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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 
 

Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës frojdjane, Geert 
Hoornaert, anëtar i Shoqatës Botërore të Psikanalizës (AMP). 
Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e 
Shoqatës së Fondacionit të Fushës Frojdiane, vajza e 
psikanalistit Jacques Lacan. 
 
Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar: 
12 nëntor 2016 nga Geert Hoornaert, psikanalist në Belgjikë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

mailto:seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
http://www.nyjelakim.net/


Seminari i Fushës frojdiane në Shqipëri: 2016-2017 

E pavetëdijshmja në veprim në eksperiencën analitike 
ëndrrat, lapsuset, simptomat. 

Sesioni i parë  

Formacionet e së pavetëdijshmes: e vërteta dhe kënaqësia 

Përpara Frojdit, ëndrrat, lapsuset dhe simptomat konsideroheshin si dukuri bizare, 
mbetje të pakuptimta ose piktoreske të jetës shpirtërore.  
Frojdi do t’i kushtojë rëndësi faktit se këto dukuri manifestohen si shpërthime tek të 
folurit. Të qenurit të pavetëdijshme nuk do të thotë se ato nuk i binden disa 
ligjësive në formacionin e tyre. Të shprehurit me fjalë falë asociacionit të lirë, do 
të vërtetojë se këto formacione nuk kanë asgjë të rastësishme, por i nënshtrohen 
proceseve të brendshme të gjuhës. Këto janë fenomenet shënjuese, të cilat kanë 
një kuptim, i përkasin jetës së brendshme (psikike) të njeriut, deshifrimi i të cilave 
na çon drejt rrugës së dëshirës së pavetëdijshme. 

Këtë zbulim të parë Frojdi ia parashtroi kulturës nëpërmjet tre 
veprave : Interpretimit i ëndrrave (1900), Psikopatologjia e jetës së përditshme 
(1901), Shakaja dhe marrëdhënia e saj me të pavetëdijshmen (1905). Koncepti i së 
pavetëdijshmes, i deduktuar prej këtyre formacioneve, u bë pjesë e qytetërimit. 

Në vitet 20, ndërkohë që simptoma në veprën dhe punën e Frojdit është thellësisht e 
lidhur me interpretimin e saj, Frojdi konstaton se : deshifrimi dhe interpretimi i 
dëshirës nuk e heq automatikisht simptomën. Diçka nga simptoma ngelet dhe shfaq 
rezistencë. Frojdi që nga ky moment do të vendosë theksin tek çfarë kishte vënë re 
kohë më parë : simptoma nuk është vetëm një mesazh që duhet deshifruar, por ajo 
përmban edhe një pjesë kënaqësie paradoksale, e cila e mban lidhur subjektin. 

Në sesionin e parë të Seminarit të Fushës Frojdiane 2016-2017, do të trajtojmë 
prurjen frojdiane mbi simptomën dhe vendin e saj në kurën analitike, si dhe 
shpjegimet e përsiatjet që Jacques Lacan dhe Jacques-Alain Miller kanë sjellë për 
këtë çështje. 
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PROGRAMI 

09h00 - 09h30 Hapja e Regjistrimeve 

09h30 - 11h00 Ekspoze nga Geert Hoornaert 

11h00 - 12h00 Diskutim me pjesëmarrësit 

12h00 - 12h45 

Prezantim klinik: “Një lëmsh në grykë. Trauma 
dhe shfaqja e së pavetëdijshmes në nje rast 
neuroze obsesive”, Alketa Coku, Itali. 

12h45 - 13h30 
Prezantim klinik: “Nuk e shikoj tjetrin si tjetri”, 
Klodiana Bardhoshi, Tiranë. 

13h30 - 14h00 Diskutim teoriko-klinik nga Geert Hoornaert 
 

 


