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MOJI UČITELÉ SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE 



SIGMUND FREUD 

 Objev fenoménu  přenosu 
 Modely  psychiky  

topografický a strukturální 
model 

 Teorie nevědomí a její vliv 
na fungování lidské mysli  ( 
chybné výkony, nevědomé 
pocity viny) 

 Důraz na sexuální a 
agresivní komponenty v 
lidské psychice 

 Význam snu - význam 
symbolu  
 



MELANIE KLEINOVÁ  

 projektivní identifikace 
 paranoidně schizoidní a 

depresivní pozice  
 



MELANIE KLEINOVÁ 






KLADY A RIZIKA NAŠÍ PRÁCE 

 Největší klady a bohatství je nekonečná inspirace pacienty, 
dostáváme od nich tolik,jsme  jako tajní, mlčenliví  svědci jejich životů 
–vidíme lidskost, odvahu, pokus o blízkost, otevřenost. Často, když se 
podaří  terapie je úsilí odměněné  pocitem opravdovosti , větší 
spontaneity, rovnováhy a nalezení sebe sama. Je vzrušující 
napomáhat a pokoušet se hledat nové cesty, slova, věty  k 
nastartování a udržení terapeutické práce. 
 

 Velké pokušení a riziko je neutopit se - neschovat se v naší práci před 
životem a nežít vztahy a city pouze v profesi, mít práci jako náhražku. 
Společně s pocitem vlastní důležitosti a  moci nad druhými  je to 
největší riziko.  Všichni v pomáhajících profesích by měli projít  delší 
vlastní sebezkušenostní  terapií  a podle mého nejen skupinovou ale 
zejména individuální.  Co největší  měrou dbát o naše rodiny, koníčky 
a fyzickou kondici. 



ZARUČUJE  PSYCHOTERAPIE  DLOUHOVĚKOST ? 

   
   -    Jeffers ( 2001) zjistil že v letech 1953 -1982 byla úmrtnost psychoanalytiků 

mužského pohlaví v USA o 48 procent nižší než u celkové mužské populace.  Jinak 
řěčeno psychoanalytická dráha v USA je zárukou, že v daném roce má 
psychoanalytik  o polovinu menší šanci umřít než průměrný americký muž. 
Psychoanalytici mají podstatně nižší úmrtnost než ostatní lékaři , ačkoliv v případě 
psychiatrů ( což všichni tito  analytici také byli ) se úmrtnost oproti ostatním 
lékařským profesím zvyšuje. Tuto výsadu lze prozaicky vysvětlit tím, že výsada 
dlouhověkosti u psychoanalytiků může mít spojitost se sedavým, málo stresovým, a 
dobře chráněným povoláním.     

   
 -  Doidg podává vysvětlení, že k samotné dlouhověkosti přispívá samotná 

psychoanalýza. Psychoanalytici sami prošli velmi náročnou analýzou a mnohaletým 
výcvikem. Studie z Německa poukazují na to, že u psychoanalyticky léčených 
pacientů klesá počet návštěv u lékařů, klesá spotřeba léků, je menší výskyt 
hospitalizací. Je tedy možné, že psychoanalýza ( potažmo další psychoterapeutické 
směry) jakýmsi dosud nejasným způsobem modulují struktury propojené s systémy 
na regulaci stresu a imunity a s procesy stárnutí         

   



MARTIN BERGMANN  

 Martin Bergmann byl známý 
newyorský psychoanalytik a v 
Allenově filmu  Zločiny a poklesky 
roku 1989 příležitostně fušoval do 
řemesla hercům. 15.2 2014 by 
oslavil 101. narozeniny, zemřel 
nedlouho před nimi, letos 22. 
ledna. Z českého hlediska je 
zajímavý také tím, že se narodil v 
Praze. Ještě jako chlapec odešel 
(1919) se svými rodiči do Palestiny, 
a nakonec prožil většinu života v 
Americe. Jeho otcem byl Hugo 
Bergmann, narozený roku 1883, v 
Jeruzalémě, kde byl mimo jiné 
rektorem Hebrejské univerzity, 
kterou pomáhal založit. 



VĚČNÁ TÉMATA 

  LÁSKA  A  NENÁVIST 
                                                               

ODPUŠTĚNÍ 
                                                               

VDĚČNOST 
                                                                

ZODPOVĚDNOST 
                                                                 

SAMOTA 



LASKAVOST  HUMOR    PŘÁTELSTVÍ   ROZHOVOR 

                      IVAN PANENKA                 KRISTÍNKA PANENKOVÁ 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
http://www.lecbaduse.cz 
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