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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
přijměte naše srdečné pozvání na 7. mezinárodní konferenci Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (PBSP®),
která se uskuteční ve dnech 26. – 29. září 2019 v Praze.
V roce 2019 si připomínáme 90. výročí narození Alberta Pessa a Diane Boyden-Pesso, spolutvůrců PBSP. Ve stejném
roce rovněž uplyne právě deset let od poslední mezinárodní PBSP konference, konané v Amsterdamu. Konečně, česká
PBSP komunita si připomene, že před dvaceti lety byl otevřen první výcvik v PBSP psychoterapii v České republice.
Všechna tato výročí se nám stala inspirací k uspořádání 7. mezinárodní PBSP konference.
Amsterdamská konference v roce 2009 byla zaměřena na téma vztahu mysli a těla, což pojala i do svého názvu
„The Embodied Mind“ (Vtělená mysl). Rychle se rozvíjející neurovědecké obory krok po kroku ozřejmují, jak se činnost
mozku projevuje v mysli a v chování, či jak dětské zkušenosti ovlivňují vývoj, strukturu a činnost mozku. Descartovský
ontologický model, rozlišující na jedné straně svět tělesný, na straně druhé svět ducha a myšlení, se tak postupně
objevuje v novém světle.
Hlavním tématem pražské konference je myšlenka propojení vědy a dobré praxe – „Science and Good Practice“.
Genius Alberta Pessa jako terapeuta a jako spoluautora PBSP vnesl do psychoterapie nový akcent na dva základní
principy empirického poznání: pečlivé pozorování emočních projevů klienta psychoterapie a kritické, systematické
vyhodnocování účinků terapeutických postupů a intervencí. V kombinaci s mimořádnou schopností empatie,
vhledu a tvůrčího myšlení, vytvořil Albert Pesso, společně se svou ženou Diane Boyden-Pesso, propracovanou
psychoterapeutickou metodu a školu, která mnoha psychoterapeutům ukazuje cestu jak k hlubokému pochopení
člověka, tak k mimořádně efektivní terapeutické pomoci.
Pražská konference si klade za cíl propojit současné neurovědecké poznání o vývoji a činnosti mozku v emocionální
a sociální oblasti s jádrem mimořádné práce manželů Pessových. Zároveň otevře prostor pro sdílení vědeckého myšlení,
dobré praxe, kreativních přístupů k PBSP a jejich aplikací, jakož i otázek, které si současní PBSP terapeuti kladou.
Těšíme se na vás v Praze!
Jménem odborné rady a organizačního výboru konference
Jan Siřínek, Ph.D.
a Petra Winnette, Ph.D.
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Tematické zaměření konference
• Výzkum v PBSP – empirické studie (včetně kazuistik), s preferencí
studií prezentovaných v kontextu současné neurovědy
• Teoretické koncepty PBSP a jejích styčné body s poznatky neurovědy
a/nebo s ostatními psychoterapeutickými přístupy
• Aplikace PBSP, současné či nové možnosti využití
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Vyzvaní řečníci
Nim Tottenham, PhD.
Profesorka psychologie, vedoucí laboratoře zabývající se neurobiologií
afektivního vývoje (The Developmental Affective Neuroscience Lab),
Columbia University, New York City
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Profesor psychiatrie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Místopředseda oddělení pro vědu a výzkum, Národní ústav duševního zdraví

Místo konání
HAMU (Lichtenštejnský palác), Malostranské náměstí 258/13, Praha 1
Pozdně barokní budova, historicky přináležející k majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů, prošla rozsáhlou rekonstrukcí
v roce 1991. Od té doby palác slouží jako sídlo Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Podání příspěvků
Abstrakty příspěvků budou přijímány do 15. 1. 2019.
Abstrakty zasílejte v anglickém jazyce v elektronické podobě na adresu conference@pbsp.cz.
Program konference bude sestaven do 18. 3. 2019.

Konferenční poplatek
Standardní cena: 500 EUR (při platbě do 30. 4. 2019), 600 EUR (při pozdější platbě)
Občané České republiky – sleva 60 %: 5.200 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 6.240 Kč (při pozdější platbě)
Studenti VŠ do 26 let – sleva 70 %:
3.900 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 4.680 Kč (při pozdější platbě)
Členové PBSP CZ, z.s. – sleva 70 %: 3.900 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 4.680 Kč (při pozdější platbě)
Aktivní účastníci (řečníci, lektoři, asistenti): zdarma
Storno podmínky: Při zrušení účasti do 30. 6. 2019 se vrací 90 % uhrazené částky (storno poplatek činí 10 %).
Od 1. 7. 2019 se uhrazená platba nevrací (storno poplatek činí 100 %).
Poplatek zahrnuje veškeré konferenční materiály, účast na všech přednáškách a workshopech, vstup na uvítací party,
obědy, kávové přestávky a banket nebo koncert.

Organizace
Konferenci pořádá Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie PBSP CZ, z.s.
Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánní překlad do češtiny je zajištěn.
Kontakt: conference@pbsp.cz

