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Rugpjūčio 19-21 dienomis Nacionaliniame Kauno dramos teatre
vyksta išskirtinis renginys – tarptautinė psichodramos konferencija
,,Baltijos Moreno dienos”. Tai jau 16-tus metus skaičiuojantis
tarptautinis renginys, kuris vyksta nuo 2000 metų – kas dveji metai
vis kitoje Baltijos šalyje.
Pasak Lietuvos psichodramos draugijos prezidentės, psichodramos terapeutės
ir aktorės Daivos Rudokaitės, šios konferencijos tikslas – ne tik pasidalinti
žiniomis ir patirtimi su kitais dalyviais, bet ir skleisti žinią apie šią terapiją ir jos
taikymą.

ĮKELK KAD
Archyvas

Psichodrama – tai psichoterapijos sistema, besiremianti J. L. Moreno vaidmenų
teorija ir naudojanti veiksmo metodus vidinio pasaulio ir asmeninių bėdų
tyrinėjimu.
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REKLAMA

,,Psichodramoje
žmogus
tampa
savo
problemų
,,herojumi". Vaidmenų žaidimo pagalba jis laisvai reiškia
jausmus, atkurdamas problemines situacijas, o kiti
dalyviai, atlikdami vaidmenis, jam padeda geriau įsijausti ir
gauti papildomos emocinės ir kognityvinės informacijos”, –
teigia D. Rudokaitė. Pasak jos, grupės nariai taip pat turi
galimybę atpažinti savo pačių problemas bei sunkumus ir
mokytis juos įveikti.

Paklausta, ar ši vaidybos terapija yra daugiau menas, ar
medicina, draugijos prezidentė sako mananti, jog šis
metodas remiasi žmogaus psichologija, todėl jo negalima
priskirti vienai konkrečiai sričiai.
Nors visuomenėje įprasta apie kamuojamus sunkumus papasakoti kitam
žmogui žodine kalba, aktorė tvirtina, jog fizinių veiksmų pagalba giluminės
emocijos atskleidžiamos žymiai ryškiau ir veiksmingiau, o konkrečios gyvenimo
situacijos atkuriamos taip, tarsi jos vyktų esamuoju laiku: ,,Psichodramos metu
analizuojami efektyvūs elgesio stiliai, išbandomi konstruktyvesni vaidmenys.
Žmogus pristato konkrečią situaciją ją suvaidindamas, būdamas saugioje
aplinkoje (t.y. kabinete) ir pamatydamas tą problemą iš šalies, gali padaryti
įžvalgą ir gali pakeisti savo elgesį duotoje situacijoje.”
D. Rudokaitė pabrėžia, jog šiai terapijai visiškai nereikia jokių aktorinių gabumų
ir talentų, netgi atvirkščiai, psichodrama labiausiai padeda tiems, kurie sunkiai
verbalizuoja savo jausmus ir emocijas. Anot jos, šis metodas puikiai tinka ir
vaikams, nes jie užsiėmimų metu tiesiog ,,žaidžia”.

TOP 10

DIENOS

,,Šių metų konferencijos tema – „Laikas paslaptims”, todėl neatsitiktinai
užsiėmimų vadovai dalyvius kviečia stabtelti ir susitikti su savo paslaptimis,
atverti sielos kerteles bei prie jų prisiliesti”, – tikina aktorė, kuri ir pati
asmeniškai džiaugiasi galimybe susitikti su žmonėmis, kurie jau ne vienerius
metus gyvena psichodrama bei tais, kurie nori pasmalsauti bei pažinti ją iš
arčiau. Pati D. Rudokaitė sako, jog labai tiki šiuo psichologiniu metodu, kuris jai
padeda ne tik kaip žmogui pamilti bei gilintis į save, bet ir kaip aktorei bei
psichoterapeutei.
Tai jau trečioji tokia konferencija Lietuvoje, tačiau pirmą kartą ji vyksta Kaune.
Šiais metais renginyje dalyvauja net 15 garsių psichodramos profesionalų iš 10
Europos šalių ir netgi iš Australijos.
Gairės: Baltijos Moreno dienos, psichodrama, teatras
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,,Šokantis senamiestis“ – ritmingos vasaros palydėtuvės
Kauno miesto naujųjų tradicijų kūrėjai kviečia vasarą palydėti šokio ritmu. Profesionalūs šokių kolektyvai,
balsingoji Evelina Sašenko – juos bus galima išvysti ir išgirsti šeštadienį vyksianči...

Atsisveikinimas su vasara – lydint „Rebelheart“ sapnams ir svajonėms
Neseniai naujuoju singlu „Tik sapnai“ gerbėjus nudžiuginusi viena ryškiausių Lietuvos roko grupių „Rebelheart“
rugpjūčio 27-ąją Kaune, muzikinio klubo „Combo“ terasoje rengia išskirtinį atsisveikinimo ...

„Lauko kine“ – cukraus bliuzu apdainuota dokumentika
Šį ketvirtadienį 21 val. 30 min. Kauno kino centro „Romuva“ organizuojamame „Lauko kine“ vyks išskirtinė filmo
„Cukraus bliuzas“ peržiūra, į kurią kviečia žmogaus teisių dokumentinių filmų festivali...
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Garliava su vasara atsisveikina džiazo ritmu
Jau antrus metus iš eilės, paskutinį rugpjūčio ketvirtadienį 25 d. 19 val., Garliavos sporto ir kultūros centras
kviečia vasaros sezoną palydėti kartu su „Sezono džiazu“. Vasaros išlydėtuvių koncerto programoje skambės
or...
3

„Kabinete“ – durys į Šilainius
Po vasaros pertraukos aktyviai veiklai sugrįžtanti "Kabineto" komanda kviečia į naują parodą – užsienyje
studijavusios kaunietės Evelinos Šimkutės skulptūrų projektą "Objektai". ...

Kalėdų šauklys A. Žiurauskas: tikrasis stebuklas – ne eglutės ,,mandrume“
Kaip atrodys pagrindinė Kauno miesto kalėdinė eglė? Pirmieji atsakymai paaiškės jau šį trečiadienį. Kauno
miesto savivaldybė laukia paskutinį pasiūlymų iš originalių idėjų turinčių pretendentų, norinčių dalyvauti kalėd...

Raudondvaryje – laikinų kūrinių fiesta
Raudondvario dvaro parką puošia nauji žemės meno kūriniai. Juos sukūrė čia vykusio tarptautinio festivalio
"Landart" dalyviai. ...
1

Garsūs dainininkai kviečia prisijungti prie „Sumuštinukių“ gerumo akcijos
Muzikos atlikėjai Linas Adomaitis, Karina Krysko ir Ieva Zasimauskaitė šiandien savo socialinių tinklų paskyrose
pasidalijo „sumuštinukėmis“ – asmenukėmis su sumuštiniais. ...
1

Kauniečiai kviečiami į trečiąjį orientacinį žaidimą dviračiais
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia vietoj žalingų įpročių rinktis aktyvų laisvalaikį ir
dalyvauti jau trečiajame orientaciniame žaidime Velo Kaunas 2016“. Nemokamas orientacinis žaidimas vyks
rugpjūčio 24-osios, ...

Didvyrių kaime – jaunųjų muzikos žvaigždžių spiečius
Vasara mokiniams – atostogų metas. Atokvėpis nuo pamokų ir namų darbų. Tačiau jauniesiems muzikantams
net ir vasarą atsipalaiduoti nevalia – tik nepaimk kelias dienas instrumento į rankas, ir atlikėjo forma silpsta,
pirštai nebebėg...
1
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