
KONFERENCIJOS PROGRAMA

2017.09.14, Ketvirtadienis
 13:00 – 14:00 Dalyvių registracija
 14:10 – 14:30 Konferencijos atidarymas
 14:30 – 16:00 ir  16:30 – 18:00
 Afektinis sąmonės pagrindas (sąmoningasis id)
 Nesąmoninga pažinimo prigimtis (nesąmoningasis ego)
 Veikiančioji atmintis: sąmoningumo vaidmuo pažinimo procese

2017.09.15, Penktadienis
 09:00 – 10:30  ir  11:00 – 12:30
 Konsolidacija, automatizacija ir išstūmimas („kognityvinė“ ir „dinaminė“ pasąmonė)
 Pakartotinė konsolidacija (sąmoningumas iškyla vietoje atminties pėdsako) 
 Išstūmimas ir gynyba (išstumtos medžiagos sugrįžimas)
 12:30 – 14:00  Pietų pertrauka 
 14:00 – 15:30  ir  16:00 – 17:30 
 Gyvenimo problemos: varų taksonomija, instinktai ir afektai (reikšmė psichopatologijai)

2017.09.16, Šeštadienis
 09:00 – 10:30  ir  11:00 – 12:30
 Sąmoningojo id įtaka „gydymui kalbėjimu“ 
 Kodėl mūsų pacientai dažniausiai kenčia nuo jausmų? 
 Simptomų prasmė 
 Tikroji psichoanalitinio gydymo užduotis 
 Kontraperkėlimas (afektinis ir objektų santykių aspektai) 
 Kodėl perkėlimo interpretavimas turi poveikį?
 Kodėl psichoanalitinis gydymas užtrunka: perdirbimas.
 12:30 – 13:30  Pietų pertrauka
 13:30 – 15:00 Klinikinio atvejo analizė su prof. Mark Solms
 15:00 – 15:30 Baigiamoji diskusija

Konferencijos kaina: Iki 2017.08.01 nuo 2017.08.02
Dalyviams €200/150* €250/200*
*LPaD nariams, podiplominių psichoanalitinės/psichodinaminės psichoterapijos mokymo programų klausytojams, gyd. rezidentams

Studentams (dieninių studijų; su studento pažymėjimu; vietų skaičius ribotas) €70 €70
Vienos dienos kaina €70 €100

Registracija: http://doodle.com/poll/qiwyx49dfzc5q42m ir psichoanalizespaskaitos@gmail.com

Mokėti į LPaD sąskaitą: AB SEB Bank LT787044060001058322

Daugiau informacijos: http://psichoterapija.org/m-solms-konferencija

LAUKIAME!

LIETUVOS PSICHOANALIZĖS 
DRAUGIJA VILNIAUS UNIVERSITETO

MEDICINOS FAKULTETO
PSICHIATRIJOS KLINIKA

Prof. Mark Solms Vilniuje! 

Psichoanalizė, kaip ir psichologija apskritai, tyrinėja žmogaus psichiką, bandydama suprasti vidinio ir išorinio žmogaus 
gyvenimo motyvus, pažinti jo mąstymo, jausenos ir elgesio principus. S. Freudas siekė sujungti savo teoriją su 
neurologija, atrasdamas specifines smegenų sritis, kuriose lokalizuojasi įvairios jo aprašytos psichikos funkcijos ir 
struktūros: sąmonė, pasąmonė, id, ego ar superego ir kt. Bėgant metams ir plečiantis pažinimui, Freudas suprato, kad 
mūsų psichika – ne atskirų smegenų struktūrų funkcija, bet jų sąveikos padarinys. Tačiau tolesnį psichikos ir smegenų 
funkcijos apjungimą jis paliko ateities mokslininkams. Neuropsichoanalizė tapo sritimi, kuri žengė šiuo keliu, 
pasinaudodama ne tik psichologijos, bet ir neuromokslų pasiekimais. Tyrinėdami smegenų struktūrą ir funkcijas, 

neuromokslininkai netrukus rado įrodymų, kad siedamas psichoanalizę su smegenų 
veikla, Freudas buvo teisus. Taigi naujausios neuromokslų žinios suteikia galimybę 
ir naujai įvertinti pamatines psichoanalizės tiesas.
Ar norite sužinoti, kur galite aptikti id? O ar girdėjote, kad ego bei superego slypi 
orbitofrontalinės smegenų dalies vingiuose, smegenėlėse ar dar kur kitur? O tai, 
kad id yra iš dalies sąmoninga psichikos struktūra, lemianti ir ego sąmoningumą, 
kurio sąveika su tikrove yra apskritai nesąmoninga – daugeliui mūsų net 
nesisapnavo… 

Todėl kviečiame jus į konferenciją, kurioje gausite atsakymus į šiuos ir kitus 
klausimus, susipažinsite su neuromokslų atradimais, kurie iš esmės papildys 
jūsų žinias apie psichiką bei atvers naujas psichoterapinės praktikos 
perspektyvas.

Rugsėjo 14 - 16, 2017 
Vilniaus universiteto Teatro salė, 

Universiteto g. 3, Vilnius

Neuropsichoanalizė kasdienėje 
psichoterapijos praktikoje


