
#WithUkrainanJungians
Caminhando lado a lado em solidariedade com os nossos colegas ucranianos em 2023

“Tornar o Indesculpável Experiencial“ (BB7)

webinars - parte 1.

en association avec GAP (Grémio de Psicólogos Analíticos)  & 
ARAS (Archive for Research in Archetypal Symbolism)



Caminhando lado a lado com os nossos colegas ucranianos

Convidamo-lo a juntar-se a nós para caminhar com os nossos colegas 
ucranianos durante os próximos 16 meses.

Pode participar de várias maneiras:
•Participar nos nossos webinars mensais, importantes para os nossos colegas ucranianos.
Todos os webinars são dirigidos a um público ucraniano e internacional.
• Projecto de imagem via ARAS
• Repositório de sonhos (também para experiências sincrónicas e somáticas)
• Projecto de filme 
• Fazer uma doação financeira

"Era como outra realidade, uma mão estirada de outro 
mundo. Permitiu-nos não só ter consciência de esta 
outra realidade, mas também para entrar em contacto 
com ele quando tudo é visto como muito frágil" .
(analista ucraniano)



Caro Colegas, 

Ao escrever-vos esta nota, a Rússia está a tentar quebrar o
o moral da população civil na Ucrânia, destruindo
a sua infra-estrutura energética, deixando vastidões em faixas do
país sem aquecimento, luz, internet e telemóvel
comunicações - tal como o frio glacial do Inverno se instala. É um
antiga táctica de guerra. Tom Singer enviou-me estas imagens
da Nasa, que graficamente retratam a descida da Ucrânia para
escuridão.

Um dos nossos colegas ucranianos escreveu-me: Muito obrigado. 
para o seu apoio. Eu estou vivo, e durante este período é o 
melhores notícias - para estar vivo. Outro escrito para me dizer que 
a vida é tudo sobre a sobrevivência agora. E no entanto, da 
escuridão e do gelo frio, os nossos colegas ucranianos contribuíram 
para isto programa de solidariedade que elaborámos para o 
próximo ano. É assim que é importante para eles reunir-se com
aqueles de nós que não estão na guerra.

"E agora quando estou no lugar de alguém que precisa de apoio,
Pude receber e compreender plenamente o significado disto
processo quando colegas de outros países contribuem e
organizar eventos de apoio tão importantes" (analista ucraniano)

Observamos horrorizados, sentindo-nos impotentes diante de O 
sofrimento da Ucrânia. Mas, na realidade, podemos, cada um de nós, 
fazer a diferença. Sabemos isto pela Grupos de Leitura que o #WUJ 
tem estado em funcionamento.

"Era como outra realidade, uma mão esticada de outro mundo. 
Permitiu-nos não só ter consciência de esta outra realidade, mas 
também para entrar em contacto com ela quando tudo é visto como 
muito frágil" (Ucraniano analista)

Podemos ajudar a manter o moral do nosso ucraniano colegas nesta 
época de extremo stress e sofrimento.

"[O Grupo de Leitura] tem sido como um farol que mostrou o caminho 
que podíamos seguir. E assim foi importante para mim. Nós, colegas 
ucranianos, estamos numa tempestade mar e temos de confiar na 
nossa capacidade, nas nossas aptidões para nadar no nosso corpo, 
quanto tempo podemos sobreviver no mar, mas depois de repente 
temos aquele contentor, um barco, algo mais civilizado, algo 
construído onde realmente se pode estar. Havia muito feedback sobre 
o contentor das almas, para estar juntos nas salas de zoom, um lugar 
de esperança. Muitos compaixão" (analista ucraniano)

Não precisamos de ser um espectador.

"Um participante disse que os russos não me conhecem e querem 
para me matar. Há pessoas do outro lado que também não me 
conhecem, mas preocupam-se e têm um desejo de ajudar. Como 
podemos nós opor-nos ao mal? Alguém se preocupa e se não o  
formos com medo de olhar para a escuridão, então talvez os símbolos 
venham da escuridão". (Facilitador)

Bem-vindo,



Os que participaram nos Grupos de Leitura foram 
profundamente emocionado com o encontro com a nossa 
Ucrânia colegas.

"Entrar na guerra como nós entrámos, ver alguém lá fora no 
escuro. É realmente estranho que estejamos no zoom, e em ao 
mesmo tempo que nos aproxima daquele lugar. Eu estou muito 
grato e muito humilde pela qualidade do nosso ucraniano 
colegas. Fiquei realmente sensibilizado com a sua capacidade 
de ver com todo o respeito. Disseram que isso os ajudou a 
reflectir sobre a impensável, estando nós um pouco 
distanciados". (Facilitador)

"Está na nossa imperfeição...esta experiência nestas loucuras 
os tempos trazem à tona algo que é a humanidade nua todos 
nós temos e todos nós partilhamos... Pensamos que devemos 
fazer mais, mas o facto é que fizemos algo. Fomos capazes de 
para proporcionar um lugar de calor. Quando à sua volta as  
coisas estão a ser destruídos, como é que se pode lidar com 
isso? Se você sentir-se destroçado e medo do próximo 
bombardeamento? Nós criámos um espaço. Pouco a pouco 
foram surgindo imagens...encontrando um capacidade, 
encontrar o teu corpo... foi muito poderoso". (Facilitador)

O nosso primeiro evento de solidariedade foi em Maio, e 
muitos de vós juntou-se a nós para isso. Depois, gerimos nove 
Grupos de Leitura para Ucranianos e não ucranianos juntos, 
com 150 pessoas inscreveram-se. Pensámos que seriam apenas
grupos de leitura, mas depois percebemos que estávamos 
participando num processo muito profundo.

Para além dos webinars, verá que ARAS será a executar um 
projecto de imagem, Chris Hauke irá tentar um filme e abrimos 
um depósito de sonhos para com a qual todos podemos 
contribuir. Sabemos do evento de Maio com Ann Ulanov que 
também será generoso com o seu apoio financeiro. 

2023 será um ano muito duro para os nossos colegas ucranianos. 
Convidamo-lo a caminhar com eles e connosco como uma 
comunidade. Estará a ajudar a construir um recipiente vital que 
ajudará a segurar os nossos colegas no mais escuro dos tempos. 

Obrigado
Catherine Cox & Catherine Hinds
Em nome do Comité Organizador
Dezembro 2022

"Creio que esta parte do projecto é importante apoio... uma 
continuação do processo que tem começou. Colegas já notaram 
algum tipo de a reestruturação da mentalidade de que eram mais 
abertos a um modo de pensar simbólico, junguiano e que isso era 
engenhosos para eles. E observaram também que era valioso que 
os facilitadores fossem de outros países e estavam em condições 
de segurança". (Analista ucraniano)



Joe Cambray & Inna Kyryliuk
Sincronicidade e Trauma.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko
A Nova Cura de Almas de Jung: Reflexões sobre a prática de Jung e as mudanças 
posteriores em Psicologia Analítica.

Marian Dunlea & Olena Brante
BodyDreaming - alinhando com o corpo e a capacidade orgânica inerente da 
psique para Auto-regulação.

Lionel Corbett & Elena Pozdieieva
A noção de Jung sobre o Eu: uma nova imagem de Deus emergente.

Murray Stein & Serhiy Teklyuk
O Mistério da Transcendência Interior - Um Sonho para o Nosso Tempo.

Susan Schwartz & Elena Liulina
O Efeito dos Pais Ausentes: O Desejo do Pai, o Pai Feridas.

Ann Shearer & Victoria Roslik
Um Mito para os nossos tempos.

Calendário dos Webinars

Janeiro :
24.1.23

Fevereiro :
21.2.23

Março :
25.3.23

Abril:
25.4.23

Maio :
16.5.23

Junho:
6.6.23

Julho:
4.7.23

Todos os webinars começam às terças-feiras às 18:00 GMT, excepto em Março de 2023, 
quando O webinar de Marian Dunlea terá lugar num sábado às 17:00 GMT.



Donald Kalsched
Trabalhar com o Afecto e a Defesa no Rescaldo do Trauma.

Verena Kast & Olga Kasianenko
Lidar com o sofrimento - Dificuldades e Recursos.

Renos Papadolpoulos
Formas Colectivas de Adversidade Grave: narrativas, armadilhas, efeitos e esforços 
terapêuticos.

Dale Mathers & Yuri Danko
Estar sem saber.

Tom Singer
A Imaginação Mitopótica e A Peste: Um Antídoto para o Paralisia Distópica 
Contemporânea.

Katerina Sarafidou & Ganna Mitsuk
O amor por dentro e por fora: Jung's Black Books como enquadramento para moldar o 
seu atitude perante a vida, a guerra e a análise.

George Hogenson
Novos desenvolvimentos na teoria dos arquétipos.

Ursula Wirtz
O Trauma e as Artes.

Christopher Hauke
'Frames and Borders' - um projecto cinematográfico internacional da comunidade 
junguiana reflectindo quem somos um para o outro, e o que isto significa.

Setembro :
19.9.23

Outubro:
24.10.23

Novembro:
21.11.23

Dezembro:
12.12.23

Janeiro:
16.1.24

Fevereiro:
13.2.24

Março:
12.3.24

Abril:
16.4.24

Maio:
21.5.24

2024



Joe Cambray & Inna Kyryliuk

Sincronicidade e Trauma

Joseph Cambray, Ph.D. é o ex-presidente-CEO do Instituto de Pós-Graduação Pacifica e ex-presidente do Instituto Internacional de
Associação de Psicologia Analítica; serviu como editor norte-americano do The Journal of Analytical Psychology. Era um docente
membro da Escola de Medicina de Harvard no Departamento de Psiquiatria do Massachusetts General Hospital, Center for
Estudos Psicanalíticos. O Dr. Cambray é um analista junguiano que vive actualmente na área de Santa Barbara, na Califórnia. Os 
seus numerosos publicações incluem o livro baseado nas suas Palestras Fay: Sincronicidade: Natureza e Psique num Universo 
Interconectado. Ele tem publicado numerosos artigos numa série de revistas internacionais

1. 24 de Janeiro de 2023

Joe escreve:
"Temos o prazer de convidar todos os que desejem juntar-se a nós 
nesta comuna encontro solidário e de apoio com o nosso ucraniano
colegas. Como temos vindo a aprender a participação dos 
comunidade junguiana internacional está a fornecer um e muito 
necessária sensação de interligação para todos os que participar. 
Aguardamos com expectativa tê-lo connosco para esta série de 
webinars



O conceito de sincronicidade está a tornar-se uma ideia cada vez mais importante no Século XXI. 
Começaremos com uma breve revisão de como esta concepção de núcleo acabou por surgir na 
resposta de Jung a um trauma pessoal seguido de uma guerra e pandemia. A sua viagem através 
destas dificuldades está documentada no Livro Vermelho à medida que regressava gradualmente 
ao mundo. Analisaremos então os aspectos clínicos e aspectos culturais da sincronicidade.

Isto incluirá a discussão de sonhos pré-cognitivos que têm uma sincronia sentimento. Embora seja 
óbvio que nem todas as experiências sincrónicas são traumas baseados, no entanto, os traumas 
activam processos arquetípicos que podem engendrar tais experiências. Muitas vezes, quando as 
funções ordinárias de a consciência é dificultada, como na ameaça ou no rescaldo de traumas 
intensos (congelamento), a psique pode adaptar-se através do emprego espontâneo de 
sincronismo comunicações.

O valor da compreensão destas comunicações pode ajudar-nos muito em avançar em tempo de 
grande dificuldade.



Inna Kyryliuk, PhD, é Analista Junguiana, supervisora da IAAP e Terapeuta de Jogo de Areia Junguiana. É Presidente da Ucraniana 
Associação Junguiana (UJA), Ex-presidente da Associação Profissional de Psicólogos Analíticos da Criança, membro da Associação de 
Psicólogos Orientais e da Comunidade Central Europeia de Analistas Junguianos (ECECJA), & Fundador e Chefe do Centro Analítico
'Prostranstvo', Kyev, Ucrânia. 
A Inna escreveu mais de 15 artigos sobre Psicologia Analítica no trabalho com adultos, crianças e adolescentes. Ela é a
autor e facilitador de programas educativos a longo prazo sobre Psicologia Analítica.

A Inna escreve:
Einstein disse: "Einstein disse: "A mente intuitiva é um dom sagrado! E a 
mente racional é um servo fiel"! Jung tinha o dom da intuição que muitas 
vezes se manifestava no seu vida e trabalho e que se tornou a base para a 
investigação e descrevendo a noção de 'sincronicidade'. Ele considerava a 
sincronicidade como uma princípio criativo que opera constantemente na 
natureza e que revela um dos atributos dinâmicos do "novo código de 
comportamento" para uma nova moral responsabilidade.
Na prática psicoterapêutica, a sincronicidade está intimamente relacionada 
com a por um lado, aos arquétipos e, por outro, à situação de 
"impossibilidade" de encontrar uma solução ou uma explicação para as suas 
acções ou premonições.
Já agora, após nove meses de guerra, posso descrever as minhas observações 
de como a imagem "ansiosa" subconsciente do desastre estava a penetrar o
nível consciente sob a forma de sonhos, pensamentos, premonições e 
símbolos e após algum tempo a situação física objectiva coincidiu com as
imagens. Esses foram os fenómenos, sonhos apocalípticos, imagens 
obsessivas e premonições ansiosas de catástrofe/guerra que no ano anterior 
à guerra foi preenchido dentro da Ucrânia.
Haverá uma apresentação de material clínico: sonhos, visões, premonições 
de clientes tanto ucranianos como russos.



2. 21 de fevereiro de 2023

Sonu escreve: 
"Apoio a iniciativa destas conferências sobre 
cuidados com a alma, pois visam assegurar a 
solidariedade através da comunidade, o que é o 
mínimo que podemos fazer em tempos de 
cataclismos colectivos".

Uma vista do escritório de Jung (c) Sonu Shamdasani, 2011

A Nova Cura de Almas de Jung: Reflexões sobre a prática de Jung e as 
mudanças posteriores em Psicologia Analítica.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko

O Professor Sonu Shamdasani é reitor associado (Saúde) na Faculdade de Artes e Humanidades do University College London 
(UCL) e co-director do Centro de Humanidades da Saúde da UCL. É o Editor Geral da Fundação Philemon, e autor e editor de 
uma dúzia de livros, que foram traduzidos em muitas línguas.



Este webinar abre um debate sobre A prática 
de Jung em psicoterapia, reconstruída através 
de corrrespondências e diários dos pacientes. 
Analisa os codificação da prática terapêutica
na sequência da ascensão dos institutos de 
formação, centrando-se nos 
desenvolvimentos em Londres, o aparelho 
regulador mais amplo de psicoterapia, e o 
interesse renovado na prática da auto-cura 
de Jung como revelado no Liber Novus e no 
The Black Livros.

Recomenda-se que os participantes leram os 
seguintes ensaios de antemão:

Sonu Shamdasani, "From Neurosis to a New Cure
de Almas: C.G. Jung's Remaking of the 
Psychotherapeutic Patient", em eds. Mererid Puw 
Davies e Sonu Shamdasani, Humanidade Médica e 
Desumanidade no Mundo de Língua Alemã 
(Londres, UCL Press, 2020), disponível em aberto
acesso em:
https://www.uclpress.co.uk/products/131021, e 
reimpresso na edição. Stefano Carpani, Antologia 
de Clássicos Teóricos Contemporâneos em 
Psicologia Analítica Os Novos Ancestrais (Londres,
Routledge, 2022).

Sonu Shamdasani, "Jung's Practice of the Image",
Journal of Sandplay Therapy, 24 (1) pp. 7-22,
disponível em:
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/

https://www.uclpress.co.uk/products/131021
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/


Svitlana escreve:
"A Ucrânia está agora a atravessar tempos muito difíceis, 
nós estamos lutando pelo nosso direito de ser, de viver, de 
ter a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa língua, a 
nossa pátria. O vosso apoio é muito importante para nós. O 
mundo é tão pequeno e tudo o que acontece no nosso país 
é reflectido e diz respeito a todo o mundo. E, ao mesmo 
tempo, o o mundo é tão grande, e tem recursos suficientes 
para derrotar mal.
Recordo as palavras do livro de Jonathan Lear, 'Radical 
Esperança", sobre fazer uma aposta sobre a crença intuitiva 
de que há bondade suficiente no mundo para fazer com que 
tudo acabe bem“.

Svitlana Shevchenko é de Zaporozhye, na Ucrânia, e tem sido membro individual de IAAP desde 2019. Para além de trabalhar 
analiticamente com indivíduos e grupos, Svitlana conduz palestras e seminários de formação nas suas principais áreas de 
interesse - trabalhar com sonhos, jogos de areia terapia, e mitos e contos de fadas.



3. Sábado 25 de Março de 2023    17:00 - 19:30 GMT

Marian Dunlea and Olena Brante
BodyDreaming - alinhando com o corpo e a psique capacidade orgânica 
inerente à Auto-regulação.

Marian escreve:
"Actualmente tenho o privilégio de trabalhar em linha com um pequeno 
grupo de analistas ucranianos e de analistas de formação. As nossas 
reuniões trazem me em contacto com o valor mais básico da nossa 
humanidade partilhada - a nossa capacidade de ouvir e de estar presente 
à experiência do outro. Sinto que isto tem sido uma curva de 
aprendizagem para mim. O simples acto de aparecer e receber a 
experiência do outro transforma-se sofrimento - traz força e esperança 
numa época em que o centro parece não estar a aguentar. Todos 
beneficiamos de nos encontrarmos uns com os outros no limite da 
esperança e da resiliência“.

Marian Dunlea M.Sc., IAAP, ICP, é uma analista junguiana e praticante de Somatics que tem estado a ensinar e a liderar workshops
internacionalmente nos últimos 30 anos, integrando corpo e alma. Ela é chefe do programa de formação do BodySoul Europe, irmã
organização da Fundação Marion Woodman, onde ela é a principal faculdade. Com o desenvolvimento da sua abordagem única 
BodyDreaming®, Marian incorpora desenvolvimentos em neurociência, terapia de trauma, teoria da ligação com a psicologia 
junguiana, e o ponto de vista fenomenológico da interconectividade. O seu livro, BodyDreaming in the Treatment of Developmental 
Trauma, Routledge ganhou o Prémio Gradiva para melhor livro, 2019, com a NAAP - Associação Nacional para o Progresso da 
Psicanálise e é Co-vencedor da Associação Internacional de Estudos Junguianos, prémio de Melhor Livro 2019.
www.mariandunlea.com



BodyDreaming é uma abordagem junguiana encarnada que oferece ferramentas de apoio os 
nossos sistemas nervosos stressados e por vezes traumatizados. Pode fortalecer os nossos 
capacidade de tolerar o insuportável, de trazer de volta ligação, resiliência, e esperança. Este 
workshop fornece ferramentas para trabalhar com todos os analistas, seja ou não em guerra
zona. 
Esta prática somática, enraizada na psicologia junguiana, trabalha com a manutenção da tensão 
de opostos entre estados desregulamentados e regulamentados. O processo convida em a 
possibilidade de um 'novo terço' um 'nascimento vivo'. Como escreve Jung: 

"O confronto de duas posições gera uma tensão carregada de energia e cria uma terceira coisa 
viva - não um natimorto lógico ... mas um movimento de a suspensão entre os opostos, um 
nascimento vivo que conduz a um novo nível de ser, uma nova situação. A função 
transcendente manifesta-se como uma qualidade de opostos conjuntos" (Jung, 1957, par. 189). 

A abordagem do BodyDreaming interrompe o vórtice traumático de onde podemos estar 
inconscientemente operando. Oferece aos nossos sistemas nervosos uma libertação da tirania de 
esmagamento e a experiência do isolamento. Isto leva-nos a uma maior sensação de facilidade, 
ligação e coerência. 

Peça experimental.
Vamos praticar as ferramentas utilizadas para regular o sistema nervoso.
Vamos oferecer algumas demonstrações para mostrar como utilizar estes recursos para regular o
sistema nervoso e alinhando com a auto-regulação.
Mostraremos como estas ferramentas podem ser utilizadas na imaginação activa e no trabalho de 
sonho, trabalhar com indivíduos que serão convidados a partilhar uma imagem de sonho.



Olena escreve:
"Agradeço o que Natan Schwartz Salant 
disse:
"Com a realização do ódio, nós muitas  
vezes iniciar o processo de "despertar”.”

Olena Brante nasceu e cresceu na Ucrânia, mas durante os últimos seis anos viveu em Irlanda. Olena 

formou-se como analista junguiana com o Grupo de Desenvolvimento Ucraniano e a sua As principais áreas 

de interesse são: trauma (em todas as suas variedades), fenómenos de narcisismo e imigração processos.

Ela aprecia muito as técnicas de arte e está interessada no impacto da natação a frio sobre a psique.

Recordando Nathan Schwartz Salant, Olena acredita que cada Eu fornece o seu experimentar durante a vida, 

vendo a vida da alma como muito difícil mas também milagrosa.



Haverá tradução simultânea para ucraniano.
Esperamos também que haja tradução simultânea para espanhol, alemão,
Francês, Português e Italiano.

Pagamos aos nossos tradutores ucranianos.
Todos os outros trabalham gratuitamente para apoiar a Ucrânia.

Interpretação



ARAS

ARAS, o Arquivo de Investigação em
Simbolismo Arquetípico, tem o prazer de 
aderir #WUJ num esforço de colaboração 
para apoiar os nossos colegas ucranianos.
Iremos gerir um projecto em que os 
participantes e apresentadores serão 
convidados a partilhar imagens que 
surgem em resposta ao experiência de 
cada webinar.

Estas imagens, juntamente com breve
comentários que fornecem cultural
contexto e significado arquetípico, será
alojado num lugar especial no ARAS
website.

ARAS irá também alojar as gravações do
webinars para aqueles que não podem
assistir ao vivo.

Equipa: 
Tom Singer
Marilyn Mathew
Allison Tuzo
Stella von Boch
Oksana Korobova



Projecto de filme: “Molduras e Fronteiras”

Um projecto cinematográfico internacional da comunidade 
junguiana que reflecte quem somos um para o outro, e o que 
isto significa. 
“Fronteiras”: entre países, entre pessoas, entre consciente e 
inconsciente, entre o psiquismo e a matéria, entre o 
pensamento e o sentimento.
“Molduras”: a moldura do filme como fronteira, 
enquadrando-nos e as nossas vidas, enquadrando a nossa 
compreensão, enquadrando a nossa identidade, 
enquadramento de realidades.

Liderado por Christopher Hauke (SAP)
Informação sobre como participar a seguir.

Christopher Hauke é analista do IAAP Jungian & Conferencista Sénior Emérito na Goldsmiths, Universidade de Londres, 
interessados nas aplicações da psicologia analítica para uma vasta gama de fenómenos sociais e culturais. 
As suas curtas-metragens, os documentários One Colour Red & Green Ray e os documentários psicológicos Drama 
Novamente estreou em locais de Londres e número de congressos. 
Escreveu e co-editou numerosos livros sobre psicologia cinematográfica e analítica e agora escreve ficção com o seu 
nome do meio, Covel.
www.christopherhauke.com



Depositário de sonhos

Criámos um Depósito de Sonhos para funcionar em conjunto com a série de webinars. 
Aqui pode depositar sonhos, experiências sincrónicas e experiências somáticas. Todas as 
pessoas envolvidas de qualquer forma nos Webinars são convidadas a participar -
participantes, oradores, intérpretes, organizadores... Este depósito de sonhos é seguro e
as contribuições são anónimas. 
Esperamos que o Dream Depository, juntamente com a Série de Webinars, crie um 
recipiente útil para todos nós enquanto trabalhamos em conjunto no que Jung descreveu 
como o Magnum Opus.
Mas saiba que, tal como numa matriz de sonho social, o que é depositado será tratado 
como pertencente ao colectivo. Pode ser utilizado na investigação para nos ajudar 
compreender melhor como a psique responde à guerra e pode ser publicada (todos 
anonimamente, claro).

Para aceder ao Dream Depository, por favor clique:
https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6

https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6


Reserve o seu bilhete

1.
Por favor faça primeiro um donativo na nossa 
página GoFundMe: 
https://tinyurl.com/2uybc9x5

Para ser o mais inclusivo possível, as doações 
mínimas sugeridas por webinar (por ranking 
do Banco Mundial) são as seguintes:

Alto rendimento : 
América do Norte, Austrália e Europa: £25 
(estagiários e routers: £15)
Rendimento médio superior: 
América do Sul e Balcãs: £15 
(estagiários e routers £5)
Rendimento médio mais baixo : 
Sudeste Asiático e África: £5 
(estagiários e routers livres)
Ucranianos e os que trabalham na linha da 
frente com ucranianos: Grátis

2.
Depois reserve o seu bilhete em
Eventbrite:

Webinar 1 (Joe Cambray)
https://tinyurl.com/yrber4sf

Webinar 2 (Sonu Shamdasani)
https://tinyurl.com/mpv3c4xv

Webinar 3 (Marian Dunlea)
https://tinyurl.com/5n7h5tba 

https://tinyurl.com/2uybc9x5
https://tinyurl.com/yrber4sf
https://tinyurl.com/mpv3c4xv
https://tinyurl.com/5n7h5tba


Estes webinars são uma campanha de angariação de fundos para os nossos 
colegas na Ucrânia.

O nosso objectivo é tentar fazer chegar o dinheiro aos colegas que mais precisam dele. 
No webinar de Ann Ulanov em Maio, conseguimos doar as 35.000 £ angariadas directamente 
a analistas e estagiários junguianos ucranianos. 

Queremos fazê-lo de forma diferente desta vez e estamos a discutir com a UJA e o grupo 
USAP em desenvolvimento a melhor forma de o fazer. A comunicação é muito difícil e lenta 
neste momento com a destruição de grande parte das infra-estruturas energéticas na 
Ucrânia, pelo que o manteremos informado assim que o mecanismo estiver finalizado.

Até à sua distribuição, os fundos recolhidos serão detidos por um membro da IAAP, The Guild 
of Analytical Psychologists (GAP), que é uma instituição de caridade registada no Reino 
Unido. 

Todas as pessoas envolvidas no projecto estão a trabalhar gratuitamente - as únicas pessoas 
que iremos pagar são os intérpretes ucranianos. Assim, a quase totalidade da sua doação irá 
para os nossos colegas. 

Matéria financeira



#WUJ é uma colaboração internacional entre junguianos não ucranianos e ucranianos que visa 
envolver a comunidade junguiana internacional a nível local para apoiar de forma significativa os 
colegas que estão a ser submetidos a um terror constante na Ucrânia. 

Os 3 objectivos do #WUJ são : 
• ajudar a aliviar os traumas, estando em pé com os nossos colegas ucranianos ; 
• ajudar a reduzir o stress, fornecendo apoio financeiro aos colegas que sofrem consideráveis 
dificuldades financeiras como resultado da guerra; 
• utilizando os recursos da psicologia analítica para nos apoiar a todos nestes tempos tumultuosos. 

#WUJ reconhece que os nossos colegas na Ucrânia não são os únicos que sofrem traumas. 
Esperamos que o que aprendermos sobre como responder a esta situação nos ajude a responder 
no futuro, quando os colegas enfrentarem crises extremas noutras partes do mundo. 
Todo o trabalho para #WUJ é voluntário (excepto onde podemos empregar ucranianos).

Contacto: WUJ@citypsychotherapy.org
Atenção: #WUJ não tem pessoal nem orçamento, por isso, por favor seja muito paciente se nos 
contactar!

Objectivos de #WUJ

mailto:WUJ@citypsychotherapy.org


Obrigado a todos os envolvidos no projecto:

Comité
Organizador
Catherine Cox
Catherine Hinds
Joe Cambray
Judy Cowell
Maxim Ilyashenko
Susan Schwartz
Ursula Wirtz
Elisabetta Pasini
Claire Mouchot
Sally Arthur

Intervenientes
Olena Brante
Joe Cambray
Lionel Corbett
Yuri Danko
Marian Dunlea
Christopher Hauke
George Hogenson
Donald Kalsched
Olga Kasianenko
Verena Kast
Inna Kyryliuk
Dale Mathers
Renos Papadolpoulos
Elena Pozdieieva
Victoria Roslik
Katerina Sarafidou
Susan Schwartz
Sonu Shamdasani
Ann Shearer
Svitlana Shevchenko
Tom Singer
Murray Stein
Serhiy Teklyuk
Ursula Wirtz

Intérpretes
Helene Besson
Hartwin Busch
Desiree Coco
Debora Chobanian
Karin Fleischer
Sandra Fröhlich-McCormack
Justin Hoffman
Alejo Lopez
Luciana Nadalutti
Helene Popp
Jan Rausch
Cindy Schaller
Anya Stembkovska
Chiara Tixi
Natalia Valdes
Katharina Wawrzon-Stewart



Facilitadores das matrizes 
dos sonhos sociais
Helen Morgan
Catherine Cox
Franca Fubini
Carola Mathers
Marilyn Mathew
Alessandra di Montezemolo
Fiona Palmer Barnes
Elisabetta Pasini
Carlos Remotti-Breton
Chris Scanlon
Laurie Slade
Cinzia Trimboli

Svitlana Shevchenko
Ann Ulanov

Facilitador do Grupo 
Grupo de Leitura
Joe Cambray
Linda Carter
Judy Cowell
Catherine Cox
Catherine Hinds
Maxim Ilyashenko
Trevor Jameson
Ольга Касяненко
Инна Кирилюк
Alessandra di Montezemolo
Guislaine Morland
Elisabetta Pasini
Елена Поздеева
Katerina Sarafidou
Susan Schwartz
Serhiy Teklyuk
Stella von Boch
Caterina Vezzoli
Heba Zaphiriou-Zarifi

Desenho
Marilyn Mathew

Tradução
Claire Mouchot 
using DeepL.com/translator



#WithUkrainianJungians

Há uma história que quando o artista chinês Mao Mao conheceu um dos ex presidentes, ela 
implorou-lhe que invertesse as cores da bandeira. A razão foi porque, de acordo com o Livro de 
mudanças I - Ching, o disposição actual ao hexagrama 否, pǐ, 'céu acima da terra', que portends 

desastre e declínio, e se as cores forem invertidas, criará o hexagrama 泰, tài, 'terra acima do 
céu' que pressagia sucesso. 2.


