
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 
a aj záujemcov zo širšieho spoločensko kultúrneho prostredia.

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 
abslolvoval  na Jungovom inštitúte v Chicagu. Je autorom hlbinne 
orientovaných kníh Ve jmenu 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

21.-22 .  4.  2018
Poprad,  Tatranská galéria

Účastnícky poplatok 130 eur (študenti 100)
12 kreditov SKP

Účastníci seminára sa oboznámia s psychologickým fenoménom fanatizmu, pod-
statou radikalizácie, extrémizmu v živote a v terapii ako aj s jeho hlbinnou dynami-
kou. Teoretická časť seminára sa bude opierať o koncepty AP (projekcia, self, ego)
s ohľadom na mytologické a klinické paralely. V zážitkovej časti sa  bude pracovať  
so snami a aktívnou imagináciou. Účastníci seminára si môžu priniesť vlastné sny.

Vladislav Šolc
Posadnutosť mysle a fanatizmus
z pohľadu analytickej psychológie



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 10.4.2018
Číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 1358 8964, v. s. uveďte Vaše meno, s. s. 022018, 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 20.4. o 18.00, pre účastníkov seminára v cene:

Fanatizmus, pasca mysle z perspektívy analytickej 
psychológie C.G. Junga

„Keď si nie sme vedomí vnútornej situácie, stretávame sa s ňou vo vonkajšom svete ako
s našim osudom“. 

Aké sú rozdiely medzi spiritualitou a temným náboženstvom? Prinášame pohľad na nábo-
ženstvo ktoré je ego-centrické založené na projekcii. Budeme diskutovať o rôznych psy-
chologických fenoménoch a dynamike náboženského extrémizmu a fundamentalizmu. 

Oprieme sa o mytologické a klinické paralely a budeme skúmať naše pocity keď sme kon-
frontovaní s „temným náboženstvom“ (dark religion).

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.


