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POSZUKIWANIA, DYLEMATY
I POST¢PY WSPÓŁCZESNEJ
PSYCHOTERAPII
Dzieƒ I (czwartek 4 wrzeÊnia 2008 r.)
14.00–15.00 Otwarcie Szkoły Letniej
15.00–16.00

Wykład: Anna Dodziuk, OBECNOÂå ÂMIERCI W ˚YCIU
I W PSYCHOTERAPII

16.30–19.00

Seminarium warsztatowe A lub B

19.15

Kolacja

20.00–21.45

Sesja specjalna: SPOTKANIE z JACKIEM SANTORSKIM
– wykład: MIŁOÂå I PRACA

„Umieç kochaç i pracowaç” – odpowiedział Zygmunt Freud studentowi, który
zapytał go, jakie sà podstawowe oznaki dojrzałoÊci i zdrowia psychicznego. MiłoÊç
i praca postrzegane były do niedawna jako wartoÊci przeciwstawne. Zdaniem Jacka
Santorskiego zamiast usilnie oddzielaç ˝ycie rodzinne od ˝ycia zawodowego nale˝y
skoncentrowaç si´ nad współistnieniem i synergià miłoÊci i pracy.
Dzieƒ II (piàtek 5 wrzeÊnia 2008 r.)
8.00

Âniadanie

9.00–12.45

Seminarium warsztatowe A lub B

13.00–14.00

Wykład: prof. Jerzy Mellibruda, 7 ÂCIE˚EK INTEGRACJI
PSYCHOTERAPII

14.15

Obiad

15.30–19.00

Seminarium warsztatowe A lub B

19.15

Kolacja

20.15

Program rozrywkowy: koncert Łukasza Zagrobelnego
z zabawà tanecznà i ….
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Dzieƒ III (sobota 6 wrzeÊnia 2008 r.)
8.00

Âniadanie

9.00–12.45

Seminarium warsztatowe A lub C

13.00–14.00

Wykład: prof. Lucyna Goliƒska, UÂWIADOMIONY
I NIEUÂWIADOMIONY AFEKT – STARY PROBLEM NOWE
SPOJRZENIE

14.15

Obiad

15.30–19.00

Seminarium warsztatowe A lub C

19.15

Kolacja

20.00–21.30

SPECYFIKA M¢SKIEJ EMOCJONALNOÂCI – W ˚YCIU
I W PSYCHOTERAPII – filmowy zapis sesji psychoterapii
prowadzonej przez dr. Ronalda Levanta – wprowadzenie
prof. J. Mellibruda. Dyskusja.

Dzieƒ IV (niedziela 7 wrzeÊnia 2008 r.)
8.00

Âniadanie

9.00–12.00

Seminarium warsztatowe A lub C

12.15–13.00

Sesja specjalna – filmowy zapis sesji psychoterapii prowadzonej
przez twórc´ Terapii Gestalt Fritza Perlsa z pacjentkà Glorià
wraz z jego wprowadzeniem i komentarzem po sesji.

13.00–13.30

Podsumowaniem warsztatów i zakoƒczenie Szkoły Letniej

13.30

Obiad

Przedstawiamy Paƒstwu szczegółowy program XXV Szkoły Letniej
wraz z proponowanymi seminariami warsztatowymi.
Informujemy, ˝e ka˝dy uczestnik konferencji ma mo˝liwoÊç wyboru:
jednego seminarium z grupy A i wskazania seminarium rezerwowego
w tej samej grupie. Seminaria z grupy A b´dà odbywaç si´
przez cały czas trwania konferencji w dniach 4–7 wrzeÊnia 2008r.,
lub
dwóch seminariów – jednego z grupy B
(zaj´cia b´dà odbywaç si´ w dniach 4–5 wrzeÊnia 2008 r.)
i drugiego z grupy C
(zaj´cia b´dà odbywaç si´ w dniach 6–7 wrzeÊnia 2008 r.).
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SE MI NA RIA WARSZ TATO WE A
(16-godzinne w dniach 4–7 wrzeÊnia)
1. KOSZMARY SENNE – POSZUKIWANIE ROZWIÑZANIA
OSOBISTEGO PROBLEMU
mgr Aleksandra Jurecka – specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, licencjonowany trener PTP, 2-letni kurs „Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja marzeƒ
sennych”, 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne
Cel: Lepsze poznanie natury własnego l´ku. Dostarczenie wiedzy o przyczynach i funkcjach koszmarów sennych. Przedstawienie konkretnych przykładów
pracy z koszmarem sennym na ró˝nych etapach terapii. Zrozumienie i docenienie marzeƒ sennych w procesie terapii.
Główne treÊci: L´k to jedna z najbardziej nieprzyjemnych emocji. Uczucie to
niesie informacj´, ˝e pojawia si´ niebezpieczeƒstwo, coÊ mi grozi. Koszmary
senne sà typowym zjawiskiem w okresie dzieci´cym i dorastania. JeÊli utrzymujà si´ w podobnej wersji przez długi czas, sà natr´tne, to znaczy, ˝e jakiÊ
wa˝ny problem pozostaje w nieÊwiadomoÊci nierozwiàzany i z czasem mo˝e
on przerodziç si´ w powa˝niejsze zaburzenie psychiczne. Koszmary warto
traktowaç powa˝nie, jak inne sny w terapii, w celu zrozumienia ich przesłania
dla Êniàcego. Koszmary senne na ogół cofajà si´ po rozwiàzaniu zalegajàcych
problemów.

2. KIEDY PSYCHOTERAPIA SPRZYJA ROZWOJOWI DUCHOWEMU
ks. mgr Marcin Marsollek – specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, licencjonowany trener PTP, absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS
Cel: Przedstawienie współzale˝noÊci mi´dzy psychicznym a duchowym rozwojem człowieka. Ukazanie wymiaru aksjologicznego w procesie psychoterapii.
Refleksja nad mo˝liwoÊciami przejÊcia od psychoterapii do przebudzenia
duchowego i/ lub rozwoju duchowego.
Główne treÊci: Zwiàzek problemów psychicznych i emocjonalnych z problemami
duchowymi. Wzajemna zale˝noÊç rozwoju psychicznego i duchowego w uj´ciu
E. Fromma, C.G. Junga. Znaczenie w psychoterapii wymiaru aksjologicznego
w uj´ciu V.E. Frankla. Idea autotranscendencji osoby w koncepcji osobowoÊci
V. Frankla. Wskaêniki rozwoju duchowego. Praktyczne wskazania dla psychoterapii uwzgl´dniajàce rozwój duchowy.

3. PRACA PSYCHOTERAPEUTYCZNA Z „PUSTYMI KRZESŁAMI” –
ROZDWOJENIA WEWN¢TRZNE I ÂLADY TOKSYCZNYCH
RELACJI Z RODZICAMI
prof. Jerzy Mellibruda – certyfikowany super wizor psychoterapii i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego,
dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS
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Cel: Zapoznanie uczestników ze specyficznà metodykà pracy psychoterapeutycznej opartej na inicjowaniu i transformacji znaczàcych doÊwiadczeƒ osobistych w trakcie spotkania z terapeutà słu˝àcych integracji rozdwojeƒ
wewn´trznych oraz przepracowywania Êladów toksycznych relacji z rodzicami w dzieciƒstwie.
Główne treÊci:
Integracyjne funkcje „pracy z krzesłami” jako metody transformacji
schematów osobistych
1. Model terapii skoncentrowanej na procesie doÊwiadczania Leslie Greenberga
2. Model terapii redecyzyjnej Mary Goulding
3. Terapia schematów Jeffreya Younga
4. PodejÊcia behawioralno -poznawcze i zmiana schematów poznawczych
Praca z konfliktowymi rozdwojeniami wewn´trznymi
1. Dialog integrujàcy dotyczàcy negatywnego stosunku do siebie
2. Dialog integrujàcy dotyczàcy problemu samoutrudniania i przeszkadzania
samemu sobie
Przepracowywanie i rekonstrukcja uwewn´trznionych relacji z wa˝nymi
osobami – niezakoƒczone sprawy
1. Skrzywdzenia i traumy
2. Zaniedbania i odrzucenia
3. Konfliktowe krzy˝owanie relacji z ojcem i z matkà

4. WEWN¢TRZNE STANY JA: WEWN¢TRZNE DZIECKO,
WEWN¢TRZNY DYWERSANT... CZYLI KTO TO RZÑDZI?
dr Wanda Sztander – Trabert – specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, super wizor treningu i psychoterapii PTP, z-ca dyrektora Instytutu Psychologii
Zdrowia
Cel: Zwrócenie uwagi i przypomnienie jednego z istotniejszych historycznie
wàtków terapeutycznych, jakim sà poszczególne stany „ja”, a przez to wzrost
samoÊwiadomoÊci.
Główne treÊci: Psychoterapia od poczàtku swego istnienia w ró˝ny sposób
nazywała i nazywa „cz´Êci” (czy te˝ aspekty) naszej psychiki wpływajàce na
sposób myÊlenia o sobie, na prze˝ywane stany emocjonalne, czy ostatecznie
na decyzje ˝yciowe prowokujàce dalszy rozwój wydarzeƒ w naszym ˝yciu.
Istnieje wiele okreÊleƒ owych „wewn´trznych stanów”, czy te˝ „wewn´trz nych postaci”. Postaci te dialogujà ze sobà, czego jesteÊmy cz´sto Êwiadomi
mówiàc np. „nie mog´ dojÊç ze sobà do ładu”, lub „coÊ zawsze we mnie wtedy płacze...” itd. Poznajàc owe cz´Êci, czy te˝ aspekty własnego ja, symbolizo wane poprzez „wewn´trzne postaci”, b´dziemy twórczo badaç lepsze
mo˝liwoÊci naszego „zespołu wewn´trznego”, jego konstruktywne i twórcze
mo˝liwoÊci ˝yciowe. B´dziemy u˝ywaç w pracy materiału osobistego (w bez piecznym obszarze).
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SE MI NA RIA WARSZ TATO WE B
(8-godzinne w dniach 4–5 wrzeÊnia)
1. KŁOPOTY SEKSUALNE – Z CZYM DO PSYCHOTERAPEUTY?
mgr Anna Dodziuk – specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany doradca
rodzinny TRR, super wizor psychoterapii, super wizor treningu psychologicznego PTP, certyfikat super wizora psychoterapii PTP
Cel: Wzbo ga ce nie umie j´t no Êci te ra peu tów w pra cy nad pro ble ma mi
seksualnymi.
Główne treÊci: Kilka wa˝nych prawidłowoÊci, których znajomoÊç ułatwia prac´
nad kłopotami seksualnymi klientów. Drogi porozumienia erotycznego i zakłócenia tego porozumienia. Brak por´cznego, ciepłego i zarazem precyzyjnego j´zyka, jako jedna z głównych trudnoÊci zarówno w terapii, jak
i w praktyce seksualnej klientów – jak tworzyç taki j´zyk. Praca nad przekonaniami dotyczàcymi seksu, identyfikowanie destrukcyjnych przekonaƒ i pozbywanie si´ ich. Jak uprzyjemniaç i wzbogacaç kontakty erotyczne – zadania
dla klientów. TrudnoÊci i opory terapeuty przed zajmowaniem si´ problematykà
seksualnà. Kiedy psychoterapeuta nie wystarczy – odsyłanie do specjalistów.

2. EMPATIA, AKCEPTACJA I AUTENTYCZNOÂå W PRAKTYCE
TERAPEUTYCZNEJ
mgr Maria Fijewska (INTRA) – certyfikowany superwizor psychoterapii i psychoterapeuta PTP, współzało˝ycielka oÊrodka INTRA, certyfikowany trener i superwizor treningu psychologicznego PTP
Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: Odpowiednio stosowane empatia, akceptacja, autentycznoÊç
stanowià silne narz´dzie terapeutyczne motywujàce klienta do pracy, sprzyja jàce poszerzeniu ÊwiadomoÊci, umo˝liwiajàce nowy sposób prze˝ywania
i w efekcie prowadzàce do zmiany.

3. EMPATIA, AKCEPTACJA I AUTENTYCZNOÂå W PRAKTYCE
TERAPEUTYCZNEJ
mgr Piotr Fijewski (INTRA) – certyfikowany superwizor psychoterapii i psy choterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzało˝yciel oÊrodka
INTRA, certyfikowany trener i superwizor treningu psychologicznego PTP
Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: Odpowiednio stosowane empatia, akceptacja, autentycznoÊç
stanowià silne narz´dzie terapeutyczne motywujàce klienta do pracy, sprzyja jàce poszerzeniu ÊwiadomoÊci, umo˝liwiajàce nowy sposób prze˝ywania
i w efekcie prowadzàce do zmiany.
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4. CZY MO˚EMY NIC NIE ZMIENIå? POBUDZANIE
I WSPIERANIE ZMIANY OSOBISTEJ –
PROBLEMY I ROZWIÑZANIA
mgr Leszek Kapler (IPZ) – specjalista i super wizor psychoterapii uzale˝nieƒ,
trener -super wizor PTP
Cel: Pogł´bienie ÊwiadomoÊci uczestników w zakresie:
– rozumienia roli zmiany osobistej w rozwoju osobistym,
– czynników wpływajàcych na decyzje i proces zmiany klienta oraz jego rozwój osobisty,
– etapów dojrzewania do zmiany, oporu przed zmianà, decyzji o zmianie
i przebiegu procesu zmiany.
Zapoznanie z wybranymi narz´dziami i technikami pobudzania i utrwalania
zmiany w wybranych podejÊciach psychoterapeutycznych. Pobudzenie do refleksji w zakresienad czynnikamiów i warunkamiów utrudniajàcymich zmian´
oraz zmianami niekorzystnymich – stałoÊciàç czy zmiennoÊciàç – ile, czego?
Główne treÊci: Cele oraz czynniki zmiany osobistej (samokontrola i jej elementy:,
deficyty, dyskomfort i frustracja, poziom autodestrukcji, nadzieja, doÊwiadczenia i wzorce osobiste, wzorce osobowe). Opór i trudnoÊci klienta w drodze
do zmiany – jego ich êródła i pokonywanie. Elementy oddziaływaƒ w pobudzaniu zmiany w wybranych podejÊciach psychoterapeutycznych. Pobudzanie procesu zmiany zachowania klientów w wybranych problemach klientów
zwiàzanych np. z: zachowaniami zdrowotnymie, rozwoójem osobistym, kryzysamiy osobistymie, nałogowe zachowaniami nałogowymi i destrukcyjnymie
nawykamii. Czy sà powody, by nic nie zmieniaç? Problemy elastycznoÊci, przystosowania, stabilnoÊci a zmiana.

5. SPO˚YTKOWANIE ZASOBÓW TERAPEUTY I PACJENTA
W PROCESIE PSYCHOTERAPII
mgr Lucyna Lipman (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog, certyfiko wany psychoterapeuta SNP PTP
Cel: Poszerzenie zaufania terapeuty do własnych zasobów i zasobów pacjenta
spo˝ytkowywanych w procesie psychoterapii. Nabycie przez terapeut´ umie j´tnoÊci pomagajàcych pacjentowi w odnajdowaniu i korzystaniu z zasobów
wspierajàcych osiàganie celów terapeutycznych.
Główne treÊci: Pozycja i rola terapeuty – własny system wartoÊci, styl reago wania w sytuacji pomocy, zało˝enie i przekonanie teoretyczne, doÊwiadczenia
osobiste, cechy indywidualne, mapa Êwiata, kreatywnoÊç, plastycznoÊç.
Wydobywanie zasobów pacjenta – rozpoznawanie wiodàcego kanału percepcji,
rozpoznawanie systemu wartoÊci, obser wacja powtarzajàcych si´ schematów
zachowaƒ. Granice w relacji, stopieƒ wyodr´bnienia, stabilnoÊç i to˝samoÊç
terapeuty.
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6. „ JAK FENIKS Z POPIOŁÓW”– TRANSOWE METODY PRACY
Z ZESPOŁEM WYPALENIA ZAWODOWEGO
mgr Maria Marquardt (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, trener – rekomendacja II stopnia PTP, 4-letnie
Studium Doskonalàce dla Psychologów „Podstawy Psychoterapii”, liczne szko lenia z zakresu terapii ericksonowskiej w tym 2-letni kurs dokształcajàcy
w zakresie hipnoterapii wg M.H. Ericksona (ZIST)
Cel: åwiczenie umiej´tnoÊci zachowania równowagi. Mi´dzy dawaniem
i braniem. Rozwijanie sztuki dbania o siebie.
Główne treÊci: Autodiagnoza stopnia zagro˝enia zespołem zagro˝enia zawodowego. Budowanie strategii pomagania samemu sobie. Utrwalanie zachowaƒ
prozdrowotnych. Seminarium warsztatowe adresowane jest do zm´czonych
„pomagaczy”. Erickson mawiał, ˝e „szcz´Êliwi uczà si´ szybciej”. Byç mo˝e
wypocz´ci i odpr´˝eni te˝. B´d´ proponowała uczestnikom zatrzymanie, nie robienie kompletnie niczego, zanurzenie w odpr´˝ajàcym transie. JeÊli ktoÊ
si´ czegoÊ przy tej okazji nauczy…to trudno.

7. „ZŁOTY KLUCZYK” – WPROWADZENIE DO TERAPII
MILTONA H. ERICKSONA
mgr Małgorzata Skubacz (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog,
ukoƒczyła całoÊciowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowkiej w Polsce oraz
trening hipnoterapii ericksonowskiej w Niemczech prowadzony przez:
J.K. Zeig, C.H. Lankton, S. Giligan, S.R Lankton, Y. Dolan, E.L. Rossi. Od 1999 r.
pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie zajmuje si´ terapià indywidualnà, rodzinnà, mał˝eƒskà oraz terapià par, prowadzi treningi interperso nalne oraz warsztaty dla profesjonalistów (psychologów, lekarzy, pedagogów).
W swojej pracy integruje doÊwiadczenia zdobyte podczas pracy w słu˝bie
zdrowia (Klinika Endokrynologii) oraz Âlàskiej Akademiii Medycznej.
Cel: Ukazanie specyfiki i przedstawienie głównych zało˝eƒ oraz filozofii
pracy w terapii ericksonowskiej.
Główne treÊci: Podstawowe zało˝enia i zasady terapii ericksonowskiej. Ukierunkowanie na przyszłoÊç i pozytywna orientacja terapii. Wydobywanie zaso bów potrzebnych do zmiany i rozpoznawanie indywidualnoÊci klienta.
Przykłady stosowania zasad ericksonowskich w pracy terapeutycznej – pokazy
video (M.H. Erickson, J. Zeig, B.A. Erickson, B. Geary, E. Rossi).

8. ZAWODOWA PODRÓ˚ PSYCHOTERAPEUTY.
WYBÓR WŁASNYCH DRÓG
mgr Anna Wierzbowska (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog
kliniczny, 10 lat praktyki jako psychoterapeuta, 1500 godzin szkoleƒ, w tym
4-letni kurs psychoterapii, 3-letni kurs psychoterapii ericksonowskiej w Niemczech, praca pod stałà super wizjà
Cel: Sprecyzowanie własnych oczekiwaƒ, potrzeb i zasobów zwiàzanych
7
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z ˝yciem zawodowym, dookreÊlenie siebie jako psychoterapeuty, odkrycie
własnych mo˝liwoÊci i przypomnienie sobie radoÊci płynàcej z pracy.
Główne treÊci: Warsztat zach´ca do spojrzenia na swoje zawodowe mo˝liwoÊci,
potrzeby, wybory jak na rzek´, którà tworzy, porusza i zmienia kreatywnoÊç
terapeuty.
1. Rozpoznanie własnej indywidualnoÊci w zawodzie terapeuty.
2. Praktyczne wykorzystanie metody pracy z linà.
3. Rozwój metaforycznego sposobu komunikacji z samym sobà i z klientami.
4. Projekt przyszłoÊci, w którà chce si´ płynàç.

9. BUDOWANIE ZNACZENIA SUPERWIZJI
DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
mgr Dorota Reguła – psycholog, trener II stopnia PTP, superwizor psychoterapii uzale˝nieƒ, certyfikowany specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, super wizor psychoterapii uzale˝nieƒ, absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii
SWPS
Cel: Pokazanie roli psychologii / psychoterapii w zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci.
Ukazanie problemów klienta zgłaszanych w terapii jako wynikajàcych z otaczajàcej go rzeczywistoÊci. OkreÊlenie znaczenia super wizji w procesie
rozwoju zawodowego i osobowego psychoterapeutów.
Główne treÊci: Psychologia i psychoterapia zrodziły si´ jako odpowiedê na za potrzebowanie człowieka w zwiàzku z jego brakiem poczucia bezpieczeƒstwa
w Êwiecie. Zmieniajàca si´ rzeczywistoÊç rodzi nowe problemy, przed którymi
stajà zarówno klienci jak i terapeuci. Problemy współczesnej psychoterapii sà
nierozerwalnie zwiàzane z problemami i dylematami klientów. To co jest za tem wyzwaniem dla terapeutów to nieustanny rozwój obejmujàcy zarówno
wiedz´ o tej rzeczywistoÊci, jak i rozwój kompetencji, w czym pomaga superwizja. Warsztat ten jest próbà uporzàdkowania doÊwiadczeƒ i oczekiwaƒ
wobec super wizji. Pozwoli uczestnikom z wi´kszà ÊwiadomoÊcià podchodziç
do super wizji i budowaç oczekiwania wobec super wizorów.

10. TRIADA ROGERSOWSKA W PODEJÂCIU TERAPII GESTALT
mgr Monika Sawicka (INTRA) – praca terapeutyczna: OÊrodek Terapii Rodzin „Synapsis” 1976–79, Młodzie˝owy OÊrodek Psychologiczny 1988–2004;
praktyka prywatna 1999–2004; praca szkoleniowa i psychoedukacyjna: m.in.
PTP, UW, IBE, Fundacja Bene Vobis, OPTA, „Szkoła Trenerów” 1981–2008. Praca
super wizyjna: super wizja indywidualna i grupowa dla osób i zespołów prowadzàcych psychoterapi´ oraz warsztaty i szkolenia 1991–2008. Super wizor
treningu i warsztatu psychologicznego PTP.
8
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Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: Klasyczne podejÊcie Rogersowskie oparte na leczeniu samym
kontaktem, poprzez odzwierciedlanie, komunikaty empatyczne, w których
wyra˝a si´ bezwarunkowa akceptacja, spójnoÊç wewn´trzna trenera i empatia
w spotkaniu z Gestaltem musi ulec modyfikacji – rola terapeuty jest tam
bardziej dyrektywna. Perls mówił nawet o potrzebie frustrowania klienta...
Sam Gestalt te˝ podlegał ró˝nym zmianom i obecnie cz´sto znacznie odbiega
od klasycznej formuły. Jak to dzisiaj łàczyç – to temat warsztatu.

11. TRIADA ROGERSOWSKA W PODEJÂCIU
PSYCHODYNAMICZNYM
dr Krzysztof Jedliƒski – certyfikowany super wizor psychoterapii i psychoterapeuta PTP, współzało˝yciel oÊrodka INTRA, certyfikowany trener i super wizor treningu psychologicznego PTP. Zajmuje si´ psychoterapià od 1973 r.
Pracował w OÊrodku Terapii Rodzin SYNAPSIS, w OTiRO, współpracował z IPZ.
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: PodejÊcie psychodynamiczne, wywodzàce si´ z psychoanalizy
wydaje si´ czymÊ trudnym do pogodzenia ze „sztandarowym” dla koncepcji
humanistycznej podejÊciem Rogersowskim. NeutralnoÊç terapeuty psychoanalitycznego wydaje si´ nie mieç wiele wspólnego z akceptujàcà ˝ywotnoÊcià
terapeuty Rogersowskiego. Mechanizmy obronne, przeniesienie, to z kolei poj´cia całkowicie obce klasycznemu podejÊciu humanistycznemu. Jednak coraz
wi´cej terapeutów psychodynamicznych podkreÊla znaczenie bezwarunkowej
akceptacji, empatii i autentycznoÊci terapeuty. Wyniki badaƒ wskazujà,
˝e obecnoÊç triady Rogersowskiej istotnie wpływa na efekt terapii. Jak te dwa
podejÊcia mo˝na dzisiaj łàczyç – to temat warsztatu.

SE MI NA RIA WARSZ TATO WE C
(8-godzinne w dniach 6–7 wrzeÊnia)
1. ROZPOZNAWANIE I ZMIANA SCHEMATÓW EMOCJONALNYCH
W TERAPII SKONCENTROWANEJ NA PROCESIE
DOÂWIADCZANIA
mgr Zofia Sobolewska – Mellibruda – psycholog specjalizacja kliniczna
I stopnia, certyfikowany super wizor psychoterapii i psychoterapeuta PTP, certyfikowany super wizor treningu psychologicznego i trener PTP, super wizor
i certyfikowany specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ wykładowca SWPS, kieruje
9
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NZOZ OÊrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia
Cel: Przedstawienie podstawowych zało˝eƒ psychoterapii zorientowanej
na doÊwiadczanie. Wykrywanie schematów emocjonalnych klienta. Rozpoznawanie wyznaczników (markerów) w doÊwiadczaniu klienta i terapeuty, które
ukierunkowujà proces psychoterapii.
Główne treÊci: Psychoterapia zorientowana na proces doÊwiadczania wywodzi
si´ z podejÊcia humanistycznego podpartego badaniami empirycznymi. Łàczy
ze sobà koncepcje gestaltowskie i egzystencjalne, jest skoncentrowana na pracy
z emocjami.
W czasie seminarium b´dà przedstawione:
I Cz´Êç teoretyczna
1. Podstawowe zało˝enia tej terapii:
– schematy emocjonalne,
– rodzaje emocji (pier wotne, wtórne, adaptacyjne, instrumentalne),
– sposoby regulacji emocjonalnej.
2. Zjawiska wyznaczajàce proces psychoterapii:
– markery procesu doÊwiadczania klienta (znaczàce zachowania i wypowiedzi klienta, które sygnalizujà te aspekty funkcjonowania klienta, na których powinien skupiç si´ terapeuta),
– sposoby doÊwiadczania i rodzaje reakcji terapeuty w czasie terapii, które
wyznaczajà proces psychoterapii (Êwiadome odczytywanie przez terapeut´
własnych procesów emocjonalnych w czasie terapii i ich wykorzystywanie
w przebiegu terapii).
II Cz´Êç praktyczna
1. Wykrywanie i analiza schematów emocjonalnych.
2. Rozpoznawanie markerów doÊwiadczania klienta.
3. Autoanaliza procesu doÊwiadczania terapeuty.

2. KŁOPOTY SEKSUALNE – Z CZYM DO PSYCHOTERAPEUTY?
mgr Anna Dodziuk – specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ, super wizor
treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat
super wizora psychoterapii PTP, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany doradca rodzinny TRR
Cel: Wzbogacenie umiej´tnoÊci terapeutów w pracy nad problemami seksualnymi.
Główne treÊci: Kilka wa˝nych prawidłowoÊci, których znajomoÊç ułatwia prac´
nad kłopotami seksualnymi klientów. Drogi porozumienia erotycznego i zakłócenia tego porozumienia. Brak por´cznego, ciepłego i zarazem precyzyj nego j´zyka jako jedna z głównych trudnoÊci zarówno w terapii, jak
i w praktyce seksualnej klientów – jak tworzyç taki j´zyk. Praca nad przeko naniami dotyczàcymi seksu, identyfikowanie destrukcyjnych przekonaƒ i pozbywanie si´ ich. Jak uprzyjemniaç i wzbogacaç kontakty erotyczne – zadania
dla klientów. TrudnoÊci i opory terapeuty przed zajmowaniem si´ problematykà
seksualnà. Kiedy psychoterapeuta nie wystarczy – odsyłanie do specjalistów.
10
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3. RELACJA TERAPEUTYCZNA – ODWZOROWANIE WI¢ZI?
mgr Sławomir Grab – psycholog, certyfikowany super wizor i specjalista
psychoterapii uzale˝nieƒ, kieruje WOTUW Stalowa Wola
Cel: Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat relacji terapeutycznej oraz
teorii wi´zi. Analiza wpływu doÊwiadczeƒ budowania wi´zi z osobami znaczàcymi w relacji terapeutycznej. Prezentacja przypadków.
Główne treÊci: Relacja terapeutyczna ma okreÊlone elementy i narz´dzia
do jej budowania. Zwiàzek pomi´dzy pacjentem a terapeutà mo˝e mieç
cechy odwzorowania procesu przywiàzania z osobami wa˝nymi z przeszłoÊci.
JakoÊç relacji mo˝e zale˝eç od wzorców wi´zi emocjonalnych.

4. POGRANICZA PSYCHOTERAPII UZALE˚NIENIA –
PERSPEK TYWA EGZYSTENCJALNA
dr n. hum. Ireneusz Kaczmarczyk – socjolog, trener certyfikat II stopnia
PTP, OÊrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, redaktor naczelny
pisma „Terapia Uzale˝nienia i Współuzale˝nienia”
Cel: Ukazanie problemów osób uzale˝nionych w perspektywie egzystencjalnej.
Rozpoznanie mo˝liwoÊci pracy terapeutycznej w tym uj´ciu oraz czynników
wpływajàcych na jej efektywnoÊç.
Główne treÊci: Gdzie przebiegajà granice psychoterapii uzale˝nienia? I czy
w ogóle istniejà? Kto lub co je wyznacza? Czas pracy? Charakter zgłaszanych
problemów? Koncepcje teoretyczne, szkoły psychoterapii? A mo˝e sam tera peuta? Gdzie koƒczy si´ spojrzenie na pacjenta w kategoriach „chory – zdrowy”,
a otwiera perspektywa pracy terapeutycznej w kategoriach jego rozwoju oso bowego? Jak wobec mo˝liwoÊci decydowania o swoim ˝yciu, stajàc wobec
wielu ograniczeƒ mo˝na traktowaç momenty przełomowe i kryzysy? Czy ist nieje zwiàzek mi´dzy czynnikami leczàcymi w psychoterapii a uj´ciem egzystencjalnym zarówno problemów ludzi, jak i własnych ˝yciowych wyzwaƒ
terapeuty?

5. ZACHOWANIA ZDROWOTNE KLIENTÓW I ICH ROLA
W RÓ˚NYCH PROBLEMACH ˚YCIOWYCH.
Czy chcesz zostaç Trenerem Zachowaƒ Zdrowotnych?
mgr Leszek Kapler (IPZ) – specjalista i super wizor psychoterapii uzale˝nieƒ,
trener -super wizor PTP
Cel: Pogł´bienie ÊwiadomoÊci uczestników w zakresie roli zachowaƒ zdrowot nych i wzorców dotyczàcych zdrowego stylu ˝ycia, jakà odgrywajà w ró˝nych
problemach osobistych. Pogł´bienie rozumienia istoty zachowaƒ zdrowotnych
oraz czynników na nie wpływajàcych. Zapoznanie z technikami oddziaływania
na zachowania zdrowotne i mo˝liwoÊciami włàczania tej problematyki w ró˝ne
działania psychoterapeutyczne. Zapoznanie z ideà i programem Szkoły Trenerów Zachowaƒ Zdrowotnych i Szkół Zdrowienia.
11
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Główne treÊci: Motywacja do podejmowania zachowaƒ zdrowotnych (dbania
o zdrowie) – doÊwiadczenia wpływu (mog´), ÊwiadomoÊç zale˝noÊci zdrowie
– cele ˝yciowe, zdrowie = ja (stosunek do siebie). Mierniki – wyznaczniki zdrowia: sprawne funkcjonowanie organów i organizmu, sprawnoÊç organizmu
– kondycja, odpornoÊç, wytrzymałoÊç, adaptatywnoÊç. Komunikacja z organizmem – odbiór sygnałów o stanie funkcjonowania, ÊwiadomoÊç sygnałów
(zdolnoÊç odbioru i odczytywania), rodzaj sygnałów i informacji. Sposoby dbania
o stan organizmu oraz wykroczenia przeciwko organizmowi (sobie). Pomoc
w zdrowieniu (przyczyny, wspieranie organizmu, trening zachowaƒ zdrowot nych i praca nad zmianà zdrowotnà – problemy, techniki i narz´dzia). Umiej´tnoÊci stosowania zachowaƒ zdrowotnych przez trenera i ich kształcenie.

6. SPO˚YTKOWANIE ZASOBÓW TERAPEUTY I PACJENTA
PROCESIE PSYCHOTERAPII
mgr Lucyna Lipman (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog, certyfiko wany psychoterapeuta SNP PTP
Cel: Poszerzenie zaufania terapeuty do własnych zasobów i zasobów pacjenta
spo˝ytkowywanych w procesie psychoterapii. Nabycie przez terapeut´ umiej´tnoÊci pomagajàcych pacjentowi w odnajdowaniu i korzystaniu z zasobów
wspierajàcych osiàganie celów terapeutycznych.
Główne treÊci: Pozycja i rola terapeuty – własny system wartoÊci, styl reagowania w sytuacji pomocy, zało˝enie i przekonanie teoretyczne, doÊwiadczenia
osobiste, cechy indywidualne, mapa Êwiata, kreatywnoÊç, plastycznoÊç. Wydobywanie zasobów pacjenta – rozpoznawanie wiodàcego kanału percepcji,
rozpoznawanie systemu wartoÊci, obser wacja powtarzajàcych si´ schematów
zachowaƒ. Granice w relacji, stopieƒ wyodr´bnienia, stabilnoÊç i to˝samoÊç
terapeuty.

7. ODPOWIEDZIALNOÂå TERAPEUTY A ODPOWIEDZIALNOÂå
PACJENTA W PSYCHOTERAPII, W TYM W TERAPII
ODWYKOWEJ W FAZIE POCZÑTKOWEJ I W DALSZYM
ETAPIE LECZENIA
mgr Gra˝yna Płachciƒska – psycholog, specjalista psychoterapii uzale˝nieƒ,
trener II stopnia PTP
Cel: Zapoznanie si´ z definicjami w sprawie odpowiedzialnoÊci w psychoterapii
(odwykowej i nie tylko). Uzyskanie rozeznania w obszarach odpowiedzialnoÊci
terapeuty i pacjenta. Uzyskanie wiedzy o ró˝nych stopniach odpowiedzialnoÊci zarówno terapeuty, jak i pacjenta, w poszczególnych etapach procesu
terapeutycznego.
Główne treÊci: Wobec wieloÊci procedur, technik terapeutycznych coraz cz´Êciej zarówno terapeuci jak i pacjenci poszukujà coraz lepszych programów
i technologii terapeutycznych. W nich te˝ upatrujà cudownà, ozdrowieƒczà
moc. Cedujà na nie odpowiedzialnoÊç za zmian´ jakoÊci ˝ycia. JeÊli si´ nie wie12
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dzie cz´sto obie strony koncentrujà si´ na poszukiwaniu nowej techniki.
W trakcie seminarium uczestnicy (terapeuci) przyglàdaç si´ b´dà swej osobistej odpowiedzialnoÊci w procesie terapeutycznym. W spotkaniu z drugim
człowiekiem. Mam nadziej´, ˝e udział w tym seminarium b´dzie pomocny
w polepszeniu jakoÊci swojej pracy oraz ułatwi pomaganie pacjentom w braniu odpowiedzialnoÊci za swoje ˝ycie: wolnoÊç wyboru, szacunek do siebie
i innych.

8. ZAWODOWA PODRÓ˚ PSYCHOTERAPEUTY.
WYBÓR WŁASNYCH DRÓG
mgr Anna Wierzbowska (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog
kliniczny, 10 lat praktyki jako psychoterapeuta, 1500 godzin szkoleƒ, w tym
4-letni kurs psychoterapii, 3-letni kurs psychoterapii ericksonowskiej w Niemczech, praca pod stałà super wizjà
Cel: Sprecyzowanie własnych oczekiwaƒ, potrzeb i zasobów zwiàzanych
z ˝yciem zawodowym, dookreÊlenie siebie jako psychoterapeuty, odkrycie
własnych mo˝liwoÊci i przypomnienie sobie radoÊci płynàcej z pracy.
Główne treÊci: Warsztat zach´ca do spojrzenia na swoje zawodowe mo˝liwoÊci,
potrzeby, wybory jak na rzek´, którà tworzy, porusza i zmienia kreatywnoÊç
terapeuty.
1. Rozpoznanie własnej indywidualnoÊci w zawodzie terapeuty.
2. Praktyczne wykorzystanie metody pracy z linà.
3. Rozwój metaforycznego sposobu komunikacji z samym sobà i z klientami.
4. Projekt przyszłoÊci, w którà chce si´ płynàç.

9. UKRYTE SKARBY – ZASOBY TERAPEUTY I PACJENTA
mgr Aleksandra Zawrzel (Polski Instytut Ericksonowski) – psycholog.
Zajmuje si´ psychoterapià indywidualnà i rodzinnà. Pracuje w filii Polskiego
Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach. W zakresie psychoterapii szkoliła
si´ m.in. w M.H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Posiada Certyfikat
Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
Cel: Celem warsztatu jest przybli˝enie zasad i sposobu myÊlenia charaktery stycznych dla terapii Miltona H. Ericksona. Jednym z kluczowych poj´ç terapii
ericksonowskiej sà zasoby, rozumiane jako Êwiadome i nieÊwiadome umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci człowieka. Mocne strony ukształtowane poprzez osobiste
doÊwiadczenia ˝yciowe. Zgodnie z zało˝eniami w wi´kszoÊci wypadków
pacjent dysponuje odpowiednià siłà i doÊwiadczeniem, aby rozwiàzaç swój
problem. Celem terapii jest wywołanie zmiany poprzez ich uruchomienie.
Uczestnicy warsztatu b´dà mieli mo˝noÊç zdobycia praktycznych doÊwiadczeƒ
w obszarze korzystania z zasobów własnych oraz wydobywania zasobów
pacjenta.
Głów ne tre Êci: Prak tycz ne za sa dy cha rak te ry zu jà ce po dej Êcie Mil to na
Ericksona do terapii. Wydobywanie zasobów pacjenta i rozpoznawanie jego
indywidualnoÊci. Zasoby terapeuty.
13
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10. TRIADA ROGERSOWSKA W PODEJÂCIU TERAPII GESTALT
mgr Monika Sawicka (INTRA) – praca terapeutyczna: OÊrodek Terapii
Rodzin „Synapsis” 1976–79, Młodzie˝owy OÊrodek Psychologiczny 1988–2004;
praktyka prywatna 1999–2004; praca szkoleniowa i psychoedukacyjna m.in.
PTP, UW, IBE, Fundacja Bene Vobis, OPTA, „Szkoła Trenerów” 1981–2008.
Praca super wizyjna: super wizja indywidualna i grupowa dla osób i zespołów
prowadzàcych psychoterapi´ oraz warsztaty i szkolenia 1991–2008. Super wizor treningu i warsztatu psychologicznego PTP.
Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: Klasyczne podejÊcie Rogersowskie oparte na leczeniu samym
kontaktem, poprzez odzwierciedlanie, komunikaty empatyczne, w których
wyra˝a si´ bezwarunkowa akceptacja, spójnoÊç wewn´trzna trenera i empatia
w spotkaniu z Gestaltem musi ulec modyfikacji – rola terapeuty jest tam bardziej dyrektywna. Perls mówił nawet o potrzebie frustrowania klienta... Sam
Gestalt te˝ podlegał ró˝nym zmianom i obecnie cz´sto znacznie odbiega
od klasycznej formuły. Jak to dzisiaj łàczyç – to temat warsztatu.

11. TRIADA ROGERSOWSKA W PODEJÂCIU
PSYCHODYNAMICZNYM
dr Krzysztof Jedliƒski – certyfikowany super wizor psychoterapii i psychoterapeuta PTP, współzało˝yciel oÊrodka INTRA, certyfikowany trener i super wizor treningu psychologicznego PTP. Zajmuje si´ psychoterapià od r. 1973.
Pracował w OÊrodku Terapii Rodzin SYNAPSIS, w OTiRO, współpracował z IPZ.
Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Cel: Poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z triady rogersowskiej w pracy terapeutycznej z klientem.
Główne treÊci: PodejÊcie psychodynamiczne, wywodzàce si´ z psychoanalizy
wydaje si´ czymÊ trudnym do pogodzenia ze „sztandarowym” dla koncepcji
humanistycznej podejÊciem Rogersowskim. NeutralnoÊç terapeuty psychoanalitycznego wydaje si´ nie mieç wiele wspólnego z akceptujàcà ˝ywotnoÊcià
terapeuty Rogersowskiego. Mechanizmy obronne, przeniesienie, to z kolei poj´cia całkowicie obce klasycznemu podejÊciu humanistycznemu. Jednak coraz
wi´cej terapeutów psychodynamicznych podkreÊla znaczenie bezwarunkowej
akceptacji, empatii i autentycznoÊci terapeuty. Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e
obecnoÊç triady Rogersowskiej istotnie wpływa na efekt terapii. Jak te dwa
podejÊcia mo˝na dzisiaj łàczyç – to temat warsztatu.
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Szanowni Paƒstwo!
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w jubileuszowej XXV Szkole L etniej
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, która podobnie jak w poprzednich
latach odbywaç si´ b´dzie w pi´knie po∏o˝onym górskim oÊrodku
„ORLE GNIAZDO” w Szczyrku w dniach 4–7 wrzeÊnia 2008 r.
Adres oÊrodka:
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 SZCZYRK, tel. (033) 81-78-360
Prosimy o odes∏anie formularza zapisów do dnia 10 sierpnia. Listy
uczestników poszczególnych seminariów b´dà wywieszone w recepcji.
• Rejestracja uczestników rozpocznie si´ w czwartek (4.09)
o godz. 11.00.
• Poczàtek konferencji w dniu 4.09 (czwartek) o godz. 14.00.
• Zakoƒczenie konferencji w dniu 7.09 (niedziela) o godz. 13.30.
• Uczestnicy konferencji majà zapewnione zakwaterowanie od godz.
12.00 w dniu 4.09, zaÊ wy˝ywienie od kolacji. Pobyt koƒczy si´
obiadem o godzinie 13.30 w ostatnim dniu konferencji.
Uwaga!
Istnieje mo˝liwoÊç – po uprzednim ustaleniu bezpoÊrednio z „Orlim
Gniazdem” tel. (033) 819 73 00 – przyjazdu przed rozpocz´ciem
konferencji (w dniu 3.09) i/lub póêniejszego wyjazdu. Koszty
przed∏u˝onego pobytu uczestnicy ponoszà sami.
Dojazd do oÊrodka „Orle Gniazdo” z dworca PKS w Bielsku Bia∏ej
(odjazdy autobusów co 30 min.). Ponadto informujemy, ˝e „Orle
Gniazdo” ma podpisanà umow´ z Korporacjà TAXI PLUS i w zwiàzku
z tym dla goÊci hotelu obowiàzujà ni˝sze stawki (w dni powszednie
38,00 z∏, w niedziel´ i Êwi´ta 48,00 z∏). Podajemy numery telefonów
Korporacji: bezp∏atny 0 800 400 400, p∏atny (033) 811 11 11.
Uwaga dla uczestników, którzy przyjadà w∏asnymi samochodami:
oÊrodek nie jest w∏aÊcicielem parkingu. Pierwsza doba kosztuje 13,00 z∏,
a ka˝da nast´pna 11,00 z∏.
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W zwiàzku z tym, ˝e uczestnicy zakwaterowani b´dà w dwóch
segmentach B i C (nowy segment) wyst´puje ró˝nica w standardzie
pokoi, dlatego te˝ op∏ata konferencyjna jest zró˝nicowana:
1. op∏ata konferencyjna za pobyt w starym segmencie B wynosi
760,00 z∏ (250 miejsc).
2. op∏ata konferencyjna za pobyt w nowym segmencie C wynosi
850,00 z∏ (100 miejsc).
Zakwaterowanie w wybranym segmencie b´dzie odbywaç si´ wed∏ug
kolejnoÊci nadsy∏anych zg∏oszeƒ.
Prosimy o dokonanie wp∏aty na konto:
26 O/W-wa WBK S.A. 11 1090 1056 0000 0001 0203 6766
Przekazy pocztowe prosimy wype∏niaç pismem drukowanym. W cz´Êci
na korespondencj´ prosimy zaznaczyç, dla kogo mamy wystawiç
rachunek z dopiskiem „Szko∏a Letnia 2008”. Prosimy o nadsy∏anie
Karty Zg∏oszenia z potwierdzeniem wp∏aty (ksero odcinka wp∏aty)
do dnia 10 sierpnia 2008 r.
Osoby, które b´dà ubiegaç si´ o dofinansowanie z lokalnych Êrodków
mogà otrzymaç inne zaproszenie.
Je˝eli liczba zg∏oszeƒ przekroczy nasze mo˝liwoÊci organizacyjne,
pierwszeƒstwo b´dà mia∏y osoby, które najwczeÊniej nadeÊlà Kart´
Zg∏oszenia wraz z potwierdzonà wp∏atà.
Osoby, które nie zostanà zakwalifikowane otrzymajà zwrot wp∏aconej
kwoty. W przypadku potwierdzenia udzia∏u w Letniej Szkole i niewykorzystania miejsca bez uprzedniego zg∏oszenia, wp∏aty nie b´dà
zwracane. W przypadku, gdyby potrzebne by∏y dodatkowe wyjaÊnienia
i informacje prosimy o kontakt z Kierownikiem Organizacyjnym Szko∏y
Letniej Monikà Borusiƒskà, lub wspó∏organizatorem Danutà Pasto∏a,
nr. tel.: (022) 863 87 38, 863 90 97, 863 42 76.
Pozdrawiamy i do zobaczenia w Szczyrku
Organizatorzy Szko∏y Letniej
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