Prijave pošljite na naslov:
Združenje psihoterapevtov Slovenije
Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana
Spletna prijavnica:
www.zpsi.si/breganti2016
Elektronski naslov:
breganti@zpsi.si
Kontaktna oseba:
Marjana Arzenšek,
gsm: 041 797 229, tel. 01 587 49 30
Uradne ure: ob sredah med 13.00
-15.00 uro

Prijavnica za
sodelovanje na bienalu
Bregantovi dnevi
DA

NE

vključiti v veliko izkustveno skupino*

DA

NE

predstaviti psihoterapevtski proces

DA

NE

2

4

DA

NE

prijavljam se za število dni
sem član(ica) ZPS

Pri rezervaciji namestitve obvezno
navedite, da ste udeleženci Bienala 15.
Bregantovi dnevi
Primere psihoterapevtskega dela bodo predstavili:
Barbara Čibej Žagar, Breda Jelen Sobočan in Anita Prezelj, Evgen Kajin, Matjaž
Lesjak, Vlasta Meden Klavora, Jana Pogorevc, Matej Potočan, Anica Prosnik,
Andreja Pšeničny, Maja Rus, Andrea Užmah
Navodila za pripravo predstavitve za Zbornik
Na kratko opišite teoretični koncept, po katerem je potekala obravnava,
anamnestične podatke obravnavane osebe, dinamsko diagnostično in prognostično
oceno ter potek terapije, iz katerega naj bo razviden terapevtski proces s poudarkom
na transfernem in kontratransfernem dogajanju.

Prijavljam se kot udeleženec in se želim:
vključiti v malo izkustveno skupino*

Besedilo naj bo napisano v slovenščini, v pisavi Times New Roman, z velikostjo črk
12 in enojnim razmikom med vrsticami, naslov naj bo z velikimi tiskanimi črkami.
Ime in priimek avtorja, brez akademskih in drugih nazivov, ter naziv ustanove,
navedite takoj za naslovom. Obvezen del prijave je priložena izjava, da je avtor
pridobil soglasje pacienta za ustno predstavitev in objavo v Zborniku.

*Opomba: v primeru vključitve v skupine je obvezna 4-dnevna prisotnost

Jubilejno 15. srečanje
psihoterapevtov
Slovenije z
mednarodno udeležbo

Besedilo pošljite najpozneje do 1.9.2016 po epošti kot priponko na naslov:
romankorenjak13@gmail.com

Ime in priimek

Kotizacija
Možna je udeležba 4-dni (polna kotizacija) ali 2-dni. Polna kotizacija vključuje:
udeležbo na predavanjih, svečani večerji, kulturnem večeru, memorialnem večeru,
prejem Zbornika predavanj in priponke ter prigrizke in napitke med odmori. Kosila
in namestitev v kotizaciji niso všteti.

Naslov
Elektronski naslov

STATUS

POLNA
KOTIZACIJA/2
DNI (EUR) DO
15.6.2016

POLNA
KOTIZACIJA/2
DNI (EUR) DO
15.9.2016

POLNA
KOTIZACIJA/2
DNI (EUR) PO
15.9.2016

Člani ZPS

350/270

390/300

430/330

Poklic
Zaposlitev
Plačnik kotizacije (naziv in polni naslov)
Davčna številka plačnika

Namestitev
Grand Hotel Bernardin*****
Hotel Histrion****
Hotel Vile Park***
Kontaktni podatki za namestitev:
St. Bernardin Resort
Grand Hotel Bernardin
Obala 2
6320 Portorož
T: +386 5 695 10 00
F: +386 5 674 64 11
E-pošta: booking@bernardingroup.si

davčni zavezanec DA

NE

Datum
Podpis

Prijavite se lahko tudi prek spletne strani www.zpsi.si/breganti2016
Vodje izkustvenih skupin: Predrag Jovanović, Dušanka Logožar Perković, Vita
Pukl Gabrovšek, Vladka Stamos, Aldo Špelić Vodja vodij izkustvenih skupin:
Franc Peternel Vodja velike skupine: Ivo Urlić Vodje diskusijskih skupin:
Brane Franzl, Roman Korenjak, Matjaž Lunaček, Bojana Moškrič, Peter Praper,
Janez Rojšek

Nečlani ZPS

410/320

450/350

490/380

Specializanti

230/180

250/200

280/220

Študentje

170/130

190/150

210/170

Upokojenci (nečlani ZPS)

110/90

130/100

150/120

Upokojenci (člani ZPS)

gratis

gratis

gratis

Kotizacijo nakažite na TRR Združenja psihoterapevtov Slovenije pri NKBM št.
SI56 0451 5000 2457 518, obvezno navedite sklic 00-750 ter ime in priimek osebe,
za katero je kotizacija plačana.
Cene vsebujejo 22% DDV. Odpoved je možna le v pisni obliki. Pri odpovedih do
30.9.2016 bo organizator zadržal 50% plačane kotizacije, po 30.9.2016 pa 100%
plačane kotizacije.
Strokovno srečanje je v postopku za dodelitev kreditnih točk na Zdravniški
zbornici Slovenije.

Grand hotel Bernardin Kongresni center Bernardin
Obala 2, Portorož

13.10.–16.10.2016
Drugo obvestilo
Povabilo k udeležbi

tema

Čas in trenutek

Borut Škodlar in Polona Matjan Štuhec,
člana Programskega odbora
Organizacijski odbor
Sentočnik Tina (predsednica), Karin Sernec (podpredsednica), Marjana
Arzenšek (tajnica), Milena Srpak, Teodora Pečarič Jager, Matija Breznik (vodja
deska)
Člani: Matej Potočan, Tristan Rigler, Andrea Užmah, Brigita Žugman
Programski odbor
Roman Korenjak (vodja), Matjaž Lunaček (sovodja), Gorazd V. Mrevlje, Breda
Jelen Sobočan, Polona Matjan Štuhec, Predrag Jovanović, Borut Škodlar

Sobota, 15.10.2016
08.00 – 09.30
Male izkustvene skupine
09.30 – 10.00
Odmor s kavo
10.00 – 10.30
Polona Matjan Štuhec: Trenutki srečanja
10.30 – 11.00
Borut Škodlar in Tamara Ditrich: Čuječnost in
psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
11.00 – 11.30
Janko Lozar: Resnica časa kot resnica človeka
11.30 – 12.00
Diskusija na predavanja
Vodita: Nataša Potočnik Dajčman in Peter Praper
12.00 – 12.30
Satelitski simpozij
12.30 – 14.00
Odmor za kosilo
14.00 – 15.30
Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
16.00 – 17.30
Male izkustvene skupine
17.30 – 18.00
Odmor s kavo
18.00 – 19.15
Velika skupina
19.30 – 20.20
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
20.30
Večer spominov
Lev Milčinski in Leopold Bregant kot
psihoterapevta in človeka
Vodi: Gorazd V. Mrevlje
Sodelujejo: Katja Dougan, Onja Grad, Metka
Kramar, Matjaž Lunaček, Peter Praper, Janez
Rojšek
Nedelja, 16.10.2016
08.00 – 09.30
Male izkustvene skupine
09.30 – 10.30
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
10.30 – 12.00
Okrogla miza: Čas in trenutek
Vodi: Breda Jelen Sobočan
Sodelujejo: Matej Mertik, Luka Mohorič,
Svetlana Slapšak, Anja Štefan
12.00
Zaključni pogovor in kozarček ob slovesu

Združenje psihoterapevtov Slovenije

Četrtek, 13.10.2016
14.00 – 16.00
Zbiranje udeležencev in registracija
16.00 – 17.30
Male izkustvene skupine
18.00 – 19.15
Velika skupina
19.30 – 20.20
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
20.30 – 22.00
Literarni večer
Matjaž Lunaček: Čas v zgodbi, eseju, pesmi in
psihoanalizi
Petek, 14.10.2016
08.00 – 09.30
Male izkustvene skupine
09.30 – 10.00
Odmor s kavo
10.00 – 10.15
Slavnostna otvoritev bienala
10.15 – 10.30
Podelitev nazivov
10.30 – 11.30
Susan Hart: Neuroaffective Psychotherapy –
working within precious now moments
11.30 – 12.00
Diskusija na predavanje
Vodita: Karin Sernec in Borut Škodlar
12.00 – 14.00
Odmor za kosilo
14.00 – 15.30
Diskusijske skupine s prikazi psihoterapevtskega dela
16.00 – 17.30
Male izkustvene skupine
17.30 – 18.00
Odmor s kavo
18.00 – 19.15
Velika skupina
19.30 – 20.20
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
20.30
Slavnostna večerja

Center za mentalno zdravje

Na psihoterapevtskem področju sta vprašanji časa in trenutka, chronos in kairos,
neizbežno prepletena. Razvoj otroka od najzgodnejših trenutkov, razvijanje
duševnih stisk ter ponavljanja duševnih odzivov in vzorcev, navad in razvad ter
psihoterapevtski proces sam so vsi razprostrti v času. Čas jih oblikuje, določa,
spreminja, si jih podreja in jih osvobaja. Vse ima in potrebuje svoj čas. V
svetopisemskem Pridigarju beremo, da “vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj
čas pod nebom: Je čas rojevanja in čas umiranja,… Je čas paranja in čas šivanja,
čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas
miru.”
Za vsak del človekovega življenja, zorenja in delovanja obstaja torej čas, obstaja
pravi čas. Čas in časovnost sta tako temeljni ravni vsega našega doživljanja. Izven
njiju sploh ne zmoremo razmišljati. Izven časa morda sploh ne obstajamo. Vsaj
ne tako, kot se poznamo. Bit in čas sta vse, kar lahko (s)poznamo.
Pa vendar obstaja tudi trenutek. Trenutek je tisti čas, ko se čas ustavi. Je točka,
na kateri povsem na novo zagledamo nekaj ali kar vse skupaj. Zgodi se premik
in prevrednotenje vsega, kar smo imeli še tik pred tem za samoumevno. To se
lahko zgodi, ko stopimo na vrh gore ali obstanemo pred osupljivo umetnino. Ko
se zagledamo v oči nekoga, ki nas opazi ali celo ljubi. Zgodi se lahko, ko zaslišimo
težko diagnozo zase ali svojega bližnjega. Ko se ustavi vse ob smrti sočloveka. Ko
se nam po mukotrpnem delu na določeni snovi v objemu “aha-doživetja” odpre
nova rešitev. Ali znotraj časovno razprostrtega procesa v psihoterapiji, ko končno
uvidimo in začutimo, kako bi se lahko živelo tudi drugače.
Zato se v psihoterapiji v zadnjih 30 letih vse bolj ukvarjamo prav s trenutkom, s
sedanjim trenutkom. Psihoanaliza se je iz proučevanja nezavednega premaknila
v raziskovanje zavesti. In od tod obrat iz preteklosti v sedanjost. Zavest je
postala skrivnost za psihoanalitično teorijo. In z njo sedanji trenutek. Zavest se
pojavi, ko trenutek mineva. Že nekaj časa je psihoanaliza bolj in bolj relacijska,
ukvarja se z dogajanjem v odnosu, vse bolj pa se zanima tudi za dogajanje med
dvema posameznikoma na mikro nivoju, na nivoju sekund. Raziskuje srečanje
dveh umov v skupnem trenutku, ko dva posameznika, dva uma, ta trenutek
soustvarjata. Kadar se dvoje bitij, dve zavesti povežeta v skupni izmenjavi, se
odnos vitalizira. Njun odgovor globoko odzvanja v obeh, doživljata trenutek
pristnega medsebojnega srečanja.
Kadar se to zgodi med pacientom in terapevtom, se odpre okno priložnosti za
terapevtsko spremembo. Kaj vemo novega o tem v psihoanalitični teoriji? Kaj to
pomeni za naše metode in tehnike pri psihoterapevtskem delu?
Čas in trenutek sta tako véliki témi, ki vabita k razmisleku in predelavi, ter vas z
njima lepo vabimo, da se nam pridružite na že petnajstih, torej skoraj jubilejnih
Bregantovih dnevih. Bienale Bregantovi dnevi, osrednji psihoterapevtski dogodek
v slovenskem prostoru, pa poleg svoje tridesetletne zgodovine praznuje tokrat še
dve pomembni obletnici: stoletnico rojstva Leva Milčinskega, pionirja slovenske
psihiatrije in psihoterapije, ter devetdesetletnico rojstva Leopolda Breganta,
kliničnega psihologa, ki je ob spodbudi in podpori profesor Milčinskega prvi
zaoral ledino in tako dejansko utrl pot psihoterapiji v slovenskem prostoru.
Tudi zaradi teh obeležij časa vas še topleje povabimo, da skupaj doživimo čim več
psihoterapevtsko obarvanih trenutkov!

Grablovičeva 44a

PROGRAM

1000 Ljubljana

ČAS IN TRENUTEK

