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Mandala, malet af en af Jungs patienter

1-årigt grundkursus i Analytisk Psykologi
Baseret på Jungiansk teori og praksis

Kursusbeskrivelse:

Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til
grundbegreberne i den analytiske psykologi og give
forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre
verden interagerer og har indflydelse på
- alle aspekter af psykologisk udvikling
- relationelle evner i arbejds-, gruppe- og 		
familiesammenhænge.
- komplekse problemstillinger i individet og 		
kulturen.
Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet og ved andre medlemmer af DSAP.

1. Seminar d. 17. - 19. februar 2023
-

Velkomst og præsentation
Psykens struktur
Jeget
Typologi
Eventyr

2. Seminar d. 17. - 19. marts 2023
-

Skyggen
Persona
Arketyper

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til C.G. Jung Instituttets videregående
uddannelser til hhv. Jungiansk psykoterapeut MPF
og Jungiansk analytiker IAAP.

Målgruppe

1) Ansøgere til C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser, hvor grundkurset udgør basis år. Se krav til
optagelse på næste side.
2) Psykoterapeuter eller andre i sundhedssektoren,
ansatte i HR-afdelinger, lærere, pædagoger m.fl.,
som har brug for ny inspiration / efteruddannelse i
den jungianske psykologi.

Magritte: Decalcomania

3. Seminar d. 21 - 23. april 2023
-

Symboler og symboldannelse
Drømme

Kursets indhold

Den teoretiske del består af en indføring i teorier om
psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser,
symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen mm.
Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori
(Jung, Neumann, von Franz m.fl.) samt nyere jungianske teoretikere (Samuels, Asper, Kalsched, Skogemann, Vedfeldt m.fl.).
Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som
i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske
univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.
Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig
opgavebesvarelse på 5 - 10 sider så fremt man vil
søge ind på C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser til hhv. Jungiansk psykoterapeut MPF og
Jungiansk analytiker IAAP.

Kursusform

Kurset er primært internatsophold på Villa Fjordhøj,
dog foregår kurserne i maj og oktober som eksternat
i Hvidehus Valby, se beskrivelserne på side 4.
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4. Seminar d. 12. - 14. maj 2023
Eksternat i Hvidehus
Dag et:
En dags konference åben for kursister og
kandidater ved Jung-instituttet, medlemmer af
DSAP og gæster. Temaet varierer, og ofte vil
der være oplæg fra fremtrædende udenlandske
jungianere, hvorfor konferencesproget i de
tilfælde vil være engelsk.
-

Dag to:
Livets stadier og individuation
Udvikling fra undfangelse til midtlivet
Udvikling i anden livshalvdel

-

Dag tre
Præsentation af kravene til essay’et
Komplekser

5. Seminar d. 15. - 17. september 2023
-

Det sorte selv
Eros og Thanatos
De tidlige forsvar
Grundbristen
Traumer

Optagelseskrav:

Ansøgerne skal have en relevant grunduddannelse,
som falder inden for målgruppen (se side 2) samt
mindst 2 års arbejde inden for området.
Hvis man efterfølgende vil optages på C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser til hhv. Jungiansk
psykoterapeut MPF og Jungiansk analytiker IAAP,
er der ved denne optagelse ekstra krav til grunduddannelsen. Vi henviser til hjemmesiden https://
cg-jung.dk/cg-jung-institut-kbh/uddannelse/.
Vi kan også kontaktes på institut@cg-jung.dk

Gaudi, La Pedrera, Barcelona

6. Seminar d. 6. - 8. oktober 2023
Eksternat i Hvidehus
-

Dag et:
Animus og anima
Køn
Dag to og tre:
To dages konference åben for kursister og
kandidater ved Jung Instituttet, medlemmer af
DSAP og gæster. Temaet varierer, og ofte vil
der være oplæg fra fremtrædende udenlandske
jungianere, hvorfor konferencesproget i de
tilfælde vil være engelsk.

7. Seminar d. 10. - 12. november 2023:
-

Individuation og Selvet
Jungiansk analytisk praksis
Præsentation af Essays
Gallamiddag

Egenterapi:

Deltagerne opfordres til at gå i regelmæssig egenterapi hos en jungiansk analytiker IAAP. Vil man
søge optagelse på C.G. Jung Instituttets videregående
uddannelser, er der krav om egenterapi: 30 timer ved
ansøgningsfristen og 50 timer ved studiestart.

Normal plan for seminar ved internater:

Plan for konferencer i maj og oktober:

Fredag

10.00 oplæg og diskussion 14.00 oplæg og diskussion
17.00 Slut
13.00 frokostpause

10.00 teori og praksis
12.30 frokostpause
15.00 teori og praksis
18.30 aftensmad
20.00 film

Lørdag

09.00 drømmematrix
10.00 teori og praksis

12.30 frokostpause
15.00 teori og praksis
18.30 aftensmad
20.00 symbolsk arbejde

Søndag

09.00 drømmematrix
10.00 teori og praksis
12.30 frokostpause
Hjemrejse efter frokost

Plan for dag to og tre i maj samt dag et i
oktober:
10.00 Teori og praksis
13.00 frokostpause

14.00 Teori og praksis
17.00 Slut

Ret til ændringer forbeholdes
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Praktiske oplysninger:

Internaterne forgår på kursuscentret Villa Fjordhøj,
Rådmandsvej 23B, 4230 Skælskør.
Tlf. 58 19 14 51
e-mail: villafjordhoej@stofanet.dk
https://villafjordhoej.dk/

Ved framelding senere end dette tilbagebetales
depositum ikke.
Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart
skal 50% af kursusafgiften betales. Ved afbud
senere end 48 timer før kursus-start skal 100% af
kursusafgiften betales. Hvis grundkurset aflyses
inden start af C.G. Jung Instituttet, tilbagebetales
depositum fuldt ud.

Minimum 12 og
maksimum 20
deltagere.
Ansøgningsfrist
senest 1. oktober
2022.
Villa Fjordhøj

Eksternaterne foregår i terapihuset Hvidehus,
Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby.
Tlf. 2485 0148 eller 5070 5226
email: info@hvidehus.com
http://hvidehus.com/

Villa Fjordhøjs have

Procedure ved ansøgning:

Ansøgningensformular findes på https://cg-jung.
dk/cg-jung-institut-kbh/kursus/
Alternativt kan en skriftlig ansøgning sendes til
institut@cg-jung.dk.
Ansøgeren vil herefter blive inviteret til en personlig
samtale med 2 medlemmer af optagelsesudvalget.
Husk yderligere krav til optagelse, hvis man vil
optages på C.G. Jung Instituttets 4-årige uddannelse
til jungiansk psykoterapeut MPF, hhv. den 6-årige
uddannelse til jungiansk analytiker IAAP.
Når ansøgningen er godkendt, indbetales depositum, hvorefter tilmelding er bindende.
Depositum og efterfølgende kursusafgifter indbetales til nedenstående konto nr:
Danske Bank
reg. nr. 1551, konto nr. 1594907

Hvidehus, undervisningslokale

Kursusafgift: 36.000,- kr dækker deltagelse i
kurset, ved internater kost og logi i delt dobbeltværelse, ved eksternater frokost. Kursusafgiften
betales således:
Depositum: 6.000,-kr.

IBAN: DK4630000001594907
BIC/Swift: DABADKKK
Venligst anfør navn på indbetalingen
C.G. Jung Instituttets hjemmeside:
https://cg-jung.dk/cg-jung-institut-kbh/

Restbeløb: 2 rater à 15.000,-kr, betales senest d.
15.01.2023 og d. 15.08.2023

Tillæg for enkeltværelse: 600,-kr. pr. gang, i alt 3.000
kr., som tillægges de to 2 rater.

Ved evt. framelding:

Hvis tilmeldingen annulleres før 1. december 2022,
tilbagebetales 5.000,- kr. af depositum.
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Med venlig hilsen

C.G. Jung Instituttets Studieledelse

