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SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Dragi prijatelji in kolegi!
Vesela sem, da vas lahko v imenu Slovenskega društva za psihoanalitično
psihoterapijo povabim na osmi odprti mednarodni seminar z naslovom:

Koncept projekcijske identifikacije v teoriji in praksi
Pri psihoterapevtskem in psihoanalitičnem delu se pogosto ukvarjamo s
psihičnimi procesi, ki jih besede ne dosežejo. Včasih je tisto, o čemer se
govori, v neskladju s čustveno klimo seanse, ki v analitiku prebuja močna
občutja. Analitik se odziva na nezavedno komunikacijo pacienta, katerega
del je tudi projekcijska identifikacija. Kadar pacient ne zmore sprejeti
samega sebe, nezavedno projicira neželene ali želene dele sebe in jih pripiše
drugim.

Mednarodni seminar
16. marec, 2019
M hotel, Ljubljana

Koncept projekcijske
identifikacije v teoriji in praksi
Salvador Dali. Galatea of the Spheres

Vabljena psihoanalitičarka:
Kitty Schmidt (Dunaj, Avstrija)
Ostali predavatelji:
Pavel Koltaj, Igor Okorn, Saša Rojc, Bojan Varjačić Rajko, Lilija
Varjačić Rajko (Ljubljana), Suzana Pertot (Trst)

Za analitično delo je pomembno, da smo sprejemajoči za projekcije naših
pacientov. To prida naši analitični izkušnji večplastnost – pacientov svet
čustev lahko začutimo, ko se naravnamo na njegov um. Pacientova čustva, ki
jih le-ta ne zmore ali noče čutiti, doživimo kot lastna. Takšen analitikov
nezavedni odziv je tako močan, da se lahko med samo seanso izgubi
analitični prostor za predelavo in razumevanje projiciranega. Rečemo lahko,
da projekcijska identifikacija služi komunikaciji in jo hkrati ovira. Bistvo
našega terapevtskega dela je doseganje ravnovesja med vlogo objekta in
ohranjanjem opazujoče analitične drže »tretjega«, ki omogoča nadaljnjo
komunikacijo s pacientom. Pacientu prenašamo naše razumevanje procesa tako,
da mu vračamo projicirane dele sebstva v simbolizirani obliki, s tem pa
spodbujamo integracijo njegovega sebstva.
Koncept projekcijske identifikacije kot nezavedne fantazije o kontroli objekta je
prva omenila in opisala Melanie Klein leta 1946. Kleinovski psihoanalitik Wilfred
Bion pa je bil prvi, ki je poudaril komunikativno funkcijo projekcijske identifikacije
pa tudi funkcijo evakuiranja neželenih delov sebstva. K razumevanju koncepta so
veliko prispevali analitiki, ki nadaljujejo kleinovsko tradicijo (H. Rosenfeld, H.
Segal, R. Britton, B. Joseph, I. Sodre, M. Feldman itd.). Koncept je dobil nekoliko
širši pomen v preostalih britanskih šolah (J. Sandler) ter drugje v Evropi (H. Hinz, J.
Canestri, J-M. Quinodoz) pa tudi v ZDA (T. Ogden, A. Malin, J. Grotstein) in Latinski
Ameriki (L. Meyer, G. Jarast, M. Massi).
Naša gostja – avstrijska psihoanalitičarka Kitty Schmidt – nam bo predstavila svoj
interaktivni model projekcijske identifikacije v obliki delavnice v veliki skupini.

Dr. Kitty Schmidt (Catherine Schmidt-Löw-Beer) je trening analitičarka
Dunajskega psihoanalitičnega društva, Mednarodnega psihoanalitičnega
združenja (IPA) ter Avstrijskega združenja za skupinsko analizo. Je profesorica na
medicinski fakulteti na Dunaju ter članica tamkajšnje skupine za spremljanje
dojenčkov.
Kitty Schmidt je Ljubljano obiskala že leta 2015, ko nam je pokazala, kako lahko
izkušnja spremljanja dojenčkov pomaga pri razumevanju čustveno motenih
pacientov. Projekcijsko identifikacijo lahko opazimo v odnosu mati-otrok in pri
interakciji s hudo motenimi pacienti. Tokrat bomo s pomočjo Kitty Schmidt
spoznavali pojav projekcijske identifikacije prek izkušnje v skupini.
Po kosilu bo naša študijska skupina psihoanalitikov in psihoterapevtov – ki je
nekaj let preučevala usodo tega koncepta – predstavila teoretična pojmovanja
različnih analitičnih smeri ter lastne klinične vinjete. Temu bodo sledile diskusije v
malih skupinah.
Delavnica, ki jo bo vodila Kitty Schmidt, bo potekala v angleščini. Predavanja bodo
v slovenščini z angleškim prevodom. Diskusije v malih skupinah bodo v slovenščini
in angleščini.

PROGRAM
09.00 - 09.20
09.20 - 09.30
09.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
predavanja:

Registracija
Pozdravne besede
Delavnica (Kitty Schmidt)
Odmor za kavo
Nadaljevanje delavnice (Kitty Schmidt)
Kosilo
Koncept projekcijske identifikacije v teoriji in praksi –

14.00 - 14.15

Izvorni koncept M. Klein in njegov razvoj v delu W. Biona (Igor
Okorn);

14.15 - 14.30

Razvoj koncepta projekcijske identifikacije v post-kleinovski
psihoanalizi (Lilija Varjačić Rajko);

14.30 - 14.45

Klinična vinjeta (Suzana Pertot);

14.45 - 15.00

Aktualizacija projekcijske identifikacije in odzivnost na vlogo J.
Sandlerja (Bojan Varjačić Rajko);
O projekcijski identifikaciji T. Ogdena (Pavel Koltaj);
Klinična vinjeta (Saša Rojc).
Odmor za kavo
Diskusije v malih skupinah
Plenarna diskusija in zaključek seminarja

15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30

Toplo vabljeni!
Znesek registracije: 80 € do 10. 02. 2019 ter 100 € za kasnejše prijave.

Lilija Varjačić Rajko,
predsednica SDPP.

Kotizacija za seminar vključuje udeležbo v vseh aktivnostih ter napitke in prigrizke
med premorom za kavo.
Seminar bo potekal v seminarskih prostorih družinsko vodenega hotela M hotel
(Derčeva 4, Ljubljana). V času odmora za kosilo restavracija hotela nudi samopostrežno kosilo za doplačilo 15 evrov.
Več informacij o M-hotelu: https://www.m-hotel.si/
El. pošta za dodatne informacije in prijavnice: psihoanalitiki.ipa@gmail.com
Internetna stran SDPP: www.psihoanalitiki-ipa.si

