Ψ
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: seminar z mednarodno udeležbo
Kdaj: 1. oktobra 2016
Kje: hotel Central (Miklošičeva 9, Ljubljana)

Tema: Freudova napoved prihodnosti psihoanalize
PROGRAM

Povabljeni psihoanalitik:

Prof. Eduard Klain

09.00 – 09.30 Registracija
09.30 – 09.40 Pozdrav udeležencem
09.40 – 10.40 Prof. Eduard Klain: Freudova napoved prihodnosti psihoanalize
10.40 – 11.00 Dr. Hektor Jogan: Diskusijski prispevek

Diskusijski prispevek:
Dr. Hektor Jogan
Slovensko društvo za pshoanalitično psihoterapijo. Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana.
Spletna stran: http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/
Predsednica društva: Lilija Varjačić Rajko, podpredsednik za strokovne zadeve: Pavel Fonda,
predsednik Odbora za izobraževanje: Bernard Rojnik , blagajnik/tajnik: Igor Okorn,
člani Odbora za izobraževanje: Hektor Jogan , Vlasta Polojaz.
.

11.00 – 11.10 Kratka plenarna diskusija
11.10 – 11.40 Odmor za kavo
11.40 – 13.10 Diskusije v malih skupinah
13.10 – 14.00 Plenarna diskusija

Dragi kolegi!
SDPP - Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo prireja
mednarodni seminar:
Prof. Eduard Klain
Freudova napoved prihodnosti psihoanalize
Prof. Eduard Klain je v Sloveniji dobro poznan, saj je več desetletij, pred in
po osamosvojitvi, predaval tudi pri nas, vodil skupine, superviziral in
pripomogel k bogatitvi psihoanalitične kulture. Z neutrudnim
prizadevanjem je uspel poskrbeti za ustrezno in priznano edukacijo skupine
hrvaških analitikov. Ti so ustanovili Hrvaško psihoanalitišno društvo (HDP),
včlanjeno v Mednarodno psihoanalitično zvezo (IPA), ki lahko sedaj v
svojem samostojnem inštitutu educira nove psihoanalitike. Pod to streho se
trenutno educirajo tudi analitiki iz Slovenije. Prof. Klain je dr. med., spec.
neurolog in psihiater, učni analitik HDP in IPA in skupinski učni analitik,
redni profesor Medicinske psihologije na Zagrebški univerzi, član Board of
Directors pri International Association of Group Psychotherapy in do
nedavnega predsednik HDP.
Ob 150-letnici Freudovega rojstva je primerno, da se zaustavimo in
se vprašamo, kaj je danes še aktualnega v njegovih odkritjih in
razmišljanjih, kam je šel - predvsem pa, kam si lahko mislimo, da bo nadalje
šel - razvoj psihoanalitične stroke in raziskave psihe. Včasih še
slišimo vprašanje: “Freud: da ali ne?” Kot da bi šlo za vero, ideologijo ali
filozofijo, torej za nek zaključen sistem, ki ga lahko le sprejmemo ali
odklonimo. Ravno tako nesmiselno bi bilo vprašanje: “Newton: da ali ne?”
Gre za znanost in njen razvoj, v katerem zavzema seveda tudi Freud svoje
mesto. Današnja fizika ravno tako ne sovpada z Newtonovo, a vendar ne
more mimo njegovih temeljnih odkritij. Znanost se razvija in nadgrajuje,
nekateri elementi se opuščajo in nadomeščajo z drugimi, osnova pa v bistvu
ostane. Danes je psihoanalitikov veliko in je klinično delo, tako kot teoretsko
razmišljanje, ki iz njega izhaja, izredno razvejano in bogato. Spraševati pa
se moramo, v kakšne smeri gre razvoj in v kakšnem odnosu je s Freudom.

Predavanje bo najprej komentiral Dr. Hektor Jogan (zdravnik in psihiater,
primarij, psihoanalitik Italijanskega psihoanalitičnega društva - SPI in IPA,
član Odbora za izobraževanje SDPP).
Diskusija se bo nadaljevala v majhnih skupinah, ki jih bodo vodili slovenski
psihoanalitiki IPA in člani SDPP: Pavel Fonda, Hektor Jogan, Vlasta Polojaz,
Bernard Rojnik in Lilija Varjačič Rajko. Sledila bo plenarna diskusija, ki bo
tudi zaključila seminar.
Prof. Klain bo imel predavanje v hrvaščini; diskusijski prispevek ter diskusije
bodo potekale v slovenščini.
Kotizacija za seminar znaša v predprijavi do 15. septembra 60 evrov in pri
prijavi po 15. septembru 80 evrov.
Prosimo, da kotizacijo nakažete na transakcijski račun Slovenskega društva
za psihoanalitično psihoterapijo pri BKS banki: 35001 0001 062 838.
Kotizacija vključuje predavanja, udeležbo na diskusijskih skupinah, kavo in
prigrizke med odmorom.
Prosimo, da prijavnico pošljete Ilze Rojnik na elektronski naslov:
psihoanalitiki.ipa@gmail.com
Vljudno vabljeni!
Lilija Varjačić Rajko
predsednica SDPP

