PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o.
Psychologická ambulancia, J. Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok
info@portcentrum.sk, 0907618646, 0904304192
Vás pozýva na odborný seminár analytickej psychológie.

Symboly a sny.
„Zostup do hlbín zeme.“
Lektor a odborný garant: Mgr. Martin Skála
 analytický psychológ a psychoterapeut
 vedúci strediska Psychopompos v Prahe /www.psychopompos.cz/
 člen rady Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu /ČSAP/
 Individual member of the International Association for Analytical Psychology /IAAP/

20.-22.6.2014 /spolu 18hod./
Časový harmonogram:
Seminár začína 20.6.2014 /piatok/ o 13.00 príchodom a registráciou účastníkov. Samotný
odborný program začne o 14.00 hod. Koniec seminára je naplánovaný na nedeľu 22.6.2014
o 13.00 hod. Podrobnejší časový harmonogram si dohodneme na začiatku stretnutia.
Obsah:
Seminár bude postavený na sebaskúsenosti, budeme používať najmä imaginácie v kombinácii
s arteterapiou. Na seminári sa budeme zaoberať teoretickými konceptmi analytickej
psychológie ako napr. nevedomie, sen, symbol, imaginácie... Teóriu, sebaskúsenosť a zážitok
budú dopĺňať ilustratívne kazuistiky. Cieľom seminára je oboznámenie sa s analytickou
psychológiou C.G.Junga s možnosťami praktickej aplikácie vo svojej praxi a v neposlednom
rade rozvoj vlastného sebapoznania. Odborný seminár je určený najmä pre psychológov,
psychiatrov, študentov týchto a príbuzných odborov a pre ľudí zaujímajúcich sa o analytickú
psychológiu, symboly, sny a symbolický život. Kapacita seminára je vzhľadom na zážitkový
charakter obmedzená na 20 aktívnych účastníkov.
Hlavné témy:
 Cesta – životná dráha – kde sa práve nachádzame.
 Mesto – dôležité vzťahy, sprievodca /rola terapeuta - sprievodcu, terapeutický vzťah/.
 Les – miestne mýty a povesti, sny účastníkov, bájne zviera.
 Jaskyňa – modelovanie potme, duša zomretého, alchýmia.
 Prameň – kúpeľ, krst, iniciácia, sudičky.
 Návrat späť – ako to všetko patrí do života.

Seminár bude prebiehať kombinovane vo vnútorných priestoroch penziónu Sankt Johann, ako
aj v okolitej prírode. Súčasťou seminára sú tématicky volené zážitkové aktivity v exteriéri –
na symbolicky silných miestach – les, breh rieky, jaskyňa, prírodný prameň a pod.
Miesto konania:
Miestom konania je penzión Sankt Johann v Liptovskom Jáne, okr. Liptovský Mikuláš.
Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník individuálne. Ubytovanie aj stravu je
možné rezervovať si u pracovníkov penziónu. Bližšie informácie nájdete na web adrese
zariadenia: www.sanktjohann.sk Predbežne nám ponúkli ubytovanie za 17,-Euro na deň,
stravu podľa dohody v nasledujúcich cenách: raňajky formou švédskych stolov 5,-Euro, obed
6,50-Euro a večera 5,-Euro.
Cena:
Cena akcie činí 130,- Euro. V cene je zahrnutý odborný seminár, arteterapeutický materiál,
prenájom priestorov a jednoduché občerstvenie v priebehu seminára. Ubytovanie
a stravovanie si zabezpečuje každý účastník sám. Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do
12.6.2014 zaslaním vyplnenej prihlášky alebo telefonicky. Na základe vyplnenej prihlášky
Vám bude doručená zálohová faktúra s konkrétnym variabilným symbolom, ktorý je potrebné
použiť pri platbe prevodom na náš účet. Do správy pre adresáta uveďte svoje meno /názov
organizácie a názov akcie. Po pripísaní úhrady na účet PORT centra hlbinnej psychológie,
s.r.o. Vám bude vystavený riadny daňový doklad, ktorý obdržíte na seminári.
Účastníci platia seminár ako celok, bez ohľadu na to, či sa budú môcť zúčastniť všetkých
výukových hodín. Doklad o absolvovaní seminára a pridelených kreditoch bude odovzdaný
na konci seminára.
Storno podmienky:
Ak zrušíte svoju účasť na seminári do 16.6.2014 účtujeme si 80,- Euro storno poplatok,
zvyšok platby sa vracia. Vrátenie platby prebieha na základe písomnej žiadosti účastníka. Po
16.6.2014 sa výška storno poplatku rovná zaplatenej sume. Storno poplatok neúčtujeme
v prípade, ak si za seba účastník nájde náhradu.
Kredity:
Odborný seminár je zaradený do zoznamu vzdelávacích aktivít SKP. Pridelený počet kreditov
18. Platba za kredity prebieha osobitne sumou stanovenou SKP 0,30,-Euro za 1 kredit,
t.j.5,40,-Euro za 18 kreditov.
Kontaktné údaje: PORT centrum hlbinnej psychológie. Mgr. Oľga Šupalová, Hradná 340,
033 01 Liptovský Hrádok, 0907618646, info@portcentrum.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

