
Kako spremeniti svojo usodo? 

 

Seminar dr. Nine Krajnik 

 

 

 

Kdaj: nedelja, 27. maj 2018, 15h – 19h 

Kje: Univerza Sigmunda Freuda – Velika soba, 2. nadstropje upravne stavbe na Rovšnikovi 2, 

Ljubljana 

Organizira: Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo v sodelovanju z Univerzo 

Sigmunda Freuda – Ljubljana. 

 

 

  

Zakaj se mi določeni dogodki v življenju ponavljajo? Ali mi je namenjeno? Ali se mi to dogaja 

z razlogom? Ta vprašanja od prvih civilizacij do danes porajajo dvome in ponujajo rešitve. Od 

religije, filozofije in znanosti se razumevanja usode gibljejo od zavrnitev do 

verovanj. Fatum, karma, destino, kismet… 

 

Usoda kot sila, za katero se zdi, da je nekje zapisana in jo včasih tudi zapisujemo – v telo, lastno 

ime, obljube… Usoda kot tisto, kar se enigmatično ponavlja v življenju subjekta ali njegove 

družinske dediščine. Usoda kot prihodnost, ki se je že potrdila, a se še vedno vrača na isto mesto 

– »kakor travme in zvezde.« 

 

Toda tisto, kar je francoski psihoanalitik Jacques Lacan imenoval usoda, se ne razkriva v 

zvezdah, temveč v psihoanalizi, kjer nastopa kot učinek označevalne konstelacije. Usoda ni 

stvar verovanja ali zavrnitve, ampak nezavedni mehanizem ponavljanja. In če je Freud postavil, 

da je usoda anatomija, je Lacan usodo premestil v polje jezika. Usoda zadeva zapis v 

naključnem trenutku vznika realnega, od tod dalje pa nastopa kakor neizbežna logična nujnost. 

 

Ali je to mogoče spremeniti?  



Psihoanaliza vodi v smeri, da iniciira trenutek realnega in kontingence, ki suspendira pomen, 

kot ga je tvorilo ponavljanje. To je trenutek, ko nastopi moč lacanovske orientacije zdravljenja 

in ko analizant najde in iznajde način, da svojo usodo tudi spremeni. 

 

  

 

 

PROGRAM 

 

14.45h – 15.00h: Registracija 

15.00h – 16.15h: dr. Nina Krajnik – Od naključja vpisa do mehanizma ponavljanja 

16.30h – 17.00h: Intervenca SDLP: dr. Milan Balažic –  Nezavedno kot usoda 

 

Odmor 

 

17.20h – 18.00h: Intervenca SDLP: dr. Boris Brezovac – Etika psihoanalize: Med automaton 

in āté 

18.00h – 19.00h: dr. Nina Krajnik – Predstavitev kliničnega primera: Usodna ljubezen 

 

  

 

PRIJAVA 

 

Kotizacija: 90 EUR 

V prijavi do petka, 25. maja 2018: 45 EUR (za študente, upokojence in brezposelne 20 EUR) 

Kotizacijo nakažete na TRR SDLP: SI56610000012723255 (Delavska hranilnica) 

 

Za študente SFU je udeležba brezplačna. Potrebna je zgolj prijava  

 

Prijave zbiramo na naslov: info@sdzlp.si 

Dodatne informacije: 070 621 729 

mailto:info@sdzlp.si

