
Inštitút psychoterapie a socioterapie, Levočská 3, Bratislava
Vás pozýva na 

trojdňový intenzívny tréning pre lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších terapeutov  
pracujúcich s onkologickými pacientmi

Mentálna a spirituálna psycho-onkológia, základný stupeň
Dátum a miesto: 7. – 9.2. 2020 v Bratislave (konkrétne miesto bude upresnené)

Lektor: Martin Rösch

Počas týchto troch dní sa oboznámime s profesiou psycho-
onkológov, od tradičného pojatia  (prepojenie telo/
myseľ), ktoré rozšírime o ďalšie koncepčné rámce z oblastí 
fyziológie, energetiky, emócií, spirituality. 

Oboznámime sa s hlavnými princípmi a prístupmi tejto 
práce: PCA – prístup centrovaný pacientom, dôvera, 
pacientovo vlastné prežívanie, projekcie a protiprojekcie, 
etické aspekty, autenticita.

Naučíme sa pozorovať reprezentácie a používať sadu 
nástrojov, ako mediácia, meditácia a migrácia, a to v rámci 
hlavného konceptu: nasledovať tok, pohyb.

Oboznámime sa so základmi klinickej hypnózy a rozdielmi 
medzi hypnózou a meditáciou, tiež sa oboznámime 
s indukciou. 
Naučíme sa techniku na cieľ orientovanej, sprevádzanej 
meditácie/hypnózy (dar, relaxácia, redukcia stresu 

a anxiety), techniku imaginatívneho putovania telom, 
použite Ericksonovho konceptu. 

Budeme sa zaoberať efektívnou a  toxickou klinickou 
komunikáciou (placebo a nocebo efekt), technikou na 
zvládanie akútnej anxiety a stresu, základmi energetickej 
práce a inými somatickými témami (načúvanie telu), ako aj 
identifikáciou vlastných a cudzích záťaží.

Budeme sa tiež zaoberať kognitívnymi technikami, ako 
sú verbálne požiadavky, korektívny prenos, definovanie 
životnej misie, postup analýzy udalostí a prisúdenie ich 
zmysluplnosti.

Oboznámime sa s projektívnymi technikami kresby 
a maľby a ich prepojení s podvedomím.
Tiež sa oboznámime so symbolmi a obrazmi a ich 
významom v rámci komunikácie s podvedomím.

Cena: 200 EUR
Jazyk: Angličtina, preklad do slovenčiny je zabezpečený

V cene je občerstvenie počas prestávok, raňajky, obedy, večere a ubytovanie nie sú v cene tréningu.
Kontakt: office@socioterapia.sk

Narodil sa 1958 v Kostnici v Nemecku.
• 1982 MBA – Master of Business Administration (obchod 

a psychológia), Univeristät Mannehim a California State University, 
Long Beach

• 1983 – 2010 pracoval v zdravotníctve, najmä v oblasti radiačnej 
onkológie a onkológie a prednášal na mnohých medzinárodných 
onkologických konferenciách približne v tucte krajín

• 2004 – 2005 absolvoval výcvik v rodinných konšteláciách v Nemecku
• 2010 – 2013 absolvoval výcvik v hypnóze a práci s energiami v Indii, 

USA a Izraeli
• 2013 dodnes pracoval a pracuje ako psycho-onkológ v Bombaji, 

Bochumi, Mannheime a v súcasnosti Kostnici

“Som vďačný mojim pacientom, ktorí mi často dávajú toľko dôvery. Opäť 
a opäť som fascinovaný tým, koľko vhľadu a porozumenia sa dá získať 
z nášho podvedomia  a aké východiská pre udržateľné liečenie každý 
z nás v sebe ukrýva.“ (MR)

“Mojou úlohou je iba byť zrkadlom. Veľmi sa usilujem nasledovať pohyby 
duše pacienta – dalo by sa tiež povedať nechať sa viesť jeho podvedomím 
– a nechcieť nič, skutočne nič, tvoriť mojim egom.” (MR)
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