Zveme Vás na přednášku

Bohumila Vurma

Tarot a hledání smyslu života
Proces individuace v symbolech karet tarotu
Pátek 15. února 2013 od 18:00
Přednáška s projekcí o historii a významu tarotových
trumfů, o jejich původu na dvoře Karla IV. a jejich odrazu
v díle Hieronyma Bosche. Znalec tarotu a díla
nizozemského malíře H. Bosche Bohumil Vurm poodhalí
málo známé souvislosti umění na dvoře Karla IV. a jeho
synů Václava IV. a Zikmunda s původem karetního
systému tarot, jehož původní smysl je stále záhadou. A
ukáže, že Hieronymus Bosch rozuměl původnímu
významu trumfů (trionfi, původní název tarotových
trumfů) tarotu a že dnešní chápaní tarotových karet, které
je založeno na teoriích z 19. století, dává trumfům jiný
význam. Více informací na www.pragamystica.cz

Bohumil Vurm, narozen v roce 1952 v Praze. Mezi jeho dlouhodobé zájmy patří studium záhad
evropské historie a problematika tarotu. Věnuje se studiu tajných organizací a zasvětitelských škol.
Klíčovou postavou jeho zájmu je nizozemský malíř Hieronymus Bosch. Z jeho knih uveďme např.:
Tajné dějiny Evropy, Tajné dějiny Prahy, Encyklopedie Tarotu atd.

Nezávazné přednášky zasílejte prosím na info@psychopompos.cz
Přednáška se koná v hlavní budově kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

Vstupné 150 Kč

Na přednášku navazuje víkendový seminář
C. G. Jung a tarot (viz druhá strana)
Trumfy tarotu jako archetypy, Archetypy v umění a mytologii, Proces individuace v symbolech
tarotových trumfů

Víkendový seminář
15.-17. února 2013

C. G. Jung a tarot
Trumfy tarotu jako archetypy
Proces individuace v symbolech tarotových trumfů
Archetypy v umění a mytologii
Seminář pod vedením Bohumila Vurma se zaměřením na archetypy a individuaci
Více informací na www.pragamystica.cz

Místo:
Seminář se koná ve středisku Psychopompos, Vyšehradská 49, Praha 2, 12800
Doporučujeme prohlédnout mapku na psychopompos.cz/o-stredisku

Harmonogram:
Pátek

18:00 - 20:00

Přednáška

Sobota

09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

Seminář

Neděle

09:00 - 13:00

Seminář

Cena činí 1800 Kč při platbě předem, cena na místě při začátku semináře 2000 Kč

Pro přihlášení pište na info@psychopompos.cz
Kapacita semináře je omezena.
Přihláška je považována za platnou při zaplacení semináře.
Platební informace:
Cena:
Bankovní spojení:
Do zprávy pro příjemce uveďte:

1800 Kč
2106675523/2700
Tarot a Vaše jméno

