2022 m. birželio 17 – 19 d. kviečiame susitikti
Lietuvos grupinės analizės draugijos
vasaros konferencijoje

„(Iš)gyvenimas ant ribos:
fizinė ir psichinė realybė“
Konferencija vyks gamtos ir poilsio parke „Gradiali“
(Klykūnų k. 1, Anykščiai)

Registruotis į konferenciją galite paspaudę nuorodą.
Covid pandemija, netikėtai įsiveržusi į mūsų gyvenimus prieš keletą metų, o dabar ir karas Ukrainoje tarsi tektoniniai lūžiai, vykstantys tiek mūsų vidinėje, tiek išorinėje realybėje: mūsų psichikoje, visuomenėje,
šalyje, regione, visame pasaulyje. Nuo jų neįmanoma atsiriboti. Šie įvykiai sukėlė grėsmę mūsų saugumui,
palietė kone visas gyvenimo sritis, iškėlė daugybę klausimų apie mūsų galimybes, ribas, atsparumą,
gebėjimą prisitaikyti ir atsitiesti po skausmingų patirčių. Pandemija padidino atstumus, pirmiausia fizinius,
pakeitė tarpusavio ryšius ir bendravimo įpročius. Patyrėme izoliacijos konfliktą, teko keisti įpročius: išmokti
dėvėti kaukes, dirbti nuotoliu net ir tuos darbus, kur gyvas bendravimas rodėsi esąs esminis. Gyvenimą
teko kurti tarp didelių ribojimų ir menkų leidimų. Pandemijos pradžioje priverstinai atsisveikinę su
ankstesniu gyvenimu vėliau susitaikėme su šia netektimi ir išmokome gyventi naujoje gyvenimo realybėje.
Tačiau gyvenimas pateikė naujų iššūkių. Žinia apie karą Ukrainoje sugriovė bepradedančią stabilizuotis
realybę. Suvienijome, mobilizavomės, nes susitapatinome su ukrainiečiais, ėmėme aiškiau suvokti laisvės
svarbą ir jos trapumą. Karas ir pavojus esminėms vertybėms sukėlė stiprius nesaugumo, baimės,
bejėgystės, pykčio, kaltės jausmus, iš naujo iškėlė etinius, moralinius, socialinius, psichologinius klausimus.
Kupini noro padėti savanoriaujame, aukojame, bet tai nepadeda numalšinti apmaudo dėl ribotų savo
galimybių sustabdyti šią tragediją. Apimti bejėgiškumo stebime, kad mūsų teikiama pagalba yra tik maža
dalis to, ką šioje situacijoje galima padaryti. Dar daugiau, šio žiauraus karo akivaizdoje turime priimti
moralinius ir etinius sprendimus, ar vis dar galiu bendrauti su asmeniu, kuris tyliai palaiko putino režimą?
Kokios yra mano tolerancijos ribos? Ar teisinga kviesti dialogui smurtautoją ir užpultąjį, kol agresorius dar
nenuleido ginklo, nukreipto į auką? Ar tokiomis aplinkybėmis dialogas tarp smurtautojo ir aukos iš tiesų
įmanomas? Kur baigiasi individuali atsakomybė ir prasideda kolektyvinė (ar atvirkščiai)? Regis, karas kilo ir
mūsų viduje: savyje atradome didelės agresijos, baimės klodus, skaldymą į juodą ir baltą, pajutome, kaip
lengvai įsitraukiame į bendrą minios bangą ir pasileidžiame jos nešami. Tai, ką jaučiame, talpinti ir
suvaldyti, suvokti ir priimti yra itin sunku. Pastarųjų metų įvykiai mumyse atskleidė dar nepažintus
(iš)gyvenimo aspektus. Apie visa tai kviečiame Jus diskutuoti Lietuvos grupinės analizės draugijos vasaros
konferencijoje.

Ankstyvoji registracija iki gegužės 16 d.
Dalyvio mokestis:
160 € (LGAD nariams ir grupinės psichoterapijos,
grupinės analizės, darbo su suaugusiųjų
grupėmis organizacijose programų
klausytojams)
180 € (ne LGAD nariams)

Vėlyvoji registracija gegužės 17 d. - birželio 4 d.
Dalyvio mokestis:
190 € (LGAD nariams ir grupinės psichoterapijos,
grupinės analizės, darbo su suaugusiųjų
grupėmis organizacijose programų
klausytojams)
210 € (ne LGAD nariams)

„(Iš)gyvenimas ant ribos:
fizinė ir psichinė realybė“
KONFERENCIJOS PROGRAMA

birželio 17 d. penktadienis
10.30-11.30

Atvykimas, registracija

11.30-11.40

LGAD prezidentės Dianos Nefienės sveikinimo žodis

11.40-12.25
12.25-12.40

Pranešimas. Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programos absolventė Rūta
Klimašauskienė „(Iš)gyvenimas atvirume: organizacijų konsultavimo ir mokymosi procesas”
Klausimai ir diskusija

12.40-13:00

Kavos pertrauka

13.00-13:45

13.45-14.00

Pranešimas. Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose programos absolventai Jurgita
Gaukštė, Ilma Skuodienė ir Valentas Neviera „Alkani meilės ir pilni neapykantos – kiek tai
tikra šių dienų organizacijų realybėje“
Klausimai ir diskusija

14.00-15:30

Pietūs

15.30-17:00

Mažosios diskusijų grupės

17.00-17:15

Kavos pertrauka

17.15-18.45

Didžioji grupė. Vedantieji – grupių analitikai Taida Tiriūnė ir Evaldas Simutis

19.00-20:00

Vakarienė

20:00

Filmo peržiūra ir aptarimas

„(Iš)gyvenimas ant ribos:
fizinė ir psichinė realybė“
KONFERENCIJOS PROGRAMA

birželio 18 d. šeštadienis
8.00-9.00

Pusryčiai

9.00-9.45
9.45-10.00

Pranešimas. Grupinės psichoterapijos programos klausytojas Andrius Jurgaitis „Ar tikrai
mūšio lauke vienas ne karys?”
Klausimai ir diskusija

10:00-10.15

Pertraukėlė

10.15-11.15
11.15-11.30

Pranešimas. Grupių analitikas Jonas Mikaliūnas „Tėvystės ir motinystės iššūkiai grupinėje
analizėje"
Klausimai ir diskusija

11.30 -12.00

Kavos pertrauka

12.00-13.30

Mažosios diskusijų grupės

13.30-15:00

Pietūs

15.00-17.00

Ekskursija „Anykščių krašto rašytojų keliais“

18.00-19.00

Didžioji grupė. Vedantieji – grupių analitikai Taida Tiriūnė ir Evaldas Simutis

19.30-22.30

Šventinė vakarienė

birželio 19 d. sekmadienis
9.00-9.30

Pusryčiai

9.30-10.30

Didžioji grupė. Vedantieji – grupių analitikai Taida Tiriūnė ir Evaldas Simutis

10.45-11.45

Konferencijos apibendrinimas – diskusija

