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1. OPIS
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z psychoanalitycznym podejściem klinicznym Jacquesa
Lacana na bazie komentarzy J. Lacana do przypadków z praktyki S. Freuda. Komentarze te można uznać za
formę superwizji pracy analitycznej Freuda, ukazującej gdzie Freud wykazał się wybitnym zmysłem klinicznym, a gdzie zbłądził w kierowaniu leczeniem. Pozwolą one uchwycić zarówno różnice w podejściu nie-psychoanalitycznym i psychoanalitycznym, jak i różnice w podejściu psychoanalizy freudowskiej i lacanowskiej.
Kurs kierowany jest do osób chcących udoskonalenia swojej praktyki w oparciu o psychoanalizę
lacanowską oraz do osób szukających odpowiedzi na ważne pytania kliniczne. W kursie mogą uczestniczyć:
studenci specjalizacji psychologii klinicznej, psychiatrii czy resocjalizacji; początkujący psychoterapeuci,
psychiatrzy czy psychoanalitycy, oraz osoby pracujące czy odbywające staż w instytucjach zdrowia psychicznego. W przypadku dużej liczby chętnych, preferowanymi uczestnikami kursu będą osoby posiadające
doświadczenie kliniczne. O przyjęciu na kurs decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.
Kurs przedstawi spojrzenie psychoanalizy lacanowskiej - inne niż spojrzenie psychoterapii - na typowe problemy kliniczne, takie jak m. in.: powód zgłoszenia się po pomoc, budowanie przeniesienia, kierowanie leczeniem, diagnoza różnicowa struktur klinicznych. Punktem wyjścia będą opisy przypadków z tzw. „wielkich
analiz” S. Freuda, przypadki paradygmatyczne, ukazujące podstawy symptomów, z którymi psychoanalityk
ma do czynienia w ramach trzech struktur klinicznych, jakie odróżnia psychoanaliza. Należą do nich: nerwica (histeria, nerwica natręctw, fobia), psychoza (paranoja, schizofrenia) czy perwersja. Przyjrzymy się
w szczególności temu jak w tych strukturach przedstawia się relacja podmiotu do Innego, tj. jego relacja do
pragnienia oraz jego pozycja wobec rozkoszy.
Krytyczne komentarze francuskiego psychoanalityka J. Lacana do freudowskich opisów przypadków z jednej strony pozwolą uczestnikom uchwycić geniusz kliniczny Freuda, a z drugiej strony podważyć
niektóre aspekty freudowskiej teorii i praktyki, wprowadzając w to miejsce inne ujęcie problemu. Komentarze te w oparciu o konkretne przykłady pozwolą podjąć zagadnienia diagnozy klinicznej i specyfikę tego
«leczenia mową», jakim jest psychoanaliza.
Zajęcia zakładają zarówno samodzielną pracę z tekstami Freuda i Lacana przez uczestników kursu,
jak i omawianie ich wspólnie z prowadzącymi w czasie zajęć. Prowadzący będą uzupełniać tę lekturę swoją
wiedzą teoretyczną odnośnie lacanowskiej siatki pojęć i doświadczeniem z praktykowania psychoanalizy
w gabinecie czy w instytucji zdrowia psychicznego.
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2. PROGRAM
Psychoanalityczne podejście do rozpoznania i leczenia nerwic
I. Nerwica histeryczna
II. Nerwica natręctw
III. Fobia
Psychoanalityczne podejście do rozpoznania psychoz i perwersji
IV. Psychozy
V. Perwersja

3. PROWADZĄCY
Kurs będzie prowadzony przez psychoanalityków lacanowskich z Kliniki Zdrowia Psychicznego METODA.
Zespół: Kinga Mucha, Marcin Piotrowski, Tomasz Strugała, Anna Wojakowska-Skiba, Jan Tkaczow.

4. KOSZTY
KOSZT KURSU WYNOSI 900 zł. Studenci (do 26 roku życia) oraz profesjonaliści, którzy przyjadą spoza
województwa Mazowieckiego mogą ubiegać się o obniżenie kosztu kursu do 700 zł.
Płatność jednorazowa, przelewem na konto do 10 lutego 2018 r.

5. ZAPISY I REKRUTACJA
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odpisanie na pytania z ankiety kwalifikacyjnej znajdującej
się do pobrania TU.
Ponieważ kurs dotyczy praktyki psychoanalitycznej a grupa nie będzie większa niż 14 uczestników z osobami, które się zgłoszą zostanie przeprowadzona rozmowa z prowadzącymi, decydująca o ostatecznym
zakwalifikowaniu. W wypadku osób spoza Warszawy może się ona odbyć za pomocą transmisji audio video.
Zapisy trwają do końca stycznia 2018. Wyniki zapisów zostaną ogłoszone 5 lutego. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają informację o przyjęciu na kurs i zostaną poproszone o dokonanie wpłaty na konto
bankowe. Osoby, które nie zostaną przyjęte na kurs otrzymają taką informację drogą mailową.

6. KALENDARZ SPOTKAŃ
10 sobotnich spotkań x 4h w godzinach 11:00 + 16:00
aktualny terminarz www.klinikametoda.pl/kurs
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7. DANE KONTAKTOWE
Klinika Zdrowia Psychicznego METODA
Warszawa, ul. Wspólna 61, lok 104, II piętro
info@klinikametoda.pl
+48 22 777 40 30
Nr konta do przelewu 59253000082060100578200001
W tytule prosimy napisać. KURS + imię i nazwisko uczestnika
www.klinikametoda.pl
www.facebook.com/klinikametoda

8. MAPKA DOJAZDU
PKiN

METRO
CENTRUM
DWORZEC
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10 minut
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METRO
POLITECHNIKA

przystanki tramwajowe

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Psychoanalityczne podejście do rozpoznania i leczenia nerwic

I. Nerwica histeryczna
Zajęcia m.in. na bazie trzech paradygmatycznych dla histerii przypadków i winiet z praktyki S. Freuda
(Dora; żona rzeźnika i młoda homoseksualistka). Wyjdziemy od przypomnienia, że dla Lacana istnieją
jedynie trzy podstawowe struktury psychiczne, różniące się mechanizmem, który je tworzy: wyparcie
w nerwicy, wykluczenie znaczącego w psychozie i zaprzeczenie w perwersji. Omówimy szerzej czym jest
wyparcie w nerwicy, jako wprowadzające radykalnie inny charakter tego, co nieświadome, a także to w jaki
sposób ww. mechanizmy wpływają na poczucie braku satysfakcji u podmiotu. Następnie, na podstawie ww.
materiału klinicznego przyjrzymy się temu, jakie ujęcie genezy i struktury histerii proponuje psychoanaliza
J. Lacana, która akcentuje takie jej rysy, jak: męska identyfikacja u kobiety; nieświadome zapytywanie
o tajemnicę kobiecości i macierzyństwa; przypieranie Mistrza do muru; pragnienie, aby pragnienie pozostało
nieusatysfakcjonowane oraz rewindykację falliczną. Pokażemy także konceptualną różnicę pomiędzy
histerią u kobiet i u mężczyzn.
Zajęcia 1 (4 godziny): Wprowadzenie do kwestii histerii i przypadek Dory
Lektury: S. Freud, „Fragment analizy pewnej histerii” w Dzieła t. VII pt. „Histeria i lęk”, Wyd. KR, Warszawa
2001 r.; J. Lacan, Seminarium III „Psychozy, rozdział XII cz. 3., PWN 2014 r.; J. Lacan, „Prezentacja na temat
przeniesienia” oraz wybrane fragmenty z innych seminariów Lacana w tłum. własnym prowadzącego.
Prowadzący: Anna Wojakowska-Skiba
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Zajęcia 2 (4 godziny): Przypadek młodej homoseksualistki
Lektury: S. Freud, „O psychogenezie pewnego przypadku żeńskiego homoseksualizmu”, w Dzieła t. II pt.
„Charakter a erotyka”, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996 r. oraz wybrane fragmenty z innych seminariów
Lacana w tłum. własnym prowadzącego. Prowadzący: Anna Wojakowska-Skiba
Zajęcia 3 (4 godziny): Sen żony rzeźnika
Lektury: S. Freud, opis snu pięknej żony rzeźnika z rozdz. IV. Zniekształcenie marzenia sennego, str. 139 – 142
w Dzieła t. I pt. „Objaśnianie marzeń sennych”, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007 r.; J. Lacan, „Kierowanie
leczeniem i zasady jego oddziaływania”, rozdział V cz. 1-8 w tłum. własnym prowadzącego.
Prowadzący: Jan Tkaczow

II. Nerwica natręctw
Zajęcia na bazie paradygmatycznego dla nerwicy natręctw przypadku, opisanego przez S. Freuda pod
nazwą „Człowiek od Szczurów”. Omówimy główny symptom w tej nerwicy, jakim jest wahanie, a także
kwestię ambiwalencji uczuć (miłość-nienawiść) i prokrastynacji. Na kanwie wybranych tekstów Freuda
oraz komentarza Lacana przeanalizujemy też męską relację do pragnienia i do seksualności, w tym kwestię
rozdwojenia obiektu, na kobietę kochaną i kobietę pragnioną. Na bazie tekstu Lacana „Indywidualny mit
neurotyka” przyjrzymy się zaś temu, w jaki sposób interpretacja pragnienia rodziców przekłada się na
perturbacje w życiu podmiotu. Tekst J. Lacana „Kierowanie leczeniem” pozwoli nam z kolei przeanalizować
kwestię relacji do fallusa, jaka stanowi problem dla mężczyzny w tej nerwicy.

Zajęcia 4 (4 godziny): Wprowadzenie do problematyki nerwicy natręctw i przypadek Człowieka od
Szczurów Lektury: S. Freud: „Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw” w Dzieła t. II pt.
„Charakter a erotyka”, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996 r.; J. Lacan: „Indywidualny mit neurotyka”, Wyd.
PWN, Warszawa 2015. Prowadzenie: Marcin Piotrowski, Jan Tkaczow
Zajęcia 5 (4 godziny): Wybrane zagadnienia z kliniki nerwicy obsesyjnej
Lektury: S. Freud: „Motyw wyboru szkatułek”, Dzieła t. X „Sztuki plastyczne i literatura”, Wydawnictwo
KR, Warszawa 2009 r.; J. Lacan, „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”, rozdział V cz. 13
w tłumaczeniu własnym prowadzącego. Prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba, Jan Tkaczow

III. Fobia
Zajęcia na bazie opisanego przez S. Freuda przypadku Małego Hansa oraz przypadku Emmy, z freudowskiego
„Zarysu teorii psychologii” z komentarzem J. Lacana z Seminarium VIII „Etyka psychoanalizy”. Na przykładzie
fobii 5-letniego chłopca, który bał się koni oraz fobii młodej kobiety przed wchodzeniem do sklepów,
przedstawimy jaką funkcję pełni obiekt fobiczny w tej najprostszej w swej formie nerwicy oraz jakie stanowi
on wsparcie dla niedomagającej funkcji ojca symbolicznego, regulującej relację dziecka z matką. Ponadto
przyjrzymy się temu, w jaki sposób rozpoznać czy podmiot neurotyczny rozwiązuje dla siebie problem lęku
poprzez wykształcenie fobii czy poprzez wykształcenie symptomu w nerwicy histerycznej i obsesyjnej wraz
z tym, jakie ma to konsekwencje w praktyce klinicznej.
Zajęcia 6 (4 godziny): Wprowadzenie do fobii i przypadek małego Hansa
Lektury: S. Freud, „Analiza fobii pięciolatka” w Dzieła t. VI pt. „Dwie nerwice dziecięce”, Wydawnictwo KR,
Warszawa 2000 r.; wybrane fragmenty z Seminariów IV – VI, VIII-XIV i XXI w tłum. własnym prowadzącego.
Prowadzący: Kinga Mucha
Zajęcia 7 (4 godziny): Przypadek Emmy oraz wybrane zagadnienia z kliniki fobii
Lektury: S. Freud, „Zarys naukowej psychologii” (tłum. koleżeńskie); J. Lacan, wybrane fragmenty
z Seminariów IV – VI, VIII-XIV i XXI w tłum. własnym prowadzącego.
Prowadzący: Anna Wojakowska-Skiba

Psychoanalityczne podejście do rozpoznania psychoz i perwersji

IV. Psychoza
Zajęcia w oparciu o dwie ilustracje kliniczne dotyczące psychozy: pierwsza z nich to opisany przez S. Freuda
przypadek Człowieka od Wilków, a druga to opis własny paranoi przez P. D. Schrebera. Omówimy te
przypadki w świetle komentarza Lacana, który podkreśla, że w psychozie panuje przeświadczenie, że Inny
bierze podmiot w używanie, nie dając mu spokoju. Przybliżymy lacanowską koncepcję genezy psychozy jako
związaną z mechanizmem wykluczenia znaczącego Imię-Ojca oraz związanymi z tym warunkami, w jakich
dochodzi do tzw. rozpętania psychozy. Ponadto zajmiemy się tym, jak psychoanaliza Lacana podchodzi do
relacji podmiotu psychotycznego do rzeczywistości (a tym samym jaki jest według psychoanalizy status
halucynacji), gdy twierdzi, że tym, co określa rzeczywistość jest związek podmiotu z jego nieświadomym.
Powiemy także o szczególności oferty psychoanalizy wobec tego czego doświadcza podmiot psychotyczny,
a w szczególności mechanizmu w ramach którego wyklucza się z dyskursu.
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Zajęcia 8 (4 godziny): Wprowadzenie do psychoz i przypadek Schrebera
Lektury: D. P. Schreber „Pamiętniki nerwowo chorego...”, Wyd. LIBRON, Kraków 2006 r. oraz S. Freud,
„O autobiograficznie opisanym przypadku paranoi” w Dzieła t. II pt. „Charakter a erotyka”, Wydawnictwo
KR, Warszawa 1996 r. oraz J. Lacan, Seminarium III „Psychozy”, PWN 2014 r., a także J. Lacan, „O kwestii
wstępnej wobec wszelkiego, możliwego leczenia psychozy”, wydawnictwo NLS „Psychoanaliza” nr 6/2015,
wybrane rozdziały. Prowadzący: Marcin Piotrowski, Tomasz Strugała, Jan Tkaczow
Zajęcia 9 (4 godziny): Przypadek Człowieka od Wilków i wybrane zagadnienia z kliniki psychoz
Lektury: S. Freud, „Z historii nerwicy dziecięcej” w Dzieła t. VI pt. „Dwie nerwice dziecięce”, Wydawnictwo
KR, Warszawa 2000 r. oraz wybrane fragmenty z seminariów J. Lacana dotyczące przypadku Człowieka od
Wilków. J. Lacan, Seminarium III „Psychozy”, PWN 2014 r., wybrane rozdziały, J. Lacan, „O kwestii wstępnej
wobec wszelkiego, możliwego leczenia psychozy”, wydawnictwo NLS „Psychoanaliza” nr 6/2015
Prowadzący: Marcin Piotrowski, Tomasz Strugała, Jan Tkaczow

V. Perwersja
Omówione zostaną zagadnienia teoretyczne związane z perwersją w oparciu o teksty Freuda i teksty Lacana,
który akcentuje fakt, że perwert oferuje się Innemu w używanie. Punktem wyjścia będzie rozumienie
perwersji u Freuda na podstawie jego eseju „Trzy rozprawy o teorii seksualnej” i teza Lacana o seksualności
człowieka, który w świetle psychoanalizy (Seminarium I) jest „polimorficznym perwertem”. Przedstawimy
tezę Lacana o użytku, jaki perwert czyni z fantazmatu (relacja do pragnienia) i o jego pozycji wobec rozkoszy;
poruszymy kwestię fantazji „Dziecko jest bite” oraz różnicy pomiędzy sadyzmem i masochizmem. Omówimy
także intrygującą lacanowską tezę wiążącą się z perwersją: „U świętej matki, syn perwert” (Seminarium
„Od Innego do innego”) oraz różnicę pomiędzy perwersją, nerwicą i psychozą.
Zajęcia 10 (4 godziny): Wprowadzenie do kliniki perwersji, różnica pomiędzy perwersją a nerwicą
i psychozą. Lektury: S. Freud: „Trzy rozprawy z teorii seksualności”, w „Życie seksualne”; S. Freud, „Dziecko
jest bite. Przyczynek do wiedzy o powstawaniu perwersji seksualnych” (1919); J. Lacan: „Seminarium I Pisma
techniczne Freuda”, lekcja z 2 czerwca 1954 r.; J. Lacan, „Seminarium IV Relacja z obiektem i struktury
freudowskie”, cz. 1. rozdziału VII. „Dziecko jest bite…” oraz wybrane fragmenty z innych seminariów i pism
Lacana, w szczególności „Od Innego do innego” w tłum. własnym prowadzącego. Prowadzący: Anna
Wojakowska-Skiba, Jan Tkaczow

Pytania logistyczne (harmonogram kursu, terminarz rozmów kwalifikacyjnych itp.) prosimy kierować do
pani Iwony Gajewskiej - info@klinikametoda.pl lub telefonicznie 22 777 40 30
Pytania merytoryczne dotyczące zwartości kursu lub lektur uzupełniających itp. prosimy kierować do
pani Anny Wojakowskiej-Skiba : anna.wojakowskaskiba@gmail.com
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