Symbolische psychologie op
basis van C.G. Jung 1e jaar:
Introductiecursus
basisbegrippen en
psychische dynamieken
Module 1.06

OPZET EN INHOUD
Jungs psychologie is een uniek instrument dat je helpt om in de praktijk van alledag zowel
jezelf, de ander en de maatschappij te begrijpen, en het geeft een mensbeeld dat ook een
spirituele dimensie heeft. Begrippen die in zijn psychologie gebruikt worden, zijn deels in
het algemeen spraakgebruik opgenomen, maar hebben een andere betekenis gekregen dan
Jung oorspronkelijk bedoelde. In dit jaar gaan we terug naar de bron, naar het ontstaan van
de begrippen, de groeiende inzichten van Jung, en hoe hij zelf de begrippen in de praktijk
gebruikte. Dat alles wordt geïllustreerd aan veel voorbeelden uit het dagelijks leven, zodat
je meteen de theorie in de praktijk kunt herkennen en gaan toepassen.
De lessen zijn klassikaal en beslaan 12 dagdelen.
Inhoud van de lessen
Les 1:
Les 2:
Les 3:
Les 4:

Les 5:
Les 6 :

Les 7:
Les 8:

Inleiding in de psychologie van Jung
Inleiding in de psychologie van het onbewuste. Archetypen.
Nadere uitwerking van het idee archetypen.
De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen, deel 1.
De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen, deel 2.
Instinct en archetype.
Inleiding op de psychologie van het bewustzijn.
Psychologische begrippen met betrekking tot het functioneren van het
bewustzijn: Persoonlijk Bewuste, Ego, Zelf, Persona, Schaduw en Individuatie.
Animus en Anima : over het vrouwelijke in de man en het mannelijke in de
vrouw
Het projectiemechanisme en de samenhang met de psychologie van de
overdracht.
Het individuatieproces en het verschil tussen de bewuste en onbewuste mens
in het dagelijks leven.
De typenleer van Jung, deel 1.
Introvert en extravert.
De typenleer van Jung, deel 2.
De rol van de inferieure functie.

Les 9:

Les 10:
Les 11:
Les 12 :

Jungiaanse droomduiding, deel 1. Na de introductie gaan we dromen duiden.
Hiervoor kunnen eigen dromen worden ingeleverd, die in de groep als
voorbeeld worden uitgewerkt.
Droomduiding deel 2: dromen in de praktijk. Duiding aan de hand van
ingeleverde dromen van studenten.
Synchroniciteit en holisme.
Paranormale dromen: experimenten en ervaringen.
De paranormale droom in het therapeutisch proces.

De opleiding wordt vervolgd met:
2e jaar: Werken met het onbewuste
3e jaar: Projectie en synchroniciteit. Van gezinsdynamieken tot maatschappelijke processen.
De opleiding is puur psychologisch en wordt door Stichting Odrerir verzorgd. Voor
studenten aan de Academie voor Toegepaste Astrologie zijn de eerste driejaar van deze
opleiding integraal deel van het curriculum.
Verdiepingsjaren zijn:
De ontwikkelingsgeschiedenis van symboliek. De symboliek op de Tarot en werken met
tarotkaarten als taal van het onbewuste.
Psychologie en mythologie. De vele dimensies van de mythologie, de ontwikkelingsstadia
van de mythologie en de parallellen met je eigen individuele groei.
Verdiepingsmodules zijn:
Wereldbepalende Machtsstructuren: psychologie en geschiedenis van de huidige
machtsverhoudingen in de wereld; een onthullende eye-opener.
De Financiële Wereld: psychologie en geschiedenis van het moderne financiële systeem,
inclusief de schaduwkant ervan.
Deze twee modules vormen samen een twee-eenheid maar zijn elk afzonderlijk een geheel.

Aanmelden: via de website van Asfaloth:
https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-opleiding-psychologie/
Lesdata: Zie https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/odrerir-data-en-tijden/
Lesruimte open: een half uur voor aanvang van de lessen.
Nadere informatie: info@asfaloth.nl
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