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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme

Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës Frojdiane, Sergio
Caretto, anëtar i SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi) dhe e
Shoqatës Botërore të Psikanalizës (A.M.P.).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e
Shoqatës së Fondacionit të Fushës Frojdjane, vajza e
psikanalistit Jacques Lacan.
Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar: 7 Maj
2016. Sergio Caretto është psikanalist në Torino.

Organizuar nga sekretariati i NLS-Est
Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
Tarifa hyrëse për seminarin – 2500 lekë, për studentët nën 26 vjeç – 1500 lekë.
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net

Seminari i Fushës frojdiane në Shqipëri – 2015-2016

Sesioni i tretë: Deliri si përpjekje shërimi

ARGUMENTI
Në 1910, pas një marrëdhënie letërkëmbimi me Jungun, Frojdi publikon
Vëzhgime psikanalitike mbi një rast paranoie të përshkruar
autobiografikisht, i njohur ndryshe dhe si Rasti klinik i Presidentit
Shreber. Një rast i jashtëzakonshëm në të cilin Frojdi siç na kujton Lakani
në Seminarin III dedikuar psikozave: “Merr librin e një paranoiaku dhe na
jep një deshifrim si Shampolioni”. Ndërkohë Frojdi nuk udhëhiqet nga
kuptimi në interpretimin e rastit por më tepër nga shenjat e pakuptimta, të
cilat rikthehen në tekst dhe që i mundësojnë rindërtimin e arkitekturës
linguistike themelore. Falë këtij rindërtimi në rrjedhën e shkronjës, deliri,
i cili deri në atë moment shfaqej si sëmundje, tani paraqitet si një
‘përpjekje për të shëruar’ që kryhet nga subjekti për t’ju përgjigjur
papritur ‘çrregullsisë së botës’.
Në këtë perspektivë deliri është një burim subjektiv i çmuar për
klinicienin sa kohë që ai përbën një portë hyrëse për trajtimin e psikozës,
me kusht që kjo të qëndrojë e hapur në mënyrë të kujdesshme.
Seminari propozon të shtjellojë prurjen psikanalitike lidhur me funksionin
e delirit te psikozat, në dallim nga fantazmatika te neurozat, për të ngritur
çështjen e diagnozës së psikozës ordinere, të paraqitur nga Jacques-Alain
Miller në fund të viteve ‘90 në valën e mësimit më të fundit mbi gjuhën që
Lakani nxjerr prej Joyce-t.
Bibliografia :
- S. Freud, La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi (1924)
- J. Lacan, Il Seminario Libro III Le psicosi, Capitolo 2 “Il significato del delirio”
- J.A. Miller, La conversazione di Antibes Le psicosi ordinarie

Sergio Caretto

PROGRAMI
08h30 - 09h00 - Regjistrimi i pjesëmarrësve
09h00 - 11h30 - Ndërhyrje e Sergio Caretto
11h30 - 13h00 - Prezantim i dy rasteve klinike
 Senada Bajraktari: "Unë diku kam humbur"
 Elona Hasko: "Kam frikë se …"
13h00 - 14h00 - Diskutime me pjesëmarrësit dhe konkluzione

