V angličtině concieve, vyjadřuje současně a) počít i b) myslet, mít představu. Vystihuje tvořivý akt plodného páru, jeho hmotnou
i symbolickou rovinu. K početí dochází „v rámci sexuální hry, ve vzájemné touze ženy a muže, navzdory všem překážkám,
klopýtnutím a nedorozuměním. Jde o zcela odlišné pojetí než je laboratorní vědecké rozmnožování gamet, jehož cílem je
vyrobení dokonalé bytosti v dobrém zdravotním stavu se správnou genetickou výbavou. Psychoanalýza může doprovázet
příchod nedokonalé lidské bytosti na svět, bytosti která je v zajetí rodičovských přehmatů, která se dokáže vyvíjet navzdory
omylům svých rodičů. Bez ohledu na to, zda proces změny povede ke zplození dítěte nebo nepovede, nabízí psychoanalýza
možnost vrátit do rozmnožování vztahovou rovinu, zabývat se touhou partnerů, touhou jeden po druhém, touhou po smyslu,
po mužském a ženském elementu, touhou dát všemu pevný tvar (Desjardins-Simon, 2015).

PROGRAM:
1) Dana Koryntová, Kateřina Jarolímková - Psychosomatické a somatopsychické
souvislosti sterility a její proměny v čase.
MUDr. Kateřina Jarolímková pracuje v Privátní gynekologické ambulanci, Praha 6.
MUDr. Dana Koryntová, CSc., vedoucí lékařka Centra asistované reprodukce Pronatal Plus, Praha 6, dále působí na Gynekologicko-porodnické
klinice Všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2.

2) Slavoj Titl - Láska a vztahy u párů a rodin s tématem neplodnosti. Perspektiva
interakční, párového a rodinného propojení /teorie link-u.
PhDr. Slavoj Titl pracuje jako psychoanalytik a párový terapeut v soukromé praxi. Je jedním ze zakládajících členů institutu pro
psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii – IPPART.

3) Markéta Rokytová - Psychologická témata u neplodných párů? (perspektiva
psychických reakcí, adaptace, zvládání, psychických a existenciálních dilemat)
PhDr. Markéta Rokytová působí v soukromé psychologické praxi, spolupracuje s centrem reprodukční medicíny Gest, je lektorkou výcviku
integrace v psychoterapii.

4) David Holub - Psychoanalytický komentář k psychogenní neplodnosti a asistované
reprodukci. Podíl vnitřních reprezentací, fantazií a objektních vztahů na neplodnosti.
MUDr. David Holub, Ph.D. pracuje jako psychiatr, kandidát psychoanalýzy, psychoterapeut v soukromé praxi a Psychosomatické klinice, Praha 6.

Cena:

do 31. 3.
1500,-Kč
od 1. 4.
1800,-Kč
Čas konání semináře: sobota 22.4. 2017 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání:
Web:
Přihlášky zasílejte na:

Akademický klub Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2.
www.lf1.cuni.cz/akademicky-klub

IPPART@email.cz

