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Mythologie zoals je het nooit eerder hebt gehoord! Boeiende theorieën en duidingen, en
soms zelfs spectaculaire nieuwe invalshoeken op zowel mythologie, psychologie als
archetypische thema’s!
Mythologie is veel meer dan alleen een symbolisch verhaal. Aan de hand van een praktische
uitwerking van enkele van de belangrijkste Egyptische mythen gaan we kijken naar de relatie
tussen mythologie en psychologie, astronomie, sjamanisme, wetenschap en nog veel meer.
Ook zullen we in de Egyptische mythologie een paar specifieke thema’s nader onderzoeken:
- de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen, bewegingen in het collectief
onbewuste en de plaatsing in tijd en plaats van de vijf grote scheppingsmythen van
het oude Egypte, en
- de relatie tussen hemel en aarde zoals de vroege mens die zag en die mee
resoneerde in mythevorming en rituelen.
Vanuit dat nieuw gevormde begrip voor mythologie gaan we in de tweede helft van de
cursus kijken naar een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van het bewustzijn aan de
hand van een aantal belangrijke mythen uit diverse delen van de wereld, uiteraard op basis
van de Jungiaanse psychologie en mensen met een Jungiaans gedachtegoed, zoals C.G.Jung
zelf, Marie-Louise von Franz, Erich Neumann en Joseph Campbell. We gaan daarbij diverse
interpretatiemogelijkheden van mythen onder de loep nemen.
Daarbij zullen we ook de betekenis van mythen voor onze tijd bespreken:
- Hoe ‘leven’ wijzelf mythen en mythologische thema’s in onze tijd?
- Hoe leven mythen nog steeds in ons onbewuste?
- Hoe kunnen we mythen opnieuw beleven? Bij dit laatste gaan we in op het werk van
baanbrekende onderzoekers als Stanislav Grof, Jeremy Narby en Felicitas Goodman.
- Hoe kunnen we zelf in contact komen met mythologische lagen in ons onbewuste?
We gaan een fascinerende reis maken door de wereld van de mythologie, en de grote
zeggingskracht en betekenis ervan ervaren voor de moderne tijd!

Praktische informatie:
Docente:
Karen Hamaker-Zondag
Data:
eenmaal in de veertien dagen op donderdagochtend: 13 en 27
september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december
2018, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25
april 2019.
Lestijden:
10:30 – 13:30 uur, lesruimte open om 10:00 uur.
Lesadres:
Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
Cursusgeld:
€ 885,- Dit is inclusief lesmaterialen.
Toelatingseisen:
minimaal de eerste twee jaar van de opleiding van Stichting Odrerir
hebben gevolgd, of een aantoonbaar diepgaande kennis van de
Jungiaanse psychologie bezitten.
Secretariaat:
Opgeven kan via de website van Asfaloth: ga naar
www.asfaloth.nl/site/inschrijfformulier-verdiepingsjaar-psychologie
Nadere informatie: info@odrerir.nl, ook telefonisch op dinsdag of
donderdag tussen 10:30 en 16.30 uur op 020 – 64 36 979.

