Zpráva z kongresu IAAP v Kjotu 2018
Martin Skála

Kongresu IAAP se z ČSAP zúčastnili tři lidé – Martin Skála, Vít Hoigr a Vlado Šolc, který u nás započal
analytický výcvik, ale přestěhoval se do USA a ukončil jej u CSJA.
Jako obvykle se na kongresu konal Delegates Meeting IAAP, tedy něco jako valná hromada této
společnosti, na které se podávají výroční zprávy a schvalují změny. DM se zúčastnil Martin Skála
s hlasovacím právem ještě naposledy za Individuální členy IAAP, příště již za ČAAP. Hlavními zprávami
jsou:












Přijímání nových členů a institutů:
ČAAP byla přijata jako Non-Training Group IAAP
Tomáš Holcner byl přijat jako Individual Member IAAP
Změny ve vedení IAAP:
Tom Kelly se rozloučil se svou prezidentskou funkcí a prezidentkou IAAP se stala Marianne
Müller
Novým President-Elect byl zvolen Toshio Kawai (protikandidátkou mu byla Angela Connolly)
Více prezidenty se stali Misser Berg a George Hogenson
Honorary Secretary se stal tuším Martin Schmidt (SAP), tím si ale nejsem zcela jist
Další informace:
Příští kongres IAAP se bude konat ve Vídni v roce 2019
Mírné úpravy Etického kodexu
Bylo upozorňováno na změny v pravidlech pro routery, které by snad měly být obsaženy již
v současném handbooku

Za naši skupinu jsem se zúčastnil setkání předsedů Evropských společností, kde se řešil zejména
nadcházející Evropský kongres v Avignonu v roce 2018 - www.jungeuropeancongress.org
Dále jsem byl přítomen na setkání Developing Groups a Router Groups ze střední Evropy, které se
naposledy konalo s Marianne Müller.



Na setkání byla podporována spolupráce mezi skupinami v rámci regionů a všichni byli
vyzýváni, aby co nejvíce využívali analytiků, supervizorů a lektorů z okolních zemí
V Čechách máme tedy dvě skupiny – ČSAP a ČAAP, při čemž
o ČSAP poskytuje psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP a zároveň
zůstává Developing Group a tím pokračuje v zaštitování programu routerů IAAP v ČR.
Tedy stejně jako tomu bylo doposud.
o Nově vzniklý spolek ČAAP byl na kongresu v Kjotu schválen jako Non-Training
Group IAAP, jehož členy mohou být pouze IM IAAP, kteří budou připravovat
training program a usilovat o přijetí jako training group. Po přijetí jako Training
Group a otevření výcviku ČAAP, který bude poskytovat výcvik nad rámec výcviku
ČSAP, doplněný o požadavky IAAP, a jeho absolventi obdrží mezinárodně platný
certifikát analytika IAAP.





Mluvil jsem s Marianne Müller o změně názvu ČAAP na ČIAP (Český Institut Analytické
Psychologie), drobných změnách stanov a etického kodexu.
Martin Schmidt převzal po Marianne Müller roli koordinátora pro Central Europe Groups
ČSAP byla pozitivně hodnocena za uspořádání supervizního kurzu a za aktivní přístup a rozvoj
v rámci IAAP. Neměl by být žádný závažný problém v přijetí ČAAP jako Training Group na
příštím kongresu.

Na konferenci jsem se rovněž měl možnost vidět s řadou našich zahraničních lektorů: V. Kast, I.
Riedel, J. Rasche, J. Hill, J. Wiener, G. Sauer atd. Luigi Zoja zrevidoval svou knihu Soumrak otců.
Seznámil jsem se tam s energickou starší dámou Joan Chodorow, která jezdí do Česka jako lektorka
TANTER - taneční terapie, příště zde bude v roce 2018. Velmi pozitivně mluvila o této skupině

Mnoho příspěvků porovnávalo analytickou psychologii s budhismem, jógou atd. (např. Joe Cambray,
I. Riedel … ). Zajímavé byly také mnohé interpretace I-Tingu (H. Shen), východních pohádek (Y. Lee, S.
Toyoda) a mýtů (S. S. Liuh – child god Nezha), zejména i proto, že zazněly od příslušníků daných
kultur. H. Abramovitch a J. Wiener se věnovali tématům mezikulturální analýzy a supervize. Pro mě
bylo zajímavé srovnání mého příspěvku s W. Colmanem, neboť jsme rozvíjeli podobná východiska. A.
J. Cwik měl rovněž zajímavou přednášku, analyzující ono třetí v analytickém poli, jako holubici mezi
králem a královnou z Rosaria. Z dalších přednášek mě zaujal Tom Singer a jeho analýza Donalda
Trumpa, Vlado Šolc a jeho Dark Religion, Sylvestre Wojtkowski a jeho analýza graffiti a Banksyho
umění jakožto animy urbis. Nadace Philémon představovala připravované tituly, mezi nimiž mě
nejvíce zaujaly Jungovy poznámky ke knize Aurelie od G. de Nerval, a záznamy z analýzy Ch. Morgan,
plné jejích obrázků, rovných Červené knize v ženském provedení.

Na kongresu bylo velmi příjemné, že všichni účastníci dostali na USB flashce podklady, proto
přednášky již budou k dispozici v elektronické knihovně ČSAP pro interní vzdělávací účely. Jejich
revidovaná verze by pak měla vyjít ve sborníku.

Děkuji ČSAP za příspěvek za poskytnutí možnosti reprezentovat obě naše společnosti, ČSAP i ČAAP,
na tomto mezinárodním kongresu. Doufám, že to přispěje našemu dalšímu rozvoji v mezinárodním
analytickém společenství IAAP. Rovněž pro mě byla zajímavá první zkušenost s jinou kulturou, při
které jsem ocenil svobodu a individualitu, kterou jako Evropan cítím při svém krátkém setkání
s Japonskou kulturou, kterou jsem vnímal jako daleko kolektivnější.
Zážitkem byly i chrámy šintoistické a budhistické. Kulturně mi byly daleko bližší budhistické chrámy,
do kterých se často procházelo bránou mezi dvěma hněvivými božstvy, aby člověk cestou středu
mohl dosáhnout klidu mysli, symbolizovaného Buddhou uvnitř na oltáři. Šintoistické chrámy, často
zasvěcené různým zvířatům, vyvolávaly velmi animistické asociace a zvláštní archaické pocity.

