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„Remdamasis gausia psichoanalitine literatūra ir apžvelgdamas platų santykio 
psichoanalizės tekstų spektrą, Raimundas Milašiūnas pristato pirmajį lietuvišką 
intersubjektyviosios psichoanalizės vadovą.“

Lewis Aron, Ph. D., Niujorko universiteto podiplominių psichoterapijos ir psichoanalizės 
studijų direktorius, Tarptautinės santykio psichoanalizės ir psichoterapijos asociacijos 
pirmasis prezidentas  

***
„Šiuo metu psichoanalizė patiria reikšmingus pokyčius. Po diferenciacijos 
laikotarpio prasideda integracija. Mentalizacijos, raidos, prisirišimo, santykio ir 
intersubjektyvumo koncepcijos tampa vis svarbesnės ir plačiai naudojamos. Apie 
tai ir yra Raimundo Milašiūno knyga − apie įvairių požiūrių integraciją.“

Dr. Thijs de Wolf, Amsterdamo oficialios psichoterapeutų rengimo programos vadovas, 
buvęs Olandijos psichoanalizės instituto direktorius, psichoanalizės mokytojas ir 
supervizorius, psichoanalitinės krypties psichoterapeutų rengimo Rytų Europos, ypač Baltijos 
šalyse, įvairių programų iniciatorius ir mokytojas

***
„Labai svarbi knyga psichoanalizės idėjų vystymosi Lietuvoje požiūriu. Greta 
klasikinių S. Freudo ar D.W. Winnicotto darbų vertimų randasi originali monografinė 
lietuvio psichoanalitiko knyga, atspindinti šiuolaikinį psichoanalizės požiūrį į 
normalų ir patologinį žmogaus psichikos vystymąsi, jį veikiančius motyvacijos 
mechanizmus ir gydymo procesą. Autorius įdomiai ir pagaviai, tarsi romane, 
aprašo psichoanalizės istorinę raidą nuo klasikinių S. Freudo darbų iki šiuolaikinių 
koncepcijų, apibendrintai pavadintų intersubjektyviuoju požiūriu, susiformavimo. 
Knyga parašyta suprantamai, bet nesupaprastintai, tad manau, kad sudomins tiek 
specialistus, tiek visus, norinčius daugiau sužinoti apie ilgaamžiškiausią, bet nuolat 
besivystantį ir atsinaujinantį žmogaus psichikos pažinimo ir gydymo metodą – 
psichoanalizę.“

Doc. dr. Darius Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika, 
Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijos pirmininkas

***
„Ši knyga – didžiulės apimties darbas. Ne puslapių skaičiumi, o pateiktos medžiagos 
aprėptimi. Autorius, pradėjęs nuo pačių psichoanalizės ištakų, nuosekliai apžvelgia 
klasikines teorijas ir pateikia naujų psichoanalizės krypčių sintezę, susiedamas ją 
ir su naujausiais neuropsichoanalizės atradimais. Sudėtingus dalykus Raimundas 
Milašiūnas dėsto taip, kaip lietuviškai dar niekas nebuvo išdėstęs – intriguojančiai, 
giliai, bet ir visiems suprantamai. Šios knygos negali skaityti kaip įprasto vadovėlio. 
Autorius provokuoja, verčia permąstyti jau žinomus dalykus, darsyk ieškoti savo 
atsakymo. Tai knyga, prie kurios norisi sugrįžti.“

Dr. Rima Viliūnienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Lietuvos 
psichoanalizės draugijos prezidentė 
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Knyga jau išsKirtinai įvertinta:

turinys:
KLASIKINĖ PSICHOANALIZĖ ∑ POFREUDINIS LAIKOTARPIS ∑ POKLASIKINĖS 
PSICHOANALIZĖS KRYPTYS ∑ PRISIRIŠIMO TEORIJA ∑ MENTALIZACIJOS TEORIJA ∑ 
SANTYKIO PSICHOANALIZĖ ∑ ŠIUOLAIKINĖ PSICHOANALIZĖ: TEORINIAI IR PRAKTINIAI 
ASPEKTAI ∑ TEORINIS ASPEKTAS. ASMENYBĖS RAIDOS TEORIJA ∑ TEORINIS ASPEKTAS. 
PSICHIKOS FUNKCIONAVIMAS: MOTYVACINĖ TEORIJA ∑ PRAKTINIS TAIKYMAS ∑ 
KLASIKINĖS IR ŠIUOLAIKINĖS PSICHOANALIZĖS SKIRTUMAI

„Labai svarbi knyga psichoanalizės idėjų vystymosi Lietuvoje požiūriu. greta kla-
sikinių s. Freudo ar D.W. Winnicotto darbų vertimų randasi originali monografinė lie-
tuvio psichoanalitiko knyga, atspindinti šiuolaikinį psichoanalizės požiūrį į normalų 
ir patologinį žmogaus psichikos vystymąsi, jį veikiančius motyvacijos mechanizmus 
ir gydymo procesą. autorius įdomiai ir pagaviai, tarsi romane, aprašo psichoanalizės 
istorinę raidą nuo klasikinių s. Freudo darbų iki šiuolaikinių koncepcijų, apibendrintai 
pavadintų intersubjektyviuoju požiūriu, susiformavimo. Knyga parašyta suprantamai, 
bet nesupaprastintai, tad manau, kad sudomins tiek specialistus, tiek visus, norinčius 
daugiau sužinoti apie ilgaamžiškiausią, bet nuolat besivystantį ir atsinaujinantį žmo-
gaus psichikos pažinimo ir gydymo metodą – psichoanalizę.“

Doc. dr. Darius Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika, Kauno psicho-
analizės ir psichoterapijos studijų draugijos pirmininkas

„ši knyga – didžiulės apimties darbas. ne puslapių skaičiumi, o pateiktos medžia-
gos aprėptimi. autorius, pradėjęs nuo pačių psichoanalizės ištakų, nuosekliai apžvel-
gia klasikines teorijas ir pateikia naujų psichoanalizės krypčių sintezę, susiedamas ją ir 
su naujausiais neuropsichoanalizės atradimais. sudėtingus dalykus raimundas Mila-
šiūnas dėsto taip, kaip lietuviškai dar niekas nebuvo išdėstęs – intriguojančiai, giliai, 
bet ir visiems suprantamai. šios knygos negali skaityti kaip įprasto vadovėlio. autorius 
provokuoja, verčia permąstyti jau žinomus dalykus, darsyk ieškoti savo atsakymo. tai 
knyga, prie kurios norisi sugrįžti.“

Dr. Rima Viliūnienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Lietuvos psichoa-
nalizės draugijos prezidentė 


