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Vzdelávacie spoločnosti

Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

Katatýmne imaginatívna psychoterapia (ďalej KIP) je hl-
binne psychologicky fundovaná psychoterapeutická metóda,
ktorú rozvinul H. Leuner. Táto metóda patrí k najlepšie
prepracovaným a najúčinnejším psychoterapeutickým po-
stupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fundovaných
psychoterapií sa odlišuje imagináciami, ktoré terapeut u pa-
cienta podnecuje a v ktorých ho sprevádza. V nich sa – po-
dobne ako v nočných snoch – prejavujú v symbolickej rovine
nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné
štruktúry. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú pacienta
k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Te-
rapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej

situácie využiť diagnsticky aj terapeuticky. O KIP je možné
povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou
symbolov.
Dôležitou indikáciou pre KIP sú krátke terapie s 15–20

sedeniami a krízové intervencie. KIP však umožňuje aj dl-
hotrvajúcu liečbu, ktorá vedie k zmenám v štruktúre osob-
nosti. KIP je obzvlášť indikovaná pri liečbe psychosoma-
tických pacientov, pretože v symbolizácii je možné uskutoč-
niť dôležitý medzikrok medzi telesnými pocitmi a emóciami.
KIP je vhodná aj pre pacientov s menej rozvinutou schop-
nosťou introspekcie a rovnako pre ľudí so silne intelektuali-
zovanu obranou.

KIP sa člení na základný, stredný a vyšší stupeň a vďaka
svojej jasnej štruktúre je didakticky dobre prístupná.
Vzdelávanie KIP terapeuta prebieha systémom seminá-

rov, v ktorých frekventanti cvičia v dvojiciach alebo tro-
jiciach s následným rozborom v skupine pod vedením lek-
tora. Na tomto základe sa rozvíja diferencované terapeutické
sprevádzanie. Znalosti, ako aj praktické zručnosti, je po-
trebné dopĺňať štúdiom literatúry a kontinuálnou teoretic-
kou a praktickou prácou v supervíznych skupinách.
Práca s KIP vyžaduje veľké spektrum afektívnej rezo-

nancie, vcítenia, schopnosti s porozumením sprevádzať pa-
cienta jeho prežívaním. Preto by kandidáti mali podporovať
vlastný osobnostný vývoj, pričom je nevyhnutná individu-
álna alebo skupinová skúsenosť prostredníctvom zážitku na
sebe.
Lektori, ktorí vedú semináre, sú psychoterapeuticky

vzdelaní lekári a psychológovia s bohatou praxou v ima-
ginatívnej psychoterapii.

Štruktúra vzdelávania a hodinové zastúpenie jednotli-
vých častí:

• Metodológia a zážitok na sebe: 340 hod

• Teoretické vzdelávanie: 200 hod.

• Supervízia: 200 hod, 10 krát aktívna účasť (predloženie
vlastného prípadu), povinnosť – je potrebné predložiť
minimálne 5 prípadov

• Individuálna sebaskúsenostná terapia: 150 hod.

• Praktikum psychoterapeutickej práce: 600 hod

• Spolu: 1 490 hod.

Podrobnejšie informácie o vzdelávaní a výcviku sú uve-
dené na web stránke spoločnosti: www.sskip.szm.sk

Kontakt:

PhDr. E.D. Uhrová, PhD., predsedkyňa SSKIP,
Lazaretská 11, 811 08 Bratislava.
Tel/fax: +421 2 52961943
e-mail: sskip@stonline.sk




