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WELKOM!
bij de Winter Nieuwsbrief van JUNGacademie Nederland!
Ken je dat gevoel, dat je gisteren naar buiten keek en de bomen nog volop in de
herfstkleuren waren, en dat je vandaag ziet dat alle bomen, ineens, kaal zijn?
Dat je, hoewel je het transformatieproces van de natuur volgt, toch een paar
stappen miste, omdat je als het ware even in slaap was gesukkeld?
Zo moet Persephone zich hebben gevoeld, de Griekse godin die, toen ze aan het
werk was op het land met haar liefhebbende moeder Demeter, door Hades
ontvoerd werd de onderwereld in. Zo komt het dat de natuur zich één seizoen,
’s winters, in volledige winterslaap houdt. Zonder Persephone, die in de
onderwereld vertoeft, is de natuur buiten stil. Het licht heeft een witzilveren glans,
zoals je die alleen in de wintermaanden ziet. De meeste mensen gaan deze periode
wat meer naar binnen, voelen zich wat verstilder. Het is de Persphone in ons, die in
de diepten van onszelf een voedingsbodem kweekt voor wat over een paar
maanden weer ontluiken mag.
Voor JUNGacademie zit de laatste les van 2015 erop, wij laden ons weer op voor een
frisse start in februari. Voordat het zover is, kijken wij in deze Nieuwsbrief
terug op de afgelopen maanden én vooruit naar wat komen gaat.
Veel leesplezier!
Eefke van der Drift en Arno Roelofs

Ten geleide
Tijger loopt op het bospad. In de verte wijst een enthousiaste toerist naar zijn zwart oranje
strepen. Tijger is moe. Tijger wil slapen. Hij komt Muis tegen. “Muis, mag ik in je bedje slapen”,
vraagt Tijger. “Mijn bedje is te klein voor jou, Tijger”, zegt Muis. “En het ligt al vol met mijn
kindertjes, 8 stuks”. “Maar ik ben zo moe”, zegt Tijger, “en iedereen wijst me na. Waar moet ik
slapen?” Vos komt erbij. “Ik weet wel een plekje”, zegt hij. “Een oude grot, al miljoenen jaren niet
gebruikt. En er staan prachtige tekeningen op de muren. Als je daarnaar kijkt, val je subiet in
slaap”. Tijger sjokt achter Vos aan. De grot zit achter Waterval, die altijd stroomt. Muis en Vos
zoeken takjes en mos voor Tijger. Ze maken een lekker bedje voor hem. Tijger legt zijn moede
hoofd te ruste. Eindelijk slapen. Eindelijk rust.
Tot in het voorjaar, Tijger.

JUNGacademie Colleges
Op 18 oktober j.l. vond het eerste JUNGacademie college plaats. Hans Huisman hield een
voordracht over het Rode Boek van Jung. Hans nam de enthousiaste toehoorders gedurende de
dag mee op een inspirerende reis. Een voettocht, zoals hij het noemde. We liepen in de
voetsporen van Jung, Dante, Goethe en Niezsche. We leerden over de verinnerlijking, die zich
vanaf pakweg ons 36ste levensjaar voltrekt en die raakt aan onze persoonlijke mythe, de
lotsbestemming die we leven. Zoals Jung zegt in het Rode Boek: “Ik werd gedwongen mij in alle
ernst af te vragen: “Wat is de mythe, die jij leeft?”. We werden uitgedaagd de strijd met onze
persoonlijke Held aan te gaan… en soms weerhield ons Ego ons daar nog van!
En tenslotte leerden we over het Kind, dat wordt geboren in ieder van ons.
Een enorm inspirerende dag, waarvoor we Hans hartelijk danken.
Op zondag 20 maart 2016
pakt Hans de draad op waar hij is gebleven.
In een nieuw JUNGacademie college over het Rode Boek zal hij verder ingaan op de diepzinnige
en wijsgerige teksten daarin.
Inschrijven voor dit boeiende college kan nog steeds.
Zorg dat je er op tijd bij bent, want… vol = vol!

JUNGacademie Colleges - Vervolg
Op 22 november j.l. was het de beurt aan Zelda Hall in het tweede JUNGacademie college.
Zelda gaf een workshop waarin de kinderdroom centraal stond, nauw verbonden met ons
lichaam en levensmythe. Heeft ieder van ons niet een kenmerkende droom of herinnering
uit de kindertijd die altijd, ook toen we allang volwassen waren, met ons is meegegaan?
Langs Arnold Mindells idee van de ‘dreambody’ liet Zelda de deelnemers aan de workshop
ervaren wat de bestemmende invloed van zo’n kinderdroom of - herinnering is, hoe deze
verbonden is met onze levensmythe en hoe je de inzichten die daar toen al in verborgen
lagen, kunt gebruiken in je verdere leven. Daarbij vertelde Zelda ons ook haar boeiende,
eigen verhaal, en gaf ons tot slot nog de tip op onze dromen te letten de komende nachten.
Wat een mooie en verrijkende dag was het – één voor herhaling vatbaar!
We willen Hans en Zelda nogmaals bedanken voor de twee prachtige colleges!

INFORMATIEDAG JUNGACADEMIE 2016
Op zaterdag 16 april 2016 is er weer een informatiedag voor het aankomende
studiejaar 2016-2017. Op deze dag geven we informatie over de studie tot Analytisch
Therapeut, kun je kennismaken en sfeer proeven, en geven we een voordracht waarbij je
een voorproefje krijgt van de inhoud van de colleges en workshops.
Iedereen is van harte welkom!

INFO dag
datum: zaterdag 16 april 2016
locatie: Brouwersgracht 270A - 1013 HG - Amsterdam.
tijd: van 13.00 tot 16.00 uur (om 13.30 voordracht)

KERSTWENS
Namens JUNGacademie Nederland wensen wij, Eefke en Arno, jullie allen hele fijne
feestdagen en een inspirerend 2016!
Wij danken allen die JUNGacademie, verinnerlijking en het leven van je levensmythe,
een warm hart toedragen.
Wij wensen dat iedereen in het nieuwe jaar zijn eigen vonk vinden mag…!

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!
Eefke en Arno

