
  

LIETUVOS INDIVIDUALIOSIOS PSICHOLOGIJOS DRAUGIJA 

LIETUVOS PSICHIATRŲ ASOCIACIJA 

XXI konferencija „Lietuvos dvasia: bendrystė su savimi ir pasauliu" 

2018 – 03 – 17 

„Lietuvos žydų bendruomenė“, Pylimo g. 4, Vilnius 

Programa 

09:00-10:00 Konferencijos dalyvių registracija 

Pranešimai 

10:00-10:05 Viktoras Šapurovas (LIPD). Konferencijos atidarymas. 

10:05-11:30 Erika Kern – psichologė, individualiosiospsichologijos analitikė, pranešimas - 

diskusija „Apgaulingi bendrystės ir lygiavertiškumo ieškojimo keliai”. A. Adleris, dirbęs 

psichoterapeutu ir rašęs apie žmogaus prigimtį ir neurozę daugiau nei prieš šimtą metų, pabrėžtinai 

akcentavo lygiavertiškumo principą ir tvirtai tikėjo, kad tik toks, lygiavertis santykis gali padėti 

žmogui išsivaduoti iš neurozės ir jos sąlygotų klaidingų įsitinkinimų ir elgesio modelių pinklių. 

Daug vėliau K. Rogers iškėlė idėją, kad žmogų, kuris lankosi psichoterapijoje, derėtų vadinti ne  

„pacientu”, o  „klientu”, siekiant sumažinti galios santykį tarp psichoterapeuto ir besikreipiančiojo 

ir akcentuoti žmogaus augimą, o ne ligą. Pranešime kviesime adlerietiškai peržvelgti sąvokas 

„klientas” ir „pacientas” ir jų vartojimo galimas pasekmes žmogui, susiduriančiam su 

psichologinėmis problemomis ar kliūtimis.  

 Diskusijoje dalyvauja Gabija Jurgelytė, Viktoras Šapurovas, Silva Markuckienė, Gražina 

Sidorovienė. 

11:30-12:00 Kavos pertrauka  

12:00-12:45 Albina Kepalaitė, pranešimas „Tyrimų  metodikų apžvalga IP“. 

12:45-14:15 Pietų pertrauka 

13:00-14:00 LIPD suvažiavimas (LIPD nariams) 

14:15-17:00  Seminarai (darbas grupėse): 

Rita Karklytė - diplomuota kūno ir judesio terapeutė (Integrative Bodywork and Movement 

Therapy Institute). „Pertrauka 2”. Tai lėtas ir švelnus praktinis užsiėmimas, skirtas poilsiui, 

gilesniam nugrimzdimui į save, virškinimui (informacijos ir pietų, žinoma) ir, galiausiai, lengvam 

patyrinėjimui, kokias žinutes mums (ir kitiems) siunčia mūsų kūnai, bei kur mus gali nuvesti 

https://maps.google.com/?q=Pylimo+4,+Vilnius&entry=gmail&source=g


pauzės. Kviečiami visi, kurie „tingi, ką nors daryti“, taip pat tie, kuriems įdomu pamėginti 3 

valandoms „išeiti iš savo galvos“. Kur ateisime ir ką sutiksime?  

Grupės dalyvių skaičius – 20. 

 

 Vida Šimaitienė - muzikos terapeutė, LMTA  (Lietuvos muzikos terapijos asociacija) narė, 

dirbanti  Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre „Sveikatos lašas" Panevėžyje, ir jos asistentė 

LMTA narė Beatričė Šimaitytė  „Ar muzika gali įtakoti mūsų gyvenimo stilių?" . Grupės metu šiek 

tiek teoriškai ir daugiau praktiškai pasigilinsime į muzikos poveikį gyvenimo stiliui. Pabandysime 

išgyventi  „reguliuojančią", gydančią muzikos galią mūsų savijautai, jausmams, tarpusavio santykių 

kūrimui, kūrybiškumo išlaisvinimui ir pan. Jei turite mėgiamą muzikos instrumentą,  atsineškite.  

Grupės dalyvių skaičius - 16. 

Milda Čeikienė „Kas aš - kaip lietuvis, lietuvė?”.Tai savęs pažinimo per meno terapiją grupė. 

Piešdami kreidelėmis ieškosime atsakymų į klausimus; kas aš esu, koks esu? Kas man yra Lietuva?  

Aušra Trimonytė - psichologė, IP psichoterapeutė, „Nuo bendrumo jausmo iki prieraišumo“. Šiame 

mini seminare judėsime nuo A. Adlerio bendrumo jausmo supratimo link intymesnės prieraišumo 

sampratos. Remsimės tiek teoriniu supratimu, tiek asmeninės patirties atskleidimu. 

Dalyvių skaičius - 15. 

 

17:00-17:30 Konferencijos aptarimas ir pažymėjimų įteikimas 

 

REGISTRACIJA 
 

Elektroninė registracija adresu  https://goo.gl/forms/26QZ24KyizlnPj0h1 

Taip pat galima registruotis iš tinklapio www.lipd.lt 

Registruodamiesi pažymėkite grupę, kurioje ketinate dalyvauti. 

Elektroninė registracija įsigalioja pervedus mokestį. 

Paliekame galimybę registruotis konferencijos dieną. 

 

Konferencijos dalyviai gaus 7 val. LIPD, Lietuvos psichiatrų asociacijos pažymėjimus, 

patvirtintus Sveikatos apsaugos ministerijoje visų specialybių gydytojams. 

 

 

MOKĖJIMAI 
 

Konferencijos: 

LIPD nariams, IPI studentams, universitetų dieninių skyrių studentams 6 €, kitiems dalyviams 9 €. 

Registruojantis nuo kovo 15 d. ir konferencijos dieną atitinkamai 8 € ir 12 €. 

 

Mokėjimus perveskite į LIPD sąskaitą: 

Lietuvos individualiosios psichologijos draugija. Kodas 191946577 

Banko sąskaita LT597300010002378986 AB bankas „Swedbank“, b.k. 73000 

Paskirtis – konferencijos  mokestis. 

 

http://lipd.lt/?email_id=85&user_id=181&urlpassed=aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvZm9ybXMvMjZRWjI0S3lpemxuUGowaDE&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.lipd.lt/

