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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme

Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës frojdjane, Sergio Careto anëtar i Shoqatës
Botërore të Psikanalizës (A.M.P.) dhe Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (S.L.P.).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Sekretariat i Fushës Frojdiane për Europën Lindore.

Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar për 2018:
- Sesioni i dytë do të zhvillohet në 17 Mars 2018 nga Sergio Careto, psikanalist në Torino.
- Sesioni i tretë në 12 Maj nga Myriam Mitelman, psikanaliste në Strasbourg.

Organizuar nga sekretariat i LS-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 klinik i psikanalizës –Rrethi Lakanian Shqiptar i Fushës Frojdiane

Sesioni i dytë
Transferenca në mësimet e Jacques Lacan-it.
Siç Freud-i pat theksuar, klinika psikanalitke karakterizohet nga fakt se është një klinikë nën
transferencë, thënë ndryshe një klinikë në të cilën pozicioni i analistt është përcaktues për sa i përket
nisjes dhe fundit të kurës. Si mund të kuptohet trajtmi i transferencës, e cila duke qenë vetë motori i
pavetëdijshëm i kurës mund të transformohet lehtësisht në pengesën e saj më të madhe?
Duke e dalluar nga sugjestonimi, Freud-i indikonte tek transferenca atë fenomen të veçantë dashuror
të karakterizuar nga përsëritja, në të tashmen dhe me analistn, të përbërë prej ndjenjash dhe
afektesh të përjetuara nga subjekt në marrëdhëniet e tj më të hershme me fgurat prindërore.
Lacan-i nga ana e tj do të vërë theksin te stof thelbësisht dashuror i transferencës, duke hedhur dritë
mbi trajtën e një dashurie që i drejtohet dijes së pavetëdijshme të quajtur Subjekt--amendësuar-meDije: “Subjekt--amendësuar-me-Dije është për ne shtylla prej së cilës artkulohet gjithçka që ka të
bëjë me transferencën”1. Transferencës, koncept themelor në psikanalizë, Lacan-i në vitet 1960-1961,
do t’i dedikojë një seminar të tërë2 duke u mbështetur mbi komentn e Simpoziumit të Platonit dhe
duke veçuar në ligjërimin e Sokratt kalimin nga rendi i dashurisë në atë të dëshirës.
Transferenca, sikurse më pas do të gjejmë në seminarin XI, Katër konceptet themelore të
psikanalizës3, nuk do të jetë vetëm objekt interpretmi si një përsëritje e zinxhirit shënjues të
pavetëdijshëm por do të jetë gjithashtu edhe një ndeshje e pashoqe përkundrejt një reale nga ku
buron dëshira më intme e një subjekt.
Seminari do të shqyrtojë disa nyjëtme themelore mbi konceptn e transferencës në veprën e Lacan-it
derisa të dalë në krye të elaborimit të fundit të tj, të vlerësuar nga leximi i Jacques-Alain Miller-it në
kalimin nga e pavetëdijshmja transferenciale drejt të pavetëdijshmes reale. dër të tjera gjatë
seminarit do të shqyrtohet veçanësia klinike e transferencës te psikozat dhe kalimi, në fund të
analizës, nga puna e transferencës te transferenca e punës.
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PROGRAMI
9h00 - 9h15 : Regjistrimi i pjesëmarrësve
9h15 - 9h40 : Përshëndetje e pjesëmarrësve nga Jolka Penotet, Presidente e Rrethit
Lakanian Shqiptar. Koment tekst (Mësimet e mia, J. Lacan) mbi
konceptet lakaniane: e pavetëdijshmja, dëshira e Tjetrit, e vërteta, etj.
9h40 - 11h50 : Konferencë nga Sergio Carreto: Transferenca në veprën e Jacques Lacan-it
11h50 - 12h00 : Pushim
12h00 – 12h40 : Prezantmi i rastt klinik, nga Miranda Doksani, Drejtuese e QKS-M r.2
12h40 – 13h20 : Pyetje dhe diskutme mbi rastn klinik me lektorët dhe pjesëmarrësit
13h20 – 14h00 : Analizë kliniko-teorike dhe përfundime mbi seminarin nga Sergio Carreto.

