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SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: seminar z mednarodno udeležbo
Kdaj: sobota, 9. april 2022
Kje: Pionirski dom (Vilharjeva cesta 11, Ljubljana)
Zoran Mušič: Študija, dvojni portret (1990).

PROGRAM

Mentalizacija
Povabljeni predavatelj:

Thijs de Wolf (psihoanalitik IPA)
Diskusijski prispevek:

9.00 – 9.20

Registracija

9.20 – 9.30

Pozdrav udeležencem

9.30 – 11.00

Thijs de Wolf: Mentalizacija

11.00 – 11.30

Hektor Jogan: Diskusijski prispevek

11.30 – 11.40

Kratka plenarna diskusija

11.40 – 12.10

Odmor za kavo

12.10 – 13.30

Diskusije v malih skupinah

13.30 – 14.00

Plenarna diskusija

Hektor Jogan (psihoanalitik IPA)
Dragi kolegi!

Slovensko društvo za pshoanalitično psihoterapijo. Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana.
Spletna stran: http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/
Predsednik društva: Rojnik Bernard, podpredsednica za strokovne zadeve: Rojnik Ilze
tajnik: Koltaj Pavel, člani Odbora za izobraževanje:
Varjačić Rajko Lilija (predsednica), Fonda Pavel, Jogan Ettore, Polojaz Vlasta.

V imenu Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo vas prisrčno vabim na
odprti seminar z mednarodno udeležbo na temo mentalizacije.
Mentalizacija je proces naše psihe, za katerega se velikokrat ne zavedamo, da poteka. Če
bi poskusili definirati, za kaj gre, bi lahko citirali angleškega psihoanalitika Petra Fonagyja,
ki je ogromno prispeval k razvoju in razumevanju tega procesa. Ta v svoji knjigi Regulacija
afektov, mentalizacija in razvoj selfa (Affect regulation, Mentalization and the

Development of the Self) iz leta 2002 zapiše: »Mentalizacija – koncept, ki je znan v
razvojnih krogih – je proces, s katerim spoznamo, da um posreduje naše doživljanje sveta.«
Lahko bi torej rekli, da gre za našo zmožnost razumeti svoje in tuje mentalno stanje, ki je
podlaga za naše vedenje. Samo razumeti? Proces mentalizacije je pogosto povezan z
navezanostjo, z zgodnjim odnosom med otrokom in starši oziroma skrbniki. Dokazano je,
da je od otrokove izkušnje navezanosti delno odvisna tudi njegova kapaciteta
mentalizacije. Vendar navezanost nikoli ne deluje samo na nivoju razumevanja, zato tudi
pri mentalizaciji ne gre za golo razumevanje, temveč za precej bolj kompleksen, sestavljen
proces. Odgovore na vprašanja o tem, kaj vse ta pojem vsebuje in kako se težave v
procesu mentalizacije odražajo pri kliničnem delu s pacienti, nam bo predstavil nizozemski
psihoanalitik Thijs de Wolf.

Kotizacija: 80 € v predprijavi do 20. marca 2022, 90 € za prijave po 20. marcu 2022.
Način plačila: transakcija na račun SDPP
Naslovnik: Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo
Naslov: Ul. Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 3500 1000 1062 838 (pri BKS banki)
Referenca: SI 00 09042022
DŠ društva: 24773646
Kotizacija vključuje predavanja, udeležbo na diskusijskih skupinah in pogostitev.
Prosimo, da izpolnjene prijavnice in morebitna vprašanja pošljete tajniku društva, Pavlu
Koltaju na elektronski naslov:

Thijs de Wolf, Ph.D., je učni psihoanalitik Mednarodnega psihoanalitičnega združenja
(IPA) in Nizozemskega psihoanalitičnega društva, vodja Podiplomskega študija za
psihoterapevte (Post Graduate Training for Psychotherapists) na Univerzi v Amsterdamu
in bivši predsednik Nizozemskega društva za psihoanalitično psihoterapijo pod okriljem
Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo ter predsednik psihoanalitičnega
inštituta v Amsterdamu. De Wolf ima veliko teoretičnih in kliničnih izkušenj, ki jih rad deli
s kolegi, študenti in slušatelji širom po svetu. Njegova predavanja so vselej jasna,
strukturirana in stimulativna, tako za razmišljanje, kot za diskusijo. V čast nam je, da je v
sodelovanju s nizozemskim Inštitutom za psihoanalizo in osebno z dr. de Wolfom nastal
tudi teoretični program izobraževanja iz psihoanalitične psihoterapije SDPP v Ljubljani.
Odprtost in možnost sodelovanja z evropskimi psihoanalitiki in psihoanalitičnimi
psihoterapevti predstavlja temelj našega študija. Na odprtih seminarjih se razpira prostor
za vse, ki jih zanima psihoanalitično razumevanje kliničnega dela.
Hektor Jogan, dr.med. spec. psihiatrije, psihoanalitik, član Italijanskega psihoanalitičnega
društva in Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo bo prispeval svoje misli
kot uvod v diskusijo o glavni temi seminarja.
Diskusija se bo nadaljevala v majhnih skupinah, ki jih bodo vodili slovenski psihoanalitiki
IPA in člani SDPP. Sledila bo plenarna diskusija, ki bo tudi zaključila seminar.
Predavanje, diskusijski prispevek in skupna diskusija bodo potekali v angleškem jeziku.
Diskusije v malih skupinah bojo potekale bodisi v slovenskem, bodisi v angleškem jeziku.

psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Bernard Rojnik,
Predsednik SDPP.

