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BUN VENIT LA NEWSLETTERUL ASOCIAȚIEI EUROPENE DE
PSIHOTERAPIE CU OCAZIA CONGRESULUI ANIVERSAR ONLINE CU
NUMĂRUL 30

SPERANȚA PSIHOTERAPIEI PENTRU LUMEA NOASTRĂ AFLATĂ ÎN
PERICOL
Acest congres a fost organizat pentru tine. Este congresul tău, în cadrul căruia vei putea
interacționa cu colegii și alți profesioniști din domeniu și vei avea oportunitatea să îți
reîmprospătezi viața interioară. Vei fi în mijlocul unei comunității de oameni care gândesc ca
tine. Bucură-te de confortul apartenenței la această comunitate!
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Mesaj din partea Președintelui Asociației Europene de Psihoterapie
„Cum putem noi ca Psihoterapeuți să oferim SPERANȚĂ planetei noastre aflate în pericol,
precum și umanității? I-am invitat pe unii dintre cei mai înțelepți Psihoterapeuți să ne vorbească
și să ne ajute să abordăm această chestiune existențială în cadrul Congresului nostru
Aniversar cu numărul 30. Vom face ceea ce ne pricepem cel mai bine ca psihoterapeuți: vom
sta față în față cu problemele cu care se confruntă umanitatea, ne vom asculta reciproc, vom
vorbi și vom discerne, pentru ca în final să apară insight-ul, viziunea și speranța.”
Președinte Patricia Hunt, EAP, Coordonatorul Congresului

Aveți ocazia să interacționați unii cu ceilalți în cadrul unor grupuri de reflecție, în
fiecare zi, unde vă puteți exprima și împărtăți ideile și veți putea intra în
profunzimea și entuziasmul specific acestor experiențe
„Pe măsură ce lumea intră în această criză existențială, este vital să înțelegem cum poate
profesia noastră de psihoterapeuți să se asigure că abordează situația într-un mod holistic și
atent. Vom lua în considerare maniera în care filosofii existențialiști sunt capabili să dea sens
unor astfel de situații, fie ele create de politică, societate, alegeri personale sau catastrofe
naturale. Vom explora impactul pe care îl are distrugerea celor mai valoroase conexiuni ale
noastre cu lumea și sentimentul de pierdere a sensului care apare ca și consecință. Apoi vom
căuta să vedem cu ne putem ridica la nivelul acestor situații limită, cum ne putem transforma
și găsi modalități de a crește, în loc să fim anihilați de schimbarea radicală și de
transformarea globală care au devenit inexorabile.”
Professor Emmy van Deurzen, Keynote Speaker

Cu toții suntem invitați cu căldură să participăm la acest Congres de
Psihoterapie online alături de giganți ai Psihoterapiei. Pentru informații, bilete și
siteul Congresului: eap-hope.at
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Lectori principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irvin Yalom – ‚O chestiune de Viață și de Moarte: pentru noi și pentru Planetă‘
Emmy van Deurzen – ‚Depășirea Crizei Existențiale: A extinde orizontul uman.‘
Patricia Hunt – ‚Speranța Psihoterapiei pentru lumea noastră aflată în pericol‘
Professor Kyriaki Polychroni – ‚Există câte o fisură în orice lucru … pe acolo pătrunde
lumina.‘
Sue Daniel – ‚Toată lumea la bord!‘
Professor Renos Papadopoulos – ‚Aplicații psihoterapeutice în contexte umanitare.‘
Jessica Benjamin – ‚Numai unul rămâne în viață: Transformarea reactivității condiției
de supraviețuire.‘
Professor Alfred Pritz – ‚Fondarea și istoricul EAP‘
Tom Warnecke – ‚Vremuri în schimbare – care sunt implicațiile pentru practica
psihoterapiei?‘
Barbara Fitzgerald

IRVIN YALOM - O chestiune de Viață și de Moarte: pentru noi și pentru Planetă
„M-am născut în Washington D.C. pe 13 iunie 1931, având doi părinți care au imigrat
din Rusia (dintr-un orășel numit Celtz, aproape de granița cu Polonia), la scurt timp după
primul război mondial. Acasă pentru mine era orașul Washington – un apartament mic
deasupra magazinului părinților mei, la intersecția dintre străzile First și Seaton. În timpul
copilăriei mele, Washington-ul era un oraș segregat, iar eu trăiam în mijlocul unui cartier
sărac, cu oameni de culoare. Viața pe străzi era adesea periculoasă. În casă, lectura era
refugiul meu și, de două ori pe săptămână, mă aventuram într-o cursă îndrăzneață cu
bicicleta până la librăria centrală ca să îmi fac provizii. Mi-am început formarea medicală,
având deja decizia luată să merg la psihiatrie. Psihiatria s-a dovedit (și încă se dovedește) a fi
nesfârșit de interesantă, ceea ce m-a făcut ca întotdeauna să îmi abordez pacienții cu un
sentiment de curiozitate și uimire față de povestea care urma să se desfășoare. Cred că
trebuie construită câte o psihoterapie diferită pentru fiecare pacient deoarece fiecare are o
poveste unică. Pe măsură ce trec anii, această atitudine mă trimite din ce în ce mai departe
de centrul profesional al psihiatriei, care este motivat acum atât de mult de forțe economice,
în direcția diametral opusă față de cea menționată de mine – și anume un diagnostic dezindividualizant și uniformizant (bazat pe simptom), axat pe protocol, o terapie scurtă pentru
toată lumea. Primele mele scrieri au fost contribuții științifice la jurnale profesionale. Prima
mea carte, Teoria și Practica Psihoterapiei de Grup, a fost utilizată pe scară largă (700.000 de
copii) ca un text de formare pentru psihoterapeuți. Alte cărți au urmat – Psihoterapia
Existențială (o carte pentru un curs care la acel moment nu exista încă), Psihoterapie de Grup
pentru pacienții internați (un ghid pentru coordonarea grupurilor de pacienți internați în
spitalele de psihiatrie), Grupurile Encounter: Primele concluzii, o cercetare monografă, care
nu se mai tipărește. Apoi, într-un effort de a prezenta aspectele Terapiei Existențiale, m-am
îndreptat către stilul beletristic și, în ultimii ani, am scris cărți de povestiri de psihoterapie
(Călăul dragostei, Mama și sensul vieții – o colecție de povești reale și de ficțiune din
psihoterapie) și trei nuvele (Plânsul lui Nietzsche, Minciuni pe Canapea și Soluția
Schopenhauer).
3

EMMY VAN DEURZEN –,Depășirea Crizei Existențiale: A extinde orizontul uman.’
Emmy este filosof, consilier psihologic, psihoterapeut existențial și autor și speaker
internațional, care a lucrat cu oameni aflați în situații transformatoare de viață în ultimii
aproape 50 de ani. A publicat recent cea de-a 18-a carte a ei, intitulată Depășirea Crizei
Existențiale: Viața după calamitate. Cărțile ei, Paradox și Pasiune (Wiley, 2015) și
Psihoterapia și Căutarea Fericirii (Sage, 2009) sunt de asemenea relevante pentru această
conferință. Emmy este fondatoarea centrului Noua Școală de Psihoterapie și Consiliere
Existențială și Academia Existențială în Londra, unde luccrează și în practica sa privată –
Dilemma Consultancy.
PATRICIA HUNT – ‚Speranța Psihoterapiei pentru lumea noastră aflată în pericol‘
Patricia Hunt este Președintele Asociației Europene de Psihoterapie și Președinta
Congresului Aniversar EAP 30. Ea este psihoterapeut, consultant și expert cu mai bine de 30
de ani de experiență clinică în sectoarele sănătate publică, național și educație superioară. Sa specializat în aceste domeniu în urma contribuției sale la Dezastrul din Hillsborough din
1989. A fost Directorul unui mare centru de psihoterapie și consiliere din Universitatea din
Nottingham, pentru studenții și personalul din educație din campus. A fondat și coordonat un
nou serviciu de psihoterapie și consiliere în campusul Universității Internaționale din Ningbo,
China. Ea joacă un rol major în dezvoltarea și extinderea EAP, precum și în dezvoltarea
profesiei independente de Psihoterapeut.
PROFESSOR KYRIAKI POLYCHRONI – ‚Există câte o fisură în orice lucru … pe acolo
pătrunde lumina.‘
Kyriaki Polychroni este Psihoterapeut de grup și în psihoterapia sistemică de familie,
cu o specializare în EFT (Emotionally Focused Couple Therapy). Ea are o vastă experiență
de clinician, precum și membru al Consiliului Științific al Institutului Anthropos din Atena.
Kyriaki a fost președintele Asociației Europene de Terapie de Familie (EFTA) – și membru
fondator al Asociației. A jucat un rol foarte important în networkingul și învățarea reciprocă
între formatorii Terapiei de Familie din Europa, iar în 2016 a primit un Premiu pentru
Contribuția sa de excepție în Terapia de Familie în Europa și a fost numită Președinte Onorific
al Camerei EFTS a Insititutelor de Formare (EFTA-TIC). A fost recent selectată ca membru al
Consiliului de Directori ai Centrului Internațional de Excelență în Terapie Focusată pe Emoții
(ICEEFT). Este fost Vice-Președinte al ramurii naționale a EAP, membru fondator al Asociației
Elene de Terapie Sistemică (ELESYTH). De asemenea este membru fondator al Regristrului
Național American al Psihoterapeuților de Grup Certificați, și membru al Asociației Americane
de Psihoterapie de Grup.
SUE DANIEL – ‚Toată lumea la bord!‘
Sue Daniel este psihoterapeut individual și de grup, binecunoscută pentru
specializarea sa în psihodrama, teoria rolurilor, sociometrie și sociodramă. Coordonează
frecvent workshopuri și seminarii în diverse țări și în multe contexte. Este fondatoarea
Institutului de Psihodramă din Melbourne, al Societății de Psihodramă Moreno și al Consiliului
Australian și Aotearoa (NZ) de Psihodramă, precum și un mare contributor la comisiile
internaționale de psihoterapie și psihodramă din 1980. Este de asemenea un autor prolific în
special în domeniul aplicării Teoriei Rolurilor și a Psihodramei.
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PROFESSOR RENOS PAPADOPOULOS – ‚Aplicații psihoterapeutice în contexte umanitare.‘
Renos K. Papadopoulus este Profesor de Psihologie Analitică în Departamentul de
Studii Psihosociale și Psihanalitice, Director al Centrului pentru Traumă, Azil și Refugiați, al
programelor post-universitare de Consiliere a Refugiaților, membru al Centrului pentru
Drepturile Omului, al Rețelei pentru Justiția Tranzițională și al Hub-ului pentru Criză și Conflict
Armat, toate ale Universității din Essex, precum și Psiholog clinician onorific și psihoterapeut
sistemic de familie al Clinicii Tavistock. El are o practică curentă de Psiholog Clinician,
Terapeut de Familiei și Psihanalist Jungian, și și-a petrecut mare parte a vieții sale
profesională formând și supervizând specialiști în aceste trei arii.
Ca și consultant pentru numeroase organizații, a lucrat cu refugiați, persoane torturate,
traficate și alți supraviețuitori ai violenței politice și a dezastrelor din multe țări. Publicațiile sale
au fost traduse în 16 limbi. Recent a primit din partea Asociației Europene de Psihoterapie de
Familie premiul pentru Contribuții excepționale în domeniul Terapiei Sistemice și de Familie,
din partea Universității din Essex, premiul pentru cel mai bun Impact Internațional în
Cercetare, precum și din partea a două Fundații mexicane premiu pentru lucrul său de
excepție cu copii și familii vulnerabile din Mexic.
JESSICA BENJAMIN – ‚Numai unul rămâne în viață: Transformarea reactivității condiției de
supraviețuire.‘
Jessica Benjamin este psihanalist, cunoscută pentru contribuțiile sale în gândirea
psihanalitică și socială. În prezent este psihanalist practicant în New York, membru al
Programului post-doctoral al Universității din New York pentru Psihanaliză și Psihoterapie și al
Centrului Stephen Mitchel pentru Studii Relaționale.
Jessica Benjamin are contribuiții origianle în domeniul psihanalizei relaționale, a teoriilor
intersubiectivității, a studiilor de gen și despre feminism, așa cum sunt ele corelate cu
psihanaliza și societatea. Este cunoscută pentru ideile sale atât în arie dezvoltării umane
precum și în domneiul socio-politic.
PROFESSOR ALFRED PRITZ – ‚Fondarea și istoricul EAP‘
Profesorul Alfred Pritz este fondatorul și coordonatorul Univeristății Private Sigmund
Freud, acreditată în 2005, care este într-o continuă creștere și expansiune (Filiale ale ei:
Paris, Linz, Berlin, Milano, Ljubljana). Este membru fondator și președinte al Consilului
Mondial pentru Psihoterapie, precum și membru fondator și secretar general al EAP. Primele
trei Congrese Mondiale de Psihoterapie din Viena au fost organizate de el și a fost coorganizator al Congreselor Mondiale din Buenos Aires, Beijing, Sydney și Durban. Este un
editor și autor activ al numeroase cărți și articole profesionale.
TOM WARNECKE – ‚Vremuri în schimbare – care sunt implicațiile pentru practica
psihoterapiei?‘
Tom Warnecke este psihoterapeut Gestalt, cu o specializare cu David Boadella și are o
practică de psihoterapie și supervizare în Londra. A lucrat în servicii statutare de sănătate
mintală, ca educator pentru diferite cursuri de psihoterapie și supervizare, și a dezvoltat o
abordare relațional-somatică a traumei. Munca sa se bazează pe perspective psihofiziologice
și psihodinamice, iar publicațiile sale includ capitole de carte, articole de jurnal precum și
cartea, The Psyche in the Modern World - Psychotherapy and Society (Karnac 2015).
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El este fost vicepreședinte al Consiliului britanic pentru psihoterapie (UKCP), a ocupat diverse
roluri în EAP și este în prezent secretar general adjunct al EAP. Pandemia Corona a accelerat
foarte mult schimbările în practica psihoterapiei, cum ar fi „terapia online”, de exemplu.
Încălzirea globală va avea probabil, de asemenea, un impact asupra modurilor în care
lucrăm. În paralel, asistăm la renașterea din secolul 21 a dinamicii de polarizare, de exemplu
despre refugiați, „Brexit” sau vaccinare, în societățile în care lucrăm, care de prea multe ori
polarizează și rup conexiunile de familie, prietenie sau comunitate. Ar trebui noi să ne
resemnăm în fața distrugerii și a întunericului în legătură cu astfel de situații sau există
speranță, și poate chiar oportunități, pentru domeniul nostru și munca de care ne pasă?
BARBARA FITZGERALD
Barbara este psihanalist, psihoterapeut, terapeut sistemic, trainer și supervizor
înregistrat cu un cabinet privat în Dublin. După ce a lucrat în spitale, instituții clinice și private
pe o perioadă de patruzeci de ani, ea și-a adus cunoștințele clinice în predarea în universități
și instituții de învățământ din Irlanda și Europa și a prezentat la multe conferințe
internaționale. Ea a fost implicată în proiectarea, livrarea și recunoașterea multor cursuri de
formare pentru psihanaliști și psihoterapeuți și a lucrat ca și consultant de formare pentru
organizații și companii atât din sectorul privat, cât și din sectorul public din Irlanda. Este
membru fondator al Confederației Europene a Psihoterapeuților Psihanalitici (ECPP) și fostul
președinte al acesteia (2012-2016) și în prezent este membru al Consiliului. Ea este expert
internațional în psihanaliză în cadrul Comitetului pentru Standarde de Formare (TAC) al
Asociației Europene pentru Psihoterapie (EAP). Ea a fost președinte al Consiliului Irlandez
pentru Psihoterapie (ICP) și este recent fost președinte al secțiunii Psihanalitice a ICP.

eap-hope.at

Puteți vedea din cele de mai sus ce Congres important va fi acesta. Dă-ți timp pentru a îți
face plinul și bucură-te de entuziasmul experienței. Congresul oferă și 15 ore de Formare
Profesională Continuă relevante și actualizate.

Congresul nr.30 al EAP
12-13 martie 2022
Transmis în direct de la Universitatea Sigmund Freud

Puteți găsi programul aici și puteți cumpăra biletele de aici.
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https://www.facebook.com/EuropeanAssociationForPsychotherapy/

Cum poți să contribui la Informațiile pentru membrii EAP / Newsletter
Grupul de marketing EAP (EAPMG) vă solicită contribuția activă la Newsletterul EAP.
Vă rugăm să descărcați informații despre Newsletter Policy și un document care oferă toate
instrucțiunile despre formatarea contribuțiilor dvs. (instructions about formatting of your
contributions)
Adresa noastră de e-mail pentru trimiterea contribuțiilor: news@europsyche.org.
IMPORTANT: informațiile sau articolul dvs. vor avea probabil mai mult de 80 de cuvinte.
Vă rugăm să furnizați o adresă URL sau un link Read-more, care să facă legătura către
întreaga informație publicată online.
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