Sram,
ranljivost in
avtentičnost v
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16. Študijski dnevi
Slovenske krovne zveze
za psihoterapijo
Tomaž Flajs,
prof. franc. in angl., EDP, dipl. GPTI, cert.
GATLA, redni član EAGT, predsednik SKZP

Spoštovane kolegice in kolegi,
pred nami so 16. Študijski dnevi SKZP.
Tema, ki smo jo letos izbrali je “Sram, ranljivost
in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu”.
Sram kot eden od temeljnih afektov je bil v psihoterapiji dolgo časa
prezrt. To pravzaprav ni tako nenavadno, saj se tudi sicer o tem, česar
se sramujemo, najtežje odkrito in odprto pogovarjamo. Gre za boleč
občutek, ki v največji meri razodeva našo človeško ranljivost, a tudi
globoko vpetost v medčloveške odnose. Dotika se nekaterih ključnih
tem, ki so pogosto v ozadju duševnih stisk in motenj, zaradi katerih
ljudje iščejo psihoterapevtsko pomoč: samozavest, občutek lastnega
dostojanstva in pripadnosti. Zato je tema sramu še kako pomembna.
Poglabljanje vanjo nam kot psihoterapevtom omogoča, da se še globlje
zavemo pomena in pomembnosti naše avtentične človeške prisotnosti
in soudeleženosti v psihoterapevtskem procesu.
Tema letošnjih Študijskih dni usmerja našo pozornost na tisto
razsežnost psihoterapije, ki najbolj prepričljivo presega mehanicistični,
medicinski pogled in jo umešča med humanistične in socialne vede
ter jo vzpostavlja kot samostojen, neodvisen poklic. Gre za psihoterapevtski odnos kot temeljno dimenzijo psihoterapije in obenem skupni
dejavnik, ki v skladu z ugotovitvami raziskav najodločneje prispeva
k uspešnosti ali neuspešnosti psihoterapevtske obravnave, ne glede
na psihoterapevtovo pripadnost posamezni psihoterapevtski šoli.
Od kvalitete odnosov, ki jih tkemo med seboj, pa je ob naši etičnosti
in strokovnosti v največji meri odvisno, kako nam bo uspelo uveljavljati
naše skupne interese.
Leto 2019 bo za slovensko psihoterapijo zelo pomembno, saj se bo
v tem času, upam, izjasnila usoda osnutka zakona o psihoterapevtski
dejavnosti, ki naj bi ga Ministrstvo za zdravje pripravilo v skladu z
Resolucijo nacionalnega programa duševnega zdravja 2018 – 2028
in v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Člani Delovne
skupine za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v
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Sloveniji, ki svojo dejavnost opravljamo zunaj zdravstva, smo bili
priče nenehnega obstruiranja njenega delovanja s strani kolegov
iz zdravstva. Kljub temu, da smo s svoje strani pripravili obširno
gradivo, ki predstavlja kvalitetno podlago za oblikovanje osnutka
zakona, je delo skupine brez kakršnih koli pojasnil zastalo, kar
je nedvomno eden od sadov njihovih prizadevanj, da do zakona
sploh ne bi prišlo.
Menim, da je zdaj pravi čas, da strnemo svoje vrste in tako
drugim predstavnikom stroke kot tudi politiki pokažemo, da smo
upoštevanja vreden dejavnik.

Zato: vabljeni na 16. Študijske dni SKZP!

Sram, ranljivost in
avtentičnost v
psihoterapevtskem
odnosu
dr. Tamara Trobentar,
predsednica Programskega odbora SKZP,
intergrativna psihoterapevtka, (SDP, EDP)

Tokratni 16. Študijski dnevi naslavljajo temo sramu,
ranljivosti in avtentičnosti, ki predstavlja pomembno
vsebino vsakega globljega (psihoterapevtskega) odnosa,
a je obenem tudi tema, pred katero se poskušamo skrivati
tako, da ji ne nudimo dovolj prostora oziroma glasu.
Sram, ki črpa moč ravno iz tega, da se o njem ne govori, je
način, kako se ščitimo. Gre za zaščito našega jedrnega dela, ki se
želi ubraniti pred ponižanjem ali zavrnitvijo od zunaj. Kot strah pred
nepovezanostjo z drugimi, pred izključenostjo, zapuščenostjo, ki
bazira na prepričanju »Nisem dovolj dober/bra, sem slab/a in s tem
nevreden/a ljubezni in pripadnosti«, postane temelj našega bivanja,
ki močno vpliva na naše odnose. To predstavlja jedro sramu ter s
tem posameznikovo borbo z lastno vrednostjo, ki ima lahko kot
poskus iskanja rešitve, globoke destruktivne posledice (kot npr.
odvisnost, nasilje, depresija, motnje hranjenja ipd.)
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Kakšne so značilnosti sramu? Sram lahko prepoznamo v različnih
osebnostnih strukturah in v kateri koli starosti. Sram je odziv telesa,
intenziven, boleč občutek, ki je zelo podoben občutku življenjske
ogroženosti. Veliko čustvenih stanj pravzaprav v svojem bistvu vsebuje sram. Gre za nekakšno družino sramu. Mnoga čustvena stanja so
različice sramu ali kombinacije sramu z drugimi dimenzijami čustvene
fenomenologije. Številne psihološke motnje (kot npr. panična motnja)
imajo dvoslojno čustveno strukturo, ki mnogokrat vključuje tudi sram.
Emocionalna travma, ki je pogosto vir intenzivnega občutenja sramu,
nas sooča z našo eksistencialno ranljivostjo, ranljivostjo za trpljenje,
bolezen, smrt in izgube, možnosti, ki določajo našo eksistenco in
predstavljajo nenehno grožnjo.
Ob tem je pomembno, kako sram vpliva na naš naravni razvoj
(tudi v spolnosti) in ustvarja naše prekinitve kontakta s samim sabo in
z drugimi ljudmi. Kakšne so pravzaprav subtilne manifestacije sramu
in kakšno je občutljivo ravnotežje, ki ga potrebujemo kot psihoterapevti, da se lahko odpremo sramu v kontaktu in pomagamo odpraviti
posledice, ki jih le-ta povzroča? Kakšni so naši terapevtski odzivi na
sram? Kajti sram se, kot socialni koncept, dogaja med ljudmi, zato se
ga posledično tudi najbolje zdravi z odnosi med ljudmi.
Pri našem psihoterapevtskem delu s klienti sta posledično bistveni
komponenti naša ranljivost in avtentičnost, ki določata kakovost
naše uglašenosti in vključenosti. Kaj se zgodi, če terapevt ni v stiku s
svojo ranljivostjo in posledično avtentičnostjo? Kako pravzaprav psihoterapevtova ranljivost in avtentičnost oblikujeta psihoterapevtski
proces? Tukaj se nam odpirajo možnosti za številne teoretične podlage,
klinične prakse in skupinske diskusije.
Čeprav se je ranljivost v psihoterapiji dolgo obravnavala kot nekaj,
kar pripada izključno klientom, so sodobne raziskave začele konceptualizirati ranljivost kot relacijski proces, v katerem imajo vpliv na odnos
naši relacijski vzorci. To izziva medsebojna skriptna prepričanja in
predstavlja možnosti za spremembo. Biti ranljiv pomeni vedno biti
ranljiv v odnosu. Ker je ranljivost kot takšna relacijski fenomen, ki se
pojavlja v relacijskem kontekstu, v bistvu ni individualna, notranja
izkušnja. Ranljivost je torej 'relacijska' pot do celjenja. In to potovanje
ni nekaj, kar lahko kot posamezniki naredimo sami. Pri tem potrebujemo podporo ljudi, ki nas bodo podprli v preizkušanju novih načinov
bivanja, brez vrednotenja.
Kako pa v kliničnem delu, ko izvajamo relacijsko psihoterapijo,
doživljamo svojo ranljivost pri delu s klienti? V dinamiki znotraj
terapevtskega odnosa lahko kot terapevti izkušamo različne vplive v
procesih, kot so projekcijska identifikacija, kontratransfer ipd. Odprtost
za vpliv posledično odpre terapevtovo okno tako za potencialno
škodljive (kot je sekundarna travma oz. sekundarni stres), kot tudi
za navdihujoče vplive na lastno ranljivost. Ko terapevt prisostvuje
rasti svojih klientov in omogoča, da delo z njimi spodbuja večje
samozavedanje, posledično v terapevtskem odnosu tudi sam doživlja
osebnostno rast in preobrazbo.
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Empirično je dokazano, da je človekova avtentična prisotnost
znotraj terapevtskega odnosa ključni faktor spremembe. Kako se nekdo
nauči človeške avtentične prisotnosti? To pomeni dati prostor svojim
čustvom, nepopolnosti in ranljivosti – stvarem, ki se jih večina od nas,
vključno z našimi klienti, uči nadomeščati s čim bolj sprejemljivim ali jih
celo za vsako ceno poskuša skriti. Kajti skozi naš razvoj in socializacijski
proces, smo bili deležni številnih sporočil, kjer so čustveno bolečino
enačili s šibkostjo, visoko vrednotili perfekcionizem in sporočila, da je
trpljenje potrebno skrivati. Žal je to skupen kulturni okvir, ki pa vpliva
na ljudi različno, odvisno od različnih identitet in ozadij. Tako smo tudi
mi kot psihoterapevti deležni teh socialno psiholoških in kulturnih
pritiskov, ki nas potiskajo v konformizem do okolja in sveta okoli nas.
To je veliko lažje kot pa zoperstavljati se normam. In če se kot terapevti
predstavljamo kot popolnoma kompetentni, brez napak, čustveno
močni in polni znanja, lahko gojimo podobo eksperta, kar nam daje
v terapevtski sobi občutek moči in kontrole. Za avtentičnost pa se
je potrebno podati v neznano, negotovo območje pristne človeške
prisotnosti. Ko se osvobodimo družbenega vpliva in smo prisotni z
osebo, ki sedi nasproti nas (oseba, ki je tako ranljiva prišla k nam pri
iskanju podpore za obvladovanje življenjskih težav), s tem dajemo
sporočilo, da ranljivosti ni treba zatirati, nadomestiti ali se ji izogibati.
Lahko jo samo sprejmemo. Kajti to je resnica naše človečnosti. S
tem damo našim klientom vedeti, da pravzaprav lahko soobstajata
ranljivost in varnost.
Biti avtentičen v naši človečnosti je lahko eno najlepših daril, ki jih
lahko damo svojim klientom. Ko prepoznamo in sprejmemo nepopolne
človeške dele sebe, nam to daje možnost, da lažje 'odložimo' svoje
predsodke in rigidnosti, se odpremo rasti kot terapevti ter se posledično lažje povežemo z osebo pred nami in njeno povsem edinstveno
perspektivo. Tako ji pomagamo, da zavaruje svoje lastne dele sebe, ki
se pogosto počutijo zelo ogrožene in boleče, in ji s tem pomagamo pri
celjenju čustvenih stisk, intrapsihičnega konflikta in relacijskih motenj.
Upam, da se na 16. Študijskih dneh pridružite našemu potovanju
skozi raziskovanje temeljev sramu, sprejemanju ranljivosti in poglabljanju lastne avtentičnosti preko našega skupnega odkrivanja psiholoških, fizioloških, socialno-psiholoških ter širših psihoterapevtskih
teorij, pristopov, raziskav, kar bo odpiralo prostor relacijski osnovi
(psihoterapevtskega) odnosa, ki zdravi - tako preko srečevanja novih
ali poglabljanja starih odnosov.

Dobrodošli na ranljivo in avtentično potovanje
– tokrat ponovno na Rogli!
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Kratke predstavitve
plenarnih predavateljev
Tomaž Flajs,
geštalt psihoterapevt

z Evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evropska zveza
za psihoterapijo (EAP) in redni član Evropske zveze za geštalt terapijo
(EAGT). Iz geštalt psihoterapije je diplomiral na britanskem inštitutu GPTI
in je nosilec certifikata strokovnosti inštituta GATLA iz Los Angelesa, kjer
tudi sodeluje kot asistent na mednarodnih poletnih delavnicah inštituta.
Je predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP.
Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari
in skupinami. Poleg tega je tudi supervizor in edukator geštalt psihoterapije. Svojo dejavnost izvaja v okviru GITA Inštituta za geštaltsko terapijo
Ljubljana, ki ga je ustanovil skupaj z dr. Rudijem Kotnikom in Bogdanom
Žoržem. Geštalt terapijo poučuje tudi v tujini, kot gost inštitutov v Avstriji,
v Gruziji, v Nemčiji, v Rusiji, na Kitajskem in na Hrvaškem.

Barbara Fitzgerald,
psihoanalitična psihoterapevtka

je akreditirana psihoanalitičarka, psihoterapevtka, družinska in
učna terapevtka ter supervizorka z zasebno psihoterapevtsko prakso v
Dublinu. Je diplomantka Trinity Collega v Dublinu in ustanovna članica
Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij (ECPP), njena pretekla predsednica (2012-2016) in aktualna članica njenega Upravnega
odbora. Je mednarodna izvedenka za psihoanalizo v Odboru za učne
standarde pri Evropski zvezi za psihoterapijo (EAP), članica Uredniškega
odbora Mednarodnega zbornika za psihoterapijo (IJP) in recenzentka
taiste revije. V preteklosti je predsedovala Irskemu svetu za psihoterapijo (ICP), kot tudi psihoanalitični sekciji Irskega sveta za psihoterapijo.

Dr. Matej Černigoj,
socialni psiholog

je univerzitetni diplomirani psiholog z doktoratom s področja
socialne psihologije in predavatelj na SFU Ljubljana. V okviru lastnega
podjetja “Biti – udejanjanje celovitosti” razvija teorijo in prakso
raziskovalnega pogovarjanja ter meditacije preproste prisotnosti.
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Dr. Mark Widdowson,
PhD, MSc, ECP, TSTA(P)

je docent za predmet Svetovanje in psihoterapija na Univerzi Salford
v Manchestru (Združeno kraljestvo). Kot član Sveta za psihoterapijo
Združenega kraljestva ima ob akademskem delu tudi zasebno prakso
za posameznike in za pare v središču Manchestra. Je avtor knjig
Transactional Analysis: 100 Key Points and Techniques ter Transactional
Analysis for Depression: A Step-by-Step Treatment Manual. Deli sta
izšli pri založbi Routledge. Ob tem tudi aktivno raziskuje. Leta 2014 je
prejel Srebrno priznanje EATE. Leta 2017 pa mu je podelila priznanje
ITAA za njegove raziskovalne prispevke na področju z dokazi podprte
transakcijske analize.

Program srečanja
Petek, 31. 5.
08:30 – 10:00
10:00 – 10:30

10:30 – 12:30

Prijava

Pozdravni govor

Tomaž Flajs, predsednik SKZP geštalt terapevt (ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA)
dr. Tamara Trobentar, predsednica Programskega odbora,
integrativna psihoterapevtka (IIPA, EAIP, EAP, SDP)

Plenarno predavanje:
“Sram, ranljivost in avtentičnost
v psihoterapevtskem odnosu”

Tomaž Flajs, geštalt terapevt (ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA)

12:30 – 14:30

Kosilo

14:30 – 16:30

Delavnice

16:30 – 17:00

Odmor s kavo in čajem

17:00 – 19:00

Plenarno predavanje:
“Ranljivost, sram in obramba pred intimnostjo:
Terapevtske perspektive”

19:00 – 21:00

Večerja

21:00

Večer kreativnosti in plesa:
“Čas za maske ali brez - ranljivo in avtentično”

Barbara Fitzgerald, psihoanalitična psihoterapevtka

Vse udeležence vabimo, da se odprete ranljivosti in se prepustite svojim ustvarjalnim potencialom ter zavzamete oder s svojo kreativno točko
- pevsko, plesno, glasbeno, gledališko… (želena predhodna prijava).

Avtentična disco zabava z didžejem

za vse udeležence 16. Študijskih dnevov in goste
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Sobota, 1. 6.
07:15 – 08:00

45 minut za čuječnost

08:00 – 09:00

Zajtrk

09:00 – 11:00

Plenarno predavanje:
“Koliko ranljivosti pokazati?”
Dr. Matej Černigoj, socialni psiholog

11:00 – 11:30

Odmor s kavo in čajem

11:30 – 13:00

Delavnice

13:00 – 14:30

Kosilo

14:30 – 16:30

Panel

Polilog - meje in mostovi

Vodja: dr. Robert Masten, izr. prof. za klinično psihologijo, integrativni
terapevt (EDP, SDP)
Z vidnimi psihoterapevti bomo spregovorili o aktualnem dogajanju na področju
(zakonskega) urejanja psihoterapije in s tem povezanih ključnih strokovnih
družbenih vprašanj in osebnih izzivov ter komunikacije med pomembnimi
skupinami na tem področju.

16:30 – 17:00

Odmor s kavo in čajem

17:00 – 19:00

Plenarno predavanje:
“Delo z globokim sramom”

Dr. Mark Widdowson, PhD, MSc, ECP, TSTA(P)

21:00 – 22:00

Skupna večerja

22:00

Družabni večer glasbe in plesa
Anja Hrastovšek z bendom

Nedelja, 2. 6.
07:15 – 08:00

45 minut za čuječnost

08:00 – 09:00

Zajtrk

09:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Delavnice
Odmor s kavo in čajem

11:00 – 13:00

Okrogla miza:

“Psihoterapevtski odnos v perspektivi
psihoterapevtskih modalitet”

Moderatorka: dr. Tamara Trobentar, doktorica psihologije, integrativna psihoterapevtka (IIPA, EAIP, EAP, SDP)
Gostje okrogle mize: Tomaž Flajs (geštalt terapija), Slavica Ravnik (transakcijska analiza), Aleksander Lavrini (psihoanalitična psihoterapija),
Dr. Romana Kress (transpersonalna psihoterapija), Miran Možina (sistemska terapija) in Ana Grego Stojović (integrativna relacijska psihoterapija).

13:00

Skupni zaključek s podelitvijo certifikatov društvom
- članom SKZP
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Informacije o srečanju
Lokacija 16. Študijskih dni: Hotel Planja
Kotizacija
Udeleženci

Upokojenci

Študenti *
Aktivni **
udeleženci

(nosilci delavnic)
*

Člani ***

Nečlani

tridnevna udeležba pred 15. 5.

245,00 €

265,00 €

tridnevna udeležba po 15. 5.

280,00 €

305,00 €

enodnevna udeležba

95,00 €

110,00 €

tridnevna udeležba pred 15. 5.

185,00 €

205,00 €

tridnevna udeležba po 15. 5.

220,00 €

240,00 €

enodnevna udeležba

75,00 €

85,00 €

tridnevna udeležba pred 15. 5.

165,00 €

180,00 €

tridnevna udeležba po 15. 5.

195,00 €

220,00 €

enodnevna udeležba

75,00 €

85,00 €

tridnevna udeležba pred 15. 5.

165,00 €

180,00 €

tridnevna udeležba po 15. 5.

195,00 €

220,00 €

enodnevna udeležba

75,00 €

85,00 €

Skupina študentov nad 10 oseb ima 10,00 € popusta na kotizacijo za tridnevno udeležbo. 		
Velja samo za prijave in plačila pred 15. 5. 2019. Obvezna skupinska prijava. Vsi študenti
morate ob prijavi priložiti potrdilo o aktivni vključenosti v študij v letu 2018/2019.

** Študenti z aktivno udeležbo imajo 10,00 € popusta na kotizacijo.
*** Člani društev v okviru SKZP.

Kotizacijo je mogoče poravnati na račun:
Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026 pri Nova KBM d. d.
Vse udeležence prosimo, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani www.
skzp.si. Pošljete jo lahko preko e-pošte na tajnistvo@skzp.org ali po pošti na naslov SKZP,
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor. Prosimo, da ob prijavnici pošljete kopijo potrdila o plačilu,
študenti pa za izkazovanje statusa še potrdilo društva (šole), katere študent ste. Na Študijske
dni se lahko prijavite tudi z on-line prijavnico.
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Nastanitev
Sobe rezervirate na naslovu: booking@unitur.eu
Za nosilce delavnic in predavatelje bo sobe rezerviral organizator.
Na voljo so namestitve v eno- in dvoposteljnih sobah hotela
Rogla ter v ¼ + 2 bungalovih Rogla.
Če naročate dvoposteljno sobo, poleg svojega imena in priimka
napišite še, kdo bo z vami v sobi.
Nočitev z zajtrkom
in večerjo (polpenzion) :

bivanje 1 noč

bivanje 2 noči

1/2 soba v hotelu Rogla***

48 €/osebo/dan

42 €/osebo/dan

1/1 soba v hotelu Rogla***

60 €/osebo/dan

54 €/osebo/dan

1/4+2 bungalov***

42 €/osebo/dan

40 €/osebo/dan

(najmanj 3 osebe)

Možen je tudi najem bungalova ¼ +2, čiščenje je vključeno. Cena najema za 1 noč je 108 €, za 2 noči 205 €.
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