
 

RĪGAS GEŠTALTA INSTITŪTA XV KONFERENCE 

“Personības teorijas psihoterapijā” 

 

Programma (mestarklases) 

 

07.04.2017. (piektdiena) 
 

16.30-18.00 – Meistarklases:  

1.  Daiga Auziņa  Personības teorija Geštaltterapij LV 

Personības teorija Geštaltterapijā sākas ar jēdzienu Self.   

50 gadu sākumā GT pamatlicēji izvirzīja drosmīgu Self koncepciju. Viņi apgalvoja, ka Self, ir process, kurš 

rodas radošās pielāgošanās gaitā, pie kam process ir aktīvs, kustīgs un mainīgs. Kustību pieredzes rezultātā Self 

atklāj un atver to pasauli, kurā tas eksistē. Attīstot fenomenoloģisko pieeju kā metodi, GT piešķir jēgu tam, kā 

mēs pārdzīvojam tekošo situāciju, kā mēs varam to analizēt, aprakstīt un saprast. Kustība formē esības pieredzi 

savā ķermenī, un ķermeniskā esība vienlaicīgi dod pieredzi savai esībai pasaulē. Kustība organizē sevis izjūtu, 

to, kas mēs esam un par ko kļūstam. Tad, kad mēs tuvojamies otram, lai veidotu kontaktu, mēs kļūstam par daļu 

no kopējā procesa. Šajā momentā mēs kļūstam par to, kas esam un sākam dzīvot. Savā meistarklasē piedāvāju 

gūt pieredzi, analizējot piešķirt tai jēgu, lai apjaustu savu esību pasaulē. 

 

2. Аleksands Moškins  – Apaļais galds Par personības teorijas pielietošanu klīniskajā praksē  RU  

  

Es aicinu dalībniekus pie apaļā galda padomāt kopā par to, pēc kādām teorijām un uzskatiem mēs katrs vadāmies 

savā darbā ar klientiem. Par pašu iespēju, kā arī teorijas pielietošanas praksē plusi un mīnusi. Par to, kā 

teorētiskie uzskati par personību ietekmē terapijas uzdevumu un mērķu formulējumu, kā arī sasniegto rezultātu 

novērtējumu. Padomāsim par to, kā saprast, kur tiekties un par ko priecāties savā darbā. Es esmu pārliecināts, 

ka prasmes un uzskati, kurus terapeits izmanto darbā ar klientu, ir vērtīgi un var tikt izmantoti ikviena cilvēka 

ikdienas dzīvē. Tāpēc, manuprāt, mūsu diskusija var būt interesanta ne tikai cītīgi praktizējošiem speciālistiem, 

bet arī visiem tiem, kas, satiekot savā ceļā cilvēku, aizdomājas, kas tad ir šis cilvēks viņa priekšā, kā viņu saprast 

un kā ar viņu komunicēt. 

 

 

3. Eva Karabežko –  Spirālā dinamika – personības attīstības aspekti LV/ RU 

 

Meistarklasē tiks sniegta Dona Beka un Kristofera Kovana teorija par personības attīstības "DNS" un izspēlētas 

dažādas praktiskas situācijas. Zināšana par SD būtiski atvieglo komunikāciju ar dažāda vecuma, tautību, 

izglītības līmeņa cilvēkiem un veicina sadarbību.  

 

 

  



 

08.04.2017. (sestdiena) 
 
11.30-13.0 – Meistarklases:  

 

  1.Maija Molokoilima -  Lomu teorijas personības attīstībā no psihodrāmas un sistēmas terapijas skatpunkta 

LV 

 

  2. Ineta Meldre  -  Divi veidi, kā personības uztver un nodod informāciju. Klupšanas akmeņi un stiprās 

puses LV 

Personību apskats izriet no Karla Gustava Junga ievirzītās teorijas par personību tipiem. Šobrīd jau pētot to sīkāk 

un smalkāk, redzot kā izpaužas tās cilvēkiem ikdienas dzīvē ir radīti daudz secinājumi. Ir cilvēki, kas vairāk 

informācijas iegūšanai izmanto visas piecas maņas un otra daļa cilvēku, kas var nojaust un just izmantojot ne 

tikai maņas, bet sajūtas. Tā mēs varam novērto cilvēkus, kas ir izteikti ideju cilvēki un spēj ģenerēt radošas lietas 

un ir otra cilvēku grupa, kas vairāk ir ideju ieviesēji un darītāji. Ļoti labi var to noteikt arī pēc ārējām pazīmēm. 

Un katram no šiem tipiem ir arī savas stiprās un vājās puses. Par to tad arī vēlos pastāstīt: kā atpazīt šāda veida 

personības un kādi ir to trumpji. Lekcijas saturs un pasniegšanas veids ir ļoti interesants un izglītojošs. 

Meistarklasei paredzētais laiks paies nemanot. 

 

 3. Marina Pahomova -  Ievads Eneagrammā RU 

 

Ievada meistarklase par Eneagrammu – personības padziļinātu tipoloģiju, kā sevis izzināšanas rīku un 

palīgrīku darbā ar klientiem terapijā un transformācijas koučingā. 

 

  

 

15.00-16.30 –  Meistarklases 

 

1. Nataļja Beļajeva  - Būt blakus bērnam. Jeb bērnu pakāpienveida attīstība RU 

 

 

Balstoties uz Ēriksona personības teoriju pastāstīšu, kā veidoju savu darbu ar vecākiem. Kādas rekomendācijas 

viņiem piedāvāju harmoniskākai bērnu attīstībai. Dalīšos ar saviem novērojumiem, pamatojoties uz deviņu gadu 

pieredzi. 

 

2. Irēna Goluba  - Geštalta ilustrācijas psihoorganiskās analīzes personības teorijā LV 

 

Geštaltterapija vienmēr ir bijusi gatava atdzīvināties ar dažādu psihoterapijas virzienu interesantajām idejām un 

tehnikām, integrējot tās balstoties uz savu metodoloģiju. Šajā meistarklasē mēs apskatīsim idejas, kas attīstījās 

psihoorganiskajā analīzē, un sasaucas ar Geštalta terapiju. Psihoorganiskā analīze balsta savu personības 

tipoloģiju uz cilvēka attiecībām ar pasauli, uz dāžādiem šo attiecību attīstīšanas veidiem. Geštalta terapijai tas 

var kalpot kā vēl viens apraksts, kā darbojas ķermeņa un pasaules kontakta robeža. Meistarklasē būs iespēja 

ieiet pasaulē trīs dažādos veidos, izjust uz sevis unāro, bināro un ternāro personības tipu, kas ir aprakstīti 

psihoorganiskajā analīzē. Tiek paredzēta arī diskusija par iespēju integrēt šīs idejas Geštalta terapijas teorijā, to 

pielietošanu individuālajā un pāru Geštalta praksē. 

 

3. Nikolajs Ščerbakovs -  Spontanitāte un atklātība kā garīgās veselības aspekti  LV/ RU 

 

16.40-18.00 –Teātris Play-back  

 

  



 

09.04.2017. (svētdiena) 
 

 

11.30-13.00 – Meistarklases:  

 

1. Nadežda Zeigliša -  Personības stīgu teorija RU 

Personības teorijai ir jāatbild uz diviem jautājumiem: Kāda ir personas uzbūve (anatomiskā) un kā tā darbojas 

(fizioloģiski), bet ne viens, ne otrs nav saskatāms ar acīm un sataustāms ar rokām. Tāpēc visas teorijas - tās ir 

tikai metaforas, kas tēlaini apraksta to, kas ir, bet ir nenotverams, nesasniedzams atšķirībā no ķermeniskās 

uzbūves. Uz savu meistarklasi "stīgu personības teorija" es atnesīšu viens no jutekliskajiem mūzikas 

instrumentiem, kas būs mūsu personības metafora. Ne velti taču runā par dvēseles stīgām? Meistarklases 

dalībnieki varēs no jauna paskatīties uz sevi, sākt skanēt, reaģēt uz citu skanēšanu un bagātināties ar jaunu 

juteklisku pieredzi un tās izpratni. 

 

 

2. Jevgēnija Karlina  -  Integratīvā pieeja un iespējas dažādu personības teoriju ideju apvienošanai 

psihoterapijas praksē RU 

 

Galveno personības teoriju salīdzinājums, to mijiedarbības izskatīšana un personības saprašanas integratīvās 

pieejas pielietošanas iespējas psihoterapijā. 

 

 

3. Nataļja Volperte –    Self – kontakta notikums: spontanitātes, apzinātības un radošuma izpēte RU 

 

13.05-13.35 – Konferences noslēgums, sertifikātu izsniegšana.  

 


