
#З українськими юнгіанцями
Крокуємо пліч-о-пліч з українськими колегами у 2023 році

"Дослідити невимовне через досвід" 

("Чорні книжки" Юнга ч.7) 
вебінари - частина 1

У співпраці з Гільдією аналітичних психологів (GAP)
та ARAS (Архів досліджень архетипної символіки)



Крокуємо пліч-о-пліч з нашими українськими колегами

Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої подорожі протягом 
наступних 16 місяців разом з нашими українськими колегами

Ви можете прийняти  участь кількома способами
• Відвідати наші щомісячні вебінари. Це дуже важливо для наших українських колег
• всі вебінари спрямовані на україномовну і міжнародну (англомовну) аудиторію
• іміджевий проект АРАС
• Депозитарій сновидінь (також для синхроністичних та соматичних переживань)
• Кінопроект
• Фінансова пожертва

"Це було схоже на іншу реальність, на руку.
простягнуту з іншого світу.
Це дозволило нам не тільки усвідомити
цю іншу реальність, але й доторкнутися до неї
в той час, коли реальність така крихка"
(український аналітик)



Ласкаво просимо
Шановні колеги,
У той час, коли я пишу Вам цю ноту, Росія намагається ламати
моральний дух цивільного населення в Україні, руйнуючи її 
енергетичну інфраструктуру, залишаючи величезні території
країни без тепла, світла, інтернету та мобільного зв'язку - саме 
в той час, коли настає крижана зима. Це стародавня давня 
тактика війни. Том Сінгер надіслав мені ці зображення з НАСА, 
які графічно зображують занурення України в темряву.

Мені написав один з наших українських колег: Дуже дякую за 
вашу підтримку. Я живий, і в цей період це найкраща новина -
бути живим. найкраща новина – бути живим. Інший написав 
мені, що життя зараз - це все, що зараз життя - це виживання. 
І все ж, з темряви і крижаного холоду, наші українські колеги 
зробили свій внесок у цю програму солідарності, яку ми 
розробили на наступний рік. Ось наскільки важливо для них 
зустрічатися з тими, хто не на війні.

"І зараз, коли я опинився на місці того, хто потребує 
підтримки, я змогла повною мірою відчути і зрозуміти 
важливість цього процесу, коли колеги з інших країн 
долучаються і організовують такі важливі заходи 
підтримки" (український аналітик)

Ми з жахом спостерігаємо, відчуваючи своє безсилля перед 
обличчям стражданнь України. Але насправді, ми дійсно 
можемо, кожен з нас може змінити ситуацію. Ми знаємо це від 
міжнародних читацьких груп, які організовує #WUJ.

"Це була ніби інша реальність, рука, простягнута з іншого 
світу. Це дозволило нам не тільки усвідомити цю іншу 
реальність, але й доторкнутися до неї, коли все сприймається 
як дуже крихке" (український аналітик)

Ми можемо допомогти підтримати бойовий дух наших 
українських колег у цей час екстремальних стресів і страждань.

"*Читацька група+ була як маяк, який показував нам шлях, яким 
ми могли б рухатися. І це було дуже важливо для мене. Ми, 
українські колеги, перебуваємо у бурхливому морі, і ми повинні 
покладатися на наші можливості, на наші навички плавання, на 
те, як довго ми виживемо. на своє тіло, на те, як довго ми 
зможемо протриматися в морі, але тут раптом у нас 
з'являється цей контейнер, човен, щось більш цивілізоване, 
щось побудоване, де ти дійсно можеш перебувати. Було багато 
відгуків про цей контейнер для душі, щоб бути разом в 
кімнатах-зум, місці надії. Дуже багато співчуття" (український 
аналітик).

Ми не повинні бути сторонніми спостерігачами.

"Один учасник сказав, що росіяни мене не знають і хочуть
вбити мене. На тому боці є люди, які теж мене не знають, але 
піклуються про мене. не знають мене, але піклуються і мають 
бажання допомогти. Як ми можемо протистояти злу? Комусь 
не байдуже і якщо ми не боїмося зазирнути в темряву, то, 
можливо, символи приходять з темряви". (Фасилітатор)



Учасники читацьких груп були глибоко зворушені зустріччю 
з нашими українськими колегами.

"Йдучи на війну, як і ми, бачити когось там в темряві. 
Це наближає нас до того місця. Я дуже вдячний і  
вражений професійною підготовкою наших українських
колег. Я був дуже зворушений їхньою здатністю 
бачити нас з повагою. Вони сказали, що це допомогло 
їм замислитися над немислимим, коли ми були трохи 
на відстані". (Фасилітатор)

"У нашій недосконалості... цей досвід у цейьбожевільні
час виявляє те, що є оголеною людською сутністю. яку 
ми всі маємо і якою ми всі ділимося... Ми думаємо, що 
повинні робити більше, але факт в тому, що ми дещо 
зробили. Ми змогли створити місце, де є тепло. Коли 
навколо тебе все руйнується. як ти можеш з цим 
впоратися? Якщо ти відчуваєш себе розбитим і боїшся 
наступного бомбардування? Ми створили простір. 
Потроху з'являлися образи... знаходження свого 
потенціалу, знаходження свого тіла... це було дуже 
потужно". (Фасилітатор)

Наша перша акція солідарності відбулася в травні, і багато 
хто з вас приєдналися до нас. Потім ми провели дев'ять 
читацьких груп для українців та неукраїнців, до яких 
приєдналося 150 людей. Ми думали, що це будуть просто
читацькі групи, але потім ми зрозуміли, що беремо участь у 
дуже глибокому процесі.

На додаток до вебінарів, ви побачите, що АРАС буде
працюватиме над іміджевим проектом, Кріс Хауке спробує 
зняти фільм і ми відкрили Депозитарій мрій, до якого ми всі 
можемо зробити свій внесок. Ми знаємо з травневого заходу
з Енн Уланов, що ви також будете щедрими на фінансову 
підтримку.

2023 рік буде дуже важким для наших українських колег. Ми 
запрошуємо вас пройти його разом з ними і з нами як зі 
спільнотою. Ви допоможете побудувати життєво важливий 
контейнер, який допоможе утримати наших колег у 
найтемніші часи.

Дякуємо вам
Кетрін Кокс та Кетрін Хіндс
Від імені Організаційного комітету
грудень 2022 року

"Я вважаю, що ця частина проекту є важливою
підтримкою... продовженням розпочатого процесу. 
Колеги вже відзначили певну перебудову мислення, що 
вони стали більш відкритими до символічного, 
юнгіанського способу мислення і що це для них виявилося 
винахідливим. І вони також відзначили, те, що 
фасилітатори були з інших країн і перебували в безпечних 
умовах, було дуже цінним". (український аналітик)



Джо Кембрей та Інна Кирилюк
Синхронність і травма.

Сону Шамдасані та Світлана Шевченко
Нове лікування душі за Юнгом: Роздуми про практику Юнга та пізніші зміни в
Аналітичній психології.

Маріан Данлеа та Олена Бранте
Тілесні сновидіння - узгодження з органічною здатністю тіла та психіки до 
саморегуляції.

Лайонел Корбетт та Олена Поздєєва
Поняття "Я" у Юнга: новий образ Бога, що виникає.

Мюррей Стайн та Сергій Теклюк
Таємниця трансцендентності всередині - мрія для нашого часу.

Сьюзен Шварц
Ефект відсутніх батьків: Батько бажань, батько ран.

Енн Ширер та Вікторія Рослик
Міф для нашого часу.

Розклад вебінарів

Січень:
24.1.23

Лютий:
21.2.23

Березень:
25.3.23

Квітень:
25.4.23

Травень:
16.5.23

Червень:
6.6.23

Липень:
4.7.23

Усі вебінари починаються щовівторка о 18:00 GMT, за винятком березня 2023 року, 
коли вебінар Маріан Данлеа відбудеться в суботу о 17:00 за Гринвічем.



Дональд Калшед
Робота з афектом та захистом після травми.

Верена Каст та Ольга Касьяненко
Подолання горя - труднощі та ресурси.

Ренос Пападолпулос
Колективні форми важких випробувань: наративи, пастки, наслідки та
терапевтичні зусилля.

Дейл Мазерс та Юрій Данько
Буття з незнанням.

Том Зінгер
Міфопоетична уява і чума: Протиотрута від сучасного антиутопічного 
паралічу.

Катерина Сарафіду
Любов навиворіт: Чорні книги Юнга як основа для формування ставлення до 
життя, війни та аналізу.

Джордж Хогенсон
Нові розробки в теорії архетипів.

Урсула Вірц
Травма і мистецтво.

Крістофер Хауке
"Рамки і кордони" - міжнародний кінопроект юнгіанської спільноти що 
відображає те, ким ми є один для одного, і що це означає.

Вересень:
19.9.23

Жовтень:
24.10.23

Листопад:
21.11.23

Грудень:
12.12.23

Січень:
16.1.24

Лютий:
13.2.24

Березень:
12.3.24

Квітень:
16.4.24

Травень:
21.5.24

2024



Джо Камбрей та Інна Кирилюк

Синхронність і травма

Джозеф Камбрей, доктор філософії, є колишнім Президентом-Генеральним директором Тихоокеанського інституту 
іслядипломної освіти та колишнім Президентом Міжнародної асоціації аналітичної психології. Міжнародної асоціації 
аналітичної психології; працював американським редактором "Журналу аналітичної психології" (The Journal of Analytical 
Psychology). Викладав у Гарвардській медичній школі Гарвардської медичної школи на кафедрі психіатрії в 
Массачусетському госпіталі, Центрі психоаналітичних досліджень. психоаналітичних досліджень. Доктор Кембрей -
юнгіанський аналітик, зараз живе в районі Санта-Барбари, Каліфорнія. Його численні серед його численних публікацій -
книга, заснована на його лекціях "Фей": Синхронність: Природа і психіка у взаємопов'язаному Всесвіті. Він опублікував 
численні статті в ряді міжнародних журналів.

1. 24 січня 2023 року

Джо пише:
"Ми раді запросити всіх, хто бажає приєднатися до нас у цій 
спільній зустрічі на знак солідарності та підтримки наших 
українських колег. Як ми дізналися, участь міжнародної 
юнгіанської спільноти надає надзвичайно цінне і вкрай 
необхідне відчуття взаємопов'язаності для всіх, хто бере 
участь. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу участь у цій серії
вебінарів".



Концепція синхронності стає все більш важливою ідеєю у 21 столітті. Ми почнемо з 
короткого огляду того, як ця основна концепція зрештою виникла у відповідь Юнга на 
особисту травму, за якою послідували війна і пандемія. Його подорож через ці труднощі 
задокументована в Червоній книзі - як він поступово повертався до світу. Потім ми 
розглянемо клінічні та культурні аспекти синхронності.

Це буде включати обговорення прекогнітивних снів, які мають синхроністичне відчуття. Хоча 
очевидно, що не всі синхроністичні переживання пов'язані з травмою. засновані на травмі, 
тим не менш, травми активують архетипічні процеси, які можуть породжувати такі 
переживання. Часто, коли звичайні функції свідомості утруднені, як при загрозі або наслідках 
інтенсивної травми (заморожування), психіка може адаптуватися, спонтанно 
використовуючи синхроністичні комунікації.

Цінність розуміння цих комунікацій може значно допомогти нам у рухатися вперед у часи 
великих труднощів



Інна Кирилюк, доктор філософії, юнгіанський аналітик, супервізор IAAP, юнгіанський пісочний терапевт. Вона є президентом 
Української Юнгіанської Асоціації (УАЮ), екс-президент Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, член Східно- та 
Центральноєвропейської спільноти юнгіанських аналітиків (ECEC). та Центральноєвропейської спільноти юнгіанських аналітиків 
(ECECJA), а також засновник і керівник аналітичного центру "Простір", Київ, Україна.
Інна написала понад 15 статей з аналітичної психології в роботі з дорослими, дітьми та підлітками. Вона є
автор і ведуча довгострокових освітніх програм з аналітичної психології.

пише Інна:
Ейнштейн сказав: "Інтуїтивний розум - це священний дар! А 
раціональний розум – це вірний слуга!" Юнг володів даром інтуїції, який 
часто проявлявся в його житті та творчості, і це стало основою для 
дослідження та опису поняття "синектика" та опису поняття 
"синхронність". Він розглядав синхронність як творчий принцип, що 
постійно діючий у природі творчий принцип, що виявляє одну з 
динамічних ознак "нового кодексу поведінки" для нової моральноїві 
дповідальності".
У психотерапевтичній практиці синхронність тісно пов'язана з одного 
боку, з архетипами, а з іншого - з ситуацією "неможливості" знайти 
рішення або пояснення своїм діям чи передчуттям.
Вже зараз, після дев'яти місяців війни, я можу описати свої 
спостереження за тим, як підсвідомий "тривожний" образ 
катастрофи проникав на свідомий рівень у вигляді снів, думок, 
передчуттів і символів і через деякий час об'єктивна фізична ситуація 
збігалася з цими образами. Такими були явища, апокаліптичні сни, 
нав'язливі образи і тривожні передчуття катастрофи/війни, якими в 
передвоєнний рік був наповнений в Україні.
Відбудеться презентація клінічного матеріалу: снів, видінь,
передчуття як українських, так і російських клієнтів.



2. 21 лютого 2023 року

Пише Сону:
"Я підтримую ініціативу цих лекцій про 
лікування душї, оскільки вони 
спрямовані на те, щоб забезпечити 
солідарність через спільноту, що є 
найменшим, що можна зробити в часи 
колективних катаклізмів".

Вид з кабінету Юнга (c) Сону Шамдасані, 2011 р.

Нове лікування душ за Юнгом: Роздуми про практику Юнга і пізніших 
зрушень в аналітичній психології

Сону Шамдасані та Світлана Шевченко



Цей вебінар відкриває дискусію про
Практика Юнга в психотерапії,
реконструйовану на основі листування та 
щоденників пацієнтів. У ньому 
розглядаються питання кодифікації 
терапевтичної практики у зв'язку з появою 
навчальних інститутів, зосереджуючись на 
подіях у Лондоні, ширшому регуляторному 
апарату психотерапії, а також відновлений 
інтерес до практики самозцілення Юнга, як 
розкритої в "Liber Novus" та "Чорних 
книгах".  Рекомендується, щоб учасники 
ознайомилися з наступними есе 
заздалегідь:

Сону Шамдасані, "Від неврозу до нового 
лікування душі": Сону Шамдасані, "Від неврозу 
до нового лікування: C.G. Jung's Remaking of the
психотерапевтичного пацієнта", в ред. Mererid
Puw Девіс і Сону Шамдасані, "Медична 
гуманність та нелюдськість у німецькомовному 
світі (Лондон, UCL Press, 2020), доступно у 
відкритому доступ за посиланням: 
https://www.uclpress.co.uk/products/
131021, і передруковано за ред. Стефано 
Карпані, Антологія сучасної теоретичної класики 
в аналітичної психології The New Ancestors 
(London, Routledge, 2022).

Сону Шамдасані, "Юнгівська практика образу",
Журнал пісочної терапії, 24 (1) с. 7-22,
доступно за посиланням:
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/

Професор Сону Шамдасані є заступником декана з питань охорони здоров'я факультету мистецтв та гуманітарних наук 
Університетського коледжу Лондона, співдиректором Центру гуманітарних наук про здоров'я Університетського 
коледжу Лондона (UCL). Він є генеральним редактором Фонду "Філемон", автором і редактором десятка робіт, які 
перекладені багатьма мовами світу.

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


пише Світлана:
"Україна зараз переживає дуже важкі часи, ми боремося 
за своє право бути, жити, мати свою ідентичність, 
свою культуру, свою мову, свою Батьківщину. Для нас 
дуже важлива ваша підтримка. Світ такий тісний і 
все, що відбувається в нашій країні, відображається і 
стосується всього світу. І в той же час світ такий 
великий, і у нього достатньо ресурсів, щоб перемогти 
зло. Я згадую слова з книги Джонатана Ліра 
"Радикальна надія" про те, що треба робити ставку 
на інтуїтивну віру в те, що в світі достатньо добра, 
щоб все закінчилося добре".

Світлана Шевченко родом із Запоріжжя, Україна, і є індивідуальним членом IAAP з 2019 року. Окрім аналітичної 
роботи з індивідуальними та груповими клієнтами, Світлана проводить лекції та навчальні семінари в основних 
сферах своїх інтересів - робота зі сновидіннями, пісочна терапія, міфи та казки.



3. Субота 25 березня 17:00 - 19:30 GMT

Маріан Данлеа та Олена Бранте
BodyDreaming - узгодження з притаманною тілу та психіці органічною 
здатністю до саморегуляції.

пише Мар'ян: 
"В даний час я маю честь працювати онлайн з невеликою 
групою українських аналітиків і тренерів-аналітиків. Наші 
зустрічі дають мені змогу доторкнутися до найголовнішої 
цінності нашого спільного людства - нашої здатності 
слухати і бути присутнім у досвіді іншого. Простий акт 
присутності і отримання досвіду іншого трансформує 
страждання - приносить силу і надію в той час, коли 
здається, що центр не тримається. Ми всі виграємо від 
того, що зустрічаємо один одного на межі надії і стійкості“.

Маріан Данлеа M.Sc., IAAP, ICP, є юнгіанським аналітиком та практиком соматики, яка протягом останніх 30 років викладає 
та проводить семінари на міжнародному рівні, інтегруючи тіло та душу. Вона очолює навчальну програму BodySoul Europe, 
сестринську організацію Фонду Маріон Вудман, де вона є основним викладачем. Розробляючи свій унікальний підхід 
BodyDreaming®, Маріан поєднує розробки в галузі неврології, травматичної терапії, теорії прив'язаності з юнгіанською 
психологією та феноменологічною точкою зору взаємопов'язаності. Її тренінги включають юнгіанський аналіз, 
психоаналітичну психотерапію, психосинтез, спостереження за немовлятами, ритми тіла та душі та соматичний досвід. Її 
книга "Тілесні сновидіння в лікуванні травм розвитку" отримала нагороду Gradiva Award за кращу книгу 2019 року від NAAP 
- Національної асоціації з розвитку психоаналізу та є співпереможцем Міжнародної асоціації юнгіанських досліджень, 
нагорода за кращу книгу 2019 року.
www.mariandunlea.com



BodyDreaming - це тілесний юнгіанський підхід, який пропонує інструменти для підтримки 
нашої напруженої, а іноді і травмованої нервової системи. Він може зміцнити нашу здатність 
терпіти нестерпне, повернути зв'язок, стійкість і надію. Цей семінар надає інструменти для 
роботи з усіма пацієнтами, незалежно від того, чи перебувають вони в зоні бойових дій, чи 
ні. Ця соматична практика, заснована на юнгіанській психології, працює з утриманням 
напруги протилежностей між нерегульованими та регульованими станами.  Цей процес 
передбачає можливість "нового третього", "живого народження". Як пише Юнг:

"Протистояння двох позицій породжує напругу, заряджену енергією, і створює живе 
третє - не логічне мертвонародження ... але рух з підвішеного стану між 
протилежностями, живе народження, яке веде до нового рівня буття, нової 
ситуації. Трансцендентна функція проявляється як якість з'єднаних протилежностей" 
(Юнг, 1957, параграф 189). 

Підхід BodyDreaming перериває вихор травми, з якого ми можемо несвідомо діяти. Він 
пропонує нашій нервовій системі звільнення від тиранії пригнічення та досвіду ізоляції. Це 
приводить нас до більшого відчуття легкості, зв'язку та узгодженості. 

Експериментальна частина. 
Ми будемо практикувати інструменти, що використовуються для регуляції нервової системи.
Ми запропонуємо кілька демонстрацій, щоб показати, як використовувати ці ресурси для 
регулювання нервової системи та узгодження з саморегуляцією.
Ми покажемо, як ці інструменти можна використовувати в активній роботі з уявою та 
сновидіннями, працюючи з людьми, яким буде запропоновано поділитися образом мрії.



Пише Олена: 
"Я ціную слова Натана Шварца 
Саланта: 
"З усвідомлення ненависті ми часто 
починаємо процес "пробудження"".

Олена Бранте народилася і виросла в Україні, але останні шість років живе в Ірландії. Олена пройшла навчання як 
юнгіанський аналітик в Українській групі розвитку і основними сферами її інтересів є: травма (у всіх її різновидах), 
явища нарцисизму та імміграційні процеси.
Вона дуже цінує арт-техніки та цікавиться впливом холодного плавання на психіку.
Згадуючи Натана Шварца Саланта, Олена вважає, що кожне Я проводить свій власний експеримент протягом 
життя, вбачаючи життя душі дуже складним, але водночас і чудесним.



Буде синхронний переклад на українську мову.
Ми також сподіваємося на синхронний переклад іспанською, німецькою, 
французькою, португальською та італійською мовами.

Ми платимо нашим українським перекладачам. 
Всі інші працюють безкоштовно, щоб підтримати Україну.

Усний переклад



ARAS

ARAS, Архів досліджень архетипної 
символіки, радий приєднатися до 
#WUJ у спільних зусиллях для 
підтримки наших українських колег. 
Ми запустимо проект, в рамках якого 
учасникам та доповідачам буде 
запропоновано поділитися 
зображеннями, які виникають у 
відповідь на досвід кожного вебінару.
Ці зображення, разом з короткими 
коментарями, які надають культурний 
контекст та архетипне значення, будуть 
розміщені в спеціальному місці на веб-
сайті ARAS.
На сайті ARAS також будуть розміщені 
записи вебінарів для тих, хто не зможе 
бути присутнім наживо.

Команда: 
Том Сінгер
Мерилін Метью
Еллісон Тузо
Стелла фон Бох
Оксана Коробова



Кінопроект: "Кадри і кордони

Кінопроект міжнародної юнгіанської спільноти, що 
відображає те, ким ми є один для одного, і що це 
означає.
Кордони: між країнами, між людьми, між свідомим 
і несвідомим, між психікою і матерією, між думкою 
і почуттям.
Кадри: кадр фільму як кордон, кадр нас самих і 
нашого життя, кадр нашого розуміння, кадр нашої 
ідентичності, кадр реальності.
Під керівництвом Крістофера Хауке (SAP)
Інформація про те, як взяти участь, за 
посиланням

Крістофер Хауке - юнгіанський аналітик IAAP та почесний старший викладач Голдсмітського університету Лондона, 
зацікавлений у застосуванні аналітичної психології до широкого спектру соціальних та культурних явищ. 
Його короткометражні фільми, документальні стрічки "Одноколірний червоний та зелений промінь" та 
психологічна
документальні фільми "Один колір", "Червоний і зелений промінь" та психологічна драма "Знову" мали прем'єри 
на лондонських майданчиках та низці конгресів.
Він є автором та співредактором численних книг про кіно та аналітичну психологію, а зараз пише художні твори 
під своїм другим прізвищем Ковель.
www.christopherhauke.com



Депозитарій мрій

Ми створили депозитарій сновидінь, який буде працювати паралельно з серією 
вебінарів. Тут ви можете зберігати сновидіння, синхронністичні переживання та 
соматичний досвід. 
До участі запрошуються всі, хто так чи інакше причетний до вебінарів - учасники, 
спікери, перекладачі, організатори... Це Сховище сновидінь є безпечним, а внески 
анонімними.
Ми сподіваємося, що Сховище Мрій, разом з серією вебінарів, створить корисний 
контейнер для всіх нас, оскільки ми разом працюємо над тим, що Юнг описав як 
Magnum Opus. 
Але, будь ласка, майте на увазі, що, як і в соціальній матриці сновидінь, те, що 
додається до депозитарію, буде розглядатися як таке, що належить колективу. Він 
може бути використаний у дослідженнях, щоб допомогти нам краще зрозуміти, як 
психіка реагує на війну, і може бути опублікований (звичайно, анонімно). 

Щоб отримати доступ до Депозитарію снів, будь ласка, натисніть: 
https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6

https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6


Квитки

1.
Будь ласка, спочатку зробіть пожертву 
на нашій GoFundMe: 
https://gofund.me/49977cf7
Щоб бути максимально інклюзивними, 
пропоновані мінімальні пожертви (за 
рейтингом Світового банку) є 
наступними:
Високий дохід: Північна Америка, 
Австралія та Європа: 25 фунтів стерлінгів 
(студенти та рутери: 15 фунтів стерлінгів)
Дохід вище середнього: Південна 
Америка та Балкани: 15 фунтів стерлінгів 
(студенти та рутери: 5 фунтів стерлінгів)
Дохід нижче середнього: Південно-
Східна Азія та Африка: £5 
(студенти та рутери: безкоштовно)

Українці та ті, хто працює на лінії фронту 
разом з українцями: Безкоштовно

2.
Будь ласка, забронюйте свій квиток 
на Eventbrite:

Вебінар 1 (Джо Кембрей)
https://tinyurl.com/yrber4sf

Вебінар 2 (Сону Шамдасані)
https://tinyurl.com/mpv3c4xv

Вебінар 3 (Маріан Данлеа)
https://tinyurl.com/5n7h5tba 

https://gofund.me/49977cf7
https://tinyurl.com/yrber4sf
https://tinyurl.com/mpv3c4xv
https://tinyurl.com/5n7h5tba


Ці вебінари - це збір коштів для наших колег в Україні.

Наша мета - спробувати передати гроші тим колегам, які їх найбільше потребують. 
З заходу Анни Уланової в травні ми змогли пожертвувати £35,0000, які ми зібрали, 
безпосередньо окремим українським колегам або студентам.
Цього разу нам потрібен інший метод, і ми обговорюємо з UJA та групою розробників 
USAP, як краще діяти. Наразі комунікація є дуже складною та повільною через 
руйнування значної частини енергетичної інфраструктури України, тому ми повідомимо 
про це, як тільки механізм буде доопрацьовано.
Гроші будуть зберігатися членом IAAP, Гільдією аналітичних психологів (GAP), яка є 
зареєстрованою благодійною організацією у Великобританії. 
Всі учасники проекту працюють безкоштовно - єдині, кому ми будемо платити, це 
українські перекладачі, тож майже вся ваша пожертва піде нашим колегам. 

Фінансові питання



#WUJ - це міжнародна співпраця між українцями та міжнародною спільнотою, метою якої є 
залучення міжнародної юнгіанської спільноти до значущої підтримки колег, які зазнають 
тривалого терору в Україні.

Цілі #WUJ полягають у наступному
допомогти полегшити травму, стоячи пліч-о-пліч з нашими українськими колегами
допомогти зменшити стрес, надаючи фінансову підтримку колегам, які зазнають значних 
фінансових труднощів через війну
використовувати ресурси аналітичної психології, щоб підтримати всіх нас у ці буремні часи.

#WUJ визнає, що наші колеги в Україні - не єдині, хто переживає травму. Ми сподіваємося, що 
те, що ми дізнаємося про те, як реагувати, допоможе у майбутньому, коли колеги зіткнуться з 
екстремальними кризами в інших країнах світу.  Вся робота на підтримку #WUJ є 
добровільною (окрім тих випадків, коли ми маємо можливість працевлаштувати українців).
Відвідування є безкоштовним для українців та тих, хто надає значну підтримку на лінії фронту.

Звертатися за контактами: WUJ@citypsychotherapy.org 
Зверніть увагу: #WUJ не має ні персоналу, ні бюджету, тому просимо вас бути дуже 
терплячими, якщо ви зв'яжетеся з нами!

#Цілі СЖО

mailto:WUJ@citypsychotherapy.org


З вдячністю всім, хто працював над проектом:

Організаційний 
комітет
Кетрін Кокс
Кетрін Хіндс
Джо Кембрей
Джуді Коуелл
Максим Ілляшенко
Сьюзен Шварц
Урсула Віртц
Елізабетта Пазіні
Клер Мушо
Саллі Артур

Спікери
Олена Бранте
Джо Кембрей
Лайонел Корбетт
Юрій Данько
Маріан Данлеа
Крістофер Хауке
Джордж Хогенсон
Дональд Калшед
Ольга Касьяненко
Верена Каст
Інна Кирилюк
Дейл Мазерс
Ренос Пападолпулос
Олена Поздєєва
Вікторія Рослик
Катерина Сарафіду
Сьюзан Шварц
Сону Шамдасані
Енн Ширер
Світлана Шевченко
Том Сінгер
Мюррей Стоун
Сергій Теклюк
Урсула Віртц

Перекладачі
Хелен Бессон
Хартвін Буш
Дезіре Коко
Дебора Чобанян
Карін Фляйшер
Сандра Фреліх-МакКормак
Джастін Хоффман
Алехо Лопес
Лучіана Надалутті
Хелен Попп
Ян Рауш
Кріспіна Сандерс
Сінді Шаллер
Аня Стембковська
Ганна Стембковська
Кьяра Тіксі
Наталія Вальдес
Кетрін Вавжон-Стюарт



Фасилітатори соціальних матриць мрій
Хелен Морган
Кетрін Кокс
Франка Фубіні
Карола Мазерс
Мерилін Метью
Алессандра ді Монтеземоло
Фіона Палмер Барнс
Елізабетта Пасіні
Карлос Ремотті-Бретон
Кріс Скенлон
Лорі Слейд
Чинція Тримболі

Світлана Шевченко
Енн Уланов

Фасилітатори читацьких груп
Джо Кембрей
Лінда Картер
Джуді Коуелл
Кетрін Кокс
Кетрін Хіндс
Максим Ілляшенко
Тревор Джеймсон
Ольга Касьяненко
Інна Кирилюк
Алессандра ді Монтеземоло
Гіслен Морланд
Елізабетта Пасіні
Олена Поздєєва
Катерина Сарафіду
Сьюзан Шварц
Сергій Теклюк
Стелла фон Бох
Катерина Веццолі
Хеба Зафіріу-Заріфі

Дизайн
Мерилін Метью

переклад
Максим Ілляшенко
Клер Мушо 
за допомогою DeepL.com/translator



#З українськими юнгіанцями

Існує історія, що коли китайська художниця Мао Мао зустрілася з одним з екс- президентів 
України, вона благала його змінити послідовність кольорів прапора України на протилежні. 
Причина полягала в тому, що згідно з Книгою змін І-цзин, нинішня диспозиція відповідає 
гексаграмі 否, pǐ - "небо над землею", що віщує катастрофу і занепад, а якщо кольори 
поміняти місцями, то утвориться гексаграма 泰, tài - "земля над небом", що віщує успіх.


