
 

Lietuvos Meno terapijos asociacijos organizuojamas 

PROF. P. PETERSEN SEMINARAS „GYDANTI POETINIO ŽODŽIO GALIA“ 
įvyks 2012 metų gegužės mėn. 19 d. 10 val. 

Šiaulių universiteto bibliotekos (Vytauto g. 84, Šiauliai) konferencijų salėje (205, II aukštas) 
 

DIENOTVARKĖ 
 

 

10.00 – 10.30 

 

10.30 – 10.40  

 

 

 

10.40−12.00 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00–15.00 

 

 

Dalyvių registracija. 

 

Knygos „Ta maža kibirkštėlė vilties. Pasakojimas apie poetikos terapiją, skirtą 

seksualinį išnaudojimą patyrusiems žmonėms“ autoriaus prof. Peter Petersen 

pristatymas. Šiaulių universiteto padėka prof. P. Petersen. 

 

Prof. P. Petersen paskaita „Terapinis procesas“. Diskusija. 

 

Pietų pertrauka. 

 

Praktinis patyriminis seminaras „Poezijos terapija psichoterapijoje“. Lektorius 

– prof. Peter Petersen 

 

 

PASTABOS 

Seminaro dalyviai galės įsigyti Peter Petersen ir Jeanne Rosenhag knygą „Ta maža kibirkštėlė vilties. Pasakojimas 

apie poetikos terapiją, skirtą seksualinį išnaudojimą patyrusiems žmonėms“. 

Seminarų dalyviai gaus Lietuvos Meno terapijos asociacijos pažymėjimus. Mokestis už pažymėjimą – 5 Lt. 

 

REGISTRACIJA 

Elektroninė registracija vyksta paspaudus šią nuorodą: 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dF9hTGxzNG8wTnVhVzlGTlRrSjhyLVE6MA 

Paskutinė registracijos diena yra gegužės 18 d. 

 

PATYRIMINIŲ SEMINARŲ MOKESTIS 

• mokant iki gegužės 11 d.: LMTA nariams – 10 Lt, kitiems – 20 Lt.  

Atvykstantiems iš vienos organizacijos dviese ir daugiau, kaina – 10 Lt asmeniui; 

• mokant nuo gegužės 12 d.: LMTA nariams – 20 Lt, kitiems – 30 Lt.  

Atvykstantiems iš vienos organizacijos dviese ir daugiau, kaina – 20 Lt asmeniui. 

Mokestis už pažymėjimą – 5 Lt.  

Mokėjimas vyksta grynais susirinkimo dieną arba pervedimu į LMTA sąskaitą: 

Lietuvos Meno terapijos asociacija, kodas 302543485 

A.s. LT277300010124077217, Swedbank AB, banko kodas 73000 

Paskirtis – registracijos mokestis. 

 

Už surinktas lėšas bus dovanojamos knygos Lietuvoje veikiantiems Moterų krizių centrams! 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti LMTA narius bei visus besidominčius  

meno terapija ir jos taikymo galimybėmis! 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dF9hTGxzNG8wTnVhVzlGTlRrSjhyLVE6MA


 

 

Peteris Petersenas (1933) vedęs, turi 4 vaikus, 8 anūkus. 

Med.m.dr. Peteris Petersenas – Hanoverio medicinos universiteto psichiatrijos ir 

psichoterapijos profesorius emeritas. Neurologijos ir psichiatrijos, 

psichosomatinės medicinos ir psichoterapijos, psichoanalizės specialistas. 

Publikavęs daugiau nei 500 leidinių, pvz.: „Terapeutas, kaip menininkas“ (1987-

1994), „Meno terapijos tyrimų metodai“ (1990), „Ta maža kibirkštėlė vilties“ 

(1993), „Apvaisinimas mėgintuvėlyje ir atsakomybė“ (1985), „Abortas – mūsų 

mirties suvokimas gyvenime“ (1986) ir kt. 

1997 m. įkūrė Meno terapijos mokslinių tyrimų institutą ir Meno terapijos centrą aukštojoje muzikos 

mokykloje Hamburge. 

Vokietijos Federalinės Vyriausybės konsultantas. 

Bendradarbiauja su 30 institucijų dirbančių meno terapijos srityje. Dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir 

švietime Vokietijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje, Austrijoje. 

Nuo 2000 m. Talino universiteto psichoterapijos ir meno terapijos profesorius. 

Garbės narys: Jėnos universiteto (Vokietija) (1985), Lioveno universiteto (Belgija) (1998), Vokietijos 

Psichosomatinės akušerijos ir ginekologijos draugijos (1999), Žemutinės Saksonijos medicinos 

asociacijos (Vokietija) (2004), Estijos kūrybinės terapijos draugijos (2005). 

 

 

Ištrauka iš knygos „Ta maža kibirkštėlė vilties. Pasakojimas apie poetikos terapiją, skirtą 

seksualinį išnaudojimą patyrusiems žmonėms“:  

"(...) Šie eilėraščiai – tai žmogiškasis dokumentas. Čia parodomas mastas ir galia destrukcijos, kuri 

ištisus aštuonerius Jeanne vaikystės ir paauglystės metus gniuždė jos gyvenimo laisvę dėl patiriamos 

patėvio seksualinės prievartos. Šio prieš vaikus nukreipto nusikaltimo, į kurį ne visada pakankamai rimtai 

žiūrima, naikinamoji galia paliko gilų pėdsaką Jeanne gyvenime. Eilėraščiuose matoma, kaip siaubingai 

susipynusios Jeanne moteriškumo šakos; kaip užnuodyti kai kurie jos, kaip moters, santykiai su 

aplinkiniais, nors pašaliniam stebėtojui tai ne iš karto matoma. Patirta seksualinė prievarta įsirėžė giliai 

– Jeanne turėjo gintis apsigaubdama psichologiniu šarvu. Tačiau ši gynyba nukrypo ne tik prieš baisius 

prisiminimus, bet ir prieš kūrybines vystymosi galias. (...) Eilėraščiai tarsi dokumentuoja, kaip tas 

praeities šarvas terapijos metu labai atsargiai ir lėtai sluoksnis po sluoksnio nuimamas. Šis išlukštenimas 

yra skausmingas, Jeanne apima baimė, ji išgyvena gilius sukrėtimus. Gynybinė siena, kurią Jeanne 

pasistatė, vaikystėje ir paauglystėje buvo reikalinga išgyvenimui, o dabar ši siena virto gyvenimo kliūtimi. 

(...) Kaitos kelias buvo daugiasluoksnis; turint galvoje tai, kad Jeanne neapykantą visų pirma turėjo 

paversti pozityvia kūrybine jėga, kad galėtų ją įveikti, susitaikydama su savo kankintoju, tai 3,5 metų 

terapijos yra labai trumpas laikas. Kibirkštėlė vilties byloja netgi apie tai, kad susitaikymas yra 

įmanomas. Šiandien Jeanne neabejotinai išsilaisvino, nes susitaikė savo viduje, ir neapykanta jos daugiau 

nebejungia su išnaudotoju". 


