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Dr. Romana Kress, predsednica SKZP, transpersonalna psihoterapevtka
Dr. Ivana Kreft Hausmeister, predsednica Programskega odbora,  
geštalt izkustvena psihoterapevtka

Pozdravni govor
9.00–9.30

Plenarno predavanje
9.30–11.30

Prof. dr. Snežana Milenković 
Vodič za psihoterapevte: izzivi poklica 
(Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku brez prevoda.)

Petek, 6. 11. 2020

Biti psihoterapevt in ukvarjati se s psihoterapijo je velik izziv. Na eni strani imamo pomembnost 
opravljanja tega pomagajočega poklica, na drugi strani pa razkorak med samim poklicem in 
ljudmi, ki se s tem ukvarjajo. Večji del razkoraka izhaja iz nezadostnega poznavanja bistva 
psihoterapije, njenih ciljev in dometa, kar odpira prostor za predpostavke in fantazije, stereotipe 
in predsodke. Obstajajo tudi različni miti o psihoterapevtu, ki odražajo omenjeno ambivalenco 
(mit o popolnosti psihoterapevta – kot vsemogočnega, vsevednega, nezmotljivega in odpornega 
proti človeškim problemom, in na drugi strani mit o psihoterapevtu kot o »ranjenem celilcu«, 
ki zdravilo za svoje zgodnje psihološke izkušnje najde v svojem profesionalnem delu). Na ta 
poklic so vezana tudi pričakovanja družbe, družbenega položaja za samostojni poklic pa še 
vedno ni. In to kljub dejstvu, da na Dunaju stoji prva zasebna univerza za psihoterapijo (SFU 
– Sigmund Freud University) že od leta 2004, da je poklic priznan (ali v procesu priznavanja v 
Evropi) kot nov v več kot desetih evropskih državah in da obstajajo podobne univerze SFU tudi 
v drugih evropskih državah oz. mestih (na Dunaju, v Parizu, Berlinu, Ljubljani, Milanu, Linzu).

Ugotovimo lahko, da proces psihoterapije teče v dve smeri. Ena je terapevtov vpliv na klienta, 
druga pa povraten vpliv klienta na terapevta. Kontinuirano prisostvovanje človeški bolečini in 
destrukciji, na kateri ni hitrega in neposrednega odgovora, v okolju, ki je glede tega pogosto 
nezadostno ozaveščeno ali neobčutljivo, pušča na terapevtu kumulativni stresni učinek, ki 
se lahko odraža v emocionalni izčrpanosti in demoralizaciji. Oblike profesionalnega tveganja 
so različne, med njimi je najpogostejši profesionalni stres, ki se v psihoterapiji najpogosteje 
opisuje kot: 

1. empatična utrujenost (povezana s pretirano empatijo ali identifikacijo s klientom); 
2. posredna travmatizacija kot človeška posledica zavedanja realnosti travme in spoprije-

manja z njo; 
3. sekundarna travmatizacija kot naravna posledica tega, kar se dogaja med travmatizirano 

osebo in tisto, ki je ob njej, in ni omejena samo na psihoterapevtski odnos, ampak jo lahko 
najdemo v kateremkoli odnosu; 

4. sindrom izgorelosti (burnout) kot stanje psihične in emocionalne izčrpanosti zaradi pre-
velikih zahtev, ki so postavljene pred posameznika glede na njegovo moč in sposobnosti, 
ko gre čez meje razpoložljive energije, v kar nima uvida ali pa vse skupaj zanika.

Poleg omenjenih profesionalnih tveganj se bom v predavanju dotaknila tudi pozitivnih izzi-
vov, ki jih lahko razumemo kot preventivne, kot je skrb zase. Skrb zase na profesionalnem 
področju predvideva tudi negovanje svojih profesionalnih kapacitet z izborom kakovostnega 
izobraževanja in treningov (predvsem delo na sebi/osebna analiza), kontinuiran profesionalni 
razvoj, supervizijo in konzultacije, tudi po pridobitvi licence. V osebnem načrtu skrbeti zase 
pomeni negovati svoje telo, svoje občutke, svoje relacije (kar vključuje poleg telesnih in 
psihičnih tudi duhovne).

Na koncu predavanja se bom dotaknila tudi šolanja psihoterapevtov – pogojev, ki jih je treba 
izpolniti, da bi postali zreli terapevti, in ne »toksični« (Goldberg). Omenila bom nekatere klasike 
psihoterapije, predvsem Rogersa in pogoje, ki jih navaja za psihoterapevte, ter sodobnejše, 
kot so Daniel Siegel, John Prendegrast, Peter Fener, Sheila Krystal in John Welwood, ki vse 
bolj zastopajo koncept čuječega (mindful) terapevta, ki je predvsem sočuten, ozaveščen, 
avtentičen.

Snežana Milenković je klinična psihologinja, psihoterapevtka in supervizorka, doktorica medicine in 
redna profesorica psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu. 
Svojo profesionalno pot je posvetila poučevanju, praktičnemu delu in raziskovanju psihoterapije. Napi-
sala je čez 200 člankov o teoriji in psihoterapevtski praksi in je avtorica knjig Vrednosti savremene 
psihoterapije, Psihoterapija i duhovnost, Duša misli u slikama – Integrativna art psihotera-
pija. Trenutno pripravlja Knjigo o tišini – Fenomenologija tišine. Veliko se ukvarja s preventivo na 
področju duševnega zdravja ter promocijo pozitivne psihologije in psihoterapije, ki prispeva k zdravju, 
rasti in razvoju osebnosti. Kot integrativna art psihoterapevtka povezuje različne psihoterapevtske 
šole, smeri, metode in tehnike: psihoanalitične, eksistencialno-fenomenološke, transakcijsko analitične, 
geštaltistične, kognitivno-vedenjske, sistemsko družinske, telesne in kreativno umetniške.

Je ena od ustanoviteljic in častna predsednica Zveze društev psihoterapevtov Jugoslavije (Srbije), 
ustanoviteljica in predsednica srbskega društva za integrativno art psihoterapijo, članica EAP ter 
številnih drugih strokovnih organizacij s področja psihoterapije.



Odmor
11.30–13.30

Odmor
15.30–16.00

Plenarno predavanje 
13.30–15.30

Delavnice
16.00–17.30

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman 
Na presečišču med etičnimi kodeksi, osebno naravnanostjo  
in sistemskimi pogoji pri skrbi zase v poklicih pomoči

V etičnih kodeksih različnih poklicev pomoči, pri katerih je skrb za druge temeljni cilj strokov-
nega delovanja, je skrb zase posredno ali izrecno navedena kot eno od vodil za kakovostno 
strokovno delo. Če razmišljamo o tem, da se za poklice pomoči odločamo osebe z afiniteto 
do pomoči drugim, je skrb zase usmerjenost, ki je tej afiniteti vsaj na prvi pogled nasprotna. 
Morda je zato še toliko bolj potreben tehten premislek o tem konceptu. Skrb zase konceptu-
alno ni zgolj odvisna od zmožnosti in interesa oseb, ki opravljajo poklic pomoči, ter zahtev 
kontinuiranega strokovnega razvoja, temveč je soodvisna tudi od sistemskih pogojev za 
njeno udejanjanje. Del etične drže je zato tudi kritični pogled na sistemske pogoje ter z njimi 
povezane spodbude in omejitve pri skrbi zase, da ne bi prihajalo do individualiziranja stisk, 
ki so posledica sistemskih danosti. Oris koncepta skrbi zase na omenjenem presečišču 
ponujam kot spodbudo k vpogledu v lastne in sistemsko pogojene (ne)zmožnosti skrbi zase 
ter k iskanju virov za dovolj kakovostno in dovolj obsežno skrb zase v trenutnem obdobju 
profesionalnega življenja.

Mija Marija Klemenčič Rozman je docentka na Oddelku za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani in geštalt izkustvena družinska terapevtka in psihoterapevtka (EAP, EAGT). Od leta 
2013 do 2017 je bila direktorica Inštituta za družinsko terapijo, od 2017 dalje pa je članica strokovnega 
odbora SLOGES – Slovenskega društva za geštalt terapijo. 

1.  Mihael Černetič in Marinka Černetič 
 S pomočjo etične čuječnosti do ravnotežja med skrbjo zase in skrbjo za kliente:  
 iz prakse za prakso

Petek, 6. 11. 2020
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Pri delu psihoterapevta je potrebno ravnotežje ali sozvočje med skrbjo zase in skrbjo za 
kliente. Najprej bova prikazala zakaj in predstavila temeljna izhodišča, osnovni mehanizem. 
Predstavila bova koncept »etične čuječnosti« in prikazala možnosti, ki jih ponuja za zaznavanje 
neravnovesja in posledično za njegovo vzpostavljanje. Z nizom praktičnih ukrepov, ki jih izva-
jamo v ustanovi Pot naprej, bova pokazala, kako lahko terapevti v svojem poklicu učinkovito 
skrbijo zase in hkrati za kliente. Uravnoteženje obojega namreč terapevtu omogoča takšno 
skrb zase, ki ne interferira s skrbjo za kliente, temveč ravno nasprotno – terapevtu pomaga, 
da lahko za kliente še bolje poskrbi. Iz prvega dela izhaja praktična delavnica, v katero ste 
udeleženci povabljeni, da v svoji lastni praksi raziščete etične, strokovne in osebnostne 
dimenzije skrbi psihoterapevta zase.

Mihael Černetič, univ. dipl. psiholog, doktor psiholoških znanosti, integrativni psihoterapevt IIPA, član 
Mednarodnega združenja za integrativno psihoterapijo, Društva psihologov Slovenije, Slovenskega 
društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo ter Slovenskega združenja za psihote-
rapijo in svetovanje.

Docent za področje psihoterapevtskih znanosti in supervizor v edukaciji se je izobraževal tudi iz tran-
sakcijske analize, EMDR (1. in 2. stopnja), Imago partnerske terapije, kognitivno vedenjske terapije, 
logoterapije, nevrolingvističnega programiranja ter čuječnostnih pristopov pomoči (MBCT in drugo). 
Poleg dela v zasebni praksi (izvaja individualno psihoterapijo, individualno in partnersko psihološko 
svetovanje, individualno in skupinsko supervizijo ter različne strokovne delavnice, predavanja in 
seminarje) poučuje na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 
Velja za enega vodilnih strokovnjakov na področju raziskovanja čuječnosti in izvajanja programov 
čuječnosti v Sloveniji, uveljavljen pa je tudi v tujini.

Marinka Černetič, prof. slovenščine, edukantka 3. letnika integrativne psihoterapije, članica Sloven-
skega združenja za psihoterapijo in svetovanje.

Ima deset let izkušenj s svetovalnim delom pri telefonu za pomoč v duševni stiski. S čuječnostjo se je 
srečala pred dobrim desetletjem in se začela zanimati za njene pozitivne učinke v osebnem življenju, 
v medčloveških odnosih, pri delu z ljudmi, v materinstvu in pri otrocih. Samostojno in z možem dr. 
Mihaelom Černetičem izvaja delavnice in predavanja s področja čuječnosti. Izobraževala se je tudi iz 
transakcijske analize, Imago partnerske terapije, Rogersovega nedirektivnega svetovanja in čuječnosti.
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2.  Ljiljana Cimeša 
 Ko skrbim zate, skrbim tudi zase

Na delavnici bom predstavila svoj osebnostni in poklicni razvoj, ki je potekal preko neposrednih 
izkušenj z delom z ženskami in otroki, nastanjenimi v varni hiši ter preko osebne izkušnje 
samorazvoja in samospoznavanja skozi izobraževanje za psihoterapevtko realitetne terapije. 
Oboje je tesno povezano s temo skrbi zase v poklicih pomoči. Predstavila bom konkretne 
primere iz svoje prakse in spoznanja, do katerih sem prišla med edukacijo in ki so mi poma-
gala, da izboljšujem svojo strokovnost in se izigibam izgorevanju, ki je v tovrstnih poklicih 
zelo prisotno. Prav tako bom preko vaj povabila udeležence, da se vključijo v raziskovanje 
teme. Celotno temo bom povezovala s koncepti modalitete, iz katere prihajam, z namenom 
približevanja teh konceptov udeležencem delavnice.

Udeleženci boste skušali odgovoriti na vprašanja: Kaj vpliva na to, da izbiramo poklice 
pomoči? Ali v poklicih pomoči lahko kakovostno in zadovoljujoče poskrbimo zase? Od koga 
je to odvisno? Kaj drugega mi sploh počnemo, kot da ves čas, od rojstva do smrti, skrbimo 
zase ob drugih, ki počnejo enako? Ali verjamemo, da ljudje skrbimo zase tudi na načine, 
ki nam (ali drugim) celo škodujejo, ki so čudni, družbeno nesprejemljivi? Kako se izogniti 
zaznavanju drugega kot nemočne žrtve, ki potrebuje vsemogočnega rešitelja? Ali je skrb za 
drugega način skrbi zase? Kaj, ko skrb za drugega zaznavamo kot svoje poslanstvo: ko nas 
za druge skrbi bolj kot njih same?

Ljiljana Cimeša, univ. dipl. psih., specializantka realitetne psihoterapije, svetovalka v varni hiši, Dru-
štvo za realitetno terapijo.

Že enajst let je zaposlena kot svetovalka v Varni hiši za ženske in otroke – žrtve nasilja v okviru Društva 
za nenasilno komunikacijo. Izvaja delavnice za krepitev samopodobe in različne tematske delavnice s 
področja skrbi zase in osebnostne rasti. Vodila je tudi skupino za samopomoč za ženske žrtve nasilja. 
Verjame, da zase najbolje skrbimo v zadovoljujočih odnosih.

3.  Miran Možina 
 Skrb zase in za skupnost

Na delavnici bom predstavil koncept »skrbi zase«, kakor ga je na temelju antičnih zgledov 
(grško »epimeleia heautou«, latinsko »cura sui«) oblikoval znani francoski filozof Michel 
Foucault. Poseben izziv skrbi zase je, da ni univerzalnih receptov, ki bi bili primerni za vsa-
kogar, ampak da mora vsak zase, po svoji meri, iz dneva v dan krojiti svoj enkratni program 
skrbi zase in ga prilagajati različnim okoliščinam in fazam svojega življenja. »Skrb zase tudi 
ni vaja za samoto, ampak je skupnostna praksa,« opozarja Foucault. Skrb zase ni možna v 
asocialnem prostoru, ni beg od ljudi in sveta, ni egocentrična praksa, ampak je na številne 
načine povezana z drugimi ljudmi in bogati socialno vpetost. Za obvladovanje negativnega 
stresa je ključno, da ga pri sebi prepoznavamo na telesni, psihološki in socialni ravni. Znan-
stvena spoznanja kronobiologije (vede o bioloških ritmih živih organizmov) nam lahko s 
prepoznavanjem znakov t. i. »ultradianega stresa« pri tem izjemno pomagajo. S tehnikami 
avtohipnoze in vajami čuječnosti (angl. mindfulness), ki jih bomo nekaj vadili na delavnici, 
pa lahko na preprost način obogatimo svoj program skrbi zase.

Miran Možina, sistemski psihoterapevt, dr. med., psihiater in psihoterapevt, Fakulteta za psihotera-
pevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Učitelj in supervizor v izobraževanju iz sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana, ki se stalno srečuje 
s tematiko skrbi zase.

Petek, 6. 11. 2020 Delavnice, 16.00–17.30
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4.  Maja Sedmak Cvelbar in Tanja Krist 
 Telo v skrbi zase v poklicu psihoterapevta

Naše telo zagotavlja osnove za stik z drugimi. Je stalen vir informacij o relaciji med klientom in 
strokovnim delavcem. Omogoča osnove za osebni razvoj klienta in psihoterapevta. Izvajalki 
bova predstavili pristope k somatski izkušnji v psihoterapevtskem odnosu. Z udeleženci bova 
raziskovali telesne odzive ob klientovem poročanju o lastnih travmatičnih izkušnjah. Skupina 
bo iskala in delila načine skrbi zase ob delu s klienti.

Maja Sedmak Cvelbar, transakcijsko analitična psihoterapevtka, psihologinja, PTSTA-P.

Učiteljica in supervizorka, ki dela v zasebni praksi v Sežani. Poleg dela z odraslimi del prakse name-
nja tudi delu z otroki in mladimi, kjer leži tudi njena strast. Veliko izkušenj ima z delom z anksioznimi 
motnjami in travmo. Vedno več dela namenja tudi superviziji in poučevanju novih psihoterapevtov.

Tanja Krist, transakcijsko analitična psihoterapevtka, profesorica športne vzgoje, CTA-P.

Dela v zasebni praksi v Ljubljani in Naklem pri Kranju. Pri svojem delu velik del pozornosti namenja 
somatski izkušnji in notranjemu doživljanju človeka v medosebnih odnosih. Zadnje čase svoj strokovni 
interes usmerja k področju etike.

Petek, 6. 11. 2020 Delavnice, 16.00–17.30
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Dr. Maša Žvelc 
Vloga supervizije in terapije v poklicih pomoči

Na predavanju se bomo osredotočili na pomen razvijanja skrbi zase v superviziji in terapiji v 
poklicih pomoči. Obravnavali bomo fiziološko dimenzijo skrbi zase, pomen koregulacije in 
samoregulacije, čuječega zavedanja ter sočutja do sebe. Predstavljena spoznanja črpam iz 
sodobnih teorij in raziskav (kot so polivagalna teorija in raziskave intersubjektivne fiziologije), 
svoje doktorske raziskave o superviziji ter lastne supervizijske in psihoterapevtske prakse. 
Na predavanju bomo spoznali pomen poznavanja delovanja avtonomnega živčnega sistema 
pri skrbi zase ter vzajemnega vplivanja fizioloških procesov med terapevtom (svetovalcem) 
in klientom, oziroma supervizantom in supervizorjem. Poudarili bomo pomen širjenja okna 
tolerance ter pomen fiziološke in čustvene regulacije pri razvijanju skrbi zase v superviziji in 
terapiji. Fiziološka in čustvena regulacija vodi k telesnemu in psihološkemu ravnotežju in je 
s tem temeljni vidik skrbi zase ter preventivni dejavnik. Pomembna procesa, ki omogočata 
regulacijo in s tem ključno doprineseta k skrbi zase, sta čuječe zavedanje ter sočutje do sebe. 
Teoretičnemu uvodu bo sledil praktični del.

Maša Žvelc je doktorica psihologije, integrativna psihoterapevtka, supervizorka in učiteljica psiho-
terapije. Je soustanoviteljica Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, kjer vodi 
izobraževanja iz integrativne psihoterapije in supervizije ter ima supervizijsko in psihoterapevtsko 
prakso. Poučuje tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter na različnih psihoterapevtskih centrih v tujini. 
Je sourednica knjige Psihoterapija, v soavtorstvu pa zdaj zaključuje knjigo o integrativni psihoterapiji. 
Za doktorsko nalogo je preučevala supervizijski proces.

Sobota, 7. 11. 2020

Plenarno predavanje 
9.00–11.00

Odmor 
11.00–11.30
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Sobota, 7. 11. 2020

Prof. dr. Una Mccluskey 
What kind of support do professional caregivers need so that they  
can work competently, efficiently, with less stress and live a  
creative interest-sharing life with their peers?
(Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku brez prevoda.)

Predstavitev temelji na dvajsetletnem predanem delu s skoraj tisoč strokovnimi delavci v 
poklicih pomoči s področij medicine, socialnega dela, psihologije, psihoterapije, svetovanja, 
vseh ravni izobraževanja, zdravstvene nege, terapije z umetnostjo, delovne terapije, pravnega 
varstva, duhovne oskrbe ... Delo pojasnjujem znotraj evolucijskega modela za razumevanje 
človekove rasti in razvoja. V veliki meri se opiram na delo Johna Bowlbyja in drugih teoretikov 
navezanosti, kot sta Dorothy Heard in Brian Lake, na razvojne psihologe, nevroznanstvenike 
ter na raziskave in svojo klinično prakso.

Predstavila bom vpliv zgodnjih izkušenj na delo posameznikov, zaposlenih v poklicih pomoči. 
Te so vplivale na dinamično organizacijo bioloških sistemov znotraj posameznika, kot so 
pomoč, samozaščita, spolnost, delitev skupnih interesov s kolegi, notranje okolje in spo-
sobnost ustvarjanja zadovoljivega domačega okolja, kadar učinkovitega skrbnika ni na voljo.

Neustrezne, zastrašujoče ali neorganizirane izkušnje s skrbnikom v zgodnjih letih vplivajo na 
to, kako posameznik v kasnejših letih išče pomoč pri drugih. Vpliva na to, ali bo posameznik 
znal oceniti, kdo iz njegovega okolja mu bo v resnici znal pomagati ali mu nuditi podporo.  

Raziskava kaže, da uspešno iskanje kompetentnega skrbnika spremeni celotno organizacijo 
osebnosti, kar ključno vpliva na dobro počutje in ustvarjalnost. To velja tako za kliente kot 
tudi za zaposlene v poklicih pomoči.

Na predavanju bom predstavila načine podpore, ki jih ob izjemno stresnem delu potrebujejo 
strokovni delavci v poklicih pomoči. 

O vzorcih navezanosti iz otroštva vemo veliko. Čas je, da svojo pozornost usmerimo na dina-
miko navezanosti v odraslem življenju. 

Predstavitvi bosta sledili delavnica in razprava, kjer bodo udeleženci lahko raziskali lastno 
vedenje in možnosti, ki bi jim lahko olajšale iskanje podpore pri drugih.

Una McCluskey je častna raziskovalka na Univerzi v Yorku in psihoanalitična psihoterapevtka (UKCP). 
Znana je po obsežnih raziskavah na področju empatičnega uglaševanja v psihoterapiji odraslih, kjer 
je uvedla koncept, po katerem že sama »ponudba za zdravljenje« vzbudi dinamiko navezanosti tako 
pri klientu kot pri terapevtu. Ta koncept je del novonastalega terapevtskega modela, imenovanega 
»raziskovalna psihoterapija s popravljenim ciljem« (Exploratory Goal-Corrected Psychotherapy ali 
EGCP). Objavila je številne članke s področja partnerske, družinske in skupinske psihoterapije in je 
skupaj z Dorothy Heard in Brain Lake soavtorica knjig To be Met as a Person: The Dynamics of 
Attachment in Therapeutic Encounters ter Attachment Therapy for Adolescents and Adults: 
Theory and Practice Post Bowlby. Obe sta izšli pri založbi Karnac Books. Skupaj z Nicolo Neath 
pa sta napisali To be Met as a Person at Work, the effect of early attachment experiences on 
work relationships ter Transference & Countertransference from an Attachment Perspective: 
A Guide for Professional Caregivers (obe izšli leta 2019).

Dr. McCluskeyjeva redno nastopa na številnih mednarodnih konferencah pa tudi na Ameriški konfe-
renci za skupinsko psihoterapijo. V Yorku deluje tudi kot svetovalka socialnim delavcem in rejnikom. 

Za svoj prispevek na področju psihoterapije je bila nagrajena z nagrado VIDA, ki jo podeljuje Group 
Psychotherapy Association iz južne Kalifornije.

Plenarno predavanje 
11.30–13.30
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30. obletnica Strasbourške deklaracije

Dr. Romana Kress, predsednica SKZP in transpersonalna psihoterapevtka
Tomaž Flajs, podpredsednik SKZP in geštalt psihoterapevt

Psihoterapevti se zavestno trudimo prispevati k realizaciji Strasbourške deklaracije (1990). 

Njenih pet členov in njihovo pomembno sporočilo, ki ga razvijamo že 30 let, se glasi: 

1. Psihoterapija je samostojna znanstvena disciplina, psihoterapevtsko delo predstavlja 
samostojen in svoboden poklic.

2.  Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na visoki, kvalificirani in znanstveni ravni.
3.  Raznovrstnost psihoterapevtskih metod je omogočena in zajamčena.
4.  Popolno psihoterapevtsko izobraževanje obsega teorijo, lastno izkušnjo in prakso pod 

supervizijo. O drugih psihoterapevtskih postopkih je treba osvojiti zadostna znanja.
5. Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih predizobrazb, zlasti prek humanističnih in 

socialnih znanosti. 

Predsednica SKZP dr. Romana Kress in podpredsednik SKZP Tomaž Flajs bosta predstavila 
prizadevanja, da bi Slovenija uveljavila vseh 5 načel Strasbourške deklaracije.

Sobota, 7. 11. 2020

15.30–16.00

Odmor 
13.30–15.30

1.  Tomaž Flajs 
 Skrb zase in humor

Humor je zelo resna stvar. Pomaga nam videti in sprejeti nekaj, kar je za nas sicer lahko pre-
cej boleče. Z njegovo pomočjo se sprostimo in bolj svobodno zadihamo. Lahko nas napolni 
z novo, svežo energijo. Preko njega se lahko povežemo z drugimi ljudmi ... Kot tak je prav-
zaprav nujen del osebne psihohigiene in skrbi zase. Delavnica je namenjena izkustvenemu 
raziskovanju njegove blagodejnosti, popopranemu s ščepcem teorije geštalt terapije, da ne 
bi izpadli totalno neresni.

Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt, EDP, dipl. GPTI, cert, GATLA, akreditiran supervizor EAGT, SLOGES 
– Slovensko društvo za geštalt terapijo.

Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari in skupinami. Geštalt terapijo 
poučuje tudi v tujini kot gost inštitutov v Avstriji, Gruziji, Nemčiji, Rusiji, na Kitajskem in na Hrvaškem. 
V okviru inštituta GITA poleg psihoterapije, supervizije in edukacije izvaja tudi druge programe za 
osebno in profesionalno rast.

Delavnice 
16.30–18.00
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2.  Melita Košak 
 Čuječnost kot zaveznik sočutju do sebe

V delavnici bomo obravnavali sočutje do sebe kot orodje za skrb psihoterapevta zase. Kakšen 
odnos imamo do sebe, je povezano tudi s tem, kakšen odnos imamo do drugih, kar postavlja 
sočutje do sebe v jedro terapevtskega odnosa. Naš zaveznik v vlogi, ki spodbuja sočutno delo-
vanje, je lahko čuječnost. Čuječnost definiramo kot zavedanje sedanje izkušnje iz trenutka v 
trenutek. Vendar ne gre »samo« za zavedanje, temveč tudi za kakovost zavedanja. Pozornost, 
ki jo gojimo, je sočutna, radovedna in prijazna. Danes številne različne raziskave kažejo, da 
prakticiranje čuječnosti povečuje empatijo in sočutje do drugih in do sebe. Teoretični zaključki 
bodo predstavljali osnovo za izkustveno delo, ki bo vključevalo vaje čuječnosti, raziskovanje 
zmožnosti sočutja do sebe in praktične vaje, usmerjene v razvijanje sočutja do sebe.

Melita Košak, univ. dipl. psih., PTSTA-P, Društvo SINTA, Društvo SLOVENTA.

Učiteljica in supervizorka transakcijsko analitične psihoterapije ter učiteljica čuječnosti. V okviru Inštituta 
za integrativno psihoterapijo in svetovanje Ljubljana izvaja individualne psihoterapije in supervizije. 
Je vodja Centra za raziskovanje in razvoj čuječnosti. Zadnjih 13 let na inštitutu organizira na čuječnosti 
osnovane programe in vodi skupine Programa celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za 
učitelje čuječnosti. V svojem strokovnem pristopu združuje transakcijsko analizo in čuječnost.

Sobota, 7. 11. 2020

3.  Roman Koštal 
 Sočutna radovednost, kot jedrna oblika podpornega ravnanja s sabo 

Med vodeno meditacijo bomo vstopili v osebni(e) delovni(e) kontekst(e) (psiho)terapev-
tskega delovanja. Zanimalo nas bo, kaj pri terapevtskem delu doživljamo kot obremenitve in 
na kakšne načine se z njimi spoprijemamo. S pomočjo paradigme sočutne radovednosti se 
bomo osredotočili na odnos do sebe in ravnanje s samim seboj, še posebej pri spoprijemanju 
z obremenilnimi situacijami.

Roman Koštal, magister znanosti, univ. dipl. soc. ped., nosilec slovenske in evropske diplome iz 
psihoterapije, Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo (H. Petzold).

Ima šestnajstletne izkušnje na področju terapevtskega dela z ljudmi, ki se spoprijemajo z različnimi 
oblikami zasvojenosti ter drugimi kroničnimi in avtoimunskimi boleznimi.

Delavnice, 16.30–18.00

4.  Matjaž Regovec 
 Psihoterapevtovo kontinuirano delo na sebi z Metodo IPAL 

Kaj konstituira dobrega in uspešnega psihoterapevta? Kako lahko psihoterapevt ne samo 
ohranja svojo delovno kondicijo, temveč tudi nadgrajuje svoje delovne veščine? Kako si lahko 
zagotavlja neprestano povečevanje kakovosti svojega dela?

Specialistični program Iniciacije v Metodo IPAL je posebej namenjen odgovoru na ta vprašanja. 
Z dimenzijo jungovske psihoanalize in psihološke astrologije je mogoče vzpostaviti sistem 
permanentnega treninga osebnostne psihoterapevtske prenove in usvajanja novih veščin. 
Te vključujejo redno srečevanje z nezavednim in njegovo dinamiko. To omogoča nemoteni 
profesionalni osebnostni razvoj in psihoterapevtovo prosperiteto. Temeljni tehniki za to sta 
jungovsko psihoanalitično delo z aktivno imaginacijo in analiza sanj. Psihološka astrologija 
pri tem ponuja dragocen simbolni zemljevid svojega lastnega, unikatnega individualnega 
popotovanja s pomočjo skupine in tutorja.

Na delavnici bom pokazal osnovne teoretične predpostavke Metode IPAL, ki smo jo v 27 letih 
delovanja razvili na Institutu IPAL v Ljubljani. Nato bomo teorijo uporabili na primerih iz skupine.

Matjaž Regovec, docent in doktor psiholoških znanosti (UL), kvalificirani jungovski psihoanalitik 
(OeGAP), kvalificirani psihoterapevt (ZPS), docent na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, tutor na 
Institutu IPAL. Poleg Ljubljane je deloval tudi v Beogradu, Budimpešti in pri londonski Asociaciji jun-
govskih analitikov (AJA) ter trenutno v Sankt Peterburgu.


