
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. Vlado Šolc
Jungovský analytik, psychoterapeut a supervízor. Pôsobí v Glenda-
le, Wisconsin a v Chicagu, Illinois. Výcvik v analytickej psychológii 
absolvoval  na Jungovom inštitúte v Chicagu. Je autorom hlbinne 
orientovaných kníh Ve jménu Boha, Fanatizmus v pojetí hlubinné 
psychologie, Archetyp otce a jiné hlubinné psychologické studie, 
Psyché Matrix Realita, Dark Religion.

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

7.- 8.9. 2019
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 130 eur (študenti 100)
12 kreditov SKP

Z pohľadu hlbinnej psychológie, sú depresia a úzkosť pokusmi duše o nájdenie nového zmyslu. 
Sú rečou, ktorej najprv nerozumieme. Aby došlo k transformácii, ku zmene osobnosti, staré spô-
soby života musia zomrieť. Nie však telo, ale ego, koncepty a predstavy, ktoré stratili schopnosť 
nás urobiť šťastnými. Strata energie a vášne k životu môžu niekedy viesť k suicidálnym fantázi-
ám, alebo aj činom. Depresia je nielen krízou a neurózou, ale zároveň aj výzvou ku kreatívnemu 
znovuzrodeniu. Zmena postoja k depresii a hľadanie jej symbolického významu je prvým kro-
kom k jej liečbe. Budeme sa zaoberať zmyslom depresie, liečbou a prevenciou jej patologických 
symptómov, ako sú suicidalita, alebo chronická strata duše. Na víkendovom seminári budeme 
pomocou aktívnej imaginácie a iných imaginatívnych techník zakúšat prístup k nášmu nevedo-
miu.

Vladislav Šolc

Depresia a suicidálna kríza



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 31.8.2019
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 032019, 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 6.9. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene.

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.


