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URSULA WIRTZ | TRAUMA A TERAPIE TRAUMATU
12. – 13.5. 2017| BRNO
PŘEDNÁŠKA|NÁVRAT SPIRITUALITY
PÁTEK 12.5. OD 17:00| SÁL JAMU, MOZARTOVA 1, BRNO
Spiritualita je něčím více, než moderním trendem a otázkou volby životního stylu. Pro jungovskou psychologii
je spiritualita něčím, co zcela podstatně tvoří naše lidství. Podobně jako v duchovních tradicích i pro Junga
představuje subjektivní vnitřní zkušenost modus poznávání skutečnosti. Můžeme jej tedy považovat za
raného zástupce moderního výzkumu vědomí a antropologie.

SEMINÁŘ| CO SE DĚJE S DUŠÍ PO VRAŽDĚ NA DUŠI? TRAUMA A TRANSFORMACE
PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKA A SOBOTA 9:00 – 18:00| KOUNICOVA 3, BRNO
Na semináři se budeme zabývat tématem traumatu v klinických, spirituálních, mytologických a kulturních
souvislostech.

G ERT S AUER | NÁBOŽENSKÁ ZKUŠENOST
2.-3.6.2017| PRAHA
AREÁL OPATSTVÍ EMAUZY, VYŠEHRADSKÁ 49

PŘEDNÁŠKA | OHNIVÝ ANDĚL
PÁTEK 2.6. OD 17:00
Krátký úvod k libretu opery, hudbě a průřez tématy opery s poukazem na psychické problémy
související s dospíváním, samota a rozvoj náboženského myšlení, náboženství z
psychologického hlediska. Následovat bude diskuse

SEMINÁŘ| KONFRONTACE S BYTOSTNÝM JÁ A JEJÍ NÁSLEDKY V PREPUBERTÁLNÍM VĚKU
PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKA A SOBOTA 9:00 – 18:00
Sobotní část se bude věnovat prohloubení pátečního úvodu a zaměří se na otázku
subjektových úrovní různých rolí, zaměříme se i na otázky týkající se dynamiky páru.
Soustředit se budeme na psychodynamický aspekt – za jakých okolností se náboženství stává
nebezpečím, které může vést lidi do psychózy. Náboženství a psychóza. Analytickopsychologický pohled na vybrané pasáže a rozpracování jejich psychodynamiky

O LEKTORECH:
URSULA WIRTZ
Narodila se v Německu, kde vystudovala filozofii a německý jazyk a
těmto oborům se věnovala při lektorské činnosti po celé Evropě.
Poté se začala věnovat psychologii, vystudovala klinickou a
antropologickou psychologii v Curychu, kde také absolvovala
výcvik Institutu C.G. Junga. Je členem švýcarské a mezinárodní
společnosti analytické psychologie (SGAP, IAAP, AGAP), švýcarská
Asociace psychoterapie (ASP) a Mezinárodní federace pro
psychoterapii (IFP).
Pracuje s jednotlivci a skupinami se zaměřením na psychotraumatologii. Je lektorkou, analytičkou a prezidentkou ISAP International School of Analytical psychologie Curychu, věnuje se také tréninku analytiků
jungovské psychologie ve východní Evropě. Její tréninková, lektorská a publikační činnost se
věnuje tématům sexuálního násilí, traumatu, etiky, kombinace psychoterapie a spirituality.

GERT SAUER
Supervizor, psychoanalytik a psychoterapeut, z vnitřního
přesvědčení jungiánský analytik. Pro něj toto znamená přemýšlení
nad zázraky duše lidí, zvířat a kosmu. Je přesvědčen, že problémy v
individuálních a kolektivních krizích je možné zpracovat
pochopením, jednáním a nasloucháním, bojujíc se slepotou sebe
samého i ostatních.
Pracuje a lektoruje ve Freiburgu v Německu a na Institutu pro
analytickou psychologii ve Stuttgartu. Se svou ženou, Rotraud, se
snaží podporovat analytickou psychologii C. G. Junga ve východní
Evropě a zároveň rozšířit vzájemné pochopení mezi lidmi ze západní
a východní Evropy.

SEMINÁŘE I PŘEDNÁŠKY BUDOU TLUMOČENY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
INFORMACE K AKCÍM (POKUD NENÍ U AKCE UVEDENO JINAK):
PŘEDNÁŠKY - VSTUPNÉ: 100 KČ | PŘÍSTUPNA SAMOSTATNĚ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI | AKCE BUDE AKREDITOVÁNA AKP
SEMINÁŘE - KURZOVNÉ: 2000 KČ | PŘEDNÁŠKA JE V CENĚ | AKCE BUDE AKREDITOVÁNA AKP
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST NA SEMINÁŘI SE PROSÍM HLASTE NA SEKRETARKA.CSAP@SEZNAM.CZ

