Slobody, práva a sebaurčenie
Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu
On-line konferencia
PIATOK 27. novembra 2020
17:00- 17:20
Stredoeurópsky čas (CET)

Úvod k 6. výročnej konferencii IFTCC
Otvárací príhovor, Dr. Mike Davidson, predseda IFTCC (živý vstup)
Pozdrav od Anny Záborskej, bývalej poslankyne EP za Slovensko
PIATOK 27. novembra 2020
17:30 - 19:00

SOBOTA 28. novembra 2020
17:00 - 18:30

Stredoeurópsky čas (CET)

Stredoeurópsky čas (CET)

Plénum 1. časť, Politika a spoločnosť
(živý vstup)

Plénum 3. časť, Terapia
(živý vstup)

Téma: Zákazy terapie, legislatíva „rovnosti“, občianske združenia a nútená
sexuálna výchova: Ako sa usilujeme o slobodu, zachovávanie práv a o
podporu sebaurčenia v našej práci a svedectvách?
Úvod
Pozvaní diskutujúci: Dr. Melvin Wong (USA), Roger Kiska (UK), Dr. Laura
Haynes (USA), Walt Heyer (USA), Dr. Ann Gillies (Kanada), Alexis Lundh (Nórsko)

Diskusia [50 minút]
Otázky od účastníkov
jazyky: angličtina, maďarčina, slovenčina

Téma: „Nástroje v súbore nástrojov” spresňovanie a propagácia osvedčených
postupov podpory SAFE-T (sexual attraction fluidity exploration in therapyskúmanie premenlivosti sexuálnej príťažlivosti v terapii)?
Úvod
Pozvaní diskutujúci: Michael Gasparro (USA), Dr. Laura Haynes (USA), Dr. Julie
Hamilton (USA), Dr. Melvin Wong (USA), Dr. Mike Davidson (UK), Dr. Ann Gillies
(Kanada), Dr. (med) Keith Vennum (USA).
Diskusia [50 minút]
Otázky od účastníkov
jazyky: angličtina, maďarčina, slovenčina

PIATOK 27. novembra 2020
19:30 - 21:00

SOBOTA 28. novembra 2020
19:00 - 20:30

Stredoeurópsky čas (CET)

Stredoeurópsky čas (CET)

Plénum 2. časť, Veda a výskum
(živý vstup)

Plénum 4. časť, Kresťanské poradenstvo
(živý vstup)

Téma: Vytváranie skreslených vzoriek, ideologické monokultúry
a diskriminačný pohľad: Ako sa ideológia vydáva za vedu – ako môžeme
bojovať proti zneužívaniu vedeckých údajov?
Úvod
Pozvaní diskutujúci: Dr. (med) Andre Van Mol (USA), Agnieszka MarianowiczSzczygieł (Poľsko), Dr. Laura Haynes (USA), Dr. Julie Hamilton (USA), Dr. (med)
Peter May (UK), Dermot O’Callaghan (UK), Dr. Christopher Rosik (USA)
Diskusia [50 minút]
Otázky od účastníkov
jazyky: angličtina, maďarčina, slovenčina

Téma: V čom je jedinečný prínos kresťanského poradenstva pre prácu s tými, ktorí
prežívajú neželanú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a rodovú neistotu?
Úvod
Pozvaní diskutujúci: Dr. Melvin Wong (USA) Elizabeth Woning (USA), Jens Fredrik
Brenne (Nórsko), Karen Graaten (Nórsko), Dr. Ann Gillies (Kanada), Alexis Lundh (Nórsko).

Diskusia [50 minút]
Otázky od účastníkov
jazyky: angličtina, maďarčina, slovenčina

Slobody, práva a sebaurčenie
Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu
6. výročná konferencia IFTCC v dňoch 27. a 28. novembra 2020 (on-line)
Zoznam ŽIVÝCH vstupov:
Otvorenie a úvod k 6. výročnej konferencii
Plénum, 1. časť
Politika a spoločnosť
Plénum, 2. časť
Veda a výskum
Plénum, 3. časť
Terapia
Plénum, 4. časť
Kresťanské poradenstvo

piatok 27. novembra (CET 17:00 – 17:20)
piatok 27. novembra (CET 17:30 – 19:00)
piatok 27. novembra (CET 19.30 – 21:00)
sobota 28. novembra (CET 17:00 – 18:30)
sobota 28. novembra (CET 19:00 – 20:30)

Vopred nahraté prezentácie so slovenským prekladom (budú sprístupnené 28. Novembra):
1.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zákaz voľby terapie v Kanade
Ann Gillies, PhD
Prehodnotenie transgenderizmu
Walt Heyer
Príťažlivosť k rovnakému pohlaviu (SSA) a rodová neistota v detstve môžu mať odstrániteľnú psychologickú príčinu Laura Haynes, PhD
Terapeutické prístupy pre mužov s neželanou SSA
Michael Gasparro, MA
Praktické prístupy pre ženy s neželanou SSA
Elizabeth Woning
Reintegratívna terapia: Prípadové štúdie
Michael Gasparro, MA
Pastoračná starostlivosť o ženy bojujúce s neželanou SSA
Elizabeth Woning
Oľutovanie zmeny pohlavia – čo zmena pohlavia neuzdraví
Walt Heyer
Výzvy spojené so zákazom terapie
Laura Haynes, PhD
Rodová neistota u detí a rodinná terapia
Julie Hamilton, PhD
Rod (gender): Smerom k novému efektívnejšiemu klinickému prístupu
Melvin W. Wong, PhD
Štrukturálna škodlivosť terapie umožňujúcej zmenu - existuje o tom dôkaz? Agnieszka Marianowicz-Szczygiel
Psychodráma: spontánnosť, práca v skupine a kreativita
Mike Davidson, PhD
Pastoračná starostlivosť o mužov a ženy zápasiacich so zranenou sexualitou Jens Fredrik Brenne, Karen Graaten
Cesta von z pornografie
Alexis Lundh
Práva typu Stealth (zákulisne získané): Nátlak na medzinárodné právo od aktivistov SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) Roger Kiska
Práca s traumou vo vzťahu k neželanej SSA
Ann Gillies, PhD
Vývoj rodovej identity a rodová neistota
Julie Hamilton, PhD
Rod (gender) ako poslanie: Poznatky z 30-ročného pôsobenia v Severnej Amerike a Ázii
Melvin W. Wong, PhD
Vystúpenie z príťažlivosti k rovnakému pohlaviu: dvojsmerná cesta
Ansel Pronk
Škody spôsobené medicínskymi zásahmi u mladých ľudí s rodovou dysfóriou Andre Von Mol (MD)
V hre sú ľudské práva: podpora slobody a ochrana voľby
Roger Kiska
Medicínske a etické dôsledky Zákona o rovnosti (Equality Act, HR5) (vyžiadané)
Michael Laidlaw (MD)

Zoznam prispievateľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Jens Fredrik Brenne (Nórsko) je teológ a väzenský kaplán v Oslo. Pôsobí v generálnej Rade IFTCC a je bývalý prezident kresťanskej siete Til Helhet.
Mike Davidson, PhD (UK) je predseda IFTCC, riaditeľ Core Issues Trust (CIT), spolu-riaditeľ X-Out-Loud Europe a člen rady Aliancie pre voľbu terapie
a vedeckú integritu (Alliance for Therapeutic Choice and Scientific Integrity).
Michael Gasparro, MA (USA) je licencovaný manželský a rodinný terapeut a profesionálny klinický poradca. Pracuje na klinike „Breakthrough“
v Kalifornii.
Ann Gillies, PhD (Kanada) je psychoterapeutka a odborníčka na traumu.
Karen Graaten (Nórsko) je kresťanská poradkyňa.
Julie Hamilton, PhD (USA) je manželská a rodinná terapeutka so súkromnou praxou a je bývalá prezidentka NARTH, teraz Alliance.
Laura Haynes, PhD (USA) je klinická psychologička, predsedníčka Výskumu a legislatívnej politiky národnej pracovnej skupiny pre rovnosť terapie
(National Task Force for Therapy Equality) a členka Generálnej rady IFTCC.
Walt Hayer (USA) identifikoval sa ako transgenderová žena a neskôr sa vrátil k pôvodnému pohlaviu. Teraz varuje ostatných pred „zmenou pohlavia“ a so
záujmom pomáha tým, ktorí ľutujú, že podstúpili zmenu pohlavia.
Peter May MD (UK) je penzionovaný všeobecný lekár, autor, od roku 2003 do roku 2010 bol predsedom Správnej rady UCCF a je členom Výkonnej rady
IFTCC.
Dermot O’Callaghan (UK) je spoluautorom „Beyond Critique the Misuse of Science by UK Mental Health Bodies“ (2014), Výkonný člen IFTCC
a diskutoval o problémoch sexuality na Generálnej synode Írskej cirkvi a je správca CIT.
Roger Kiska (UK) je právny poradca pre Anglicko a Wales. Je právnym zástupcom Christian Legal Centre, London.
Alexis Lundh (Nórsko) je riaditeľom organizácie Totally Free (Úplne slobodný) a pracuje pre nórsku mediálnu organizáciu Faith & Media (Viera
a médiá).
Michael K Laidlaw, MD (USA) je certifikovaný lekár v meste Rocklin, Kalifornia, špecializuje sa na endokrinológiu. Svedčil pred kalifornským senátom
a varoval pred gender potvrdzujúcou zdravotnou starostlivosťou u detí.
Agnieszka Marianovicz-Szczygiel (Poľsko) je psychologička, viceprezidentka Inštitútu Ona a On a je členkou Asociácie kresťanských psychológov.
Ansel Pronk (Holandsko) je kresťanský poradca pre závislosti, on sám prežíval príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Už 20 rokov pôsobí v YWAM
(University of the Nations, Nigeria) kde pomáha obetiam sexuálneho násilia a ľuďom zápasiacim s rodovou neistotou a závislosťami.
Andre Van Mol MD (USA) je certifikovaný rodinný lekár s privátnou praxou. Je spolu-predsedom Výboru sexuality mládeže Amerického kolégia
pediatrov. Je mediálny hovorca CMDA (Christian Medical and Dental Association ) a spolupracuje s Alianciou na obranu slobody (Alliance Defending
Freedom).
Melvin W, Wong, PhD, (USA) je klinický psychológ s dlhoročnou praxou v Severnej Amerike a Ázii.
Elizabeth Woning (USA) otvorene žila ako lesbická žena, až kým nezažila stretnutie s Bohom, ktorý radikálne zmenil je pohľad na život. Je
spoluzakladateľkou Equipped to Love (Vybavení milovať), je vydatá, jej manžel je Doug.
Anna Záborská, (Slovensko) je lekárka a politička. Od roku 2004 do 2019 bola členkou Európskeho parlamentu. Je vydatá, má dve deti. Jej otec bol tiež
lekár a politik. Pretože bol aktívny v Katolíckej akcii, čo je celosvetová organizácia, ktorá má za cieľ rozširovať katolícky vplyv na spoločnosť, bol počas
komunizmu na Slovensku väznený od roku 1953 do roku 1960.

