S NY

- Workshop

PÁTEK 22.9. OD 14:30 DO 19:00
POD VEDENÍM MARTINA SKÁLY
CENA 600 KČ
Na tento workshop se prosím přihlašujte
na info@psychopompos.cz

Workshop věnovaný práci se sny mimo jiné pomocí ztvárnění výtvarnými prvky.
Workshop je běžně v uzavřené skupině, nyní je otevřen v nepřímé návaznosti na
víkendový workshop.

A LCHYMIE

- Workshop

VÍKEND 23.-24.9. (SO 10-18 | NE 10-13 )
POD VEDENÍM MARTINA SKÁLY
CENA 1500 KČ
Na tento workshop se prosím přihlašujte
na info@psychopompos.cz

Workshopy se vzájemně doplňují, ale není třeba absolvovat oba, každý je formován
jako samostatný celek

Na workshopu se budeme zabývat pojetím alchymie z pohledu analytické psychologie C.
G. Junga na obrazech Splendor Solis, jejich propojení s našimi sny a kreativnímu
ztvárnění s cílem většího sebepoznání
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P RAVIDELNÉ AKCE
Č ETBA

Z

… M ODRÉ

KVĚTINY

N OVALISE
KAŽDÉ ÚTERÝ: 17:15 – 18:15
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Otevřená setkávání u literatury. Půl hodiny četba a půl hodiny diskuse o přečteném.
Vše při vybraném čaji.

S KUPINA

SNŮ

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE

CENA 600 KČ/KONÁNÍ

VSTUP PO INDIVIDUÁLNÍM POHOVORU S MARTINEM SKÁLOU
Uzavřená skupina, která kreativním způsobem pracuje se sny

P SYCHOLOGIE

A

A LCHYMIE

SÉRIE SEMINÁŘŮ S MICHALEM PACVONĚM
MĚSÍČNĚ STŘEDEČNÍ VEČERY

Uzavřená skupina, diskuse nad alchymickými texty

O

STŘEDISKU

P SYCHOPOMPOS
CESTA DO STŘEDISKA:
Z ulice Vyšehradská branou do Areálu opatství, dále
rovně po ulici okolo kláštera. Na konci ulice přes závoru,
dále skrz bránu a dostanete se na nádvoří, kde hned po
pravé straně vedou schůdky do otevřené chodby, na jejímž
konci

jsou

kovové

dveře

s

cedulkou

a

zvonkem.

Fotodokumentace k cestě viz níže.

STŘEDISKO MÁ I
PRONÁJEM

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

STŘEDISKA:

Nabízíme

možnost

pronájmu

čajovny

střediska

s

maximální kapacitou 20 lidí, s projektorem a se zázemím
ať

již

k

psychologickým

konzultacím,

skupinám, odborným seminářům anebo jen pro setkání s přáteli v čajovně.

terapeutickým

