Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
pořádá
vědeckou schůzi na téma

„PRÁCE SE SNY V PSYCHOTERAPII“
Datum: Pátek 13.10.2017 od 10:00 do 13:30 hod.
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2
Program:
9.30 až 10.00
10.00 až 10.10
10.10 až 10.50

REGISTRACE
ZAHÁJENÍ
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.
Sen jako zdroj naděje
Úvahy na pomezí klasické a jungiánské psychoanalýzy.
10.50 až 11.30
Mgr. Martin Skála
Sny v pohledu Analytické psychologie
Specifika analyticko-psychologického výcviku ke snům a jejich
praktické využití v rámci práce se skupinou zaměřenou na sny i v
individuálních terapiích.
11.30 až 12.00
PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ, KULOÁROVÉ DISKUZE
12.00 až 12.40
PhDr. Martin Jára
Sen a Gestalt: dva staří přátelé
Přednáška mapuje vývoj práce se sny v gestalt terapii od Perlse po
současné přístupy. Popisuje metodologická východiska různých gestalt
terapeutů a nabízí i metody, jak sny citlivě zapojit do individuální a
skupinové psychoterapie. Představení muzikoterapeutické praxe v
oblasti neurorehabilitace a psychosomatické medicíny.
12:40 až 13:20
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Snový život a snový svět
Sny z pohledu Dasainsanalýzy.
13:20 až 13:30
ZÁVĚR
Pozn.: do časů přednášek je zahrnuto i 10 min. diskuse

PhDr. Martin Jára - gestalt terapeut a lektor, autor knihy Sny naživo.
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. - Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií.
Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel
Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS.
Mgr. Martin Skála - je jungiánsky orientovaným analytikem, vystudoval psychologii na
Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Absolvoval výcvik ČSAP, kde je nyní členem
předsednictva. Je také individuálním členem IAAP. (Česká společnost pro analytickou
psychologii (ČSAP)
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

PhDr. Jan Šikl, Ph.D. - psychoterapeut, psychoanalytik, jungiánsky analytik, supervizor.
Pracuje v soukromé praxi v Praze (Psychoanalytický insitut)

Akce je pro účastníky bezplatná.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na info@psychoterapeuti.cz
Účast na vědecké schůzi bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro
lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými
kredity.

Odborní garanti:
MUDr. Jan Kubánek
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. (Klinika ESET, Úvalská 47, Praha 10)
PhDr. Karel Koblic

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

