Jungilainen unityöskentelyryhmä psykoterapeuteille syksyllä 2021
Haluatko oppia ymmärtämään ja työstämään asiakkaitesi unia Jungilaisesta näkökulmasta?
Viiden tapaamiskerran (7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.) opetus- ja työnohjausryhmä.
Jokaisen tapaamisen aikana käymme läpi yhden teoreettisen kokonaisuuden Jungilaisesta unityöskentelystä
sekä yhden osallistujan asiakkaan unen läpi työnohjauksellisesti.
Osallistujat saavat kurssia koskevan kirjallisuuslistan sekä ohjeet, joiden mukaan unta voi käsitellä asiakkaan
kanssa terapian mahdollisuuksien mukaan ennen työnohjausta. Jokaisella kerroilla käytävä teoreettinen
materiaali annetaan myös digimuodossa osallistujille.
Kurssi on kokonaisuus, eikä yksittäiseen osioon voi osallistua erikseen.
Huom! Jos mainitut aikataulut eivät Koronan tai muun syyn takia onnistu, kurssia siirretään myöhemmäksi.
Tässä tapauksessa osallistumisen voi peruuttaa halutessaan ja ilmoittautumismaksun saa takaisin.
Työnohjaaja: Juha Klaavu. Jungilainen psykoanalyytikko (C.G. Jung Institute Zürich, IAAP) psykoanalyyttinen
psykoterapeutti (Valvira, kela)
Tapaamiskerrat: 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.
Tapaamisen kesto: klo 10:00 – 13:00. Sisältää lyhyen tauon (5-15min) tarpeen mukaan.
Hinta: 1061€ + 254,64€ (ALV) = 1315,64€.
Koulutuspaikka: Kruununhaka, Kirjatyöntekijänkatu.
Kurssille otetaan 5 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä, jonoon voi ilmoittautua. Varausmaksu 100€, joka
on osa kurssimaksua. Sitä ei palauteta, jos osallistuja peruuttaa osallistumisen itse.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: juha.klaavu (a) gmail.com
Voit katso luentojani Jungilaisuudesta Youtubessa: https://www.youtube.com/channel/UC0I3uDfi2rf6XA4VRFE060A

Tapaamisten sisältö:
1. Tapaamiskerta: Jungilaisen unen työstämisen perusteet ja käytäntö (7.8.2021)
-psyykeen malli Jungin mukaan
-unien työstämisen perusteet
-unien symbolikieli
2. Tapaamiskerta: Unien tehtävät ja tasot (21.8.2021)
-unien tehtävät analyyttisen psykologian mukaan
-objektiivinen ja subjektiivinen taso
-arkkityypit ja alkemia (perusteet, myöhemmin oma osio)
3. Tapaamiskerta: kompleksit / kaoottiset minätilat ja aito minuus unissa (4.9.2021)
-jungilainen & postjungilainen näkemys komplekseista unissa
-korjaava ja selkeyttävä näkemys Minätilateorian pohjalta
-Minätilateoria
4. Tapaamiskerta: Typologia ja unet (18.9.2021)
-typologia, mitä se on ja miten se vaikuttaa analyyttiseen prosessiin?
-psykoterapeutin ja asiakkaan typologiat ja niiden vaikutus unien tulkintaan
-typologia unissa
5. Tapaamiskerta: Arkkityyppinen taso ja alkemia unissa (2.10.2021)
-alkemia analyyttisen psykologian valossa
-alkemian päävaiheet ja operaatiot
-alkemia unissa & psykoterapeuttinen prosessi
-Rosarium Philosophorum (ja mahdollisuuksien mukaan Splendor Solis) alkemiset kuvasarjat

