
Program 2011 / 2012

Glasmosaik fra domkirken i Chartres, Frankrig



Velkommen til sæsonen 2011 / 2012
i Jung Foreningen, København!
Det glæder os at præsentere det nye program for 2011-12.

Vi har aldrig før haft så mange arrangementer på en sæson! Vi har hele 3 
studiekredse, filmseminaret, som efterhånden er blevet en fin tradition, 
samt vores sædvanlige drømmegruppe - og så herudover en lang række 
foredrag. Vi håber, at I vil sætte pris på vores høje ambitionsniveau.

Vi har i den kommende sæson bl.a. valgt at vende tilbage til nogle traditionelle jungianske temaer. Vi 
gentager således - efter en del år - den populære studiekreds om grundbegreber, og vi har emner som 
komplekser, drømme, eventyr og alkymi, de to sidstnævnte i studiekredse til foråret. 
Herudover har vi et lille tema om alder med 3 foredrag om hhv. “Aspekter af  den 3 livsalder”, 
“Kreative processer i den aldrende hjerne” samt “Menopause”.
Og endelig har vi en række spændende foredrag og seminarer om forskellige emner, fortolket ud fra 
en jungiansk forståelse. 

God fornøjelse og på gensyn.
Bestyrelsen for Jung Foreningen, København
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MEDLEMSPRISER. Priser/år:
Enkeltmedlemmer.................................150
Par............................................................200
Foreninger/Institutioner......................400
Pensionister/Studerende......................100
Indbetales på giro eller ved indgangen.
Kvitteringen er dit medlemsbevis. 
Medlemsskabet løber fra 1.9.2011 til  31.8.2012

TILMELDING
På telefon 3881 6681, eller mail: 
misser.berg@mail.dk eller ved indbetaling på 
Giro nr. 992-1842, Jung Foreningen
v/Lars Hansen, Lærkehegnet 155, 2670 Greve 
Tilmelding er ikke obligatorisk bortset fra 
til filmseminaret, studiekredsen med Aksel 
Haaning og drømmegruppen. Man kan be-
tale ved indgangen.

KLIPPEKORT Kun for medlemmer!
Køb et klippekort med  5 klip til 325 kr og få ét 
foredrag GRATIS! Kortet købes ved indgangen. 
Du kan købe så mange kort, du vil. 
Kortet gælder også i efterfølgende sæsoner.

MEDLEMSFORDELE
Som medlem af  foreningen:
-  støtter du foreningen i dens arbejde og  
   fortsatte beståen
-  kan du gå til alle arrangementer til reduceret  
 pris 
-  er du sikret løbende orientering om  
 foreningens aktiviteter
-  får du automatisk Programmet og Nyheds- 
 brevet tilsendt med posten

TELEFON
Ring til Jung Foreningen på

3881 6681
Telefonen befinder sig hos Tusse Weidlich, som 
på telefonsvareren oplyser om arrangemen-
ter mv. Du er altid velkommen til at indtale en 
besked. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

www.cg-jung.dk

Lars HansenMisser Berg Lilla Monrad Tusse WeidlichThomas NordbyKatrine Friis
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Misser Berg, jungiansk 
analytiker IAAP med 
privat praksis i Allerød. 
Er uddannet ved C.G. 
Jung Instituttet i Køben-
havn med supplerende 
uddannelse i London og 
Berlin. Studieleder ved 
C.G. Jung Instituttet 
samt bestyrelsesmedlem 
i Selskabet for Analy-
tisk Psykologi. Medlem 
af  bestyrelsen i IAAP. 
Formand for Jung 
Foreningen, København.

KOMPLEKSER 
Foredrag nr. 1 v/Misser Berg

Ordet kompleks er blevet daglig tale. Vi forbinder normalt komplekser med 
mindreværdskomplekser. Men i den analytiske psykologi er komplekser 
meget mere end mindreværdskomplekser. Faktisk består psyken af  en lang 
række indbyrdes forbundne komplekser, som indgår i et dynamisk samspil 
med hinanden. 
Komplekser kan være både positive og negative, men det er, når de er eller 
bliver negative, at vi bliver fanget af  dem. Så dukker de op, hver gang vi har 
en ubærlig oplevelse eller bliver overvældet af  et krav fra vores omgivelser, 
som vi ikke kan håndtere. De kan f.eks. sørge for, at “klappen går ned”, eller 
at vi siger de forkerte ting på det forkerte tidspunkt osv. 
Et negativt morkompleks kan f.eks. give følelser af  forladthed, skam, skyld 
og håbløshed - en følelse af  at mangle retten til vores egen eksistens. Et 
negativt farkompleks kan f.eks. give os en konstant følelse af  mindreværd. Vi 
oplever, at vi ikke kan gøre noget ordentligt, det er aldrig godt nok. 
Vi kan blive bundet af  både positive og negative komplekser, men komplek-
serne rummer også en vigtig udviklingsdynamik, hvis vi tager udfordringen op. 

I foredraget vil vi se på forskellige teoretiske beskrivelser af  komplekser og 
på, hvordan vi kan arbejde med dem, så de mister deres magt over os.

Dato: Torsdag d. 15. september 2011, Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Lars Hansen er cand.
scient. i matematik 
og mangeårig kasserer 
i Jung Foreningen 
København

STUDIEKREDS OM 
GRUNDBEGREBER  
Arrangement nr. 2 v/Lars Hansen 

C.G. Jungs opfattelse af  det psykiske system. Det 
bevidste, det personlige og kollektive ubevidste.  
Jeg’et, Personaen, Skyggen og Selvet.  Kompleks-
er og arketyper.  Introduktion til de psykologiske 
typer.  Uddeling af  type-tests.
 Torsdag d. 29.09. kl. 19:30 - 21:30

Opsamling af  type-tests.  Trin i individuationsprocessen, og nogle af  de ar-
ketypiske symboler knyttet til disse.                                    
Torsdag d. 6.10. kl. 19:30 - 21:30

Introduktion til Jungs tolkningsprincipper anvendt på eventyr/drømme. 
Torsdag d. 13.10. kl. 19:30 - 21:30

Dato: Torsdage den 29. september, 6. og 13 oktober 2011 
Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris pr. gang: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)
Pris for alle 3 aftener: Kr. 200,- (Gæster kr. 300,-)

Link til IAAP’s 
hjemmeside: 
www.iaap.org

Jung Foreningen 
København: 
www.cg-jung.dk
Jungs Venner i 
Aarhus: 
www.jungsvenner.
dk
Jung Foreningen 
Syddanmark: 
www.cg-jung.dk



ASPEKTER AF DEN 3. LIVSALDER:  
vitalitet – velvære – visdom som elementer 
af  individuationsprocessen 
Foredrag nr. 4 v/Hartmut Solmsdorff

Livets længde og livets stadier har forandret sig. Man er godt i gang med at 
tale om en ”3. alder” som et resultat af  moderniteten og folkesundheden. 
Samtidig har den nutidige aldersforskning på afgørende vis forandret vort 
syn på aldringsprocessen.
Skal denne ”3. alder” nu forstås som en forlængelse af  arbejdslivet, en 
fortsættelse af  ”business as usual” med mere præstation, mere stress, mere 
succes – som det politiske system gerne vil have det?
Eller er denne ”3. alder” en forholdsvis ny livsfase, en fase med selvrefleksion 
og kultur-arbejde, som C.G. Jung allerede påpegede i et essay fra 1930 ”Die 
Lebenswende / Stages of  Life” men også i mange andre publikationer.
Denne nye livsfase og dens udfordringer kaldte Jung for ”individuation”, 
og han betragtede den som en proces, hvor jeget mødes og konfronteres 
med den store arketype ”Selvet”. Dette møde manifesterer sig i symboler og 
kan medføre en afgørende forandring af  personligheden, hvor de kollektive 
normer og værdier ikke længere ureflekteret dominerer menneskets liv og 
dets handlinger. 
Foredraget vil - med udgangspunkt i aldersforskning – fremstille og disku-
tere forestillingen om en ”individuationsproces” som ikke længere betragtes 
som et elitært anliggende, men som en proces, der vedrører alle, som træder 
ind i denne livsfase.
Kan den 3. livsalder forstås som en alkymistisk proces, der indebærer ele-
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Hartmut Solmsdorff  er 
mag. art.; cand. mag. 
jungiansk analytiker  
IAAP med privat 
praksis på Vesterbro-
gade i København. 
Tidligere underviser på 
CBS, KUA og andre 
højere læreanstalter. 
Yderlige informationer : 
www.jungiansk-terapi.dk

Ingela Romare, svensk 
filmskaber (med mere 
end 50 dokumentar-
film bag sig) såvel som 
jungiansk analytiker 
IAAP, uddannet på 
C.G. Jung Instituttet i 
Zürich.

Begrænset del-
tagerantal (max. 
12 personer.) 
Forhånds-
tilmelding nød-
vendig

MØDE MED MARION WOODMAN 
Filmseminar 
Arrangement nr. 3 v/ Ingela Romare
Ingela Romare, filmskaber og jungiansk analytiker (IAAP), fortæller om sine 
møder med den canadiske analytiker Marion Woodman, viser film om hende 
og diskuterer hendes tanker om ”The Feminine”, ” Presence” og ”Addic-
tion”.
”Jeg mødte Marion Woodman første gang i efteråret 1996. Allerede på det 
tidspunkt blev vi enige om, at vi skulle gøre noget sammen, at jeg skulle filme 
hende og hendes arbejde omkring ”The Feminine”. Årene gik, og andre ting 
kom i vejen, både arbejde og sygdom – Marion har gang på gang været tæt på 
døden. Men i september 2008 skete det i sammenhæng med, at Marion holdt 
et seminar i Einsiedeln i Schweiz.
Jeg er utrolig glad for, at jeg kan gøre mødet med Marion nærværende gen-
nem filmen. Dér opleves hun så levende – med sin kraft, glans, humor og 
frem for alt sin indtrængende opfordring til os om at turde være nærværende 
i vore liv.”
(Filmen er ikke tekstet, men Marion taler et tydeligt engelsk.)
Ligesom sidste år ser vi filmen sammen om formiddagen, spiser en let frokost 
(inkluderet i prisen), og drøfter, efter Ingelas præsentation, filmen sammen 
med hende om eftermiddagen.

Dato: Lørdag den 1. oktober 2011, Kl: 10 - 17.
Sted: Øster Farimagsgade 91, 4. 2100 Ø (hos Katrine Friis)
Pris: Kr. 400,- (Gæster 450,-)
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menter af  vitalitet og velvære, som fremmer en ny form for visdom? En vis-
dom, der ligger hinsides jeget’s begær om selvudvikling og personlig succes? 
En ny visdom, der bruger skamfølelse som en nødvendig forandringsmotor, 
og som kan medføre en genopdagelse af  det forsvundne menneskelige? 
Med andre ord: Kan individuationsprocessen 
tolkes som en protest imod den dominerende 
reglementering, instrumentalisering og økono-
misering af  alle livsytringer?

Dato: Torsdag den 27. oktober 
Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte 
Ammundsens Plads 3, Kbh. K 
(Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: 80,-/1 Klip 
(Gæster 130,-)

Ole Vedfelt er jungiansk 
analytiker IAAP, psy-
koterapeut og leder af  
Vedfelt Instituttet.
Forfatter til “Det kvin-
delige i manden”, “Be-
vidsthed”, “Ubevidst 
intelligens”, “Manden 
og hans indre kvinder” 
samt “Drømmenes Di-
mensioner”. 

EN GUIDE TIL DRØMMENES 
VERDEN - Ti kerneegenskaber ved 
drømme og deres betydning for det 
praktiske drømmearbejde. 
Foredrag nr. 5 v/ Ole Vedfelt
Foredraget er en snigpremiere på Ole Vedfelts nye bog ”Din guide til 
Drømmenes Verden”, som er under udgivelse. Bogen er  en  praktisk vejled-
ning til arbejde med drømme og symboler.

På baggrund af  sine mangeårige studier og erfaringer med drømmearbejde 
indkredser Ole ti kerneegenskaber ved drømme, som alle er underbygget af  
den viden om drømme, der fore-
ligger i dag - terapeutisk, spiritu-
elt og naturvidenskabeligt. Hver 
af  de ti kerneegenskaber giver 
anledning til praktisk anven-
delige arbejdsmåder i forhold til 
drømme.

Ole introducerer hermed en ny 
teori og metode, som samler og 
videreudvikler temaerne fra cen-
trale værker i hans produktion: 
Drømmenes dimensioner, Bevidst-
hed og Ubevidst intelligens.

Dato: Torsdag den 10. no-
vember. Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre 
By, Charlotte Ammund-
sens Plads 3, Kbh. K 
(Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: 80,-/1 Klip 
(Gæster 130,-)

Tv. Marc Chagall
Selvportræt med ur, 
1947

Tv. Forsiden på Ole 
Vedfelts kommende 
bog.

Der vil fra 1. 
oktober ligge et 
dansk resumé 
af  de tyske og 
engelske tekster, 
som foredraget 
overvejende 
baserer sig på,  
på hjemmesiden 
www.jungiansk-
terapi.dk. 

Link til den 
internationale 
Jung-hjemmeside
www.cgjung-
page.org



ANGER 
- a powerful emotion
Foredrag nr. 7 v/Verena Kast
Each emotion gives us orientation in life and in 
relationship to others and to ourselves. They are 
archetypal and help us to survive. 
We feel anger if  we are hindered in our self-
preservation or in our self-development. If  
someone crosses our boundaries – physically or 
emotionally – we experience the emotion of  an-
ger. Anger motivates us to protect our boundar-
ies – or to insist on widening our boundaries, to 
develop. Anger can also initiate reflection about 
our need for boundaries – about being close 
and being more distant. 
If  we express our anger the relevant people re-
act themselves with anger. That means: we are easily in a spiral of  anger and 
anger-related aggression.
So the questions are: How can we deal with anger without producing more 
anger than necessary? How do we deal with anger-related aggression, or with 
“passive aggression”? How can we learn to argue in a productive way? And 
how can we become reconciled?

Dato: Torsdag d. 1. december 2011 Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)
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Verena Kast, Jungian 
Analyst IAAP and 
professor of  psychology 
at the University of  Zu-
rich. Past President of  
IAAP and author of  a 
great number of  books, 
several of  them transla-
ted into Danish. Verena 
Kast lectures widely all 
over the world and has 
several times visited 
Denmark.

ALDER OG EROS 
Kreative processer i den aldrende hjerne. 
Foredrag nr. 6 v/Lisbet Myers Zacho 
 
Hvordan påvirker det levende liv vores hjerne?
Hvilke slags relationer understøtter hjernesundhed?
Hvordan kan relationer gøres os sundere og lykkeligere?
Hvordan får vi adgang til de 60% af  hjernen, vi aldrig bruger?

Dette foredrag søger at belyse disse spørgsmål med udgangspunkt i bl. a. 
den amerikanske professor Louis Cozolinos banebrydende bog: the Healthy 
Aging Brain. Ud fra nye teoretiske tilgange baseret på neurologisk forskning 
kan vi få adgang til menneskets kreative potentiale som forudsætning for et 
langt, sundt og meningsfuldt liv, fordi:

-   hjernen er et socialt organ, der kobler sig på andre hjerner
-   hjernen er et organ, der tilpasser sig og forandrer sig livet igennem
-   relationer er vores primære kilde til udvikling
-   hjernen kan kun forstås i relation til andre hjerner

Dato: Torsdag d. 17. november 2011 Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Lisbet Myers Zacho
er jungiansk analytiker 
IAAP med privat prak-
sis i Aarslev på Fyn. Er 
uddannet ved C.G.Jung 
Instituttet i København 
med supplerende uddan-
nelse i London og Zürich. 
LMZ er mangeårigt 
medlem af  C.G.Jung 
Instituttets studieledelse 
og af  bestyrelsen i Sel-
skabet for Analytisk 
Psykologi. Medstifter af  
Jungforeningen, Århus

NB! 
FOREDRAGET 
ER PÅ ENGELSK
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FRIHED
en analyse af  Kieslowskis film “Blå”
Foredrag nr. 9 v/Pascale Stenberg
Foredraget vil beskæftige sig med Kieslowskis film “Blå”, hvor temaet er 
frihed. Filmen danner udgangspunkt for en jungiansk symbolsk fortolkning 
og et objektrelationistisk samt eksistentielt syn på frihedens grundforudsæt-
ninger og de psykologiske forhindringer, der er på vejen til “frihed”. Michael 
Balints psykologiske begrebspar philobat og ochnofil vil blive inddraget, og 
der gives et eksistentialistisk og “individuatorisk” perspektiv på begrebet fri-
hed. 

Dato: Torsdag den 9. februar 2012. Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Pascale Stenberg er se-
niorkandidat på Jungud-
dannelsen, gymnasielærer, 
gennemførselsvejleder samt 
praktiserende yogalærer. 
Cand. mag. i religions-
videnskab og filosofi, 
suppleret med et sidefag 
i statskundskab samt 
en diplomuddannelse 
som vejleder. 
Pascale har undervist i 
yoga siden 1992 og har i 
de sidste år udbudt yoga- 
og meditations-kurser 
i Frankrig og Sverige, 
hvor hun har sine rødder. 
Pascale har praksis på 
Nørrebro. 

Tv. Filmplakat fra “Blå”

Katrine Friis er 
jungiansk analytiker 
IAAP, cand. psych. 
Bestyrelsesmedlem i Jung 
Foreningen København.

DRØMMEGRUPPE 
Arrangement nr. 8 v/Katrine Friis
Max. 8 deltagere; forhåndstilmelding og -betaling til 
hele forløbet.

Drømme er som breve fra “den anden” i os selv - eller fra den potentielle 
anden i os selv. 
De må forstås som symboler og derfor som levende dynamiske kræfter. Vi 
gør klogt i at gå i dialog med dem og således lade dem virke på os mere 
bevidst.
I drømmegruppen vil den enkelte præsentere sine drømme for gruppens 
empatiske forståelse under ledelse af  og med hjælp fra gruppelederen og 
hendes erfaringer i drømmefortolkning.

Førstegangsdeltagere har fortrinsret. Deltagernes e-mail adresse skal oplyses 
ved tilmeldingen. 

Dato: Torsdage, den 5., 12., 19., 26. januar + 2. februar 2012  - i 
alt 5 gange. Kl: 19:00 - 21:45
Sted: Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens 
Plads 3, Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 450,- for alle 5 aftener. Kun for medlemmer

Bemærk at der 
skal betales sam-
let for deltagelse i 
drømmegruppens 
5 aftener. Der kan 
til dette arrange-
ment ikke betales 
med klippekort.
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DEN REFLEKTEREDE FORFØRER 
OG DÆMONIEN
En dybdepsykologisk analyse af   
Martin A. Hansens roman Løgneren
Foredrag nr. 10 v/Thomas Nordby
Med udgangspunkt i den europæiske renæssancemyte om videnskabsmanden 
og alkymisten Faust, der for sin kundskabstørst ofrer sin sjæl ved at forskrive 
sig til Djævelen, beskæftiger foredraget sig med forholdet mellem magt og 
kærlighed. Der trækkes en linje fra Goethes Faust-skikkelse og dennes be-
vidsthedsudvikling over Kierkegaards æstetiker, Johannes Forføreren, til hans 
moderne navnebror Johannes Vig i Martin A. Hansens roman Løgneren.
Synet på forføreren og graden af  den dæmoni, han er underlagt, anskues 
hos de tre forfattere. Med inspira-
tion i Jungs livslange fascination 
af  Faustskikkelsen som et sind-
billede på den moderne mand – og  
Fausthistorien som en symbolsk 
beskrivelse af  en psykoanalyse – 
ses   Martin A. Hansens moderne 
Fausthistorie som en individu-
ationsproces, der er kørt af  sporet.
Johannes Vig opfordrer i starten 
af  romanen læseren til ikke at sige 
sit navn for hurtigt. Foredraget 
vil forsøge at belyse, hvori Jo-
hannes’ svig – eller svigt – består.

Dato: Torsdag den 1. marts 
2012, Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, 
Charlotte Ammundsens 
Plads 3, Kbh. K (Tidl. Ahle-
feldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 
130,-)

Thomas Nordby, cand. 
phil. i nordisk litteratur, 
tidligere seminarielærer i 
Dansk, foredragsholder, 
udgivet “Udflugter”, en 
kreds af  fortællinger, 
i 2011. Medlem 
af  bestyrelsen i Jung 
Foreningen, København. 

C.G. JUNG Instituttet København
Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP-DK)
member of  the International Association for Analytical Psychology (IAAP)

C.G. Jung Instituttet varetager den 6-årige uddannelse til jungiansk analytiker 
IAAP i Danmark. 
Der er ansøgningsfrist d. 1.4.2012 til den kommende uddannelse, som begyn-
der februar 2013. Læs mere på hjemmesiden www.cg-jung.dk
Henvendelse kan i øvrigt ske til Jung Instituttets studieleder, 
Misser Berg, e-mail: misser.berg@mail.dk

Svenska C.G. 
Jung Stiftelsen
www.jungstif-
telsen.se

CJP Centrum 
för Jungiansk 
Psykologi, Vinter-
vägen 29, 
S-169 54 Solna
Tel +46 8 830 700
cjp@cjp.se 
www.cjp.se

Coniunctio
v/Otto von Friesen
Patrullgatan 18, 
S-252 70 Råå 
Tel+4642-261620
ovf@telia.com

Forum for Jun-
giansk Psykologi 
i Oslo
Astri Hognestad, 
Åkerøveien 3, 0587 
Oslo, 
Tel +47 22 22 00 66
as-hog@online.no
De Norske Analy-
tikeres hjemmeside: 
www.cg-jung.no

C G Jung-Sällska-
bet i Finland
Lars Ehnberg, 
Villaasen 19
FIN-02730 Esbo, 
Finland
Tel +358 50 592 8318
lars@ehnberg.net

Liste over jungianske analytikere IAAP, som er medlemmer af  Selskabet for 
Analytisk Psykologi, kan fås ved henvendelse på 
tlf. 36 44 60 65 
Telefonen befinder sig i Fælleshuset og bliver betjent af  sekretær Naja 
Bonnevie. Listen findes desuden på hjemmesiden www.cg-jung.dk  
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STUDIEKREDS OM EVENTYR  
Arrangement nr. 11 v/Pia Skogemann, Katrine Friis 
og Tusse Weidlich

DEN GRØNNE RIDDER v/Pia Skogemann
“Den grønne Ridder”, et dansk folkeeventyr.
Et eventyr om pigen, der møder sin kæreste på magisk vis ved at  åbne en 
bog. Hendes jaloux stedmor sørger for, at han bliver forgiftet, så han ikke 
kan komme mere. Pigen er snarrådig, og efter en lang rejse finder hun den 
Grønne Ridders land. Han ligger dødssyg hen i sit slot. Men hans  
veninde helbreder ham, og til sidst får de hinanden.
Torsdag d. 08.03. kl. 19:30 - 21:30

DET PSYKOPATISKE MENNESKE 
v/Katrine Friis
Det er mennesket, der er menneskets største fare, og aller farligst er det 
psykopatiske menneske.
Har eventyrene nu også advaret mod denne fare? Det har de! Vi vil analysere 
det festlige eventyr ”Smeden, som de ikke ville lukke ind i helvede” ud fra 
en jungiansk synsvinkel og derefter gyse ved at se på en af  verdenshistoriens 
ufestlige psykopater.
Torsdag d. 15.03. kl. 19:30 - 21:30

UNGE PÅ VEJ. En aften med eventyr om unge 
v/Tusse Weidlich
I ungdomsårene er vi kastebold for stærke psykiske kræfter. 
Den engelske psykiater Winnicott skriver, at det er vigtigt, at vi ikke gør 
ungdom til et problem eller en slags sygdom, som vi voksne skal helbrede. 
Ungdom er en livsfase, og ”kuren” mod ungdom er de modningsprocesser, 
der tilsammen gradvist fører til tilsynekomsten af  den voksne person.
Denne aften skal vi se på ungdomsprocessen ud fra 2 fortællinger, et drenge- 

og et pigeeventyr. Det ene viser en 
udvikling der er lige ud ad lande-
vejen – så at sige – og det andet 
skildrer en mere farefuld færd, men 
heldigvis ender begge lykkeligt! 
Torsdag d. 22.03. kl. 19:30 - 
21:30

Dato: Torsdage den 8., 15. og 
22. marts 2012
Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, 
Charlotte Ammundsens 
Plads 3, Kbh. K (Tidl. Ahl-
efeldtsgade 33)
Pris pr. gang: Kr. 80,-/1 Klip 
(Gæster 130,-)
Pris for alle 3 aftener: Kr. 
200,- (Gæster kr. 300,-)

Tusse Weidlich er 
jungiansk analytiker 
IAAP og cand.psych. 
med privat praksis 
i Brønshøj. Medlem 
af  studieledelsen ved 
Jung Instituttet samt 
bestyrelsesmedlem i 
Jung Foreningen Køben-
havn.

Katrine Friis er
jungiansk analytiker 
IAAP og cand.psych. 
med privat praksis i 
København. Medlem 
af  bestyrelsen i Jung 
Foreningen

Pia Skogemann er 
jungiansk analytiker 
IAAP. Mangeårig 
studieleder og nu medlem 
af  studieledelsen ved 
Jung Instituttet samt 
bestyrelsesmedlem i 
SAP. Forfatter til en 
række bøger, bl.a. “En 
karl var min mor en 
fisk min far”.



JUNGS KULTURKRITIK I  
MELLEMKRIGSÅRENE:
En kur med den europæiske syge?
Foredrag om Jungs værk Psykologi og alkymi (1944).
Foredrag nr. 12 v/Aksel Haaning

I det nye årtusinde har den moderne Jung-forskning taget en markant ven-
ding i retning af  en kontekstualiseret læsning og tilegnelse, dvs. en ny tolk-
ning af  Jungs skrifter i den historiske og samfundsmæssige kontekst, hvori 
skrifterne er blevet til. Sonu Shamdasanis udgivelse af  Den røde Bog (Liber 
Novus) i 2009 er et foreløbigt højdepunkt, men mere er på vej. Det er denne 
læsning, der kan være med til at åbne for en moderne tolkning og tilegnelse 
også inden for den akademiske verden.
I løbet af  1930’erne begynder Jung at blive en markant skikkelse i den eu-
ropæiske offentlighed, og samtidig bliver Jungs samfunds- og kulturkritik 
mere og mere direkte. Sideløbende med kritikken opstår et behov for et op-
byggeligt alternativ, og det er i denne sammenhæng, at man kan forstå Jungs 
omfattende, historiske studier af  den europæiske alkymi: Jung vil som læge 
og kulturkritiker stille en diagnose, men også tilbyde en behandling eller en 
medicin for den ”europæiske lidelse.”
Det er denne dobbelthed, der gør Psykologi og alkymi (1944) til et hovedværk i 
Jungs arbejde. Foredraget vil præsentere Psykologi og alkymi og eksemplificere 
værkets gradvise tilblivelse i denne sammenhæng og dermed lægge op til 
en moderne tilegnelse af  dette på én gang komplicerede og let tilgængelige 
værk.

Dato: Torsdag den 12. april 2012, Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

STUDIEKREDS over 
Jungs Psykologi og 
alkymi
Arrangement nr. 13 v/Aksel 
Haaning

Studiekredsen foregår over 4 aftener: Tors-
dagene den 19. april, den 3., 24. og 31. maj 
2012. Hver studiegang er af  tre timers 
varighed fra kl. 19.00. Der udarbejdes et 
nøjere program for de enkelte studiegange.

Studiekredsen vil gennemgå skriftets opbygn-
ing og tematiske hovedlinjer med nærlæsning 
af  udvalgte afsnit. Der vil blive fokus på Jungs 
grundbegreber og nøgleord fra den alkymistiske litteratur. Derudover vil der 
være præsentation og læsning af  relevante uddrag af  grundtekster fra den 
hermetiske filosofi (i dansk eller engelsk oversættelse) og eksempler fra den 
alkymistiske litteratur, Jungs forståelse hviler på. 

Aksel Haaning er lektor 
ved Roskilde Universitet. 
Forsker bl.a. i det 19. 
og 20. århundredes 
videnskabshistorie: ’Op-
dagelsen af  det ubevidste 
ca. 1800-1950.’ Har 
i 2011 afsluttet en 
middelaldertrilogi med 
udgivelse af  Den kristne 
mystik fra middelalde-
rens verden, Forlaget 
Vandkunsten. Arbejder 
på en dansk udgivelse af  
Aurora consurgens.
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Foreningen
C.G. Jungs 
Venner i 
Århus 
www.cg-jung.dk

Jungforenin-
gen i Region 
Syddanmark 
har centrum i 
Odense.
www.cg-jung.dk

Forhåndstilmel-
ding og -betaling 
til hele studiekred-
sen er påkrævet.



MENOPAUSE
Foredrag nr. 14 v/JoAnn Culbert-Koehn

Menopause is a crucial passage for women, laying the foundation for later 
years, which for some women may equal the number of  years that went 
before. Because menopause in our culture has been a “silent passage” and 
because the culture is so youth-oriented, the psychological and sociological 
issues of  this passage have yet to recieve sufficient attention.

I believe Jungians have something special to offer: 
First, Jungians traditionally emphasize the second half  of  life.
Second, unlike traditional Freudian psychology, Jungian psychology empha-
sizes growth and development througout the life cycle.
Furthermore, Jungian authors for many years have addressed issues of  fe-
male development at both a personal and archetypal level, and that research 
is ongoing.

Menopause remains a taboo topic, and to speak of  it relegates women to the 
realm of  the unseen or the dead, certainly no longer sexualy viable. Coming 
from Los Angeles, I am too aware of  the pressure for women to stay young 
and thin: thin both physically and psychologically. To stay thin psychologically 
is to avoid the issues of  menopause and to sacrifice the potential for vital 
growth and development in one’s later years. Both male and female analysts 
must be prepared to speak openly and knowledgeably about menopause.

As I see it the passage through menopause is about the death of  the capacity 
to create babies literally and the opening to a time of  wisdom and creativity 
in later life. For this passage to be navigated, a flood of  emotions must be 
confronted. For many women, finding their own voices will be part of  this 
process. Finding one’s own voice must be preceded by increased psychologi-
cal differentiation and separateness. This may include having one’s own mind, 
one’s own authority, and the courage to speak one’s own truth.

Dato: Torsdag den 10. maj 2012. 
Kl: 19:30 - 21:30
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)
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Nyere forskning fra Marie-Louise von Franz, Theodor Abt og Alfred Ribi 
vil også blive inddraget. Hovedfokus vil være rettet mod, hvad Jung faktisk 
skriver, og hvorledes vi kan forstå og anvende det i dag.
Deltagerne skal regne med en del forberedelse og eventuelt mindre oplæg un-
dervejs. Grundteksten vil være den engelske oversættelse i Collected Works 
bd. 12, men den tyske originaltekst vil også indgå og kan eventuelt anvendes 
sideløbende.

Dato: Torsdage den 19. april samt den 3., 24. og 31. maj 2012. 
Kl: 19:00 - 22:00. Bemærk den forlængede tid!
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 
Kbh. K (Tidl. Ahlefeldtsgade 33)
Pris for alle 4 aftener: Kr. 500,- (Gæster kr. 600,-)
Bemærk at der skal betales samlet for deltagelse i studiekredsens 4 
aftener. Der kan til dette arrangement ikke betales med klippekort.

NB! FORE-
DRAGET ER PÅ 
ENGELSK

JoAnn Culbert-Koehn 
is a Jungian analyst in 
private practice with 
adults and children in 
Santa Monica, Cali-
fornia.  Past president 
of  the C. G. Jung In-
stitute of  Los Angeles, 
where she also served 
as director of  training 
and co-director of  the 
Hilde Kirsch Children’s 
Center.  She is a board 
member of  the Frances 
Tustin Memorial Trust 
and is on the executive 
committee of  the Inter-
national Association of  
Analytical Psychology.  
She has published wide-
ly and lectures in the 
United States, Mexico, 
and Europe on issues 
of  separation and birth 
trauma.  

OBS! 
Tilmeld dig vores 
mailingliste hos 
misser.berg@
mail.dk så får du 
besked om nyhed-
er inden for den 
jungianske verden, 
besked om even-
tuelle ændringer 
eller aflysninger 
samt en reminder 
om kommende 
arrangementer
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