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Seminaro lektorė inara erdmaniS

Inara Erdmanis (nuotrauka) yra gimusi Rygo-
je, Latvijoje, bet po Antrojo pasaulinio karo gy-
vena Stokholme, Švedijoje. Ji mokėsi pas Zerka 
T.Moreno ir Virginia Satir, kurios, pasak Inaros, 
padarė didelę įtaką jos požiūriui į psichoterapiją. 
I.Erdmanis yra Europos psichodramos instituto 
supervizorė, Latvijos Moreno instituto įkūrėja ir 
vadovė, viena iš Stokholmo psichodramos, socio-
metrijos ir grupinės terapijos instituto įkūrėjų. 

prašoma sužinoti apie mamos ir tėvo tėvus (ir jų 
brolius ir seseris) bei, esant galimybei, pasiimti se-
nų fotografijų. 

Seminaro pradžioje lektorė daug dėmesio skyrė 
dalyvių susipažinimui. Ji paprašė visų prisistatyti, 
pasakant savo vardą, kas jį išrinko ir ar tas vardas 
patinka, ar ne. Lektorė atkreipė dėmesį į tai, kad 
iš 28 dalyvių tik dviem vardus parinko tėvai, vi-
si kiti vardai buvo parinkti mamų, močiučių, tetų, 
kaimynių ir pan. Apšilimo ir grupės narių fizinio, 
emocinio ir psichologinio įsitraukimo tikslu buvo 
atliekami įvairūs psichologiniai pratimai, spektro-
gramos bei lokogramos metodai. Atlikdami spek-
trografą, žmonės turėjo galimybę geriau susipažinti 
vieni su kitais, įsitraukti į bendrą darbą: dalyviai 
turėjo išsirikiuoti vienoje eilėje, pavyzdžiui, pagal 
tai, kaip gerai moka anglų kalbą (nuo labai gerai 
mokančio iki visai jos nemokančio), kiek jie ži-
no apie psichodramą, kurį mėnesį yra gimę ir t.t. 
Lokograma leidžia pamatyti pogrupius bendroje 
grupėje: seminaro dalyviai dalijosi į grupeles pagal 
tam tikrus požymius, pavyzdžiui, kuriame mieste 
yra gimę, kiek turi brolių ir seserų, kiek turi vaikų ir 
t.t. Pasidaliję į grupeles dalyviai diskutavo apie tai, 
kokie yra privalumai, pavyzdžiui, būti gimusiam 
pavasarį arba rudenį, ką reiškia turėti daug brolių 
ir seserų arba būti vienturčiu ir pan. Apšilimo metu 
dalyviai buvo prašomi atlikti tokį pratimą: įsivaiz-
duoti Lietuvos žemėlapį, surasti tame žemėlapyje 
vietą, kurioje jie dabar gyvena, t.y. savo namus, už-
simerkti ir apžvelgti visą savo gyvenimo kelią nuo 
gimimo iki dabar, atkreipiant dėmesį į jausmus, ku-
rie kyla žvelgiant atgal, tada apsisukti 180 laipsnių 
kampu ir įsivaizduoti savo ateitį, pamatyti, kokia ji 
ir kas joje yra. 

Po apšilimo buvo atliekama įsivaizduojamos 
šeimos rekonstrukcija. Dalyviai buvo prašomi su-
kurti įsivaizduojamos tėvų ir senelių šeimos, kurio-
je norėtų ar būtų norėję gyventi, modelį: pagalvoti 
apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, savo amžių 
toje šeimoje ir t.t. Pavyzdžiui, viena seminaro daly-
vė, pristatydama savo įsivaizduojamą šeimą, apgy-
vendino ją Šveicarijoje, šeimoje buvo tėtis lakūnas, 
mama gydytoja ir mažesnis broliukas, visi šeimos 
nariai sėdėjo prie didelio apskrito stalo, buvo dė-
mesingi vienas kitam ir rūpinosi vienas kitu. 

klaSikinė šeimoS rekonStrukcija

Pristatydama klasikinę šeimos rekonstrukciją, 

PSichoteraPija

Šeimos rekonstrukcijos seminaras Šiauliuose

Psichologė Rasa 
KučinsKienė
Jaunimo psichologinės 
paramos centras

Šių metų kovo 14–16 d. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas sukvietė psichologus, socia-
linius pedagogus, socialinius darbuotojus – visus, kurių profesija susijusi su pagalba kitiems žmo-
nėms, į seminarą „Šeimos rekonstrukcija“, kurį vedė klinikinė psichologė ir sertifikuota psichodra-
mos specialistė inara erdmanis. seminaro metu klausytojai įgijo žinių apie šeimos rekonstrukcijos 
metodo struktūrą, taikymo ypatybes bei patirties šeimoje įtaką dabartiniam elgesiui. Lektorė pade-
monstravo, kaip atsikratyti modelių ir šablonų, kurie persekioja iš kartos į kartą.

Nuotr. Lektorė, klinikinė psichologė inara 
 erdmanis vedė seminarą Šiauliuose

I.Erdmanis pasakojo, kad susidomėjo šeimos 
rekonstrukcija V.Satir dėka, kai daugiau nei prieš 
30 m. ji lankėsi Švedijoje ir vedė mokymo kursus. 
Pati I.Erdmanis yra dirbusi įvairiose šalyse: Norve-
gijoje, Švedijoje, Latvijoje, JAV. Lektorės nuomo-
ne, kiekviena šeimos rekonstrukcija yra tarsi dova-
na psichoterapeutui. Kaip vieną įdomiausių šeimos 
rekonstrukcijų lektorė prisiminė darbą su kliente, 
kurios prosenelė susitikinėjo su dailininku Marku 
Šagalu.

PSichologiniai Pratimai

Prieš seminarą lektorė pasiūlė dalyviams ištyri-
nėti savo šeimos istoriją – dvi tris kartas pagal jos 
pateiktą aprašymą: kur ir kada seminaro dalyvis, jo 
seserys, broliai yra gimę, kur ir kada gimė jo tėvai, 
koks buvo jų pagrindinis užsiėmimas, kur jie gyve-
no, kada susituokė, kada gimė vaikai, jei išsiskyrė, 
kada, ar buvo naujų partnerių, vaikų iš ankstesnių 
santuokų, jei kuris nors šeimos narys mirė (kada 
ir nuo ko), taip pat buvo prašoma pateikti keletą 
būdvardžių, apibūdinančių asmenį, jo religines, 
politines pažiūras. Tos pačios informacijos buvo 
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I.Erdmanis sakė, kad ji visada prasideda nuo šei-
mos žemėlapio braižymo, bet prieš tai žmogus turi 
surinkti informaciją apie savo šeimą, o tai reiškia, 
kad jam gali reikėti pasikalbėti su tėvu, su kuriuo jis 
nebendravo jau keletą metų, arba surasti dar gyvų 
giminaičių, kurie gali žinoti šeimos istoriją. Įvai-
kinti žmonės paprastai braižo du žemėlapius, t.y. 
savo pirminės šeimos ir tos, kurioje buvo įvaikinti. 
Kai yra du ar daugiau šeimos žemėlapių, šeimos re-
konstrukcijos metu iš pradžių analizuojamas vienas 
šeimos žemėlapis, paskui kitas. Pasak I.Erdmanis, 
nubraižius šeimos žemėlapį, pereinama prie veiks-
mo: išsirenkami tie šeimos nariai, kurie žmogui 
(protagonistui) atrodo reikšmingiausi, iš grupės na-
rių tarpo pasirenkami dalyviai tų šeimos narių vai-
dmenims atlikti ir statoma šeimos skulptūra. Žmo-
gus prašomas padaryti savo tėvų šeimos skulptūrą, 
jo klausiama, kokio amžiaus jis yra toje skulptūro-
je. Įspūdžiui sustiprinti ir teatrališkumui padidinti 
seminaro metu I.Erdmanis naudojo įvairių spalvų 
šalius, kuriuos prašydavo uždėti kiekvienam veiks-
mo dalyviui. Statydamas šeimos skulptūrą, prota-
gonistas atsistoja kiekvienam „šeimos nariui“ už 
nugaros ir pasako apie save ir sau adresuotą kokią 
nors frazę (pranešimą) to žmogaus vardu, po to pro-
tagonistui leidžiama išgirsti visas tas frazes (prane-
šimus) ir į juos atsakyti, pasakant, kokią įtaką ta ži-
nia (pranešimas) turėjo protagonisto gyvenime, tuo 
tikslu daug kartų vaidmenimis keičiamasi. Statant 
šeimos skulptūrą, protagonisto klausiama, ar yra 
kokia nors specifinė situacija ar vieta, kur vyksta 
veiksmas, pavyzdžiui: virtuvėje, bažnyčioje ir t.t. 
Šeimos skulptūroje tyrinėjami „nebaigti santykiai“ 
(angl. unifinished business). I.Erdmanis sakė, kad 
ši šeimos rekonstrukcijos fazė vienoje jos vestoje 
asmeninio patyrimo grupėje truko dvi dienas. Pa-
stačius šeimos skulptūrą, kita šeimos rekonstrukci-
jos fazė yra dabartinės protagonisto šeimos socia-
linis atomas, jis gali būti piešiamas popieriuje arba 
atliekamas scenoje, statant šeimos skulptūrą ir po 
to prašant sumodeliuoti dialogą tarp abiejų šeimos 
skulptūrų. Kitoje fazėje atliekama protagonisto šei-
mos ateities projekcija, t.y. prašoma įsivaizduoti ir 
parodyti, kaip žmogaus šeima galėtų atrodyti po 
5 ar 10 metų arba gali būti prašoma pavaizduoti, 
kokios šeimos protagonistui būtų reikėję vaikystė-
je, tai gali būti taikoma praeities žaizdoms gydyti. 
I.Erdmanis sakė, kad, kai žmogaus vaikystė yra la-
bai sunki, ieškoma, kas iš šeimos narių padėjo tam 
žmogui išgyventi. Paskutinė fazė yra aptarimas ir 
pasidalijimas patirtais išgyvenimais tiek atliekant 
tam tikrą vaidmenį, tiek prisimenant savo asmeninį 
patyrimą.

šeimoS rekonStrukcijoS PraktiniS 
taikymas

Seminaro metu klausytojai turėjo galimybę 
įgyti žinių apie šeimos rekonstrukcijos metodo 

struktūrą, jo taikymo ypatybes ir kaip patirtis šei-
moje veikia dabartinį elgesį. Šeimos rekonstrukci-
jos metodas grindžiamas šeimos istorijos, taisyklių 
ir mitų, kaip svarbių šeimos parametrų, pristaty-
mu. Šeimos istorija apima prosenelių gyvenimo 
istoriją, buvusių santuokų ir ryšių patirtį, kurią 
žmogus atsineša į savo dabartinę šeimą. Lektorė 
pademonstravo, kaip galima atsikratyti modelių ir 
šablonų, kurie persekioja iš kartos į kartą. Pasak 
I.Erdmanis, šeimos rekonstrukcija gali būti taiko-
ma šeimos terapijoje, atliekant ją su kiekvienu iš 
sutuoktinių, mokantis šeimos terapijos, individu-
alioje terapijoje (naudojant lėles, įvairius daiktus, 
pagalvėles, šalius), psichoterapijos grupėse, psi-
chodramoje (jos pradžioje, eigoje, kaip tiltas tarp 
praeities, dabarties ir ateities), supervizijų metu 
ir gydytojų konsiliumuose. I.Erdmanis sakė, kad 
šeimos rekonstrukcija gali būti sėkmingai taikoma 
žmonėms, patyrusiems emocinę, fizinę, seksualinę 
prievartą vaikystėje, priklausomiems nuo alko-
holio arba narkotikų, daug kartų keitusiems gy-
venamąją vietą. Klientų amžius gali svyruoti nuo 
vėlyvos paauglystės iki vėlyvos senatvės. Specia-
listas, norintis taikyti šeimos rekonstrukcijos me-
todą, I.Erdmanis nuomone, turi turėti pasirengimą 
psichoterapijos, šeimos terapijos ir psichodramos 
srityje. 

kokia šeimoS rekonStrukcijoS vieta 
tarP kitų PSichoteraPijoS metodų

Lygindama šeimos rekonstrukciją su kitais psi-
choterapijos metodais, lektorė vardino šio metodo 
privalumus: šeimos rekonstrukcijos metu žmonės 
gali geriau pajausti ryšį su savo artimaisiais, atrasti 
savo šaknis, „susitikti“ su tais artimaisiais, kurių nė-
ra matę savo gyvenime (pvz., mirusiais seneliais), 
kartais žmonės sugeba atleisti tam tikrus dalykus 
arba bent juos suprasti, pavyzdžiui, šeimos narių al-
koholizmą arba savižudybę, taip pat šeimos rekons-
trukcija padeda suprasti, kaip visuomenė veikia 
šeimą ir atvirkščiai (pvz., ką reiškia būti neturtingu 
šioje visuomenėje), padeda ištraukti į dienos šviesą 
„vaiduoklius“, kurie daro įtaką dabartinei žmogaus 
šeimai. I.Erdmanis sakė, kad jeigu žmogus turi są-
sają su praeitimi, jis turi stiprų ryšį ir su ateitimi, 
be to, jis turi ką perduoti savo vaikams. Vienas iš 
šeimos rekonstrukcijos metodo trūkumų yra tas, 
kad šis metodas užima daug laiko ir jam taikyti rei-
kalinga grupė, taip pat tai labai sunkus darbas tiek 
klientui, tiek psichoterapeutui.

lektorėS įSPūdžiai iš šiaulių

Kaip vieną įsimintiniausių dalykų iš seminaro 
Šiauliuose lektorė paminėjo tai, kad 99 proc. gru-
pės narių priskyrė save katalikams, tačiau, atliekant 
spektrogramą, paaiškėjo, kad vieni žmonės eina į 
bažnyčią kasdien, kiti kartą per metus, todėl buvi-
mas kataliku skirtingiems žmonėms reiškia visiškai 
skirtingus dalykus.

PSichoteraPija


