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                             VABILO 
 
 
V petek,  11. 1. 2019  ob 11.uri vas vabimo na odprti seminar s temo: ROJSTVO MATERE. 
 
Seminar se bo ukvarjal z vidiki procesa nastajanja nove identitete v življenju ženske, ki jo sproži skrb za 
nebogljeno dete.  
 
Menijo, da je največ slik naslikanih na temo Marijinega oznanjenja. Najboljši slikarji- običajno moški- so 
mojstrsko ujeli ta prelomni trenutek na obraz mlade ženske. Vedno znova je to izraz in izkaz cele palete 
ambivalentnih čustev.  Vse težko, neugodno, nesprejemljivo pa potem-v slikarstvu in življenju- ponikne v mit o 
materinstvu. 
 
Dovoljenje, da razmišljamo ne-obsojajoče in vendarle čim bolj kompleksno o najbolj pomembni vlogi v 
vsakršnikovem življenju- tisti, ki nas je fizično in psihično 'hranila' v najbolj požrešnem času naše rasti in 
razvoja, je cilj tega našega srečanja.  
 
Opazovanje zgodnjega razvoja prinese uvide v kompleksnost nastajajočega odnosa mati-otrok in še posebej v 
kompleksnost nastajajoče (nove) identitete 'matere'. Vse bolečine in radosti, mešana, pogosto nasprotujoča 
čustva v času nastajajoče simbioze so del izkušnje, ki jo mlada mama deli s svojim spremljevalcem, 
spremljevalko.  Aktivacija njenega odnosa z lastno materjo in neizogibno oglašanje implicitno vtisnjene izkušnje 
lastne nebogljenosti jo dela osamljeno in izgubljeno s strahom, da ne bo mogla (dovolj)  ljubiti svojega otroka ali 
notranje (bogato) naseljeno z veščinami in senzibilnim uglaševanjem. 
 
Maternalna preokupacija (Winnicott), maternalna konstelacija (Stern), sistem navezovanja  in regulacija afektov,  
holding in kontejniranje, vinjete iz opazovanj, vse naše klinične izkušnje in še kaj za začetek teme, ki se bo 
najbrž še vračala… 
 
 
 
 
Srečanje bo potekalo v prostorih Združenje psihoterapevtov Slovenije na Grablovičevi 62 v Ljubljani. 
 

 Če vam ne bo povzročalo veliko nevšečnosti, bi vas zaradi organizacijskih razlogov prosili, da potrdite 
prisotnost na naš mail opazovanje.otroka@gmail.com. Seveda pa ste dobrodošli tudi brez predhodne 
prijave. 

Seminar je brez finančnih obveznosti.  

 

V imenu Društva:                                                                                                Ljubljana, 21.12.2018 

Breda Jelen Sobočan in Urša Mrevlje Lozar 


