
 

 
 

 

V okviru 9. Akademije bo 

predstavljenih pet 

prispevkov pod skupnim 

naslovom “Hoteti ali morati 

- proces individuacije in 

njene stranpoti”. 

  

 

Vsako predavanje bo 

trajalo, vključno z 

diskusijo, približno po eno 

uro. Dan bomo začeli s 

sanjsko matrico in ga 

zaključili s srednjo skupino. 

Vsi udeleženci prejmejo 

zbornik prispevkov. 

 

  

Predkonferenčne 

izkustvene delavnice bodo 

potekale 8. in 9. 2. 2019. 
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10. 2. 2019 
  

Tradicionalna akademija, ki je 

potekala od leta 2006 do leta 2010 

se je preoblikovala - zdaj poteka 

v obliki javne konference. 

Na njej sodelujejo strokovnjaki s 

področij psihološke astrologije in 

analitične psihologije.  

 

 

9. Akademija 
Instituta IPAL 

  
  

*Hoteti ali morati – 
proces individuacije in 

njene stranpoti* 

 



 

Celodnevna javna konferenca  
 

Nedelja, 10. 2. 2019 

M hotel, Derčeva 4, Ljubljana 

 

7:30 - 9:00 Sanjska matrica 

 
9:15 - 9:30 Pozdravni nagovor in 

kratka aktivna imaginacija 

 
9:30 - 10:30 mag. Zoran Leban Trojar: 

*Individuacija – odločitev ali prisila * 

 
10:45 - 11:45 Sergeja Pene Traven: 

*Individuacija ob alkoholiku* 

 
12:00 - 13:00 Mario Baar: *Labirinti 

individuacijskega procesa* 

 
13:00 - 14:30 Odmor za kosilo 

 
14:30 - 15:30 Neda Baćić: *Notranja 

nasprotja v človeku in njihova 

razrešitev* 

 
15:45 - 16:45 mag. Urška Ajdišek: 

*Individuacija ženske z vidika 

konstelacije njenih arhetipov v 

posameznih življenjskih obdobjih* 

 
17:00 - 18:30 Srednja skupina 

 
Dogodek bo povezoval dr. Matjaž Regovec, 

vodi sanjsko matrico in srednjo skupino. 

 

 

 

»Proces individuacije pomeni  

kreniti po poti svojih lastnih  

osebnih odločitev.« 

Sanjska matrica in srednja skupina sta 

namenjeni povezovanju udeležencev.  

 
Sanjska matrica - spontano pripovedovanje 

sanj je jutranje srečanje, ki nas povezuje z 

ljudmi iz pradavnine. Sanjski dialog omogoča 

ozaveščanje nezavednega procesa sredi 

katerega smo. 

 

Srednja skupina je namenjena socialni sreči - 

delitvi misli, mnenj in občutkov. Dan bomo 

sklenili z refleksijo celodnevnega dogajanja. 

 

 

 
 

 

Izkustvena delavnica 

 
Petek, 8. 2. 2019 
 

9:00 - 13:00  mag. Urška Ajdišek: 

Delovanje arhetipov in kompleksov v 

našem vsakdanjem življenju 

 
Sobota, 9. 2. 2019, 
 

9:00 - 14:30  Neda Baćić: Nasprotja in 

igra projekcij 

 

 

 

V procesu individuacije smo razpeti med 

»morati«, ki ga predstavljajo zahteve 

drugih in kolektiva, ter »hoteti«, ki izvira 

iz najglobljega jedra človekove vedno 

znova obnavljajoče se individualnosti. 

Negovanje te povezave spada med 

najpomembnejše individuacijske naloge. 

Prisluhnimo letošnjim prispevkom, ki so 

vsak zase individuacijska zgodba zase – 

popolna in zaključena. 

 

 

 

 

 

Cenik  

Celodnevna kotizacija (udeležba in zbornik 

prispevkov): 30,00 € 

Za prejeta plačila do 31. 1. 2019: 25,00 € 

Kotizacija za eno predavanje: 10,00 € 

Praktična delavnica: 46,00 € 

Celodnevna kotizacija in praktična delavnica 

po izbiri: 64,00 € 
 

www.ipal.si/akademija-2019  
 

 


