
Analytická psychológia vychádza z praxe C. G. Junga je rozvinutá jeho nasledovníkmi a ot-
vorená  ďalším hlbinným smerom a školám. Cieľom seminárov je oboznámenie sa 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 začínajú-
cich psychológov a študentov končiacich ročníkov psychológie so záujmom o dynamické 
psychoterapeutické smery.

Odborným garantom seminárov sú individuálni členovia International Association for Ana-
lytical Psychology /jungovskí analytici/, lektori Českej spoločnosti pre analytickú psycholó-
giu.

Mgr. Pavel Zach (*1963)
Psychoterapeut a psychoanalytik jungovského smeru. 
Je členom Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu 
(ČSAP) a individuálným členom International Association 
for Analytical Psychology (IAAP). Pôsobí v Prahe v dennom 
sanatóriu Fokus, kde pracuje  s klientmi s psychotickým 
ochorením a vo svojej súkromej praxi.

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

30.9.-1.10.  2017
Poprad

Účastnícky poplatok 130 eur
12 kreditov SKP

Seminár sa bude venovať rôznym aspektom psychoterapeutického vzťahu 
medzi terapeutom a klientom v analytickom procese. Práve psychoterapeutický 
vzťah sa považuje za jeden z najúčinnejších  faktorov psychoterapie.
 Jednotlivé témy budú inšpirované prístupom  Sándora Ferencziho a vzťahovou 
psychoanalýzou. Práca s prenosom a protiprenosom, s hranicami, situácie moci 
a bezmocnosti.

PAVEL ZACH - PRÁCA SO VZŤAHOM
V PSYCHOTERAPEUTICKOM PROCESE



Ubytovanie a stravovanie si zaisťuje každý účastník samostatne.

Storno podmienky: pri zrušení účasti do 10.9.2017 je návratnosť plná. Pri neskoršom zrušení /pokiaľ sa ne-
podarí nájsť náhradníka/ storno 100%. Účasť prosím potvrďte mailom najneskôr do 10.9.2017, účastnícky 
poplatok je potrebné uhradiť vkladom (bankovým prevodom) alebo priamo na mieste v hotovosti. Číslo 
účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964,  v. s. uveďte Vaše rodné číslo, s. s. 42017, k. s. 0308. 

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

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

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


