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A.L.V. en lezing door Henk Masselink

(verplaatst naar 21 mei) • C.G. Jung - IVAP

De datum van 12 feb wordt 21 mei. Als bestuur vinden we het niet
verantwoord in deze tijd een fysieke bijeenkomst te organiseren en hopen we
met deze verplaatsing naar een later tijdstip minder risicovol een fijne studiedag
en ALV de leden te kunnen aanbieden.

’s Morgens is er de jaarlijkse ALV voor de leden. Na de lunch is er een lezing voor
leden en belangstellenden verzorgd door onze voorzitter Henk Masselink — zie
de tekst onder het registratieformulier.

Formulier niet gevonden

Henk Masselink: Alles zerfällt, Schweizer Kunst von Böcklin bis
Valloton

De vele aangrijpende illustraties in het Rode Boek van C.J. Jung heeft de
belangstelling voor de onderliggende betekenis van de kunst flink
aangewakkerd. Jung zag de kunst als een manifestatie van het onbewuste in de
mens en of in de cultuur van die mens. Kunst ook als uiting van de collectieve
psyche, zoals Jung dat eens uitdrukte. Vele bekende kunstenaars zijn door deze
benadering in een ander licht komen te staan. Peter Birkhäuser, is één van hen
en binnen de Jungiaanse wereld een begrip. Veel minder bekend was het enorme
werk van Adolf Wölfli, (1864-1930), een man die het grootste deel van zijn leven
in een psychiatrische kliniek doorbracht. Recent kreeg hij een geheel aan zijn
oeuvre gewijde tentoonstelling in Bern. Eerder al maakte hij deel uit van de
tentoonstelling ‘Alles zerfällt, Schweizer Kunst von Böcklin bis
Valloton’. Nadat eerdere plannen om een presentatie met veel afbeeldingen van
deze tentoonstelling te geven door de bekende omstandigheden zijn
tegengehouden, koesteren we nu de hoop en de verwachting dat het deze keer
moet lukken. Het uitgangspunt voor de tentoonstelling was de illustratie van de
drie ‘Demütigungen’ die het menselijk narcisme heeft moeten doorstaan, zoals

ooit door Freud beschreven. De illustraties zijn schilderijen uit de 19de en begin

20ste eeuw, gemaakt door Zwitserse kunstenaars, uit de wereld van Jung dus.
Een wereld die Jung sterk beïnvloed heeft en hem heeft gemaakt tot wie hij was.
Raakt die wereld ons ook? Je zou het toch verwachten, nu we ons als mens toch
midden in een periode van een grote ‘Demütigung’ bevinden! Een confrontatie
die van alle tijden is, zoals de presentatie van de tentoonstelling zal aantonen.

Registreren

Formulier niet gevonden



Barbara Koning spreekt over

mandalasymboliek in dromen tijdens de

studiedag van 14 november (online) • C.G.

Jung - IVAP

Wederom een ZOOM studiedag, online vanwege de Covid19 situatie. Let op:
tijden gewijzigd. Aanmelding en binnenkomen vanaf 10:15.

Droom en individuatie: over mandalasymboliek in dromen

In haar presentatie bouwt psycholoog Barbara Koning voort op inzichten van
Carl G. Jung in zijn boek “Droom en Individuatie” (Deel 5 verzamelde werken).
Daarin bespreekt Jung uiteenlopende mandalamotieven uit 59 dromen van de
natuurkundige Wolfgang Pauli. Pauli, één van de pioniers van de
kwantumfysica, was psychotherapiecliënt bij een collega van Jung.

In zijn boek beschrijft Jung als mandalamotieven: beelden van een middelpunt
of centrum; beelden over iets ronds of een cirkel (bijvoorbeeld een hoed,
golvende lijnen, een munt, enz); en droombeelden die het getal vier uitdrukken
(vier mensen, een vierkant, vier kleuren, enz.). Zowel de afzonderlijke motieven,
als een ermee samengestelde mandalafiguur zijn betekenisvol.



De wereldklok, een droombeeld uit de reeks van Pauli.

Na een korte oriëntatie op mandalavormen in kunst, natuur en cultuur zal
Barbara Jung’s benadering van mandalasymboliek in dromen weergeven. Deze
symboliek verwijst volgens Jung naar actuele thema’s van de psychologische
ontwikkeling van de dromer – diens individuatieproces. Ook biedt Barbara een
inkijkje in enkele eigen dromen met mandalamotieven. Deze maken
individuatiethema’s concreet. Tot besluit is er voor deelnemers aan het webinar
gelegenheid om iets te delen van een eigen droom met mandalavormen. Neem je
droom mee!

Over de inleider: Dr. Barbara Koning is godsdienstpsycholoog en voert te Baarn
een praktijk als counselor en droomconsulent. Zij deed een Jungiaanse opleiding
tot dreamleader aan het Haden Institute (Verenigde Staten, N.C.) In de C.G.
Jungvereniging is zij actief als bestuurslid. Haar website:
www.droompelgrims.nl

Aanmelden kan hieronder.

Formulier niet gevonden

https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/10/world_clock_pauli.jpg
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/10/world_clock_pauli.jpg
https://www.droompelgrims.nl/
https://www.droompelgrims.nl/


Dr. Hein van Dongen: Epistemicide en

verdrongen filosofie • C.G. Jung - IVAP

Het ‘collectief onbewuste’ wordt vaak als een transcendente realiteit gezien, als
een variatie op de ‘wereldziel’ van denkers als Plotinus. Het is echter ook een
product van wat de filosoof Boaventura de Sousa Santos ‘epistemicide’ noemt:
’the destruction of an immense variety of ways of knowing’. Het is een proces
waarin kennis gemarginaliseerd wordt, verdrongen of zelfs vernietigd, iets dat
tot de dag van vandaag doorgaat. Inheemse culturen over de hele wereld worden
‘bevrijd’ van hun religie, hun geneeswijzen, hun ruilsysteem, hun agrarische
methoden en soms zelfs van hun complete biotoop. Dit maakt het voor
voormalige gekoloniseerde culturen onmogelijk om hun wereld in hun eigen
termen te duiden en met hun eigen vermogens te veranderen. De westerse
cultuur zelf (die door haar expansie aan deze epistemicide heeft bijgedragen)
identificeert zich met bepaalde tradities uit haar eigen verleden en negeert
daarmee andere. Ze heeft daardoor een gebrekkig besef van haar eigen
genealogie.

In mijn lezing kijk ik allereerst naar de verdrongen animistische traditie die over
de hele wereld tot het rijk van de nacht lijkt te zijn verbannen. Vervolgens gaan
we langs een aantal niet-gecanoniseerde westerse filosofieën: het destijds
invloedrijke latere neoplatonisme dat als ‘magie’ wordt weggezet, de vroege
psychologie die ‘romantisch’ is gaan heten en de niet-materialistische traditie in
de Angelsaksische filosofie die absurd genoeg ‘continentaal’ wordt genoemd.

De herinnering aan wat we verdrongen of weggewerkt hebben kan niet alleen
door studie worden teruggebracht. We hebben hier contacten met anderen voor
nodig en wat Santos noemt ‘een interculturele sensorische scholing’, waardoor
we dingen gaan zien die ons normaliter ontgaan.

Dr. Hein van Dongen is filosoof (docent en consulent) en muzikant. Hij
publiceerde o.m. een boek over de interesse van enkele westerse filosofen in
telepathie en andere bijzondere ervaringen (Wilde beesten in de filosofische



woestijn, met Hans Gerding en Rico Sneller) en een boek over Henri Bergson
(2014). Zijn huidige onderzoek richt zich op de mogelijkheid van ‘pluralistisch
denken’ en op de ervaring van ruimte.

Aanmelden:

Formulier niet gevonden



Dr. Orr Scharf: Jung and the Kabbalah •

C.G. Jung - IVAP

Orr Scharf, “‘Illustrating Sublime Matters and Sublime Secrets’:
Jung’s Theory of the Unconscious and the Introduction to the Book of
Zohar.”

ABSTRACT: C.J. Jung’s interest in the mystical teachings of Kabbalah is well-
known (Drob 1999), as is the interest of Kabbalah scholars in his work on myth
and the human psyche (Idel 2005; Pedayah 2015). Common to both is the
universalist framework that Jung attempted to establish between expressions of
the religious imagination that shape faith and worship, and the mental
structures that shape human experience. In contradistinction, the lecture will
focus on Jung’s connections with Kabbalah by focusing on particularity: of the
Jewish mystical tradition, and of the individual’s mental condition. A close
reading of the introduction to the Book of Zohar, the foundational work of the
kabbalist tradition, will employ principles of Jungian therapy and its
interrogation of the unconscious for exploring the Zohar’s thoughts on sublime
knowledge and its retrieval.

BIO: Dr. Orr Scharf teaches at the Cultural Studies M.A. Program and the
Ofakim B.A. Honours Program at The University of Haifa. His research explores
the cross-fertilization of ideas and methodologies between Jewish and Christian
thinkers, and the ways in which the historical evolution of the two faiths—from
antiquity through the early-modern era—has shaped modern discourses in
philosophy, theology, and related disciplines. He is author of Thinking in
Translation: Scripture and Redemption in the Thought of Franz Rosenzweig (De
Gruyter, 2019), and editor of volume 5 in the critical edition of Martin Buber’s
complete works, Vorlesungen über Judentum und Christentum (Gütersloh,
2017). He has published articles on topics such as translation and cultural
appropriation, theology and political thought, and the impossibility of
translation.

Aanmelden:

Formulier niet gevonden



Frits Milders: Het beeld van de mens als

geheel (psychiatrie) • C.G. Jung - IVAP

Spreker is Frits Milders (Nederlandstalig) , psychiater in ruste

Thema: ‘Het beeld van de mens als geheel’. Uitgangspunt voor psychiatrische
diagnostiek, behandeling en wetenschap.

Psychiatrie is een buitengewoon complex medisch specialisme. Bij
psychiatrische stoornissen spelen biologische, cerebrale, psychologische,
farmacologische, sociale, existentiële, ethische, juridische en filosofische
kwesties een belangrijke rol. Gelet op deze complexiteit is de verleiding groot
psychiatrische problematiek te vereenvoudigen tot één of twee invalshoeken.
Daarbij raakt de mens als geheel (de persoon) gemakkelijk uit het zicht. Betoogd
zal worden dat de mens als geheel wetenschappelijk onkenbaar is, wat een
onmisbaar uitgangspunt is om methodisch versimpelingen in wetenschap en



praktijk te voorkomen. Alleen de mens als geheel kunnen we ontmoeten. Die
attitude maakt de psychiater gevoelig voor de patiënt en zijn verhaal. Dan blijkt
“helen” een belangrijk uitgangspunt te zijn voor psychiatrische diagnostiek en
behandeling. Frits Milders is een heel scherpzinnige, erudiete en muzikale man
met veel gevoel voor humor.Wij bevelen hem dan ook van harte bij jullie aan.

Frits Milders (Amsterdam 1947) studeerde medicijnen in Leiden en volgde de
opleiding psychiatrieen neurologie in Groningen. Vanaf 1980 was hij werkzaam
bij “Dennenoord” in Zuidlaren (later Lentis Groningen) als psychiater en
opleider. In 1988 promoveerde hij op het proefschrift “Het systeemdenken geeft
te denken”. Binnen de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie was hij lid van
de sectie psychotherapie en voorzitter van de commissie wetenschappelijke
activiteiten. Daarnaast was hij redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie.
Zijn publicaties hebben betrekking op psychotherapie en het grensvlak van
psychiatrie, filosofie en letterkunde. In 2015 publiceerde hij samen met Moniek
Thunnissen het boek “Psychotherapeutische Psychiatrie. Menselijke maat in
praktijk en wetenschap”.

Tenslotte is er aandacht voor aanknopingspunten in de mensbeschouwing van
Jung.

Aanvang 10.30 – 12.00 uur

De kosten voor deelname zijn € 10,= voor leden en € 15,= voor niet-leden.

De inschrijving is gesloten.



Jad Hatem: Jung and the Ismailite Gnosis •

C.G. Jung - IVAP

Derde webinar via ZOOM. Dit keer op maandagavond 7 september 2020,
aanvang 19:30 uur tot ca 21:00 uur. De kosten voor deelname bedragen voor
leden € 10,= en € 12,50 voor belangstellenden.

After presenting Isma’ilism as a gnostic system, the lecturer shall focus on the
role of the archetypes of the shadow and the wise (senex, sophos) in the
development of two important theses. First, the nature of evil in angel and man.
And second, the personalities of the Imam of Resurrection and the gnostic Satan
in the concept of the cycles of closure (satr) and disclosure (kashf). He will
examine the concordance between the Ismaeli theory of evil with the Jungian
conception and what new idea of self-realisation (or individuation) we can
expect from the comparison. A highly original approach.

Jad Hatem is Professor of philosophy, French literature and religious sciences
at the Université Saint-Joseph Beirut (Lebanon) He is the author of numerous
essays on Western and Islamic spirituality. In Lebanon, he is one of the few Jung
experts. Hatem published several essays on Jung:

• L’Echarde du mal dans la chair de Dieu, Paris, Cariscript, 1987, ch. II
• Hermann Hesse et la quête de soi, Paris, Cariscript, 1988

More info on Hatem can be found here. An interesting recent publication in
English, is his ‘Sufism and Religious Tolerance’, in: Responses of Mysticism to
Religious Terrorism. Sufism and Beyond (M. Masaeli & Rico Sneller (eds.).

During the lecture, also a text from the philosopher Tusi will be discussed. Two
pages from a book are scanned and available:

Tusi p1

https://en.wikipedia.org/wiki/Jad_Hatem
https://en.wikipedia.org/wiki/Jad_Hatem
https://en.wikipedia.org/wiki/Jad_Hatem
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://gompel-svacina.eu/product/responses-of-mysticism-to-religious-terrorism-sufism-and-beyond/
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tusi_1.png
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tusi_1.png
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tusi_2.png
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tusi_2.png


Tusi p2



John van der Steur: Jung en de

psychologische typen [online] • C.G. Jung -

IVAP

Heb je belangstelling voor mensen en hun relatiepatronen? Wil je jezelf beter
leren kennen, of je partner, je kinderen, collega’s vrienden?
In dit webinar zal de spreker ingaan op de principes van de Jungiaanse typologie
van persoonlijkheden. Die typologie kan ons helpen om betekenis en zin te geven
aan onze relaties, ervaringen, projecten en levensfasen.

Een grotere bekendheid met persoonlijkheidstypen heeft de volgende voordelen:
ze weerhoudt ons van vroegtijdig oordelen; ze helpt ons bij het ontdekken van
dat waar we goed in zijn; ze bevredigt ons verlangen om onszelf en anderen beter
te leren kennen; ze brengt onze fundamentele keuzes meer in het verlengde van
ons zelf.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

• Polariteiten in persoonlijkheidstypen: denken-voelen, waarnemen-intuïtie,
introvertheid-extravertheid.

• Vier temperamenten, acht typen en zestien subtypen.
• De kern van de persoonlijkheid.
• Je persoonlijkheidstype en je schaduw.
• Het verschil tussen de MBTI-test en ons systeem.

John van der Steur groeide op in Nederland. Als Fulbright scholar bezocht hij
het Pomona College in Californië. Hij studeerde af in de economie aan de UvA.

Na zijn studie ging hij werken bij Accenture en bediende een klantenkring in
Nederland, Engeland, België en Duitsland. Hij werkte bij Nolan, Norton & Co.,
de strategische dienst van KPMG in Nederland. Van hieruit had hij klanten in
Europa, Azië en Afrika. Na zijn verhuizing naar Austin in Texas verliet hij
Insights Benelux en begon met Polarity Consulting, LLC. Hij werkte met
individuele cliënten en met groepen en hielp hen bij het bereiken van hun
doelen. Onder die cliënten bevonden zich corporate teams en een goudwinnend
Olympisch team.
Van der Steur is auteur van The Power of Polarities: An Innovative Method to
Transform Individuals, Teams, and Organizations. Based on Carl Jung’s
Theory of the Personality. Polarity Institute 2017.

Registreren

Formulier niet gevonden



Jubileum symposium – Spirituality in

Mental Health • C.G. Jung - IVAP

Deze activiteit wordt niet door de IVAP georganiseerd, maar we maken u
graag attent op de activiteiten van bevriende en gerelateerde organisaties.

Zondag 13 december 2020

De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie bestaat 20 jaar en trakteert op
een online feestelijk symposium! Dit is gratis voor onze leden. Niet-leden betalen
het symbolische bedrag van € 20,-.

We hebben een sprankelend programma samengesteld met lezingen, omlijst
door muziek en teksten. Dat streamen we live vanuit De Salon van de culturele
vrijhaven Ruigoord, bij Amsterdam. Door het aanklikken van een link die u vlak
vóór het Symposium via email ontvangt, kunt u thuis aan het symposium
deelnemen.

(Mochten de corona-maatregelen in december dusdanig zijn dat we toch niet
kunnen live-streamen, dan ontvangt u daarvan uiteraard bericht).

Programma

11.00 – Opening door de dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter Vereniging voor
Transpersoonlijke Psychiatrie)

11.15 – Het transpersoonlijk perspectief

Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter Vereniging voor
Transpersoonlijke Psychiatrie)

De transpersoonlijke benadering van de mens staat al 20 jaar centraal in onze
vereniging, en wordt vandaag de dag in onze samenleving meer omarmd dan
dikwijls wordt gedacht. Zowel binnen als buiten de GGZ wordt meer stilgestaan
bij de betekenis van spiritualiteit & existentie, de implicaties van
grenservaringen en de integrale blik. Dit steeds breder gedragen proces krijgt
toenemend (h)erkenning en bewuste implementatie.

12.00 – Psychedelica in de psychiatrie

Joost Breeksema PhD (cand), filosoof, Universitair Centrum Psychiatrie UMCG
/ Directeur Stichting OPEN

Sinds het begin van dit millennium is er een enorme heropleving in klinisch en
neurowetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. In deze presentatie komen
aan bod: resultaten van klinisch onderzoek naar toepassingen voor
psychiatrische stoornissen, mogelijke werkingsmechanismen en therapeutische
modellen, en óf, wanneer en hoe psychedelica ingebed kunnen worden in de
GGZ.



12.45 – Lunchpauze

Muziek (ook gedurende de dag)

Marc Heijnen Sopacuwa, Jacques Platenkamp & Rob Verheul13.45 – De
Lichtende Mens Dr. Roel van Wijk (gepensioneerd celbioloog, Universiteit
Utrecht, directeur MeLuNa Research – in human biophotons in health and
disease) Twintig jaar geleden werd de Lichtende Mens zichtbaar en meetbaar.
De materialistische achtergrond van het mens-eigen fotonen patroon is
gekarakteriseerd. Het onderzoek van dit licht in verband met energie en
bewustzijn wijst op een bioveld dat niet tot de mens beperkt is, maar ook andere
organismen insluit.

14.30 – Tussen hemel en hel: religieuze ervaringen en de bipolaire
stoornis

Ds Eva Ouwehand PhD (geestelijk verzorger Altrecht, Utrecht en Hospitium
Zutphen)

Mensen met een bipolaire diagnose kunnen ervaringen hebben die inhoudelijk
sterk lijken op transpersoonlijke ervaringen of op spirituele ervaringen uit
religieuze tradities. Deze ervaringen hangen vaak samen met de diagnose en
hebben tegelijkertijd spirituele betekenis voor mensen. Hoe ziet hun worsteling
om tot interpretatie te komen eruit en wat helpt in de praktijk?

15.15 – Ervaringsgerichte interventie bij rouw

Prof. em. dr. Hans Gerding (filosoof, Universiteit Leiden & Parapsychologisch
Instituut, Utrecht)

Spontane contact-ervaringen met overleden dierbaren blijken steunend te zijn in
het rouwproces. Deze ervaringen kunnen ook geïnduceerd worden (door o.a.
ritueel, psychomanteum, EMDR) en een waardevolle interventie zijn in het
rouwproces. Het transpersoonlijke perspectief op deze ervaringsgerichte
interventie is goed verenigbaar met het ‘continuing- bonds’ paradigma dat
centraal staat in het huidige reguliere onderzoek naar rouw.

16.00 – Afsluiting door de dagvoorzitter

Drs. Odette de Theije

Inschrijving

Inschrijven leden:

Stuur een mail naar info@transpsy.nl

U ontvangt een mail met de bevestiging van uw inschrijving, en later, vlak voor
het symposium, ontvangt u een mail met de link voor het symposium.

Inschrijven niet-leden:

1. maak € 20,- over naar: NL35 TRIO 0781 4722 45 ten name van:
Ver.v.Transp.Psych o.v.v. 20 jaar VvTP

2. stuur een mail naar info@transpsy.nl



Na 1 & 2 ontvangt u een mail met de bevestiging van uw inschrijving, en later,
vlak voor het symposium, ontvangt u een mail met de link voor het symposium.



Jung en Samenleving • C.G. Jung - IVAP

Studiedag verzorgd door de werkgroep Jung en samenleving.

Inloop vanaf 10:00, aanvang 10:30, aanmelden is mogelijk tot woensdagavond
22:00 uur 17 november 2021 !

De lezingen zijn per 12 jan. ’22 als PDF beschikbaar:

• 2021-11-20_lezing_Arend_Jan_Bolhuis.pdf
• 2021-11-20_lezing_Marijke_van_Duin.pdf

Ochtendprogramma

Opening: Henk Masselink, voorzitter van onze Vereniging

Plenaire Lezing 1) Marijke van Duin: Klimaatverandering vanuit
Jungiaans perspectief

De dreiging van klimaatverandering is al vele decennia bekend, maar werd lang
niet serieus genomen. Marijke van Duin volgt sinds 2000 voor de Wereldraad
van Kerken de jaarlijkse klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties. Uit
verbijstering over het uitblijven van adequaat klimaatbeleid ging zij op zoek naar
antwoorden, en vond die in de dieptepsychologie van Jung. Zij vertelt over haar
onderzoek en de onvermoede verbanden tussen onze ‘klimaatontkenning’, de
inrichting van de westerse maatschappij en de diepere lagen in de westerse
psyche. Haar onderzoeksartikel is in 2019 gepubliceerd in The Ecumenical
Review.

Plenaire Lezing 2) Arend Jan Bolhuis: De kunst van het beleven.
Jung in de praktijk.

De IVAP heeft op theoretische niveau veel te bieden. De analytische psychologie
is echter bij uitstek een belevingspsychologie, en wel in het grensgebied van het
bewuste en het onbewuste. Een jungiaan voelt zich daar bijzonder goed thuis.
Daar kan hij/zij de jungiaanse symboliek namelijk ook echt beleven. Hij wil er
echter niet alleen interessante theoretische beschouwingen tot zich nemen, hij
wil er ook wat doen. Daarom worden onder de vlag van De kunst van het beleven
na de lunch vier workshops gehouden .

*Gezamenlijke Lunch*

Middagprogramma

Workshops (twee rondes)

Korte uitleg/aankondiging en opsplitsing in sub-zalen

A. Drie workshops rond de activiteiten van de werkgroepen

• Lezingen en interviews (Marijke van Duin)

https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-20_lezing_Arend_Jan_Bolhuis.pdf
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-20_lezing_Arend_Jan_Bolhuis.pdf
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-20_lezing_Marijke_van_Duin.pdf
https://jung-ivap.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-11-20_lezing_Marijke_van_Duin.pdf


• Klassieke media en nieuwe sociale media (Esther Kwaaitaal, Mark Koops,
Ninian Nijhuis)

• Netwerken (Theo Verheggen, Marijke van Duin, Rinus van Warven)

B. Vier workshops over ‘De kunst van het beleven. Jung in de
praktijk’. Deze workshops zijn bedoeld voor hen die actief willen meedoen. Ze
zijn niet bedoeld voor hen die enkel toeschouwer willen zijn.

• De kunst van het reizen. De reis van de held– met Anne Pauen. De Reis
van de Held is een eeuwenoud mythologisch thema, dat diep binnen in
ieder mens aan het werk is. Het beschrijft een natuurlijk proces van
bewustzijnsontwikkeling. Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis
met zijn eigen verhaal. Het doel van deze Reis is te ervaren wie we ten
diepste zijn en hoe wij in relatie staan tot de wereld om ons heen. Deze
methode is gebaseerd op de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung en de
oud Indiase Vedanta filosofie. Beide stellen het thema
bewustzijnsontwikkeling centraal. Jung noemt dit proces individuatie.

Een proces waarbij een mens wordt wie hij bedoeld was om te zijn. De Vedanta
zegt hierover: “de daadwerkelijke bedoeling van ons leven is het verwerven van
Zelfkennis.”

De Jungiaanse benadering van het heldenthema laat aan de hand van
tweeëntwintig afbeeldingen het archetypische aspect van de reis zien. Vertaald
naar hedendaags professioneel gebruik staat de reis symbool voor alle soorten
ontwikkel- en veranderprocessen, waarin een mens zich bevindt. De
dieptepsychologische aanpak van deze methode, in combinatie met systemische
werkvormen, maakt het mogelijk op een zeer praktische en toegankelijke manier
met het onbewuste te werken. De inzichten ontstaan spontaan, raken mensen
diep en zijn daardoor absoluut authentiek.

• De kunst van het lezen. De verbeeldingswereld van Gerrit Achterberg –
met Arend Jan Bolhuis. Gerrit Achterberg herschept in zijn poëzie de
mythe van Orpheus: hij probeert ‘in en door de taal de gestorven geliefde
tot leven te wekken’. Jungiaans beschouwd gaat het in zijn poëzie om de
integratie van de anima en daarmee de realisering van het Zelf. Echter,
door Achterbergs poëzie zo te interpreteren, geeft men er niet meer dan
een jungiaanse invulling aan. Men doet nog niets om het als talig
kunstwerk te interpreteren en te beleven. In deze workshop staan die
interpretatie en beleving centraal.

• De kunst van het wiel van de psychologische typen – met Barbara Miller.
In deze workshop onderzoeken we de gebaren van Jungs acht
psychologische typen: introvert en extravert, beide in combinatie met
denken, voelen, waarneming en intuïtie. We onderzoeken bovendien
gebaren die een misbalans kunnen corrigeren.

• De kunst van levende verbeelding – met Pieter de Loef. In deze workshop
gaan we met behulp van spel en beweging op zoek naar de vormgeving van
bewuste en onbewuste innerlijke thema s. We gaan al onderzoekend
vormgeven aan dat wat in ons leeft. Beweging en spel zijn bij uitstek
middelen om te ervaren en te beleven wat tot op dat moment nog
onbekend is. We laten ons inspireren door het gedachtengoed van Jung.
Hierbij kunnen archetypen of archetypische elementen, symbolen, het



gebied van de schaduw vertrek punt zijn. In deze workshop zal op een vrije,
actieve en onderzoekende manier gewerkt worden (Graag makkelijk
zittende kleding en platte schoenen aantrekken).

Plenaire discussie o.l.v. Henk Masselink

Feestelijke afsluiting met drankjes en hapjes

Formulier niet gevonden



Sri Shyamji Bhatnagar on microchrakra

psychology (studiedag) • C.G. Jung - IVAP

Op za. 23 jan. 2021 zal Sri Shyamji Bhatnagar twee webinars verzorgen voor de
IVAP. U kunt zich opgeven voor de eerste, de tweede of voor beide webinars. Dit
zal wederom via Zoom verlopen. Opgave kan hier onderaan.

Sri Shyamji Bhatnagar werd in 1936 in India geboren. Op zijn twaalfde kwam hij
in contact met zijn goeroe die hem intensief onderwees in de Svar (=adem) yoga
en Naada (=heilige klank)yoga. In 1960 emigreerde hij naar de VS. Tijdens zijn
studie filosofie, religiewetenschappen en geschiedenis ontstond een vriendschap
met Harish Johari. In 1967, toen hij tijdelijk terug was in India, ontdekte hij dat
de (ons reeds bekende) zeven chakra’s elk 21 microchakras bevatten en dat
blokkades daarbinnen een rol spelen in het lichamelijk en psychologisch welzijn.

Daarna verfijnde hij zijn ontdekking en ontwikkelde de Microchakra
Psychologie, een mix van oude wijsheid en moderne psychologie welke is
neergelegd in het boek “Microchakras, Innertuning for Psychological Well-
being”. Co-auteur is David Isaacs, Professor of Psychology in Connecticut. In het
boek wordt herhaaldelijk verwezen naar Jung.

Voordat corona pandemie uitbrak, reisde Sri driemaal per jaar de wereld rond
om zijn leerlingen te onderwijzen, Three Body Purification -retraites te
begeleiden, mensen te helpen bij gezondheids-problemen, zowel lichamelijk als
psychisch, en concerten te geven. Sinds corona geeft hij regelmatig streaming
classes via Zoom.

We hebben Sri uitgenodigd om de leden van onze vereniging te laten
kennismaken met zijn wijsheid en kennis. Hij zou in Januari in Nederland zijn
maar vanwege de pandemie vindt dat geen doorgang. De twee opeenvolgende
webinars samen zijn ook te beschouwen als een inleiding in de Microchakra
Psychologie. Sri staat bekend om zijn goede didactische kwaliteiten en de
toegankelijkheid van zijn Engelse taalgebruik. Er is ruimte om een terugkerende
droom voor te leggen. Daarnaast worden we uitgenodigd om de heilige klank aan
den lijve te ervaren. Kortom, een bijzondere en ervaringsgerichte
zaterdagmiddag.

Twee webinars:

1. Om 15:00 uur: Major causes of most psychological issues. Microchakra
psychology and its view on (blocks within) individuation process.

2. Om 19:30 uur: How dreams and sounds can help to open the blocked



microchakras to benefit this process.

Beide webinars duren ca 1,5 uur en zijn Engelstalig.

Mocht u alvast een voorproefje willen nemen dan bezoekt u de website van de
non-profit organisatie www.chakrainstitute.com Daarnaast zijn ook er
fragmenten uit de stream classes.

registratie gesloten

http://www.chakrainstitute.com/
http://www.chakrainstitute.com/


Studiedag over de dood (Hans Gerding &

Edith Plantier) • C.G. Jung - IVAP

Een fysieke studiedag in Antropia, met als thema de omgang met de dood. We
hebben twee sprekers; Hans Gerding en Edith Plantier.

Hans Gerding – De dood: paradigma-verschuiving en
contactervaringen met overledenen

In onderzoek en therapie op het gebied van rouw is er een paradigma-
verschuiving opgetreden. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw dacht men
dat een nabestaande die relatie moest verbreken (breaking bonds paradigma).
Nu staat men op het standpunt dat die relatie beter aangehouden kan worden
(continuing bonds paradigma). Dat sluit aan bij de massaal gerapporteerde
ervaringen van contact met hun overleden dierbaren. Deze ervaringen komen
spontaan en hebben, zo blijkt uit onderzoek, dikwijls een positief effect op het
rouwproces. Minder bekend is dat deze ervaringen ook geïnduceerd kunnen
worden. Hoe gebeurt dat? En zijn het werkelijk onze overleden dierbaren die
daar verschijnen?

Prof. em. dr. Hans Gerding was verbonden aan het Instituut voor
Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en was directeur van
het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Hij doet filosofisch en
wetenschappelijk onderzoek naar grenservaringen. Daarnaast voert hij in zijn
filosofische praktijk gesprekken met mensen die over dergelijke ervaringen
zingevingsvragen hebben. Tevens heeft hij een psychomanteum (spiegelstaren)
voor mensen in een rouwproces die een contactervaring met hun overleden
dierbare zoeken. Zie ook www.hansgerding.nl

Edith Plantier – Transcendente ervaringen bij sterven en
dood

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. Plato gaf in zijn boek de Staat
(Politeia) al een uitvoerig en ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van
de soldaat Er. Ook Elisabeth Kübler-Ross raakte gefascineerd door de bijna-
doodervaring en zij bracht die in de jaren zeventig weer volop in de
belangstelling. Als ervaringsdeskundige heb ik te maken gehad met bijna-
doodervaringen. Zowel als Geestelijk Verzorger als in mijn eigen leven heb ik te
maken gehad met deze en soortgelijke ervaringen. Maakt het je automatisch tot
een beter mens of zitten er ook moeilijke kanten aan? Hoe ga je om met bijna-
doodervaringen van jezelf en van anderen? Een positief kritische benadering.
Sommige ervaringen van mensen die in een stervensfase verkeren hebben onze
wereld en onze geschiedenis voorgoed veranderd. Ook “gewone” mensen kunnen
totaal onverwachte ervaringen hebben bij sterven en dood. Visioenen waarbij ze
worden opgehaald door hun lang gestorven geliefden, een snelle terugblik op het
voorbije leven, het gevoel van aanwezigheid van een kracht, plotseling licht.
Soms brengt dat degenen die meemaken tot geheel nieuwe inzichten, soms ook
staat een levens- of geloofsovertuiging in de weg bij het toelaten van deze
ervaringen. Wat komen wij zoals tegen? Hoe gaan we daar mee om?

http://www.hansgerding.nl/
http://www.hansgerding.nl/


Dr. Edith Plantier studeerde theologie in Amsterdam aan de KTHA, de UvA
en de VU. Zij was als predikant werkzaam in verpleeg- en ziekenhuizen, in de
Remonstrantse gemeente Alkmaar en in het luchthavenpastoraat op Schiphol.
De laatste negen jaar was zij vanuit de Protestantse Kerk Nederland aangesteld
voor de internationale studenten in Amsterdam. Zij kreeg bekendheid door haar
boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar
proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Daarnaast gaf zij
colleges op het gebied van praktische theologie en vrouwenstudies. Nu zij met
emeritaat is werkt zij op freelancebasis. Zij is onder andere regelmatig
voorganger in de kerkdiensten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Programma

• 10.00-10.30: Ontvangst deelnemers
• 10.45: in de zaal en introductie thema en sprekers door Henk Masselink

• 11.00: 1ste lezing Plantier (zie nieuwsbrief)
• 12.15: korte vragenronde
• 12.30: lunch

• 13.30: 2de lezing Gerding (zie nieuwsbrief)
• 14.45: theepauze
• 15.15: nabespreking Gerding/Plantier
• 16.00: afsluiting gevolgd door borrel

Er worden opnames gemaakt die later worden toegezonden aan de bezoekers.

Registratie

Formulier niet gevonden
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