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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme
Seminari do të mbahet nga lektorja e Fushës Frojdiane, Myriam Mitelman anëtare
e École de la Cause Freudienne dhe e Shoqatës Botërore të Psikanalizës (A.M.P.).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Sekretariati i Fushës Frojdiane për Europën
Lindore.
Sesioni i dytë do të zhvillohet në 26 Janar 2019 nga Myriam Mitelman, psikanaliste
në Strasburg dhe Berlin.
Sesioni i tretë do të zhvillohet në 6 Prill 2019 nga Geert Hoornaert, psikanalist në
Belgjikë.

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
Donacioni për seminarin – 2000 lekë.
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net

Seminari i psikanalizës – Rrethi Lakanian Shqiptar Grup i Fushës Frojdiane

Sesioni i dytë
ARGUMENTI

Kalimi në akt, ëndrra, thëniezimi: tre vendet e urgjencës
Ka disa mënyra për t’iu qasur “ urgjencës ” në psikanalizë. Ne do ta shqyrtojmë këtë
koncept duke u nisur nga tre këndvështrime : ai i kalimit në akt, me pikënisje tenativën e
vetëvrasjes së “ homoseksuales së re ” një paciente e famshme e Frojdit. Nëse Frojdi e shtron
analizën e tij mbi domethënien edipiane të kalimit në akt të kësaj vajze të re, Lacan-i ndërkohë
do ta lexojë këtë rast duke vënë theksin tek dallimi mes rrafshit simbolik dhe rrafshit imagjinar
si dhe duke hedhur dritë mbi këtë përmasë të urgjencës në një formë të përditësuar rishtazi. nga pikëpamja e ëndrrës ose makthit. Nën efektin e cilës urgjencë unë zgjohem në vend që të
vazhdoj gjumin ? Në ëndrrën “ baba a nuk po shikon që unë digjem ”, shembull ëndrre i sjellë
nga Frojdi në librin Die Traumdeutung [ Shkenca e ëndrrave ] që rishqyrtohet nga Lacan-i në
seminarin XI, ‘Katër konceptet themeltare të psikanalizës’ do të na japë koordinatat e
bërthamës rreth së cilës thuret përmbajtja manifeste e ëndrrës.
Ne do të pikasim se si zgjimi mund t’i korrespondojë një urgjence, që ia referojmë shfaqjes
së reales. Nga vendi i thëniezimit : Lacan-i na orienton drejt një konceptimi të gjuhës që
përmban të pathënshmen, diçka që nuk mund të reduktohet në asnjë lloj dijeje dhe të cilën
Lacan-i e emërton Njëshi. Në këtë perspektivë do të tregojmë se gjuha, kusht i çdo subjektiviteti,
përmban urgjencën e saj që shfaqet tek subjekti me anë të një domosdoshmërie për të thënë
duke e vënë në lëvizje këtë të pathënshme. Njëshi do të ishte atëhere një tjetër emër i
urgjencës, urgjencës së mirëthënies në dallim nga gjuha e drunjtë, ose fjala boshe...
Ne do të kuptojmë se këto tre variante të urgjencës lidhen me konceptimet e ndryshme
të së pavetëdijshmes, si dije, si pulsim, si reale.
Myriam Mitelman
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PROGRAMI
09h00 - 09h30 : Regjistrimi i pjesëmarrësve
09h30 - 09h40 : Përshëndetje e pjesëmarrësve nga Jolka Nathanaili-Penotet, Presidente e
Rrethit Lakanian Shqiptar, dhe psikanalistes Myriam Mitelman
09h40 - 12h00 : Kumtesa “Kalimi në akt, ëndrra, thëniezimi- tre vendet e urgjencës” nga
Myriam Mitelman
12h00 - 12h50 : Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësit
12h50 - 13h20 : Pushim
13h20 - 15h00 : Vijimi i kumtesës nga Myriam Mitelman
15h00 – 15h30 : Diskutime me pjesëmarrësit
15h30 - 16h00 : Prezantim rasti klinik “Doktoresha paciente psikiatrike” nga Arta Naçi
16h00 - 17h00 : Pyetje dhe diskutime mbi rastin klinik
17h00 - 17h30 : Përfundime dhe perspektiva klinike nga Myriam Mitelman

