
dybt sære og asociale individer på den anden.

Henrik Okbøl er cand.
psych. aut, specialist i
børneneuropsykologi
og analytisk psykolog,
IAAP / DSAP.

Aftenens oplæg vil omhandle definitioner (herunder den nu udfasede diagnose Asperger), symptomer, forklaringsmodeller, behandling og prognose.
Desuden vil oplægget komme ind på det såkaldte syndrommix (eller comorbiditet), det forhold, at ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser ofte
optræder sammen med andre former for neuropsykologiske og neuropsykiatriske problemstillinger.

Dato: Torsdag den 20. april 2017. Kl: 19:30 - 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3,
Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

MEDLEMSPRISER. Priser/år:

Enkeltmedlemmer.................................150
Par............................................................200
Foreninger/Institutioner......................400
Pensionister/Studerende......................100
Indbetales på giro eller ved indgangen.
Kvitteringen er dit medlemsbevis.
Medlemsskabet løber fra 1.9.2016
til 31.8.2017

TILMELDING

På telefon hos kasserer Lars Hansen
4340 4102, eller mail: misser.berg@mail.dk
eller ved indbetaling på reg. nr. 1551, konto
nr. 992-1842, Jung Foreningen v/Lars Hansen,
Lærkehegnet 155, 2670 Greve
Tilmelding via telefon eller mail plus
forhåndsbetaling er obligatorisk til drømmegruppen og til studiekredsen.
Til de øvrige arrangementer kan man betale
ved indgangen.

KLIPPEKORT Kun for medlemmer!
Køb et klippekort med 5 klip til 325 kr og
få ét foredrag GRATIS! Kortet købes ved
indgangen.
Du kan købe så mange kort, du vil.
Kortet gælder også i efterfølgende sæsoner.
MEDLEMSFORDELE

Som medlem af foreningen:
- støtter du foreningen i dens arbejde og
fortsatte beståen
- kan du gå til alle Jung Foreningens arrangementer til reduceret pris
- kan du også deltage i Jung Instituttets
én- og to-dages konferencer til reduceret pris.
- er du sikret løbende orientering om
foreningens aktiviteter
- får du automatisk Programmet tilsendt
med posten

Der er mulighed for at komme i analyse til reduceret pris ved en af Jung Instituttets seniorkandidater. Send en mail til studieleder misser.berg@mail.dk, hvor du fortæller lidt om dig
selv, og hvorfor du gerne vil i analyse.
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9.3. og 23.3.2017
STUDIEKREDS, fortsat fra februar

MARTS

23.2.2017
STUDIEKREDS OM JUNGS “LILLE” HOVEDVÆRK
FRA 1937/38: PSYKOLOGI OG RELIGION
Arrangement nr. 7 v/ Aksel Haaning

16.2.2017
ANGSTENS MANGE ANSIGTER
Foredrag nr. 6 v/ Hartmut Solmsdorff

2.2.2017
DRØMMEGRUPPE, fortsat fra januar

FEBRUAR

5.1, 12.1. 19.1. og 26.1.2017
DRØMMEGRUPPE. Arrangement nr. 5 v/Lilla Monrad

JANUAR

ProgramOversigt

SEPTEMBER
15.9.2016
ANGST I PRAKSIS
Foredrag nr. 1 v/Hanne Urhøj

OKTOBER
6.10.2016
NARCISSISME
Foredrag nr. 2 v/Misser Berg
27.10.2016
JUNG OG HERMANN HESSE:
En stemme fra dybet og “Urkatastrofen”,
Første Verdenskrig.
Foredrag nr. 3 v/Aksel Haaning

NOVEMBER

17.11.2016
NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE I GRUPPEN
Et jungiansk perspektiv på gruppen og de
vanskeligheder, vi kan opleve, når vi er i en gruppe.
Foredrag nr. 4 v/Lilla Monrad

16.3.2017
OM SJÆL OG SELVVÆRD
Foredrag nr. 8 v/ Katrine Friis

APRIL

6.4.2017
STUDIEKREDS, fortsat fra marts

20.4.2017
ADHD OG AUTISME SPEKTRUM
FORSTYRRELSER
Foredrag nr. 9 v/ Henrik Okbøl

