
Analytická psychológia a psychoterapia vychádza z poznatkov C. G. Junga. Je ďalej stále rozvíjaná jeho 
nasledovníkmi a otvorená ďalším hlbinným smerom a školám. Je to psychológia celoživotného vývo-
ja, ktorý Jung pomenoval procesom individuácie. Je to psychológia hľadania a nachádzania vlastných 
možností. Tie sú často skryté v nevedomí. Cieľom seminárov je oboznámenie sa s princípmi psychote-
rapeutickej práce s nevedomým materiálom (symboly, komplexy, archetypy, sny, imaginácie, prenos 
a protiprenos v terapii). 
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.

Mgr. Maria Schoemaker-Brožová 
Jungovská psychoanalytička, narodená v Brne (1951).
Vyštudovala psychológiu na UK v Prahe. Po presťahovaní sa do Ho-
landska sa venovala poradenskej práci. Po získaní kvalifikácie psy-
chóloga pracujúceho v zdravotníctve v Holandsku si otvorila vlastnú 
psychoterapeutickú prax.
Prešla o.i. vzdelaním katatýmno-imaginatívnej psychoterapie a 
analytickej psychológie a psychoterapie (v Čechách, Holandsku a vo 
Švajčarsku). Je členkou odbornej rady a lektorkou ČSAP a výukovou 
analytičkou a supervízorkou ČSAP a IAAP.

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

V každom medziľudskom vzťahu prebiehajú vzájomné procesy projekcií pocitov, 
myšlienok, skúseností, prianí a fantázií. Niektoré z nich si uvedomujeme, iné nie.
V terapeutickom vzťahu je dôležité si to, čo v terapeutovi pacient/klient vidí a zažívá 
i to, čo terapeut vidí a zažívá v pacientovi/klientovi čo najviac uvedomovať. Prenos a
protiprenos tvorí jeden zo štyroch pilierov analytickej psychoterapie.

Maria Schoemaker-Brožová

T E R A P E U T I C K Ý  V Z Ť A H
P R E N O S  A  P R O T I P R E N O S
Dynamika liečebného vzťahu v analytickej psychoterapii



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 10.5.2019
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 022019, 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

Ubytovanie a stravovanie si zaisťuje každý účastník samostatne.

25.-26.  5.  2019
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 130 eur (študenti 100)

12 kreditov SKP


