COMPREHENSIVE COURSE OF SELF DEVELOPMENT BASED ON
JUNG'S ANALYTICAL PSYCHOLOGY
پادکست دوره جامع خودشناسی بر اساس روانشناسی تحلیلی یونگ
Trainer Name: Rasoul Majani, Jungian Psychoanalyst

بیوگرافی:
رسول ماجانی پژوهشگر و محقق حوزه روانشناسی تحلیلی متولد سال  ۱۳۶۸در تهران است.
از کودکی در پی یافتن راه درست بود و یک سوال مهم داشت  :من چه کسی هستم؟
چه استعدادهای دارم و عالئقم چیست؟ بیست سال جستجو کرد تا اینکه با یونگ آشنا شد.

یونگ یک قرن پیش به تمام این سواالت پاسخ داده بود! و اینگونه بود که یونگنگار شکل گرفت.
رسول ،رسالتش را در یونگ یافت ،نمیتوانست در برابر این تکلیف مقاومت کند .او راهش را یافته بود و باید هرآنچه آموخته بود را با
دیگران قسمت میکرد.
در ابتدا کارش را به صورت گمنام در یک صفحه اینستاگرام شروع کرد ،کمکم آدمها دورش جمع شدند بنابراین تصمیم گرفت عالوه بر
نوشتن برایشان صحبت کند و به این ترتیب پادکست یونگنگار شکل گرفت و هم اکنون پادکست و صفحه ی اینستاگرام یونگ نگار
بیش از  70هزار مخاطب فرهیخته و پیگیر دارد.
رفته رفته آنقدر دورش شلوغ شد که همه میخواستند بدانند او کیست دیگر متعلق به خودش نبود بنابراین از اسم و تصویرش رونمایی
کرد و شروع به آموزش گستردهتر و حرفهایتر مباحث توسعه فردی به روش پروفسور یونگ کرد و مجموعه یونگنگار حاصل این
فعالیتهاست .یونگنگار و رسول ماجانی را در شبکههای اجتماعی  ،اپلیکیشنهای پادکست و وبسایت یونگنگار دنبال کنید.
Instagram: Jungnegar
یونگ نگار Podcast Apps:
Website: www.Jungnegar.ir

معرفی:
مجموعه آموزشی یونگ نگار یک دوره جامع آموزشی
توسعه فردی برای ادارات و سازمان ها تدوین کرده
است .در این دوره رسول ماجانی  ،روان تحلیل گر
یونگی طی ده اپیزود از پادکست مفاهیم مهم
روانشناسی تحلیلی را آموزش می دهد .آموختن این
مفاهیم باعث می شود که افراد شناخت دقیقی از روان
انسان بدست آورند .یعنی خودشان  ،همکاران  ،ارباب
رجوع  ،خانواده و ...را بهتر بشناسند که این مهم سبب
خواهد شد کیفیت زندگی  ،کار  ،ارتباطات و هر گونه
تعامل انسانی در آنها به میزان چشمگیری افزایش یابد
که نتیجتا به افزایش بازدهی سازمان کمک شایانی
خواهد شد.
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Introduction:
“Jung Negar” has developed a comprehensive
Self development training course for companies
and organizations which will be trained by
Rasoul Majani, Jungian Psychoanalyst.
Learning these concepts will enable people to
gain an accurate knowledge of the human spirit.
This will significantly increase the quality of life,
work, communication and interactions , which
will help increase the efficiency of the
organization.
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لیست محتوای آموزش:
 .1مقدمات روانشناسی تحلیلی
 .2تیپ های شخصیتی
 .3عقده ها و سایه ها
 .4ارتباط با درون
 .5روانشناسی زنان
 .6روانشناسی مردان
 .7سفر قهرمانی زن
 .8سفر قهرمانی مرد
 .9سفر قهرمان
 .10رابطه

Training Content List:
1. Jung Negar Introduction
2. Personality types
3. Complexes and shadows
4. Communication with Inner Self
5. Women's Psychology
6. Men's Psychology
7. Heroes Journey
8. Hero Journey (For Men)
9. Hero Journey (For All)
10. Relationships

.1مقدمات روانشناسی تحلیلی یونگ:
شامل :خودآگاهی  ،ایگو  ،نقاب  ،سایه  ،عقده  ،ناخودآگاه شخصی و جمعی ،
کهن الگو  ،روح  ،سلف
در این جلسه نقشه دقیقی از روان ارائه خواهد شد و افراد خواهند آموخت که تحت
تاثیر چه عواملی هستند  ،چه چیزهایی و چگونه آنها را از درون و بیرون کنترل می
کنند و چگونه می توانند کنترل روان را به دست بگیرند و واکنش های آگاهانه و بالغانه
از خود نشان دهند.

1. Introduction to Jung's Analytical
Psychology:
Includes: self-awareness, ego, Persona, shadow, complex, personal and
collective unconscious, archetype, soul and Self
In this session, a detailed map of the psyche will be presented and people
will learn what factors are affected, and how to control them from inside
and outside, and how they can take control of the psyche, and conscious
and logical reactions.

.2تیپ های شخصیتی:
کارکردها و نگرش های روان
آیا اینطور فکر می کنید که مغز همه انسان ها به یک شکل کار می کند؟ اینطور نیست.
انسان ها متفاوت اند .هر کس یک مدل ذهنی دارد .ولی خوشبختانه این مدل های
ذهنی محدودند و قابل تشخیص .با شناخت دقیق مدل های ذهنی نه تنها خواهید
توانست خودتان را بهتر بشناسید و استعدادهایتان را کشف کنید بلکه این می توانید کار
را درمورد همکاران و مشتریان و هر انسان دیگری نیز انجام دهید .این دانش قدرت
فراوانی به شما می دهد.

2. Personality Types
Performance and mental attitudes
Do you think that all human brains work the same way? Not so. Humans
are different. Everyone has a mental model but fortunately these mental
models are limited and recognizable by knowing mental models accurately,
you will not only be able to get to know yourself better and discover your
talents, but you can also do the same for colleagues, customers, and any
other human being. This knowledge gives you a lot of power.

.3عقده ها و سایه ها:
تقدیر یا اراده
بیش از یک قرن پیش یونگ کشف کرد که بسته هایی هیجانی از درون ما را کنترل می کنند .او برای
ردیابی این هیجانات دستگاهی اختراع کرد که بعدها تبدیل به دستگاه دروغ سنج شد و هنوز که
هنوزه در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرد .امروز با پیشرفت تکنولوژی دستگاه های دقیق
تری تولید شده اند که با ردیابی نورون های مغز به وضوح آنچه یونگ گفته بود را می بینند .بسته
های اطالعاتی همراه با هیجاناتی قوی که مرتبط با گذشته ما هستند .اما هم یونگ و هم روانشناسی
مدرن راهکارهایی یافته اند که انسان بتواند از زیر سلطه این تقدیر خارج شود تا به گفته یونگ عقده
ها ما را نداشته باشند  ،بلکه ما عقده ها را داشته باشیم .اما سایه  :سایه نیز یکی از مهمترین کشفیات
یونگ بود .سایه ها عقده هایی هستند که ما به صورت ناهشیار تالش می کنیم آنها را سرکوب یا انکار
کنیم .اما روان طبق یک سیستم خودکار برقراری تعادل با ما مقابله می کند و خارج از کنترل ضمیر
هشیار ما مجبورمان می کند تا آن رفتارهایی را که نمی خواهیم  ،انجام دهیم .شناخت و پذیرش سایه
ها به فرد کمک می کند تا بتواند با آن بخش های تاریک وجودش به صلح برسد و تبدیل به انسانی
کامل تر  ،سالم تر و آگاه تر شود و کنترل بیشتری روی رفتارهایش داشته باشد.

3-Complexes and shadows
Destiny or Intention

More than a century ago, Jung discovered that emotional packages control us from within. He
invented a device to track these emotions, which later became a lie detector and is still used in
the judiciary. Today, with the advancement of technology, more precise devices have been
produced that can clearly see what Jung said by tracking brain neurons.
But both Jung and modern psychology have found ways in which man can break free from this
domination so that, according to Jung: “complex should not control us but we should control
them”
Shadow:

Shadow was also one of Jung's most important discoveries. Shadows are complexes that we
unconsciously try to overwhelm or deny.
But the psyche confronts us according to an automatic system of balance, our unconscious do
the behaviors we do not want.

Knowing and accepting shadows helps a person to be at peace with those dark parts of her being
and to become a more complete, aware and healthier human being and to have more control
over her behaviors.

.4ارتباط با درون:
تحلیل رویاها  ،تخیل فعال و همزمانی
خودآگاهی انسان نسبت به ناخودآگاهی همانند جزیره کوچکی است در میان یک اقیانوس بی
کران.
ناخودآگاه حجم الیزالی از اطالعات را در خود پنهان کرده است و ضمیر هشیار راه های
محدودی برای دسترسی به این اطالعات دارد  :رویا  ،تخیل فعال و همزمانی این راه ها
هستند.

4-Communication with Inner Self
Analysis of dreams, active imagination and synchronicity
Man's self-awareness of the unconscious is like a small island in a boundless
ocean. The subconscious mind hides a lot of information, and the conscious mind
has limited ways to access this information: dream, active imagination, and
synchronicity are the ways.

 .5روانشناسی زنان:
بازسازی الگوهای کهن زنانه در روان انسان
یونگ اولین روانشناسی بود که متوجه شد نحوه کارکرد روان انسان در زنان و مردان متفاوت
است.
در این جلسه به توضیح سالها تحقیقات یونگ در زمینه روانشناسی زنان خواهیم پرداخت.
تفاوت های روان زن و مرد و الگوهای پرتکرار زنانه در طول تاریخ را توضیح خواهیم داد تا
مخاطبین بتوانند نسبت به تفاوت های جنسیتی آگاه شده و راه بهتر برقراری ارتباط با
خودشان  ،انسان های همجنس و غیرهمجنس را بیاموزند.

5.Women's Psychology
Reconstruction of ancient female patterns in the human psyche
Jung was the first psychologist to discover how the human psyche works
differently in men and women. In this session, we will explain Jung's years of
research in the field of women's psychology. We will explain the mental
differences between men and women and the recurring female patterns
throughout history so that audiences can become aware of gender differences
and learn better ways to communicate with themselves and other gender.

 .6روانشناسی مردان:
بازسازی الگوهای کهن مردانه
همانند جلسه پنجم  ،اما این بار به روانشناسی مردان خواهیم پرداخت.

6.Men's Psychology
Reconstruction of ancient male patterns
This session is the same as the pervious session, but this time we will focus on
men's psychology.

 .7سفر قهرمانی زن:
فرایند فردیت در زنان
فروید در سال های پایانی زندگی خود گفت  :نفهمیدم زن چه می خواهد .اما یونگ به صورت
وسیع و عمیق به این سوال پاسخ داد .در این جلسه مسیر اسطوره ای حرکت زنان در طول
تاریخ را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که یک زن دقیقا در زندگی چه می خواهد و
چه مسیری پیش رو خواهد داشت .مسیری که از او یک قهرمان خواهد ساخت.

7.Heroes Journey
The process of individuality in women
In the last years of his life, Freud said: I did not understand what a woman wants!
But Jung answered to this question completely.
In this session, we will examine the mythical trajectory of women throughout
history and show exactly what a woman wants in life and what path she will take.
The path that will make her a hero.

 .8سفر قهرمانی مرد:
فرایند فردیت در مردان
ژوزف کمپبل اسطوره شناس امریکایی شاگرد یونگ و فروید بود .کمپبل با بررسی تعداد بسیار
زیادی از اسطوره های اقوام مختلف توانست به یک الگوی مشترک در روان انسان دست یابد.
همه قهرمانان مرد در همه اساطیر جهان از یک مسیر مشترک عبور می کنند .کمپبل بر
اساس نظریه فرایند فردیت یونگ کتابی نوشت تحت عنوان قهرمان هزار چهره که شهرتی
جهانی یافت .هالیوود استقبال شدیدی از این کتاب کرد و فیلم های زیادی بر اساس این الگو
ساخته شدند از جمله مجموعه جنگ ستارگان که با مشاوره شخص ژوزف کمپبل ساخته شد.
در این جلسه با تشریح این الگو مسیر قهرمانی مردان را ترسیم خواهیم کرد تا مردان سازمان
شما نیز پای در این مسیر قهرمانی بگذارند.

8. Hero Journey :
The process of individuality in men
The American mythologist Joseph Campbell was a student of Jung and Freud.
Campbell was able to arrive at a common pattern in the human psyche by
examining a large number of myths from different ethnic groups. All male heroes
in all world myths cross a common path. Campbell wrote a book based on
Freddie Jung's theory of the process entitled The Hero of a Thousand Faces,
which gained worldwide fame. Hollywood welcomed the book, and many films
were made based on this model, including the Star Wars series, which was made
with the personal advice of Joseph Campbell.
In this session, by explaining this pattern, we will draw the path of men's
championship so that the men of your organization can also set foot on this path
of championship.

 .9سفر قهرمان:
فرایند فردیت در نیمه اول و دوم عمر
یکی دیگر از تمایزات مهمی که یونگ در روان انسان کشف کرد تفاوت میان نیازهای روانی
انسان در نیمه اول و نیمه دوم عمر بود .یونگ گفت  :بیمارانی که به من مراجعه می کنند فارغ
از سن شناسنامه ایشان یا  ۲۱ساله اند یا  ۴۵ساله ! این نظریه نیز مبتنی بر نظریه فرایند
فردیت است و مسیر سفر قهرمان را فارغ از جنسیتش به صورت یک اوج و فرود ترسیم می
کند .در نیمه اول عمر فرد نیاز دارد از خانه خارج شود و به جنگ دنیا برود و در نیمه دوم او
باید بازگردد .باید به خانه بازگردد و دستاوردهایش را با دیگران تقسیم کند.

9.Hero Journey
The process of individuality in the first and second half of life
Another important difference that Jung discovered in the human psyche was the
difference between the human psychological needs in the first and second half
of life. "The patients who come to me are either 21 or 45 years old, regardless of
the age of their identity card," Jung said.
This theory is also based on the theory of the process of individuality and draws
the path of the hero's journey, regardless of his gender, as a climax. In the first
half of one's life, one needs to leave home and go to war, and in the second half,
one must return. He must return home and share his achievements with others.

 .10رابطه:
ارتباط دو روح ( آنیما و آنیموس )
یونگ روان ناهشیار انسان را روح نامید و اعتقاد داشت منظور بشر از روح همان روان است .اما
همانطور که روان زن و مرد را از هم متمایز می دانست به روح نیز دو اسم داد  :آنیما روح زنانه
درون مرد و آنیموس روح مردانه درون زن .بله یونگ اعتقاد داشت که مردان روح را زنانه درک
می کنند و زنان مردانه .در این جلسه به مخاطبین کمک خواهیم کرد تا این بخش از وجود
خود را بشناسند و با آن ارتباط برقرار کنند .بسیاری از اختالالت روانی به دلیل قطع ارتباط با
روح است.

10. Relationships
Relationship between two souls (Anima and Animus)
Jung called the subconscious mind the human soul and believed that man meant
the soul as the psyche. But as he distinguished between the male and female
psyche, he also gave the soul two names: the anima, the female soul within the
man, and the animus, the male soul within the woman. Yes, Jung believed that
men perceive the soul as feminine and women as masculine.
In this session, we will help the audience to know this part of their existence and
to communicate with it. Many mental disorders are due to disconnection from
the soul.

