
Daudzi profesionāļi atzīst, ka attiecības ar klientu un to kvalitāte ir pats galvenais un 
varbūt pat vienīgais faktors, kurš nosaka to, vai psihoterapija būs vai nebūs veiksmīga. 
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Grāmata būs saprotama ne tikai šauram speciālistu lokam, bet ikvienam, kurš 
interesējas par cilvēku attiecībām. Lai gan autori pārstāv konkrētu psihoterapijas 
virzienu - psihoorganisko analīzi, grāmata nav šīs metodes izklāsts. Tā paplašina 

diskusiju par psihoterapiju un  apspriež vispārējus problēmjautājumus. Šo ambīciju dēļ 
autori atsaucas uz filozofiju un sociālajām zinātnēm, ietverot arī psihoterapeita ētikas 

koncepciju. 

 Grāmatas atvēršanas svētkos piedalīsies tās autori - Francijas psihoorganiskās 

analīzes skolas pamatlicēji, psihoterapeiti, supervizori un psihoterapijas 

pasniedzēji ar bagātīgu, vairāk nekā 30 gadus ilgu darba pieredzi. Viņi 

uzskata:  “….divi klātesoši cilvēki mijiedarbojoties izveido vienotu sistēmu, kopīgi radot 
arī šīs sistēmas struktūru, it īpaši tādās attiecībās, kas veidojas specifiskajā psihoterapijas 
sesijas ietvarā un kur ir maz objektīvās realitātes elementu. Pateicoties tam,  ir iespējams 
ieraudzīt tādas attiecību modalitātes, kuras nav atkarīgas no mijiedarbības satura. Mēs 
izšķiram trīs attiecību struktūras jeb formas: unāro, duālo un ternāro. Šajā grāmatā esam 
aprakstījuši gan pašas formas, gan to vairāk vai mazāk harmoniskās vai patoloģiskās 
iezīmes, gan ceļus, pa kuriem pie šīm idejām esam nonākuši.” 

Atklāšanā klāt būs arī tulkotāja – psihoterapeite Anita Pīlēna, veicinātāji no 

Baltijas psihoorganiskās analīzes skolas un Latvijas psihoterapeitu biedrības. 

Aicināti piedalīties dažādu virzienu psihoterapeiti un psihoterapijas studenti, 

dažādu nozaru praktiķi, mediju pārstāvji,  kā arī cilvēki, kuriem ir saskare vai 

interese par psihoterapiju un  garīgās veselības jautājumiem. 

Grāmata tulkota un izdota ar Latvijas psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu 

biedrības līdzekļiem, kā arī grāmatas tapšanas draugu un ceļabiedru atbalstu. 

 

 

Par visjaukāko cenu grāmatu varēs iegādāties 

atvēršanas pasākumā, pēc tam - Latvijas POA biedrībā. 

 
  

 “Psiholoģija vienmēr nonāk līdz pasaules uzbūves problemātikai.”  
Moriss Merlo-Ponti (Merleau-Ponty) 

 


