
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 psycho-
lógov, 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.

MUDr. Martina Holubová
Psychiatrička a psychoterapeutka, vyštudovala 2. lekárskou fakultu 
UK Praha, absolventka výcviku analytickej psychológie ČSAP, frek-
ventantka výcviku ČSKIP, pracovala v Psychiatrické léčebně Praha-
Bohnice, Psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice 
Praha. Teraz pracuje vo vlastnej psychiatrickej a psychoterapeutickej 
praxi v Prahe.

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

Účastníci seminára sa zoznámia s pôsobením archetypových obrazov v jednotli-
vých životných obdobiach. Budeme pracovat s kazuistikami a vlastným symbolic-
kým materiálom prostrednictvom imagináce. 
Prosíme účastníkov seminára, aby si priniesli potreby na kreslenie.

Martina Holubová, Martin Holub
R IEK A ŽIVOTA - 

OD PR A MEŇA K MORU

MUDr. Martin Holub
Psychiater a psychoterapeut, vyštudoval Lékařskou fakultu UK Hra-
dec Králové, výcvikový terapeut výcviku ČSKIP, frekventant výcviku 
analytické psychologie ČSAP, pracoval v Psychiatrickém oddělení 
Ústřední vojenské nemocnice Praha. Teraz pracuje vo vlastnej psy-
chiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Prahe.



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 2.5.2018
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 032018, 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 18.5. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:

Rieka života
Jung definuje život ako príbeh sebarealizácie nevedomia. V každom životnom období exis-
tuje obraz, alebo skôr súbor psychologických tém, ktoré prislúchajú určitému vývojovému 
obdobiu. Tieto obrazy neodpovedajú skutočným udalostiam, ale odrážajú archetypové 
zážitky. Tak sa môžeme stretnúť s obrazmi dieťaťa, puera a puelly, hrdinu, kráľa a starca. V 
centre každého životného štádia sa nachádza jadro archetypového obrazu, ktoré je v nás 
všetkých po celý život. V prednáške predstavíme jednotlivé vývojové etapy s odpovedajú-
cimi archetypmi.

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.

19.-20.  5.  2018
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 120 eur (študenti 100)

12 kreditov SKP


