
Hur hitta balans i en kaotisk värld? 

Grundkurs i analytisk psykologi hösten 2013 – våren 2014 

C G Jungföreningen i Göteborg fyller 20 år och C G Jungstiftelsen fyller 25 år. Det vill vi fira! Jubileumsfirandet 
sker i form av en sammanhållen grundkurs i analytisk psykologi. 

Sex lördagsseminarier kommer att hållas av Jungianska analytiker och forskare, som också är erfarna 
seminarieledare. Alla är välkomna till dessa i mån av plats. 

Grundkursen kommer utöver dessa seminarier att innehålla litteratur och en internetbaserad studiecirkel, som 
startar i början av september 2013 med Suzanne Gieser som samordnare . Studiecirkeln kommer att behandla 
kursens litteratur och ta upp frågor i samband med seminarierna.  Kursdiplom delas ut efter obligatoriskt 
deltagande vid alla seminarier och i nätcirkeln. 

2013 09 28 Jung i vår tid - vad har Jung att säga oss idag?  med Ingela Romare 

2013 10 26 Individuationsprocessen - vi måste riskera livet för att bli levande   med Siri Ness 

2013 11 23 Psykisk energi -  hur hålla mig själv  flytande i överflödet   med Gunilla Midböe 

2014 01 25 Relationer -  alltid utmanande, alltid utvecklande  med Agnieszka Tarwid   
      Löfström  

2014 02 22 Meningsskapande -  det är något i mig som är mer mig själv än jag  med Siri Ness 

2014 03 29 Existentiellt perspektiv - självet: personlig balans och kosmisk grund  med Suzanne Gieser 

 

Plats:  Sensus, Drottninggatan 30, Göteborg 

Tid:  Kl 14.00 – 17.00  

Kostnad:  Icke medlem:  400 kr per seminarium, för hela grundkursen 2100 kr inklusive moms 
 Medlem:  250 kr per seminarium, för hela grundkursen 1250 kr inklusive moms 

Anmälan till grundkursen: Välkommen att göra en bindande anmälan senast 10 juni 2013 genom att meddela 
Lena Lindberg, antareslena@gmail.com, 0733 – 87 09 61 och betala 500 kr till  
C G Jungstiftelsen 39 38 34 – 7. Ange vid betalning: ditt namn och grundkurs Gbg. (Anmälningsavgiften är inte 
återbetalningsbar) 

Resterande kursavgift betalas senast 20 september 2013. 

Anmälda kursdeltagare kommer att få detaljerad information om kursinnehållet i slutet av augusti.  

Detta är ett arrangemang av CG Jungföreningen i Göteborg, Svenska CG Jungstiftelsen www.jungstiftelsen.se med stöd av DSAP (Danish Society for 
Analytical Psychology) www.cg-jung.dk och med ekonomiskt bidrag från IAAP (International Association for Analytical Psychology) www.iaap.org 
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