
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. Marta Kocvrlichová
Klinická psychologička, vyštudovala FFUP Olomouc, od roku 2006 
je frekventantkou výcviku v analytickej psychológii v rámci ČSAP. 
Pracovala v Psychiatrickej liečebni v Kroměříži, na Psychiatrickej
klinike FN v Olomouci, v Psychologickej ambulancii v Prostejove a v 
súkromenej psychologickej praxi v Olomouci. Okrem klinickej praxe 
lektoruje vzdelávanie dospelých a vedie sebarozvojové programy.

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

24.-25.  2 .  2018
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 120 eur (študenti 90)
12 kreditov SKP

Účastníci seminára budú mať príležitosť zoznámiť sa s významom rozprávky a roz-
právkového príbehu v kontexte analytickej psychológie. Hlavný dôraz bude kladený 
na osobnú skúsenosť s rozprávkou. Cieľom seminára je zažiť rozprávku ako hodnot-
ný prostriedok psychoterapeutickej práce. V rozprávkovom príbehu si budeme vší-
mať zrkadlenie osobného príbehu a vývinové možnosti, ktoré nám ponúka.

Marta Kocvrlichová 

R o z p r á v k a
psychoterapeutická inšpirácia



Kapacita seminára je obmedzená na 25 účastníkov /prednosť podľa dátumu prihlášky/. Prihláška na semi-
nár je platná až po zaplatení celého poplatku.  Účasť prosím potvrďte mailom najneskôr do 10.2.2018
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 012018, 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

V klube Zóna DK Poprad sa uskutoční prednáška pre verejnosť,

v piatok 23.2. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:

 Dverami do rozprávky
Rozprávka je ešte stále fenomén, ktorý sprevádza detstvo i dospelosť mnohých z nás. V sú-
časnosti si mnohí ľudia pod pojmom rozprávka vybavia skôr film ako rozprávaný či čítaný 

príbeh. Ozývajú sa hlasy, které obviňujú rozprávky z genderovej a inej nekorektnosti, niek-
torým sa klasické rozprávky zdajú byť kruté alebo neodpovedajúce súčasnosti. Sú hlasy, 
ktoré volajú po úpravách rozprávkových textov, po ich zjemnení či prispôsobení rôznym 

vědomým presvedčeniam. V tejto diskusii ponúkam pohľad z druhej strany: prečo je dobré 
rozprávky skôr čítať a rozprávať, než se na nich dívať. Aké miesto a zmysel má pre (nielen) 
detskú dušu rozprávka so všetkými svojimi krutosťami a nekorektnosťami i dobrými kon-
cami. Ako se dotknúť bohatstva, múdrosti a inšpirácií, ktoré prostredníctvom rozprávok 

prúdia z priestoru kolektivního nevedomia.

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.


