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APRESENTA: 
 

Palestra e Workshop Vivêncial  
em Inglês e sem Tradução.  

AArrqquuééttiippoo  ee  IInnssttiinnttoo    

ppoorr  CCeeddrruuss  MMoonnttee::  

A Unidade do Espírito e da Matéria,  
da Psique e do Somático  

As formulações de C.G. Jung sobre Arquétipo e 
Instinto representam um conceito 
Psicossomático no qual Espírito e Matéria, 
Psique e Somático se interligam. Jung descreveu 
Arquétipo e Instinto como estando ligados, 
postulando que o Espírito e a Matéria não 
estariam separados e divididos, mas seriam 
duas manifestações diferentes do mesmo 
fenómeno. Esta perspectiva sugere que a vida 
simbólica ou espiritual fica por cumprir caso 
não se possa relacionar simultaneamente com a 
matéria, ou seja, com o nosso corpo físico. 

As implicações da interligação Arquétipo-
Instinto e a unidade do Espírito e da Matéria 
são vastas e variadas.  Percebe-se a ligação 
inquestionável que existe entre Corpo e Mente. 
No fundo podemos começar a sarar o nosso 
afastamento da natureza e a destruição do 
mundo natural à medida que tomamos 
consciência que o nosso corpo físico, 
representante do corpo da própria terra, é tão 
sagrado como um ideal espiritual. 

 

When an individual has been swept up into the 
world of symbolic mysteries, nothing comes of 
it; nothing can come of it, unless it has been 
associated with the earth, unless it has occurred 
when that individual was in the body…. Only if 
you first return to your body, to your earth, can 
individuation take place; only then does the 
thing become true. 

C. G. Jung (Visions Seminar 1313-14)  

 

Na Palestra  serão apresentadas algumas 
noções de C.G. Jung acerca do Arquétipo-
Instinto através de exemplos diversos 
encontrados na Alquimia, Fisiologia e Expressão 
Criativa. 

No Workshop os participantes podem 
experienciar as ideias teóricas apresentadas na 
palestra dando corpo a representações de 
imagens em sonhos, sintomas psicossomáticos 
e outras expressões do inconsciente através de 
um trabalho de Expressão Criativa e Corporal.  

 
 



A FACILITADORA: 

 

Cedrus Monte, PhD dipl. 

Analista Junguiana acreditada pelo C.G.Jung 
Institut-Zürich, nascida em São Francisco na 
Califórnia mas com raízes portuguesas. 
Actualmente está sediada em Zürich, sendo 
afiliada com a Escola Internacional de Psicologia 
Analítica em Zürich (ISAPZurich) onde 
desenvolve cursos e workshops centrados na 
análise corporal, no processo criativo e na 
relação que existe entre psique, pátria e 
cultura. É professora convidada da Universidade 
Católica Portuguesa em Braga (Faculdade de 
Filosofia, Curso de Psicologia) 
         

www.cedrusmonte.org 

 

 

INSCRIÇÕES: 
 

Constança Bettencourt 
96 756 1006 

 
constanca@nucleojung.com  

 

 
www.nucleojung.com 

 

 

 

HORÁRIOS, DATAS E INVESTIMENTO 

 
PALESTRA * 
15 Out. 2011   
Sábado  das 14:00h às 18:30 
 
WORKSHOP VIVÊNCIAL  * 
16 Out. 2011   
Domingo das 12:30h às 18:30 
 
DESTINATÁRIOS  

Profissionais da área da Saúde e das Terapias 

Expressivas, Psicólogos, Psicomotricistas,  

Terapeutas  Corporais, Arte-Terapeutas, 

pessoas que trabalham na relação humana com 

fins terapêuticos e a todos os que queriam 

aprofundar o tema da Psicossomática num 

trabalho de Desenvolvimento Pessoal. 

 

CUSTO                                       LOCAL 

5 € (Palestra)                               Espaço Amar 

80 € (Workshop)                   Rua Braacamp nº 84                   

                                                     3º Esq, Lisboa 

 

             www.espacoamar.com 
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*A inscrição na palestra é necessária e os 

lugares são limitados.  Apenas poderá 

frequentar o workshop quem tiver assistido à 

palestra; este só se realizará com um mínimo 

de 10 pessoas. 

http://www.isapzurich.com/
http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?sspageID=5&lang=1)
http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?sspageID=5&lang=1)
http://www.cedrusmonte.org/
mailto:info@nucleojung.com
http://www.nucleojung.com/
http://www.espacoamar.com/

