
zaprasza absolwentów całościowych kursów psychoterapii oraz 

kursów psychoterapii psychodynamicznej 

na czwartą edycję szkolenia

„Psychoterapia psychoanalityczna w głębokich zaburzeniach osobowości”.

Od kilku lat obserwujemy gwałtowny wzrost liczby pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń osobowości. Ich

leczenie wymaga specjalistycznej wiedzy. Nasze szkolenie umożliwia skuteczne podejmowanie terapii tych pacjentów,

zarówno w warunkach oddziałów psychiatrycznych, poradni zdrowia psychicznego jak i gabinetów prywatnych. 

Zajęcia są prowadzone w małych grupach i mają charakter wyłącznie seminaryjny i superwizyjny. Ich tematyka

obejmuje współczesne psychoanalityczne rozumienie zaburzeń narcystycznych, borderline i  perwersji  oraz aktualne

ujęcia specyficznej techniki terapeutycznej, potrzebnej w ich leczeniu. W najbliższej edycji szkolenia zaplanowane jest

nowe seminarium poświęcone problematyce duchowości w psychoterapii psychoanalitycznej.

• kurs daje możliwość formułowania problemów pacjenta, tych życiowych i tych aktualizujących się w gabinecie

terapeutycznym, już na etapie procesu konsultacyjnego

• kurs pozwala na przejście od generalnych rozważań dotyczących ludzkiej egzystencji, od wypowiedzi na temat

dynamiki  wewnętrznego  świata  pacjenta,  do  możliwości  omawiania  interakcji  pomiędzy  pacjentem  i

terapeutą, zwykłym, ludzkim językiem w sytuacji intensywnego kontaktu emocjonalnego

• kurs  daje  możliwość  emocjonalnego  radzenia  sobie  z  impasem,  dominacją  sytuacji  terapeutycznej  przez

ekspozycję systemu obron pacjenta, traktowanie impasu jako czegoś naturalnego i uniwersalnego w leczeniu

pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości, uczy możliwości przezwyciężania tego rodzaju impasów

• kurs daje wiedzę na temat złożonej interakcji pomiędzy psychotyczną, a niepsychotyczną częścią osobowości,

która  pozwala  przezwyciężać  masywne  negatywne  terapeutyczne  reakcje  u  pacjentów  z  głębokimi

zaburzeniami osobowości

• kurs daje możliwość postawienia pytań i szukania odpowiedzi dotyczących nieświadomej sfery życia pacjenta,

jaką  jest  szeroko  rozumiana  duchowość,  używana  czasami  przez  pacjentów  z  głębokimi  zaburzeniami

osobowości, do kształtowania patologicznych form zaangażowania religijnego, pozwala na ustalenie granic i

wzajemnego wpływu pomiędzy tym co duchowe, przynależne do praktyk religijnych [spowiedź, kierownictwo

duchowe], a tym, co jest domeną procesu psychoterapeutycznego

Kurs trwa 2 lata i obejmuje 195 godzin zegarowych zajęć, w tym 55 godzin grupowej superwizji. Koszt szkolenia wynosi

5500 PLN za rok. Istnieje możliwość płatności ratalnej. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe przyjmuje sekretariat KSPP do

dnia  30 czerwca  2017 roku.  Warunkiem uczestnictwa jest  odbycie  rozmowy kwalifikacyjnej,  oraz  udział  w Letnim

Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Barlinku w terminie 23-30 lipca 2017 r.




