Dīžs dzīves jautājums
– kā dzīvot cilvēku
starpā.
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Jauna uzņemšana Geštaltterapijas mācību
programmā
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RGI notika jaunu studentu uzņemšana Geštaltterapijas programmā. Pirmā līmeņa
abiturientu sarakstā tika uzņemti 21 dalībnieki un 15. septembrī uzsāka savas
apmācības Institūtā ar Geštalt terapijas ievadlekcijām.
Ievadu lekcijas lasīja RGI pasniedzēji Artūrs
Dombrovskis, Baiba Pumpiņa un Nikolajs
Ščerbakovs.
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Elīna Zelčāne
Olga Domaševa
Ilze Pastare
Dace Freiberga
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9.–12. septembrī Berlīnē notika 10. EAGT
starptautiskā Konference. Tajā piedalījās
vairāk kā 600 cilvēku no 42 valstīm. Šī
svarīgā notikuma dalībnieki bija arī 14 cilvēki no Rīgas Geštalta institūta: Artūrs
Dombrovskis, Tatjana Velenta, Daiga Auziņa, Irēna Goluba, Jana Kisika, Ilona
Belokoņa, Brigita Kaļeckaite, Edīte Sadovenko, Māra Grieze – Putniņa, Liāna
Upeniece, Linda Zeile, Linda Riekstiņa – Avotiņa, Ieva Zīmante, Inese Dikelsone.
Pasākuma ietvaros notika dažādas aktivitātes: lekcijas, paneļi, semināri,
meistardarbnīcas, veltītas dažādiem Geštaltterapijas funkcionēšanas un attīstības
aspektiem. Starp aktuāliem jautājumiem arī nepieciešamība patstāvīgai, zinātniskās
pētniecības attīstībai Geštaltterapijas jomā. Geštalta institūtu akreditācijas
jautājumi, psihoterapijas starpdisciplinārais raksturs un robežu problēma dažādos
psihoterapijas virzienos, tostarp Gestaltterapijā, psihopatoloģijā un Gestalta
metodēs, kā arī daudz kur citur.
4. septembrī 13.15 radio ēterā "Doma laukums" risinājās pārraide ar Artura
Dombrovska dalību par tēmu "Iepazīšanās internetā :atrast dzīves partneri"
Galvenās tēzes:
«Pasaules pēdējo desmitgažu laikā ir dramatiski mainījusies. Cilvēku dzīve vēl
pirms 100 gadiem tika reglamentēta no dzimšanas līdz nāvei, tai skaitā savstarpējās
attiecības. Tagad tas ir gandrīz neiespējami. Kā, kādā mērā, un noteikt normu
attiecības. Drīzāk mēs varam runāt par stereotipiem, kas dzīvo kopējā cilvēku
apziņā un apraksta cilvēku un apraksta dzīves noteikumus pārī un ģimenē kopumā.
Daļēji tas izpilda normatīvās, regulējošās funkcijas, tomēr nav universālas, un
neaptver šajā laikā eksistējošās daudzveidīgās attiecību formas…»
«Internets - ir viens no pagājušā gadsimta spēcīgākajiem izgudrojumiem, kas
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spēcīgi ietekmēja procesa, kas noris cilvēku attiecībās. Un tas ir fakts, ko
nevajadzētu kritizēt, bet pieņemt un pētīt …»
«Mēs visi meklējam satikšanos. Cilvēks nav radīts, lai būtu vientuļš. Internets ļauj

cilvēkiem satikties ļoti ātri, uzlabot sava darba kvalitāti un paplašināt sociālos
kontaktus. Vesela rinda aizspriedumi, kas saistīti ar internetu ir radušies
nesapratnes dēļ par to kā tas ir veidots un kā ar tā palīdzību ir veidota saskarsme
…»
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RGI eksāmeni
Priekšā stāv divas kārtējas Geštalta speciālistu izlaiduma grupas.
RGI II un III līmeņa beidzēji 02. un 03. septembrī veiksmīgi prezentēja savus
rakstu darbus, tādā veidā nokārtojot pirmo (teorētisko) Geštaltterapijas eksāmena
daļu. Nākamais etaps – praktiskais eksāmens.
1.-3.
oktobrī
otrā
līmeņa
izlaiduma grupa kārtos praktisko
eksāmenu
Geštaltteapijā,
Geštaltpraktiķa
kvalifikācijas
iegūšanai (ar tiesībām strādāt
apmeklējot supervīzijas).
Eksāmenu pieņems
Elēna Ivanova - Sankt-pēterburgas
Geštalta institūta prorektore mācību
darbā, supervizore, Geštaltterapeite,
Eiropas Geštaltterapijas asociācijas
locekle
EGTA
un
Eiropas
Psihoterapijas asociācijas (EPA)
locekle.

19.–21. novembrī trešā līmeņa
absolventi kārtos
praktisko
izlaiduma
eksāmenu
Geštaltterapijā
kvalifikācijas
Geštaltterapeits iegūšanai.
Eksāmenu pieņems
Elēna Petrova (IIGRK) Sankt–
Pēterburgas Geštalta treniņu un
komunikācijas attīstības Integratīvā
institūta direktore, Geštaltterapeite,
supervizore
un
Eiropas
Geštaltterapijas asociācijas (EGTA)
locekle.

Eksāmenu semināri ir atklāts pasākums, kurā var ņemt dalību akvārijā. Akvārija
dalībnieku skaits ir ierobežots. Iepriekš pieteikties var pie RGI administratores
Annas Lizon ( tel: 29163425).

Sludinājumi
Uzsākas jauna uzņemšana
specializācijā
darbā
ar
ģimeni psihoterapijā.
Vadīs:
Artūrs Dombrovskis – PhD,
geštaltterapeits,
Tatjana Velenta – PhD,
geštaltterapeite.

Veidojas grupas 2 lekciju kursiem:
psihiatrijā – lekcijas lasīs Nikolajs
Ščerbakovs – ārsts- psihiatrs, geštaltterapeits;
vispārīgajā un attīstības psiholoģijā.
Lekcijas lasīs Tatjana Velenta – PhD,
geštaltterapeite,
Irēna Goluba – geštaltterapeite.

Pierakstīties un saņemt informāciju par
specializāciju un lekcijas grupām Jūs varat pie
menedžeras – RGI studentes
Janas Kisikas (tel.26015959).
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