
Analytická psychológia vychádza z praxe C. G. Junga je rozvinutá jeho nasledovníkmi a otvorená  ďal-
ším hlbinným smerom a školám. Cieľom seminárov je oboznámenie sa s princípmi psychoterapeutickej 
práce s nevedomým materiálom (symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginácie, prenos a protiprenos 
v terapii). Seminár bude prebiehať zážitkovou formou.
Seminár je určený pre psychológov v praxi, psychoterapeutov, psychiatrov ako aj začínajúcich psy-
chológov a študentov končiacich ročníkov psychológie so záujmom o dynamické psychoterapeutické 
smery.
Odborným garantom seminárov sú individuálni členovia International Association for Analytical 
Psychology /jungovskí analytici/, lektori Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu.

Mgr. Martin Skála
jungovsky orientovaný analytik, od roku 2015 je predsedom 
Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Je výcvikovým 
analytikom a supervízorom ČSAP a IAAP. Zakladateľ stredis-
ka hlbinnej psychológie PSYCHOPOMPOS v Prahe, kde má 
aj súkromnú psychoterapeutickú prax. Organizuje zážitkové 
semináre a teoretické prednášky z analytickej psychológie. Má 
bohatú prednáškovú a lektorskú činnosť , prednáša na Karlovej 
univerzite, Masarykovej univerzite.

Vážení priaznivci a záujemcovia o analytickú psychológiu,
pozývame vás na víkendový seminár

1.-2 .4.  2017 v  Poprade
 v Tatranskej galérii

Účastnícky poplatok 130 eu
12 kreditov SKP

Červená kniha je dielom, na ktorom Jung pracoval v dobe, kedy prechádzel svojou krízou, či 
stretnutím s nevedomím. Opustil Freudovu psychológiu a začal sa intenzívne zaoberať svojimi 
snami a predstavami, ktoré si zapisoval do tzv. Čiernych zošitov a potom ich kaligraficky prepra-
coval do iluminovaného rukopisu Červenej knihy. Červená kniha tak tvorí dôležitý medzičlánok 
medzi životnými skúsenosťami Carla Gustava Junga a jeho teóriou analytickej psychológie. 
Seminár bude zameraný viac sebaskúsenostne, účastníci si budú môcť formou imaginácií zažiť 
vybrané témy z Červenej knihy, potom sa imaginácie porovnajú s predstavami Junga a v disku-
sii sa zameriame na to, akým spôsobom žijú pojmy analytickej psychológii v duši každého z nás 
a pokusíme se formulovať svoju vlastnú psychológiu podobne, ako to urobil Jung vychádzajúc 
zo svojich predstáv.

Martin Skála
ČERV E NÁ  K N I H A  C .G .  Ju n g a



Kapacita seminára je obmedzená na 25 účastníkov /prednosť podľa dátumu prihlášky/. Prihláška na semi-
nár je platná až po zaplatení celého poplatku. Storno podmienky: pri zrušení účasti do 20.3. j.e návrat-
nosť plná. Pri neskoršom zrušení /pokiaľ sa nepodarí nájsť náhradníka/ storno 100%. Účasť prosím potvrď-
te mailom najneskôr do 20.3.2017
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 022017, k. s. 0308. 

Na seminár sa prosím prihlasujte na email:   seminare.jung@gmail.com

Bližšie info:
PhDr. Jana Bryjová, tel.: 0905 212 388, j.bryjova@gmail.com

V Tatranskej galérii Poprad sa uskutočnia dve prednášky pre verejnosť,
v piatok 31.3. o 17.00, pre účastníkov seminára v cene:

Martin Skála: Červená kniha
 Vladislav Šolc: Archetypy a konšpirácie

Časový rozvrh
    sobota 9.00 - 18.00 /prezentácia od 8.30, obed 12.00-13.00/
    nedeľa  9.00 - 13.00

Ubytovanie a stravovanie si zaisťuje každý účastník samostatne.


