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 Denne endags-konference er en præsentation af en PhD afhandling. Henriette Heide-Jørgensen 
blev i foråret 2019 PhD fra University of Essex, PPS, på afhandlingen:  
 
‘Revisiting Jung’s Psychology of Religion in the Light of the Relational Turn and the 
Resurgence of Religion in Organized Forms’  
Afhandlingen har to ben:  
Refleksioner over de udviklinger i synet på religion og religionernes plads i samfundet og det 

enkelte individs psykologiske habitus og udvikling, som har fundet 
sted siden Jungs død for snart 60 år siden. Hvad betyder disse 
ændringer for Jungs religionspsykologi?  
Det andet ben er klinisk og ved hjælp af en case præsentation 
præsenteredes et teoretisk supplement til Jungs religionspsykologi.  
Dagens to forelæsninger vil præsentere de to ben. Afhandlingens 
fokus er især den rolle som organiseret religion stadig synes at spille, 
på trods af at den siden midten af 1800-tallet gentagne gange er 
erklæret afgået ved døden.  
Henriette Heide Jørgensen, Jungiansk analytiker (IAAP), PhD fra 
University of Essex, Department of Psychosocial and 
Psychoanalytical Studies. Analytisk praksis i Nordborg, uddannet 
teolog og præst.  

Tidsplan for lørdag den 7. nov. 2020:  
10-10.15: Velkomst  
10.15-11.00: Symbolsk arbejde, hvor der arbejdes med begreberne/fænomenerne spiritualitet 
og religion.  
11.00-11.30: Plenum med tilbagemeldinger fra symbolsk arbejde.  
 
11.30-11.45: Pause  
 
11.45-13.00: 1. forelæsning:  
”Times have changed - Jungs religionspsykologi i lyset af en forandret indstilling til religion 
og psyke.” (se mere side 3)  
 
13.00-14.00: Frokost  
 
14.00-14.45: Symbolsk arbejde: deltagerne går sammen to og to og fortæller hver om en 
oplevelse med religiøst indhold, der har gjort indtryk på dem (det behøver ikke at være en egen 
oplevelse, man må gerne fortælle om noget, man har set, læst eller hørt. Formålet er at reflektere 
over, om og hvordan form og indhold måtte hænge sammen.  
 
14.45-15.00: Pause  
 
15.00-16.10: 2. forelæsning:  
”En mulig funktion af organiseret religion i det terapeutiske rum.” (se mere side 3)  
 
16.10-16,30: afsluttende fælles drøftelse.  
 



Times have changed - Jungs religionspsykologi i lyset af en forandret 
indstilling til religion og psyke.  
Jungs religionspsykologi er arketypisk funderet, den er individualistisk og erfaringsorienteret 
med en tendens til at underkende organiserede former for religionens rolle, i hvert fald i det 
vestlige samfund. Men i de næsten 60 år der er gået siden Jung død har tiden budt på forandringer 
i synet på religion, både i samfundsrelevans og forståelse af fænomenet. Den almindelige 
antagelse, at vi lever i sekulariseringens tidsalder, er blevet udfordret af det, der er blevet 
benævnt ’The Resurgence of Religion’.  
Også synet på psyken har undergået forandringer, således at vi i dag er meget mere 
opmærksomme på relationens formative betydning både intrapsykisk og interpersonelt. En 
vending, der er blevet døbt ’The relational turn’.  
Begge forandringer kalder på overvejelser over, hvordan de påvirker Jungs religionspsykologi.  
Oplægget vil indlede med en introduktion til Jungs religionspsykologi og derefter vil de 
forandrede forudsætninger blive præsenteret.  

 
En mulig funktion af organiseret religion i det terapeutiske rum  
I dette oplæg vil jeg teoretisk begrunde den hypotese, at i en psykologisk kontekst kan symboler 
fra organiseret religion tjene som individuelt valgte containere mens transformationen af den 
relationelt dannede psyke (komplekser) finder sted.  
Psykologisk transformation kan betragtes som en trefaset proces:  
Opløsning af eksisterende komplekser - en liminalitetsfase - og en genopbygning af nye former for 

komplekser (komplekser præsenterer sig i symbolske former).  

I liminalitetsfasen, der er karakteriseret af at være hverken eller, kan symboler fra organiseret 
religion fungere som midlertidige symboler, der kan containe individet i denne orienteringsløse 
fase. Symbolerne er ikke spontant producerede symboler fra det ubevidste, men vælges bevidst af 
den enkelte blandt den organiserede religions symboler. Og når processen når til ende har de 
organiserede religiøse symboler gjort deres arbejde og returneres så at sige.  



Praktiske oplysninger  
Kursusledere: arrangementsgruppen v. Tusse Weidlich, Inger Jacobsen, Martin Klitgaard og 
Christel Bormann.  
Tid og sted: lørdag den 7. nov. 2020 i Hvidehus, Valbygaardsvej 64 A, Valby  
Pris: Inkl. frokost, kaffe og forfriskninger.  
1.000 kr. for medlemmer af Jung Foreningen, 1.200 kr. for ikke-medlemmer. Studerende: 700 kr.  
(NB! Kandidater ved Jung Instituttet har betalt på forhånd, og medlemmer af DSAP har gratis 
adgang)  
 
BEGRÆNSEDE PLADSER - TILMELDING ER NØDVENDIG!  
Tilmelding er bindende og sker ved e-mail, mærket ”Religion” til konference@cg-jung.dk med 
oplysning om navn og evt. medlemskab, og samtidig indbetaling til Danske Bank reg.nr. 1551, 
konto nr. 1594907 senest d. 12.10. 2020.  
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.  
 
Med venlig hilsen  
 

Studieledelsen ved C.G. Jung Instituttet København og 

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, DSAP. 
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