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Vzdelávací program

Koncentratívna pohybová terapia (KPT)

Charakteristika metódy KPT. Koncentratívna pohy-
bová terapia (KPT) je hlbinne orientovaný psychoterape-
utický smer, ktorý rozvinuli v nemecky hovoriacich kraji-
nách na základe praxe a prístupu Elsy Gindler teoretici
a praktici metódy (Stolze, Gräff, Hochgerner). Táto me-
tóda patrí k prepracovaným a účinným psychoterapeutic-
kým postupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fun-
dovaných psychoterapií sa odlišuje prácou s telesným pre-
žívaním v štruktúrovaných pohybových ponukách, ktoré sú
východiskom pre žiadúce zmeny v živote pacientov (klien-
tov) – redukcia až vymiznutie neurotických a psychosoma-
tických symptómov, postojové zmeny, hlbšie zmeny osob-
nosti, zmeny životného štýlu, zmeny vo vzťahoch a v rodin-
nom živote napomáhajúce duševné zdravie. Metóda bola
vyvinutá v prostredí psychosomatických kliník pre dospe-
lých, našla však aj uplatnenie pre prácu s deťmi, rodinami

a pacientmi s psychózou. S metódou je možné pracovať v
terapeutickej skupine, ako aj v individuálnej psychoterapii.

Dôležitou indikáciou pre KPT sú krátke terapie (indivi-
duálne, resp. skupinové) s cca 20 sedeniami a krízové inter-
vencie. KPT však umožňuje aj dlhotrvajúcu liečbu, ktorá
vedie k zmenám v štruktúre osobnosti. KPT je obzvlášť in-
dikovaná pri liečbe psychosomatických pacientov, pretože
priamo pracuje s telesným prežívaním – reflektuje jeho psy-
chopatológiu a kreuje u pacientov (klientov) telesné preží-
vanie bez psychopatologických fenoménov. KIP je vhodná
aj pre pacientov s menej rozvinutou schopnosťou intros-
pekcie (pomáha ju utvárať!) a rovnako pre ľudí so silne
intelektualizovanu obranou.

(pokračovanie na strane 240)

Koncentratívna pohybová terapia (KPT)

(pokračovanie zo strany 225)

Vzdelávanie KPT terapeuta prebieha systémom skupi-
nových seminárov, ktoré majú v úvode výcviku v KPT zá-
žitkový charakter, čo je zamerané na oboznámenie sa s me-
tódou formou zážitku na sebe. Po absolvovaní zážitkovej
časti výcviku frekventanti absolvujú blok špeciálnych se-
minárov zameraných na teóriu, metodológiu, indikácie me-
tódy v rôznych nozologických okruhoch. V závere vzdelá-
vania je vyhradený priestor pre supervíziu frekventantov
v ich začínajúcej praxi s metódou. Znalosti, ako aj prak-
tické zručnosti sa podporujú štúdiom odbornej literatúry.
Práca s KPT vyžaduje veľké spektrum afektívnej rezonan-
cie, schopnosti s porozumením sprevádzať pacienta jeho
prežívaním, preto by kandidáti mali podporovať vlastný
osobnostný vývoj, pričom je nevyhnutná aj skúsenosť zá-
žitku na sebe v individuálnej psychoterapii, ktorá tvorí ne-
oddeliteľnú súčasť vzdelávania.
Po absolvovaní úvodnej skupinovej zážitkovej časti vý-

cviku nasleduje v systéme vzdelávania kandidátsky rozho-
vor, po uskutočnení ktorého je kandidát oprávnený začať
s vlastnými prípadmi pod supervíziou – svoju prax perma-
nentne obohacuje vedomosťami a praktickými zručnosťami
nadobúdanými v priebehu celého výcviku. Vzdelávanie sa
ukončuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby
kazuistickej štúdie a preukázania dostatočnej psychotera-
peutickej kompetencie vo vedení terapeutickej skupiny.

Úspešné absolvovanie celého vzdelávacieho programu
v rozsahu, ktoré sa kryje s požiadavkami SPS umožňuje zá-
pis do Zoznamu psychoterapeutov v SR. Metóda je uzná-
vaná aj Rakúskou psychoterapeutickou spoločnosťou a je
akreditovaná rakúskym ministerstvom zdravotníctva (pre-
pláca ju zdravotná poisťovňa). Analogickú pozíciu má v Ne-
mecku. Od roku 2002 existuje aj Európska spoločnosť pre
KPT so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá zastrešuje národné
spoločnosti (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko,
Taliansko) a reprezentuje KPT v EAP. Certifikát v tejto
metóde umožňuje získať Európsky certifikát v psychotera-
pii.
Na Slovensku existuje od roku 2000 Slovenská spoloč-

nosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu (SSKPT), ktorá
hlavne organizuje vzdelávanie v KPT (pozri). Lektori, ktorí
vedú semináre, sú psychoterapeuticky vzdelaní lekári, kli-
nickí psychológovia a iní s bohatou praxou v KPT.
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