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ÚVODOM
Milé kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na 20. medzinárodný seminár, ktorý sa už tradične bude konať v priestoroch
malebných kúpeľov Trenčianske Teplice. Ponuka seminárov je aj v tomto roku bohatá a dúfame, že Vás
zaujme. Témy sú skutočne rôznorodé - od stanovenia diagnózy a štruktúry osobnosti a z toho vyplývajúceho plánu terapie (Wolfgang Ladenbauer, Norbert Uhnák) cez psychosomatiku a tému bolesti (Eberhard Wilke), až po stále prítomnú tému odlúčenia, s ktorou sa nebudete chcieť rozlúčiť (Eva Friedrich).
Renate Sannwald nám ponúka pohľad na novoutvárané rodiny po rozvode a v špeciálnom seminári
prináša nové trendy v práci s deťmi a mladistvými. Kedy a ako pracovať s „vnútorným dieťaťom“ nám
vo svojom teoretickom seminári ukáže Nicole Berger – Becker. Michael Stiegler rozšíril a prepracoval
svoj seminár z r.2016 k téme pocitov nám vlastným a málokedy priznávaným - strach, nenávisť a túžbe
po pomste. A zážitkom bude aj inšpiratívny seminár venovaný Ego stavom a zmene v podaní Petra
Teichmanna.
Pre tie kolegyne/kolegov, ktorí sa s KIP stretnú v ukážkovom seminári po prvýkrát pár slov. Katatýmne
imaginatívna psychoterapia je hlbinne psychologicky fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul Hans Carl Leuner. Táto metóda patrí k najlepšie prepracovaným a najúčinnejším psychoterapeutickým postupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fundovaných psychoterapií sa odlišuje imagináciami, ktoré terapeut u pacienta podnecuje a v ktorých ho sprevádza. V nich sa, podobne ako v nočných
snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnosticky aj
terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.
Veríme, že témy budú pre vás zaujímavé, aj keď rozhodovanie pre výber seminára nebude ľahké, a že
z 20. medzinárodného seminára budete odchádzať obohatení o nové poznatky a skúsenosti, ako aj
naplnení osobnými stretnutiami s kolegami.
V mene oboch spoločností, slovenskej aj českej, Vám prajeme príjemný a plodný čas strávený na 20.
medzinárodnom seminári pre KIP.
Lýgia Bátovská
predsedkyňa SSKIP
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K priebehu seminára
Účastníci seminára sa môžu prihlásiť na: - jeden teoretický seminár a
- ukážkový seminár alebo jeden špeciálny seminár
Pretože niektoré semináre môžu byť relatívne rýchlo obsadené, odporúčame poslať prihlášku čo možno
najskôr. Prihlasuje sa elektronicky na adrese www.sskip.eu
Ukážkový seminár je úvodom do KIP a je určený pre záujemcov o vzdelávanie a výcvik v tejto metóde.

Upozornenie:
Odporúča sa, aby účastníci, ktorí sú v blízkom priateľskom alebo partnerskom vzťahu, neboli podľa
možnosti v tom istom seminári, resp. aby v rámci seminára nepracovali v jednej malej skupine.
Povinnosť mlčanlivosti:
Považujeme za potrebné upozorniť, že otvorenosť, ktorá je predpokladom práce v seminárnej skupine,
je možná len v tom prípade, keď si každý účastník môže byť istý, že všetko, čo v skupine prebehne, je
dôverné. Účasť na seminári automaticky predpokladá dodržanie povinnej mlčanlivosti.
Súčasne upozorňujeme, že účasť na seminári je na vlastnú zodpovednosť prihlásených.
Účasť na seminári bude kreditovaná podobne, ako v predošlých rokoch.

Program
Štvrtok, 26.4.2018
15.00 - 19.30

Teoretické semináre

20.30

Kolokviá a kandidátske rozhovory

Piatok, 27.4.2018
9.00

Zahájenie a úvodné slovo predsedkyne SSKIP L.Bátovskej a
predsedu ČSKIP PhDr. J. Dufka

9.00 - 10.30

Prednáška: Michael Stigler: Nenávisť, pomsta, odplata
Model KIP – spracovanie v dvoch fázach
(Kongresová sála, hotel Most slávy)

11.00 - 12.30

Intenzívne a špeciálne semináre

15.00 - 19.00

Intenzívne a špeciálne semináre

20.30

Spoločenský večer s malým občerstvením a DJ Jakubom Ježíkom
(hotel Most slávy)

Sobota, 28.4.2018
9.00 - 12.00

Intenzívne a špeciálne semináre

15.00 - 19.00

Intenzívne a špeciálne semináre
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20.30 - 21.30

Valné zhromaždenie SSKIP a ČSKIP – správa o doterajšej činnosti, správa o
hospodárení, plán hospodárenia, plánované semináre SSKIP a ČSKIP, otázky,
pripomienky, návrhy účastníkov (hotel Most slávy)

Nedeľa, 29.4.2018
9.00 - 12.00

Intenzívne a špeciálne semináre

Štvrtok 26.4.2018: 20.30
Terapeutické kolokvium, kandidátske rozhovory
Terapeutické kolokvium je kolegiálny rozhovor dvoch docentov s kandidátom. Slúži ako skúška získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a terapeutických zručností v KIP. Kolokvium je
verejné.
Uchádzači o zloženie kolokvia musia zaslať svoju prácu docentom, u ktorých chcú kolokvium skladať
minimálne 6 týždňov pred termínom kolokvia. Súčasne musí uchádzač oznámiť túto skutočnosť organizačnému výboru (sskip@sskip.eu) kvôli zaradeniu do programu.
Kolegovia, ktorí sa chcú kolokvia zúčastniť ako poslucháči, sa musia prihlásiť pri prezentácii.

Teoretické semináre
Štvrtok, 26.4.2018: 15.00 - 19.30

T1 Dynamika nových rodín po rozvode
Vedie: Renate Sannwald
Skoro 20-25 % všetkých detí v rôznych priemyselných krajinách vyrastá v „patchwork“ – pozliepanej
alebo v novovytvorenej rodine po rozvode. V tomto seminári preskúmame psychodynamické implikácie
rodinnej konštelácie v novovzniknutej rodine, ako aj vysoké požiadavky na triangulačnú schopnosť všetkých zúčastnených. Predstavíme tiež rôzne výskumy variantov novej rodiny, medzi iným vyčlenenú rodinnú štruktúru podľa A. Napp-Peters (2005), dieťa ako „koluzívnu náhradu partnera“ (Schleifer 1982)
a „Deti Amargedonu“ (Johnston a kol.1989). Na záver poskytneme odporúčania pre prácu s takýmito
rodinami.

T2 Možnosti KIP pri liečbe bolesti
Vedie: Eberhard Wilke
Naše znalosti o vzniku a priebehu symptomatiky bolesti vzrástli. Ukázalo sa, že predovšetkým u chronických priebehov ide o psychosomaticko - somatopsychický proces. Budeme diskutovať o možnostiach
využitia KIP a jej miesta v multifaktoriálnom dianí. Príklady z vlastnej práce sú vítané.
Seminár je určený aj pre začínajúcich terapeutov.
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T3 Odlúčenia od začiatku a ako ich prežívame a zvládame
Vedie: Eva Friedrich
V prednáške sa budeme zaoberať otázkou, ako získavame schopnosť odlúčiť sa, rozlúčiť sa, aké následky zanecháva, keď sa odlúčenie a rozlúčenie nepodarí, resp. nie úplne podarí. Budeme sa opierať
o mytológiu, kazuistiky a ukážky z filmov.

T4 Práca s „vnútorným dieťaťom“: Riziká a šance
Vedie: Nicole Berger-Becker
Ktoré teoretické súvislosti stoja za konceptom „vnútorného dieťaťa“? Kedy a pri ktorých poruchách je
práca s vnútorným dieťaťom pomocou KIP zmysluplná? Na čo treba dávať pozor, aby sme pacienta
neretraumatizovali, ale dosiahli integráciu a zrenie? Týmito otázkami sa budeme zaoberať v našom
teoretickom seminári.
Prosíme účastníkov priniesť si potreby na kreslenie.

T5 Precizovanie diagnostiky v priebehu KIP
Vedie: Norbert Uhnák
Diagnostické uchopenie klienta začína už od prvého kontaktu, významne k nemu prispievajú anamnestické informácie. Priebeh KIP potvrdzuje, dopĺňa, ustaľuje diagnostické hypotézy. Práca s imagináciou
môže vyniesť na povrch aj nové, či prehliadané, diagnosticky významné elementy. Tým sa obraz klienta,
jeho ťažkostí, ale i zdrojov stáva bohatším, čo podporuje terapeutove kompetencie v práci s klientom.
Seminár ponúka senzibilizáciu diagnostického uchopenia klienta formou kauzistických ukážok demonštrujúcich teoretické poznatky. Vlastné kauzistiky sú vítané (treba priniesť aj obrázky).

Intenzívne a špeciálne semináre
Piatok, 27.4.2018 až nedeľa, 29.4. 2018
PROSÍME ÚČASTNÍKOV VŠETKÝCH SEMINÁROV, ABY SI PRINIESLI POTREBY NA
KRESLENIE (papier, farbičky...) a pokiaľ možno diktafón! Organizátori seminára ich
nebudú zabezpečovať.

Ukážkový seminár
Vedie: Jaromíra Jánošková

Max. počet účastníkov: 12
Seminár je koncipovaný ako úvod do sveta imaginácií "riadeného" denného sna pri využití všetkých
zmyslových kvalít. Účastníci seminára budú popri teoretickom výklade základov hlbinne orientovanej
psychoterapie (vývinová psychológia, psychológia osobnosti) a KIP prakticky, prostredníctvom motívov
základného stupňa precvičovať techniky základného stupňa. Účastníci získajú prostredníctvom skúsenosti na sebe obraz o spôsobe práce s KIP s možnosťou perspektívneho vstupu do uceleného vzdelávania.
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S1 Nové trendy v KIP u detí a mladistvých
Vedie: Renate Sannwald

Max. počet účastníkov: 16

Už desaťročia sa KIP osvedčila v psychoterapeutickej práci s deťmi a mladistvými. V tomto seminári
predstavíme nové trendy v KIP u detí a mladistvých, a to:
1. prácu so symbolom a imagináciou podľa ontogenetického modelu Gisely Gerber "hmatať-cítiť-myslieť"
2. prácu so symbolom a imagináciou podľa Marie Wollschläger (prosíme účastníkov priniesť so sebou
podľa ich výberu tri malé predmety alebo pohľadnice, ktoré s im páčia)
3. prácu s duševne postihnutými deťmi a mladistvými
3. terapeutické postupy špecifikované podľa typu poruchy v KIP detí a mladistvých
4. KIP v práci s rodičmi a rodinami (imaginácie matka-dieťa)
Tieto nové terapeutické prístupy budeme precvičovať s účastníkmi seminára tak, aby ich mohli integrovať do svojej psychoterapeutickej praxe.
Podmienkou účasti je ukončenie B2 seminára.

S2 Motívy pri liečbe psychosomatických pacientov
Vedie: Eberhard Wilke

Max. počet účastníkov: 15

Psychosomatické ochorenia patria už dlho k užšej indikačnej oblasti KIP. Účinnosť tejto terapie spočíva
v synergii psychofyzického uvoľnenia a symbolického prežívania konfliktu ako aj “ preloženie plaču tela”
do obrazov, čo je klinicky zvlášť dôležité napr. u somatoformných porúch. Okrem znázornenia typických
liečebných stratégií bude seminár zameraný zážitkovo. Pomocou imaginácií a motívov tejto problematiky sa pokúsime o prístup k vlastnej telovej reprezentácii.
Podmienkou účasti je ukončenie B2 seminára.

S3 Odlúčenia od začiatku a ako ich prežívame a zvládame Max. počet účastníkov: 30
Vedie: Eva Friedrich
V seminári budeme pokračovať témou z teoretického seminára, a to pohľadom na život od jeho počiatku
života až do konca. Preberieme výzvy odlúčenia, prekračovania hraníc a rozchodov. Budeme sa zaoberať otázkou, ako získavame v priebehu raného vývinu schopnosti zvládať odlúčenia a získať z týchto
skúseností možnosť vytvárať nové priestory a žiť v nich. Čo sa stane, ak sa odlúčenie nevydarí dostatočne? Aké psychické a somatické choroby z takejto situácie vznikajú? Depresia vo svojej mnohoznačnosti je len jedným z mnohých príkladov.
Okrem nevyhnutnej teórie s kazuistikami obohatíme tému aj príkladmi z mytológie – a ako obvykle využijeme aj ukážky z filmov.
Budeme mať priestor aj pre sebaskúsenostný zážitok využijúc vhodné motívy. A možno aj účastníci
seminára prispejú svojimi skúsenosťami alebo skúsenosťami svojich pacientov.
A sľubujem, nebude to smrteľne nudný seminár!
Podmienkou účasti je účasť na T3 a ukončenie B3 seminára.

S4 Nenávisť, pomsta, odplata....a aj odpustenie?
Vedie: Michael Stigler

Max. počet účastníkov:12

Z pocitov krivdy, poníženia a nevšímavosti môže vzniknúť najprv hnev a potom i nenávisť. Človek disponuje prirodzeným citom pre spravodlivosť, ktorý si žiada určitú mieru odplaty. Až po úspešnej odvete
môžeme rozmýšľať o odpustení – alebo aj o trvalom nepriateľstve, alebo definitívnom vzdialení sa. V
tomto seminári budeme pracovať na dvoch fázach procesu: inscenovanie nenávisti a vcítenie sa do
nenávideného človeka.
Podmienkou účasti je ukončenia B2 seminára.
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S5 Párová psychoterapia? Individuálna terapia?
Vedie: Nicole Berger-Becker
Spoluvedenie: Hana Ševčíková

Max. počet účastníkov:12

Párová terapia sa často stáva centrálnou témou v psychoterapii. V tomto seminári ukážeme, ako je
možné v individuálnej terapii – aj bez druhého partnera/ky klienta/ky pracovať s intervenciami párovej
terapie pomocou modifikovaných motívov KIP alebo s pomocou konkrétnych symbolov.
Podmienkou účasti je ukončenia B2 seminára.

S6 Od diagnostiky k plánu terapie
Vedie: Dr. Med.Wolfgang Ladenbauer

Max. počet účastníkov: 12
Ťažiskom seminára budú diagnostické úvahy ku konkrétnym prípadom, ktoré prinesú účastníci. Pretože
psychodynamická a štrukturálna diagnostika predstavuje pokus o objasnenie, môžu byť z týchto kauzálnych úvah odvodené na mieru konkrétneho prípadu vytvorené terapeutické plány. Pomocou týchto
supervíznych prípadov budeme predovšetkým diskutovať o dif. diagnóze a následne stanovíme terapeutický plán a stratégiu KIP. Je potrebné priniesť vlastné prípady pre túto formu supervízie.
Podmienkou účasti je ukončenie C2 seminára.

S7 Ego stavy a zmena
Vedie: Peter Teichmann

Max. počet účastníkov:15
V psychoterapii často stretávame pacientov, ktorí trpia svojimi symptómami a konfliktami. Nie sú z rôznych dôvodov schopní opustiť staré „chodníčky“ podľa Huthera a vytvoriť nové neuronálne prepojenia,
ktoré by umožnili voľbu a možnosti zmeny. Budeme hľadať prístupy k časti nevedomia, k častiam ega,
ktoré sú zodpovedné za odpor voči zmene. „Odpor“ sa takto má dostať v obrazovej forme na vnútorné
„javisko pacienta“, aby ho bolo následne možné diferencovane katatýmne spracovať. V seminári budeme testovať staré dysfunkčné vzorce pacienta a etablovať symboly zmeny s následným imaginatívnym spracovaním.
Podmienkou účasti je ukončenie B2 seminára.

Organizačné poznámky
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Registrácia: hotel Most Slávy: štvrtok, 26.4.2018:

12.00 - 15.00

piatok, 27.4.2018:

8.00 - 8.45

Účastnícky poplatok za seminár:
Zahŕňa intenzívny/špeciálny seminár a teoretický seminár v jednej sume:
UPOZORŃUJEME na zmenu výšky seminárneho poplatku po 1.4.2018, kedy je termín
jeho zaplatenia. Zvýšený poplatok po 1.4.2018 budeme striktne vyžadovať v SSKIP aj
ČSKIP.
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PLATBA DO 31.3.2018
Ukážkový seminár a teoretický seminár

PLATBA PO 1.4.2018

150 Eur / 3876 Kč

150 Eur / 3876 Kč

175 Eur / 4522 Kč

195 Eur / 5039 Kč

195 Eur / 5039 Kč

215 Eur / 5556 Kč

Intenzívny resp. špeciálny seminar a
teoretický seminár pre členov
SSKIP/ČSKIP:
Intenzívny resp. špeciálny seminár a
teoretický seminár pre nečlenov
SSKIP/ČSKIP:
Kandidátsky rozhovor

20 Eur / 1200 Kč

Terapeutické kolokvium

70 Eur / 3 000 Kč

Účastníci zo Slovenska budú platiť v Eurách na účet Slovenskej SSKIP, účastníci z Čiech budú platiť v
Kč na účet Českej ČSKIP. Čísla účtov obdržia prihlásení účastníci na svoju mailovú adresu spolu s
elektronickým potvrdením prihlášky.
Ceny v Kč za kandidátsky rozhovor a terapeutické kolokvium rešpektujú ceny určené ČSKIP pre ich
členov.

Prihlášky:
Termín prihlásenia: do 31. 3. 2018
Na seminár sa prihlasuje elektronicky na adrese: www.sskip.eu. Účastník dostane
obratom na svoju mailovú adresu vygenerovanú odpoveď o zaradení do seminára a údaj o platbe. Prihláška sa stane záväznou až po zaplatení účastníckeho poplatku. Prosíme kolegov, ktorí sa napriek
prihláseniu rozhodnú nezúčastniť seminára, aby sa elektronicky odhlásili.

Prosíme kolegyne a kolegov o dodržanie termínu prihlášok a zaplatenia účastníckeho
poplatku, pretože len tak môžeme organizačne zabezpečiť zrealizovanie jednotlivých
seminárov.
Zaplatený seminárny poplatok nie je možné pri odhlásení sa po 7.4.2018 resp. neúčasti vrátiť, dá
sa len bezplatne previesť na iného účastníka. Odhlásenie do 7.4.2018 nebude zaťažené žiadnym
poplatkom, seminárny poplatok sa na základe písomnej žiadosti účastníka vráti v plnej výške.

Otázky a informácie:
Do 7.4.2018: PhDr.Lýgia Bátovská tel.: +421 907 984 876, e-mail: sskip@sskip.eu
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Ubytovanie:
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci seminára sami objednávkou. Ponuky ubytovania
zašleme mailom v registračnej komunikácii.
Docenti
BÁTOVSKÁ Lýgia, PhDr., psychologička, psychoterapeutka v privátnej praxi, docentka a
predsedkyňa SSKIP
Podjavorinskej 11, SK-811 03 Bratislava
BERGER-BECKER, Nicole, Dipl.-Psych. psychologička, psychoterapeutka v privátnej praxi,
docentka AGKB, SAGKB a SSKIP
Feldmannstr. 89, D-66119 Saarbrücken
FRIEDRICH Eva, Dr.med. psychiatrička/psychoterapeutka, psychoanalytička, v súkromnej praxi,
docentka AGKB
Weißenburger Platz , D-81667 München
JÁNOŠKOVÁ Jaromíra, PhDr., klinická psychologička, psychoterapeutka v súkromnej praxi,
docentka a pokladníčka SSKIP
Vyšehradská 4, SK-85106 Bratislava
LADENBAUER Wolfgang, Dr.med, lekár, psychoterapeut, docent ÕGATAP
Münzwardeingasse 8, A-1060 Wien
SANNWALD Renate, Dr.med., špecialistka pre psychiatriu a psychoterapiu detí a mladistvých, psychoanalytička, v súkromnej praxi, docentka AGKB
Pertisauer Weg 41, D-12203 Berlín
STIGLER Michael, Dr.med, PD., psychiater, psychoterapeut v privátnej praxi, docent SAGKB Mauborget 12 , CH-1003 Lausanne
TEICHMANN Peter, Dipl.-Psych. psychológ, psychoterapeut, v privátnej praxi, docent AGKB,
ÖGATAP a SSKIP
Am Bäkequell 13, D-12165 Berlin
UHROVÁ Eva Dorota, Doc. PhDr., PhD., psychologička, psychoterapeutka, v súkromnej praxi, docentka a čestná predsedkyňa SSKIP
Lazaretská 11, SK-811 08 Bratislava
WILKE Eberhard Dr.med. psychiater, psychoterapeut, docent AGKB, ÖGATAP, SAGKB
Kleine Petersgrube 13, D-2370 Lübeck
Ostatní prednášajúci
UHNÁK Norbert, Mgr., psychológ, psychoterapeut, v privátnej praxi,
Údernícka 6, SK-851 01 Bratislava
ŠEVČÍKOVÁ Hana, Mgr., psychologička, psychoterapeutka, v privátnej praxi,
Roľnícka 1, SK-831 07 Bratislava
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