
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.

Ervín Široký, Ph.D. 
Jungovský psychoanalytik, člen predsedníctva ČSAP, od jej založe-
nia sa venuje organizačnej práci v Spoločnosti. Študoval psycholó-
giu v Brne a Olomouci. Pracoval v Psychiatrickej liečebni v Jihlave, 
v Dennom psychoterapeutickom sanatóriu Elysium, v dennom 
stacionári pre psychoticky chorých pri  SZZ II Brno. Teraz 17. rok 
prevádzkuje svoju súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú 
prax v Brne.

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

16.-17. 3.  2019 v  Poprade

Účastnícky poplatok 130 eu
12 kreditov SKP

Základy práce so snami v psychoterapii, kazuistické príklady (spoločné rozvíjanie 
tém: objektová, subjektová a prenosová úroveň; snové Ja; traumatické sny; sny a 
telo; asociačné a amplifikačné rozvíjanie interpretácie, posilnenie prežívania; opa-
kované sny a snové série; sny ako pomoc v diagnostike; detské sny apod.)
Prezentácia snovej série snov psychotickej klientky.
Snová skupina (účastníci si pripravia prezentáciu sna alebo snov, ktoré poznajú zo 
svojej psychoterapeutickej praxe alebo svoje vlastné sny, sny z detstva apod.
Spoločne budeme hľadať porozumenie, čo tieto sny vyjadrujú, čomu v pomáhajú.

E R V Í N  Š I R O K Ý

S N Y  I I . 



Kapacita seminára je obmedzená na 25 účastníkov /prednosť podľa dátumu prihlášky/.
Storno podmienky: pri zrušení účasti do 28.2. je návratnosť plná. Pri neskoršom zrušení /pokiaľ sa ne-
podarí nájsť náhradníka/ storno 100%. Prihláška na seminár je platná až po zaplatení celého poplatku.  
Účasť prosím potvrďte mailom najneskôr do 13.3.2019
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, j.bryjova@gmail.com

V klube Zóna Domu kultúry Poprad sa uskutoční aj prednáška pre verejnosť,
v piatok 15.3. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:

Sny a snívanie v reflexii rôzných kultúrnych kontextov

Pripravujeme:
18.-19.5.2019  M.Brožová: Prenos a protiprenos  

  

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.


