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WELKOM!
bij de eerste Nieuwsbrief van JUNGacademie Nederland!
In deze nieuwsbrief vind je informatie over onze nieuwe colleges, nieuwe website, voeding
van binnenuit … en nog veel meer!
Wij wensen je veel leesplezier. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons
dan even weten. Wij vinden het leuk als je de nieuwsbrief doorstuurt aan andere
geïnteresseerden!
Arno Roelofs en Eefke van der Drift

Ten geleide
Een koe en een reiger, vreedzaam naast elkaar in het weiland. De koe is volledig koe, de
reiger volledig reiger. Ze hebben geen gedachten over zichzelf, noch over de ander. Toch
leven ze vreedzaam naast elkaar. Ze zíjn zichzelf. Het is voor mensen vaak moeilijk om
helemaal zichzelf te zijn en vreedzaam naast een ander te leven. Om contact te maken met
de ander, moet je eerst contact maken met jezelf. Wat heb jij nodig om volledig JIJ te zijn?
Waarnaar verlangt jouw ziel?

Herfst
Het is bijna herfst. De zomer was heerlijk. Wij
genoten van het leven buiten en het uitbundig
zonnige weer. Wij konden weer opladen na alle
drukte van het afgelopen jaar, waarin wij van start
gingen met het eerste jaar van
JUNGacademie Nederland.
En nu dan… bijna herfst. De boom voor het huis
kleurt al een beetje aan de randen van de blaadjes
en het wordt frisser buiten. Tijd om naar binnen
te gaan! Letterlijk en figuurlijk. Naar binnen gaan
betekent je bezig houden met wat daar binnen
‘beweegt’. ‘Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar
binnen kijkt, ontwaakt’, zei Jung. De herfst is een
seizoen voor innerlijke voeding. Hoe
JUNGacademie aan die voeding een bijdrage
levert, lees je hierna!

NIEUW!
JUNGacademie Colleges!
Met ingang van dit academiejaar introduceren wij de JUNGacademie
Colleges. Op een aantal zondagen per jaar zullen wij inspirerende en
voedende colleges aanbieden over een ‘Jung’-gerelateerd onderwerp.
Op zondag 18 oktober gaan we van
start! Wij zijn er trots op dat ons
eerste college zal worden gegeven
door Hans Huisman. Hij heeft het
fameuze Rode Boek van Jung in
het Nederlands vertaald en heeft
hierdoor ook een persoonlijke
transformatie doorgemaakt.
Het Rode Boek van Jung gaat over
het verlangen van de mens
zichzelf te worden, een ‘nieuwe
mens’ te worden. Het
bijbehorende transformatieproces
noemt Jung ‘individuatie’. Jung
werkte aan het Rode Boek in een
periode van diepe persoonlijke
groei.
Inschrijven voor dit boeiende
college kan vanaf nu. Zorg dat je er
op tijd bij bent, want… vol = vol!
Dit college vindt een vervolg op 20
maart. Hans zal dan verder ingaan
op de schitterende inhoud van het
Rode Boek!

Op zondag 22 november zal Zelda Hall, psychologe en therapeute, een
droomworkshop geven onder de titel:
‘Kinderdroom, lichaam en levensmythe’.
Onder andere aan de hand van de werken van Arnold Mindell zal deze
middag worden onderzocht hoe dromen zich manifesteren in het lichaam en
hoe dit verband houdt met onze levensmythe of rode draad in ons leven. Wil
je meer van je (kinder)dromen weten? Ben je benieuwd naar je levensmythe?
Schrijf je dan nu in voor deze boeiende workshop!
Meer informatie over onze colleges is op onze (vernieuwde!) website te
vinden. http://www.jungacademie.nl/Lezingen/Workshops/Het-Rode-Boek/

STUDENTEN
Onze tweedejaars studenten zijn op
woensdag 9 september weer vol goede zin
en inspiratie van start gegaan met het
tweede jaar van hun opleiding tot
Analytisch Therapeut. Wat is er veel met
ze gebeurd in het afgelopen jaar; een
jaar dat ze vlak voor de zomer afsloten
met prachtige individuele, hele
persoonlijke presentaties. Veel beweging,
veel transformatie, op allerlei vlakken. Dit
jaar zullen ze nog meer naar de diepte
gaan, nog meer ‘naar binnen’.
Past goed bij dit jaargetijde 

De week daarvòòr waren de nieuwe eerstejaars studenten aan de beurt.
Een hele leuke, gemotiveerde groep, met weer een hele nieuwe, frisse energie.
Wij wensen alle studenten zo aan het begin van het academiejaar
een heel fijn studiejaar toe!

NIEUWE WEBSITE
Tenslotte heeft JUNGacademie Nederland de afgelopen tijd hard gewerkt aan een
nieuwe website, voor nog meer toegankelijkheid en helderheid.
En hij is in de lucht! Met nog meer informatie, nieuwsberichten, interessante
achtergrondinformatie en leuke foto’s van onze prachtige locatie aan de
Brouwersgracht in hartje Amsterdam!
Neem gerust eens een kijkje op
www.jungacademie.nl

Aan alle lezers van deze nieuwsbrief, geïnteresseerden, Jung-liefhebbers:
Als je vragen of opmerkingen hebt, horen wij dat graag!
Graag tot ziens op JUNGacademie Nederland!

Arno en Eefke

