
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

19.-20.  1.  2019
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 120 eur (študenti 90)
12 kreditov SKP

Zvierací pomocník v rozprávkach môže okrem iného predstavovať inštinktívny, 
prírode blízky a z prírody pochádzajúcí či vystupujúci fenomén prítomný v našom 
nevedomí. Je obdarený schopnosťami, ktoré ľudská postava nemá k dispozícii. Na 
seminári preskúmame kvality rôzných zvieracích pomocníkov, pokusíme sa porozu-
mieť týmto kvalitám v duševnom živote človeka. Zážitkovou formou sa zameriame 
na tie témy a tých pomocníkov, ktorí budú blízki jednotlivým účastníkom seminára.

Marta Kocvrlichová 
Zviera ako pomocník v rozprávkach



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 10.1.2019
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 012019, 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 18.1. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:

Materinské požehnanie, materinské prekliatie.

Ďalšie semináre 2019:

E. Široký: Práca so snami II.  16.-17.3.2019
M.Brožová: Prenos a protiprenos  18.-19.5.2019

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.


