
C.G. JUNG Instituttet København 
Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) 
Medlem af International Association for Analytical Psychology (IAAP)   

 
 
 

Jungiansk Socioanalyse  
Workshop om Analytisk-Organisationspsykologisk kursus. 

Fredag den 29/4 kl. 17:00 – 20:30 samt lørdag den 30/4 kl. 10:00 – 14:30 
Hvide Hus, Valbygårdsvej 64 A, 2500 Valby 

 
Workshoppens formål er at udforske, kvalificere og samskabe grundlaget for et fremtidigt 
organisationspsykologisk kursus i DSAP/C.G. Jung Instituttets regi. Målgruppen for workshoppen er 
jungianske analytikere og kandidater.  
 
Det kommende kursus vil henvende sig til konsulenter, ledere og andre der søger nye veje i arbejdet med 
ledelse, samarbejde og innovation mm. i diverse grupper, virksomheder, organisationer og lokalsamfund. 
Kursusforløbet vil tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan jungiansk socioanalyse bidrage med i 
forhold til eksisterende organisationspsykologisk viden, tilgange og metoder? 
 
Workshoppen er struktureret efter 4 udvalgte analytisk-psykologiske nøglebegreber; Komplekser, 
Skyggen, Transcendens, Individuation. For hvert af dem vil der være 1) et kort teorioplæg, 2) et eksempel 
på en praktisk anvendelse og 3) en fælles ideudvikling. Som deltager i denne workshop inviteres du til at 
bidrage med erfaringer og ideer til, f.eks. hvorledes myter, fabler, eventyr og symbolisering i øvrigt kan 
inddrages i arbejdet med organisationer og grupper. Arne Vestergaard er ansvarlig for workshoppen, 
mens det er tanken at flere af foreningens analytikere underviser på det kommende kursus. 
 
Program 
 
Fredag den 29. april 
 
17:00 Introduktion. Organisationer som komplekse, responsive processer. Emergens. Det 
 associativt/kollektivt ubevidste. Sociale systemer og forsvar mod angst. Socioanalyse. 
18:00 Pause 
18:15 Komplekser i organisationer. Analytisk psykologi som den komplekse psykologi. 
 Reduktion vs. kommen overens med kompleksitet. Mental kompleksitet. 
19:00 Pause m. snack. 
19:20 Skyggen og syndebukken. Konfrontation med, og kommen overens med polaritet og det uønskede. 
 Persona og branding. Fremtidens skygge. 
20:05 Foreløbige refleksioner.   
20:15 Slut 
 
Lørdag den 30. april 
 
10:00 Social Dreaming Matrix 
10:45 Pause 
11:00 Konflikter i organisationer – Intra- og intersubjektivt perspektiv. Konfrontation med 
 Andethed og pluralitet. Transcendent funktion. Symbolsk forstærkning.  
11:45 Pause 
12:00 Individuation og Innovation. Emergerende Selv og emergerende mønstre. 
 Totalitetsdrømme og visioner,oplevelse af mening – eller totalitær udgrænsning? 
12:45 Frokostpause 
13:15 Afsluttende refleksioner, spørgsmål og konklusioner. 
14:15 Slut 
 
Deltagelse i workshoppen er gratis, tilmelding pr. mail til : vibekevedel@mail.dk, senest 20.4.2016 


