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MNOGOTERI
OBRAZI TRAVME IN
VZPOSTAVLJANJA
RAVNOVESJA
V zadnjih nekaj mesecih so številni posamezniki, strokovnjaki, terapevti izrazili
precejšnje navdušenje nad prihajajočimi 15. Študijskimi dnevi, ki bodo v letu 2018
potekali na temo travme. Dolgo se je ta tema pojavljala kot osrednja, a v različnih
oblekah, ki so vabile k širši in globlji strokovni obdelavi na naših tradicionalnih
strokovnih dnevih Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.
Tema reflektira pomembnost razumevanja travme in njenega različnega vpliva na
ljudi, vključno z razumevanjem njenega vpliva na človekov razvoj, prepoznavanje s
travmo povezanih simptomov ter ustrezno in učinkovito ukrepanje. Vse to zahteva
ozaveščenost in poznavanje najnovejših raziskav na tem področju, izobraževanje
na različnih področjih celostne obravnave travme in učinkovitih terapevtskih
intervencij, ki temeljijo na tem, kam natančno vsaka posamezna travma pade v t.
i. »disociativni spekter«.
Gledano širše, je evolucija tista skupna podlaga, ki si jo delimo z vsemi živimi bitji. Posledice
psiholoških travm ali izkušnje navezanosti, kot tudi način, kako se vsako živo bitje odziva
nanje, so rezultat tega neskončnega evolucijskega procesa. Ta ne vpliva le na razvoj človeških
bitij s fiziološkega vidika, temveč določa tudi delovanje naših kognitivnih, čustvenih in
telesnih mehanizmov. To pomeni, da je naš izvor, zgodovina enakih, ponavljajočih se odzivov
travmatiziranih posameznikov, navkljub njihovim edinstvenim identitetam in popolnoma
drugačnim življenjskim zgodbam, skupna osnova našega delovanja. Razumevanje, kaj imajo
ljudje in primati lahko skupnega, ko doživljajo travmo; kaj se s fiziološkega in nevrološkega
vidika dogaja s fetusom kot posledica travmatičnih izkušenj, ki jih je doživela mati; kakšen je
vpliv zgodnje navezanosti na nevronsko strukturo človeka in na samoregulativne, fiziološke
in čustvene procese, ki lahko povzročijo zaščitno (in pogosto ekstremno) vedenje, zagotavlja
potrebno znanje, kaj je najpomembnejše v odnosu z našimi klienti. Kateri so ključni vidiki naših
intervencij, ki lahko pomagajo tistim, ki doživljajo trpljenje, da lahko spremenijo svoje čustveno
in odnosno funkcioniranje ter izboljšajo svoje življenje s preoblikovanjem svojih samozaščitnih
prilagoditvenih vedenj. Vzpostavljanje sočutnega in spoštljivega odnosa s travmatiziranimi
klienti znotraj vsakodnevnega ali poklicnega okolja je ključnega pomena za njihovo dobro
počutje in stabilnost.

dr.

Tamara Trobentar,

predsednica Programskega odbora SKZP, integrativna
psihoterapevtka (SDP, EDP)

Pri tem se odprejo številne teme, ki izhajajo iz mnogoterih obrazov travme. Vedno več študij
potrjuje, da imajo navezanost, enostavne in kompleksne travme, velik vpliv ne le na razvoj
možganov, ampak tudi na razvoj posameznikove osebnosti. V zadnjih letih je v znanstveni
in psihoterapevtski skupnosti sprejet širši konsenz, da gre za medsebojno prepletanje
navezanosti, travme in razvoja posameznikove osebnosti. Velik napredek različnih metod (in
tehnik) v psihoterapiji je omogočil izjemno učinkovitost pri zdravljenju motenj v navezanosti in
predelavi travm.
Kompleksnost mnogoterih obrazov travme se kaže tudi v dejstvu, da travma ne vpliva samo
na določene posameznike, ki so imeli travmatične izkušnje, pač pa tudi na njihove socialne
odnose, torej tudi na njihove intimne partnerje, vrstnike in družinske člane, pa vse do
širših skupnosti, držav in kultur. Travma se prav tako lahko razume kot kompleksen časovni
proces, ki se odvija v različnih časovnih obdobjih, ali kot en sam dogodek v času nekega
razvojnega obdobja, življenjskega poteka ali obdobja v zgodovini. Nenazadnje, izkušnje in
izidi travmatičnega stresa potekajo na več ravneh, začenši s prvoosebno lastno izkušnjo, ki
je kodirana in nadalje rekurzivno izražena s številnimi nevrobiološkimi znamenji in postane
večgeneracijska podlaga našega bivanja.
Letošnja tema torej ponuja številne priložnosti za spoznavanje inovativnih, praktičnih in
preverljivih načinov dela s travmo in vzpostavljanja ravnovesja. V mislih imam izzive in strategije
pri delu s PTSD, najnovejše metode zdravljenja post-travmatskih stanj oziroma na možganih
temelječe intervencije v podporo zdravljenju motenj, povezanih s travmo (Brainspotting,
EMDR, ipd.), na čuječnosti temelječe intervencije pri delu z ankisoznostjo in depresijo, ključne
kompetence pri delu s travmo, žalovanjem in izgubo, izčrpanostjo in izgorelostjo, klinične
strategije za delo s sramom, zasvojenostjo, strahom pred intimnostjo, delo s kreativnostjo
oz. kreativni pristopi k delu s travmo, na navezanosti temelječi somatski model, gibanje,
senzomotorne intervencije, obširen in vsestranski model virov, delo s terapevtskimi napakami v
tem kompleksnem procesu integracije travme ipd.
Nenazadnje bi želela opozoriti tudi na pomembnost drugega dela naše naslovne teme
– »vzpostavljanja ravnovesja«, ki je pomembna podlaga t. i. post-travmatske rasti. Ta
travmatiziranemu posamezniku omogoča razvojno pomembne elemente rasti, od novih
priložnosti ali možnosti v življenju; povečan občutek osebne moči, spremembe v odnosih z
drugimi, večje spoštovanje do življenja na splošno do poglabljanja duhovnega dela življenja.

15. Študijski dnevi bodo vključevali različne predstavitve, delavnice, odprte razprave, diskusijske
panele ipd., ki bodo podpirali razumevanje temeljev, vključno z nevrološkimi, socialnimi,
fiziološkimi in psihološkimi implikacijami travme, kot tudi nevrobiologije, navezanosti in
terapevtskih intervencij, ki omogočajo opolnomočenje in (ponovno) vzpostavljanje ravnovesja.
Čudovita priložnost, ki ponuja številne možnosti za našo osebnostno in profesionalno rast.
Komaj čakam. Upam, da ste tako navdušeni nad našim najpomembnejšim letnim dogodkom,
kot smo mi v Strokovnem, Upravnem, Programskem in Organizacijskem odboru SKZP. Študijski
dnevi bodo tokrat ponovno potekali na naši tradicionalni lokaciji.

Dobrodošli na Rogli!

KRATKE PREDSTAVITVE
PLENARNIH PREDAVATELJEV
Primarij

Anica Mikuš Kos,

dr. med., spec. otroške psihiatrije
je predsednica Slovenske filantropije, humanitarna
delavka in publicistka. Šestnajst let je bila direktorica
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
v Ljubljani. Od upokojitve dalje izvaja psihosocialne
programe za otroke na območjih, ki so jih prizadela
vojna dogajanja in terorizem (nekdanja Jugoslavija,
Albanija, Severni Kavkaz, Afganistan, Pakistan, Irak, Iraški
Kurdistan, Turčija, Gaza ...). Je avtorica številnih domačih
in mednarodnih publikacij s področja varstva duševnega
zdravja otrok, aktiviranja človeških virov pomoči otrokom
v skupnosti (prostovoljci, nevladne organizacije, laični
psihosocialni pomočniki …), skupnostnih modelov zaščite
duševnega zdravja in psihosocialne pomoči otrokom,
prizadetim zaradi oboroženih konfliktov. Je prejemnica
Častnega znaka svobode Republike Slovenije za zaslužno
delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok
(2000). Predlagana je bila za Nobelovo nagrado v okviru
projekta: »1000 žensk za Nobelovo nagrado za mir 2005«
ter prejela Salah Haley Memorial Award for Clinical
Excellence (International Society for Traumatic Stress
Studies, USA, 2006). Je častna meščanka mesta Ljubljana
(2016).

Mario C. Salvador,

klinični psiholog, TA in integrativni psihoterapevt
je mednarodni učitelj in supervizor iz transakcijske analize
(EATA-ITAA), mednarodni učitelj in supervizor integrativne
psihoterapije (IIPA), učitelj s področja procesnega
komuniciranja in procesne terapije po Kahler Associates
(ZDA), učitelj in supervizor s področja brainspottinga po
licenci Davida Granda (ustanovitelja in razvijalca BSP) ter
supervizor in klinik s področja EMDR s strani Evropske
zveze za EMDR.
Delal je na psihološkem oddelku španskih zračnih sil
in leta 1986 ustanovil ALECÉS, Inštitut za integrativno
psihoterapijo, s poudarkom na integraciji človekove
osebnosti. Je avtor knjige Beyond the Self, find our
essence in the healing of trauma (2016) in soavtor
drugih knjig v angleščini o travmi in brainspottingu.Izvaja
individualno in skupinsko psihoterapijo, je svetovalec
in učitelj v organizacijah in javnih ustanovah v Španiji,
Braziliji, Ekvadorju, Romuniji, Avstriji, Italiji in Sloveniji.
Specializiran je za področje nevrofizioloških intervencij
pri zdravljenju travm in travme v povezavi s telesom
(sprememba somatskega skripta). V strokovnih revijah
je objavil članke s področja psihološke travme in njenih
nevroloških posledic. Je kodirektor in učitelj programa
Integrativne in travmatske predelave Alecesovega
inštituta (Barcelona) in poučuje na magistrskem študiju
humanistične integrativne psihoterapije na Galenskem
inštitutu (Madrid).

Prof. dr.

Gordana Buljan Flander,
klinična psihologinja in integrativna
psihoterapevtka

je doktorica psihologije. Izobraževala se je iz integrativne
psihoterapije, geštalt terapije in vedenjske terapije.
Je direktorica Poliklinike za zaščito otrok in mladine
v Zagrebu, s tridesetletnimi izkušnjami dela z otroki.
Je ustanoviteljica svetovalne mreže za zlorabljene in
zanemarjene otroke “Pogumni telefon” in pobudnica
ustanovitve Poliklinike za zaščito otrok mesta Zagreb, ki
je od Sveta Evrope prepoznana kot model dobre prakse.
Aktivna je tudi na znanstvenem področju kot avtorica
številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki jih
predstavlja na mednarodnih konferencah. Objavlja knjige,
priročnike in brošure, namenjene staršem, otrokom in
strokovnjakom. Kot profesorica Filozofske fakultete v
Osijeku in Hrvaških študij v Zagrebu se še posebej posveča
prenašanju znanja in izkušenj bodočim strokovnjakom. Je
stalna sodna izvedenka za področje starševstva in oceno
verodostojnosti v primerih nasilja nad otroki.

PROGRAM SREČANJA
Petek, 1. 6. 2018
08:30

10:00

Registracija

10:00

10:30

POZDRAVNI GOVOR

dr. Tamara Trobentar, predsednica Programskega odbora,
integrativna psihoterapevtka (IIPA, EAIP, EAP, SDP)
Tomaž Flajs, predsednik SKZP geštalt terapevt (ECP, dipl GPTI, cert. GATLA)

10:30

12:30

PLENARNO PREDAVANJE: “MNOGOTERI OBRAZI TRAVME IN

12:30

14:30

Kosilo

14:30

16:30

DELAVNICE

16:30

17:00

Odmor s kavo in čajem

17:00

19:00

PLENARNO PREDAVANJE: TRAVMA, FIZIOLOŠKA PROBLEMATIKA

VZPOSTAVLJANJA RAVNOVESJA”

Anica Mikuš Kos, dr. med, spec. otroške psihiatrije

S PSIHOLOŠKIMI POSLEDICAMI

Mario C. Salvador, klinični psiholog, TA in integrativni psihoterapevt,
supervizor in učitelj (EATA-ITAA, IIPA), brainspotting supervizor in
učitelj, EMDR terapevt in supervizor  
19:00

21:00

21:00

Večerja
kulturni večer:
PROJEKCIJA FILMA: Moški ne jočejo (Muškarci ne plaču) DRAMA

Sobota, 2. 6. 2018
7:00

7:45

JOGA& ČUJEČNOST  

7:45

9:00

Zajtrk

09:00

11:00

11:00

11:30

11:30

13:00

DELAVNICE

13:00

14:30

Kosilo

14:30

16:30

DELAVNICE

16:30

17:00

Odmor s kavo in čajem

17:00

19:00

PLENARNO PREDAVANJE: “UKRADENO OTROŠTVO:

TRAVMA V OTROŠTVU SKOZI PRIZMO NAVEZANOSTI”

prof. dr. Gordana Buljan Flander, klinična psihologinja in integrativna psihoterapevtka
Odmor s kavo in čajem

OKROGLA MIZA: ”TERAPEVT V RAVNOVESJU.

Kako poskrbeti zase – vidik terapevta pri delu s travmo ”

Anica Mikuš Kos dr.med.spec.psih, Mario C. Salvador, klinični psiholog, integrativni
psihoterapevt, Prof. dr. Gordana buljan – flander,
dr. Romana Kress, univ.dipl. psih., transpersonalna psihoterapevtka
21:00
22:00

22:00

SLAVNOSTNA VEČERJA
Družabno kreativni večer glasbe in plesa z bendom Japajade

“vsa Rogla bo oder in vsak od nas bo njen del”

Vabimo vas, da zasijete pod žarometi in pokažete svoj talent. Dovolite si stopiti ven iz svojega
skripta »bodi popoln« saj je dovolj dobro to, kar pričakujemo tudi od drugih. Napake so
dovoljene, smeh zaželen. Če boste izbirali med sramom in strastjo, se odločite za slednjo.
Prosimo, da nam svoj namen sodelovanja zaupate.

Nedelja, 3. 6. 2018
7:00

7:45

JOGA & ČUJEČNOST

7:45

9:00

Zajtrk

09:00

11:00

PANEL: 20 LET OBSTOJA SKZP.

OD KOD PRIHAJAMO, KJE SMO IN KAM GREMO?

Vodja: Tomaž Flajs, predsednik SKZP skupaj z vsemi dosedanjimi
predsedniki Slovenske krovne zveze za psihoterapijo  
Predstavitev delovanja Kairosa - predstavitev analize dosedanjih
objav znanstvenih in strokovnih člankov v Kairosu
(Miran Možina, Bojan Varjačić Rajko)
11:00

11:30

11:30

13:30

13:30

Odmor s kavo in čajem
DELAVNICE
SKUPNI ZAKLJUČEK

INFORMACIJE O SREČANJU
LOKACIJA 15. ŠTUDIJSKIH DNEVOV: HOTEL PLANJA
KOTIZACIJO JE MOGOČE PORAVNATI NA RAČUN:
Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026 pri Nova KBM d.d.
Vse udeležence prosimo, da izpolnite prijavnico oz. on-line prijavnico, ki jo najdete na naši spletni
strani www.skzp.si. Pošljete jo lahko preko e-pošte na tajnistvo@skzp.org ali po pošti na naslov
SKZP, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor. Prosimo, da ob prijavnici pošljete kopijo potrdila o plačilu, študenti
pa za izkazovanje statusa še potrdilo društva (šole), katere študent ste.
KOTIZACIJA
Udeleženci*
			
			
Upokojenci
			
			
Študenti **
			
			
Aktivni udeleženci
(nosilci delavnic)
			

-tridnevna udeležba pred 15. 5.
-tridnevna udeležba po 15. 5.

-enodnevna udeležba

-tridnevna udeležba pred 15. 5.

Člani****
225,00 €

Ne člani
245,00 €

90,00 €

100,00 €

255,00 €
170,00 €

280,00 €
190,00 €

-tridnevna udeležba po 15. 5.

200,00 €

220,00 €

-tridnevna udeležba pred 15. 5.

150,00 €

165,00 €

-enodnevna udeležba

70,00 €

-enodnevna udeležba

70,00 €

80,00 €

180,00 €

200,00 €

-tridnevna udeležba pred 15. 5.

150,00 €

165,00 €

-enodnevna udeležba

70,00 €

-tridnevna udeležba po 15. 5.

-tridnevna udeležba po 15. 5.

180,00 €

80,00 €

200,00 €
80,00 €

*Skupina udeležencev nad 10 oseb ima 10% popusta na kotizacijo. **Skupina študentov nad 10 oseb ima 10,00 EUR popusta
na kotizacijo za tridnevno udeležbo. Velja samo za prijave in plačila pred 15. 5.2018. Obvezna skupinska prijava. Vsi študenti
morajo ob prijavi priložiti potrdilo o aktivni vključenosti v študij v letu 2017/2018. ***Študenti z aktivno udeležbo imajo 10,00 EUR
popusta na kotizacijo. **** Člani društev v okviru SKZP.

NASTANITEV
Sobe rezervirate na naslovu: breda.einfalt@unitur.eu.
Za nosilce delavnic in predavatelje bo sobe rezerviral organizator.
Na voljo so namestitve v eno in dvoposteljnih sobah hotela Rogla ter v ¼ + 2 bungalovih Rogla.
Če naročate dvoposteljno sobo, poleg svojega imena in priimka napišite še, kdo bo z vami bival v sobi.
Nočitev z zajtrkom in večerjo (polpenzion):
bivanje 1 noč

bivanje 2 noči

42 €/osebo/dan

38 €/osebo/dan

1/1 soba v hotelu Rogla***

54 €/osebo/dan

50 €/osebo/dan

1/4+2 bungalov*** (najmanj 3 osebe)

38 €/osebo/dan

36 €/osebo/dan

1/2 soba v hotelu Rogla***

SLAVNOSTNA VEČERJA
V soboto zvečer organizator (SKZP) prireja slavnostno večerjo z glasbo in plesom, ki je namenjena vsem
udeležencem z rezervacijo. Zato vas vabimo, da se nam pridružite. Veselimo se prijetnega druženja z vami.
Cena slavnostne večerje je 28 €, za udeležence, ki imajo polpenzion v hotelu Rogla, pa je cena večerje 18 €.
Večerjo plačate organizatorju na TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026 pri Nova KBM d. d.

PROGRAMSKI ODBOR:

dr. Tamara Trobentar, predsednica
Ines Paravan, Aleša Sicherl, mag. Katja Rovšek Nikitovič

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Manuela Mežič, predsednica
Damijana Pipan, Boris Bole

DODATNE INFORMACIJE:

E: info@skzp.org, tajnistvo@skzp.org, Manuela Mežic
T: 041 572 443 Manuela Mežič
Priporočamo, da novosti o študijskih dnevih še naprej spremljate na: www.skzp.si
in www.facebook.com/SKZP.ORG/

PROMOCIJSKI MATERIAL

V času Študijskih dni lahko predstavite svoj promocijski material.
Za soglasje s strani SKZP in ceno pokličite 041/572-443 (Manuela Mežič)
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