Jung Instituttet København arrangerer en én-dags konference om

JUNGS TYPOLOGI
med oplæg af Preben Grønkjær og Hanne Urhøj
Typologi er et af de centrale områder inden for den jungianske psykologi, og
det område som også er mest kendt og anvendt uden for de snævre
jungianske kredse. Den Junginspirerede typetest bruges i mange
sammenhænge: af erhvervslivet, på jobcentrene, blandt virksomhedskonsulenterne og andre steder, hvor det kan være en hjælp at finde ud af,
hvordan bevidstheden er struktureret. Og typologien indgår naturligvis også
som et af de centrale grundbegreber på uddannelsen til Jungiansk Analytiker.
Denne 1-dags konference vil give et
indblik i, hvordan typologien virker
i vores hverdag. Vi har inviteret to
af vores typologi-eksperter, Preben
Grønkjær og Hanne Urhøj.
Preben Grønkjær vil give os et
overblik over Jungs typologi med
dens to indstillings- og 4 funktionstyper. Og Hanne Urhøj vil introducere os til de arketyper, som ligger
bagved og driver udviklingen af de
enkelte funktioner.
Billedet herover er fra Daryl Sharp’s
bog Personality Types

Fredag d. 4. maj 2018 kl 10 - 16.30
I Hvidehus, Valbygaardsvej 62 A, 2500 Valby.
www.hvidehus.com/

PROGRAM
Dørene åbnes kl. 9.30
Kl. 10 - velkomst
Kl. 10.15 - 11 - Foredrag af Preben Grønkjær
Indføring i Jungs Typologi
Det centrale i typologien er en hypotese om, at mennesket i sin forståelse
af verden benytter sig af fire basale bevidsthedsfunktioner: sansning,
intuition, tænkning og følelse. De fire bevidsthedsfunktioner findes hver
især i en ekstraverteret (udadrettet) og introverteret (indadrettet) variant.
Foredraget vil give en indføring i Jungs typologi og vil gennem eksempler
fra hverdagen vise, hvordan kendskabet til typologien kan afbøde
konflikter og misforståelser og dermed give grundlag for bedre og rigere
relationer.
Preben Grønkjær: Magister i idéhistorie.
Udviklingskonsulent, fagbogsforfatter og underviser
Ashridge Accredited Executive Business Coach
Valdemarsgade 32, 8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2276 3127
E-mail: Typologi-plus@mail.dk
Hjemmeside: www.typologi-plus.dk
Hent mine gratis e-bøger Typologiske funktioner i
arbejdsprocesser: https://www.smashwords. com/
books/view/617930 og C.G. Jungs menneskesyn 1
Introduktion: https://www.smashwords.com/ books/view/736800 Besøg min
facebookside om C.G. Jungs menneskesyn:
https://www.facebook.com/c.g.jungsmenneskesyn/?ref=aymt_homepage_panel

Kl. 11 - 11.15 - pause
Kl. 11.15 - 12 - Prebens foredrag fortsat
Kl. 12 - 12.30 - diskussion i plenum
Kl. 12.30 - 13.30 – Frokost

Kl. 13.30 - 14.15 – Foredrag af Hanne Urhøj
Arketyperne i typologien. Et psykodynamisk typologiværktøj.
Den amerikanske Jungianer, John Beebe har beskrevet en psykodynamisk
og arketypisk typologimodel, som kan anvendes i forhold til hverdagens
udfordringer såvel som i jungiansk klinisk praksis.
Selvom modellen er kompleks, har den vist sig at være meget anvendelig
på mange forskellige måder i klinisk praksis. Og det er modellens
anvendelse i praksis, vi skal arbejde med på konferencen og med fokus på
både det arketypiske, det psykodynamiske og det typologiske.
Hvis den arketypiske struktur er godt konstelleret i psyken, styrker det
individuationen – altså den proces, hvor vi målretter bevidsthedsfunktionerne og skal blive os selv i vores egenart. Hvis det arketypiske
omvendt er svagt konstelleret, svækker det processen.
Vi kan arbejde med Beebes model ud fra den arketypiske struktur eller ud
fra den typologiske struktur eller begge dele. Og det gode ved modellen
er, at vi kan bruge den til både analyse og intervention, ikke bare når
individuationsprocessen er svækket, men også når vi ønsker at udvikle
personligheden, og det er denne komplekse anvendelse, jeg vil introducere
til, og som vi skal arbejde med på baggrund af nogle små cases.
Hanne Urhøj: Jungiansk analytiker og supervisor
IAAP/DSAP med speciale i klassisk typologi og i en
moderne psykodynamisk version af typologien.
Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Analytisk
Psykologi, DSAP.
Hanne har siden 2009 haft praksis i Lyngby, hvor hun
tager klienter i analyse. Med udgangspunkt i John
Beebes typologi odel rådgiver Hanne også familier og
andre grupper med at sætte ord og struktur på det
psykodynamiske drama, der udleves hos den enkelte og i
gruppen. Hanne Urhøj er redaktør på
www.jung-for-alle.dk , www.psykoanalyse.nu og www.typologi.net

Kl. 14.15 - 14.45 - pause
Kl. 14.45 - 15.30 - Hannes foredrag fortsat
Kl. 15.30 - 16.30 - diskussion i plenum samt afslutning.

Praktiske
oplysninger
Medlemmer af Jung Foreningen og FPAP
kan deltage i én-dags konferencen til
medlemspris. Studerende kan deltage til
reduceret pris. Deltagelse i én-dags konferencen er obligatorisk for
kandidater ved C.G. Jung Instituttet samt for deltagere i Jung Instituttets
1-årige grundkursus, som gennem deres studieafgift har betalt for deres
deltagelse. Medlemmer af DSAP har gratis adgang.

Pris:
Inkl. frokost, kaffe og forfriskninger.
Medlemmer
Gæster
Studerende

800 kr.
1.000 kr.
375 kr.

Tilmelding er bindende og sker ved mail til institut@cg-jung.dk med
oplysning om navn og evt. medlemskab, og samtidig indbetaling til
Danske Bank reg.nr. 1551, konto nr. 1594907
IBAN
BIC/Swift

DK4630000001594907
DABADKKK

senest d. 20. april 2018. Angiv ”Typologi” og deltagernavn.
Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker
elektronisk faktura, anmodes herom i tilmeldingen med angivelse af
arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.
Der udsendes ikke bekræftelse til deltagerne. Ved overtegning modtager de
pågældende besked, og indbetalingen returneres.

