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ალფრიდ ლენგლე და ეგზისტენციალური ანალიზი

ალფრიდ ლენგლე - ფსიქოთერაპევტი, ეგზისტენციალური 
ანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგი, მედიცინისა და 
ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი. 

ვიქტორ ფრანკლის მოწაფე და კოლეგა. 
(ვიქტორ ფრანკლი - ვენის მესამე 
ფსიქოთერაპიული სკოლის, ეგზისტენციალური 
ფსიქოთერაპიის მიმართულების - ლოგოთერაპიის 
ფუძემდებელი, ზიგმუნდ ფროიდის და ალფრედ 
ადლერის შემდეგ).

მსოფლიოში ცნობილი სპეციალისტი 
ეგზისტენციალური ფსიქოლოგიის და 
ფსიქოთერაპიის დარგში. 

მან, ვიქტორ ფრანკლის ლოგოთერაპიის და 
ეგზისტენციალური ანალიზის ბაზაზე, შექმნა 
დამოუკიდებელი ფსიქოთერაპიული მიმართულება,
 რომელიც ეგზისტენციალური ანალიზის სახელითაა ცნობილი. 

ეგზისტენციალური ანალიზის მრავალი საგანმანათლებლო ცენტრის დამფუძნებელი და 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბერლინი, ჰანოვერი, მიუნხენი, ბერნი, ცურიხი, ვენა, ინსბრუკი, 
პრაღა, მოსკოვი, კიევი, პეტერბურგი, ვანკუვერი, ლოს-ანჯელესი, რიგა, ლონდონი. 

ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოების 
დამფუძნებელი (1983 წ.) და საპატიო პრეზიდენტი (2017 წლამდე)

ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი (2002-2010 წწ.)

მრავალი წიგნისა და სტატიის ავტორი, ეგზისტენციალური ანალიზის თეორიასა და 
პრაქტიკაში. 

ეგზისტენციალურ ფსიქოთერაპიაში პირველი სისტემური სახელმძღვანელოს თანა-ავტორი, 
ხუთ ავტორს შორის.
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ალფრიდ ლენგლე



ეგზისტენციალური ანალიზი 

ალფრიდ ლენგლეს თანამედროვე ეგზისტენციალური ანალიზი წარმოადგენს ეგზისტენციალური 
ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთ სრულ და მუდმივად განვითარებად კონცეფციას. ეს არის  ძლიერი და 
გამართული მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი, რომელიც პროფესორ ალფრიდ ლენგლეს, მისი 
მრავალრიცხოვანი კოლეგებისა და მოწაფეების 40 წელზე მეტ ხნიანი პრაქტიკული მოღვაწეობის 
შედეგია. 

ალფრიდ ლენგლეს საავტორო კონცეფცია ოთხი ფუნდამენტური მოტივაციის შესახებ, ერთდროულად 
წარმოადგენს როგორც დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტს, ისე ფსიქოთერაპიის განხორციელების 
ფუნდამენტურ სისტემას. 

კლიენტებთან და პაციენტებთან მუშაობის ეგზისტენციალურ - ანალიტიკური მიდგომა, 
უზრუნველყოფს პიროვნების ფუნქციონირების და განვითარების დარღვევების სტრუქტურის ნათელ 
და მკაფიო გაგებას და ამ დარღვევების აღმოფხვრის თეორიულ და პრაქტიკულ საშუალებას. 

ეგზისტენციალური ანალიზის თერაპია 30-ზე მეტ სპეციფიკურ და არასპეციფიკურ მეთოდსა და 
ტექნიკას აერთიანებს. მათ შორის, ალფრიდ ლენგლეს მიერ შემუშავებული, „პერსონალური 
ეგზისტენციალური ანალიზის“ მეთოდი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი 
იმ, სრულიად განსხვავებული პრობლემური სიტუაციებისათვის, რომლებიც სხვადასხვა პიროვნული 
სირთულეებით არის განპირობებული.

 ეგზისტენციალურ -  ანალიტიკურ მიდგომაში, მნიშვნელოვანი და სერიოზული ადგილი უჭირავს ისეთ 
სიღრმისეულ თემებს, როგორიცაა:

ყოფიერების საიმედოობა და სისავსე; 

სიყვარული და ღირებულებები; 

აუთენტურობა; 

საზრისი; 

სიცოცხლე და სიკვდილი; 

დანაკარგი; 

მარტოობა; 

კრიზისი; 

ეგზისტირება; 

განხორციელებული (შემდგარი) ცხოვრება.
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ეგზისტენციალური ანალიზის ცენტრალურ თემას წარმოადგენს ცხოვრება შინაგანი თანხმობით, 
რომლის მიღწევასაც ეგზისტენციალური ანალიზი ახორციელებს ადამიანის საკუთარ თავთან 
მისვლით და ცხოვრებისეული გამოწვევების პირისპირ დგომით. 

როგორ ხორციელდება შინაგანი თანხმობით ცხოვრების ეს ღრმად ეგზისტენციალური პროცესი?

შექმნა საკუთარი ყოფნის საყრდენი; შენად აქციო სივრცე, რომელსაც ფლობ; იგრძნო და განიცადო 
ღირებულებები, რომელიც შენზე ღრმად ზემოქმედებენ და აღძრავენ მოქმედების მძლავრ მოტივს. 
ღირებულებები რომლის დაცვა და შენარჩუნება გსურს მომავალში; აღმოაჩინო საკუთარი საზღვრები 
და ისწავლო მათი დაცვა; დაიკავო საკუთარი პოზიცია არსებულთან მიმართებაში, მიიღო 
გადაწყვეტილება და აიღო მასზე პასუხისმგებლობა ანუ იმოქმედო თავისუფალმა; შინაარსით შეავსო 
შენი ცხოვრება და ყოველივე ამაში აღმოაჩინო საზრისი. 

ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოების 
(GLE INTERNATIONAL) გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა

ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოება (GLE INTERNATIONAL) 
არის შემდეგი საერთაშორისო ფსიქოლოგიური ასოციაციების და საზოგადოების წევრი:

THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY (IFP)
THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PSYCHOTHERAPY (EAP)
THE INTERNATIONAL SOCIETY IF DEPTH PSYCHOLOGY, R.A. STUTTGART
THE MARTIN HEIDEGGER SOCIETY R.A.

1983 წლიდან GLE INTERNATIONAL უზრუნველყოფს ფსიქოთერაპევტების და ფსიქოკონსულტანტების 
მომზადებას ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის მიმართულებით. ამ დროისთვის, 
ეგზისტენციალური ანალიზის გრძელვადიანი პროგრამა წარმატებით ხორციელდება ევროკავშირის, 
კანადის, აშშ, მექსიკის, არგენტინის, ჩილეს, დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის და რუსეთის ქვეყნებში. 

საბაზისო პროგრამის ხანგრძლივობა: 3 წელი

ფორმატი: პირისპირ/ონლაინ

დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 22 ადამიანი

პროგრამის დაწყების დრო: ივნისი, 2021წ.

პროგრამის წლიური ღირებულება: -  2 400 დოლარი, ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში. (გადახდა 
განხორციელდება ეტაპობრივად) 
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პროგრამის შინაარსი:

შესავალი ეგზისტენციალურ ანალიზში

ფუნდამენტური ეგზისტენციალური მოტივაციები:

I ფუნდამენტური მოტივაცია: ეგზისტენციის ფუნდამენტური პირობები - შეძლო  სამყარო-ში-ყოფნა. 
შეძლო რეალობის რთული პირობების მიღება და გაძლება, შინაგანი ძალის და შესაძლებლობათა 
გაცნობიერების და  რეალიზების გზით. 

II ფუნდამენტური მოტივაცია: ცხოვრების (როგორც) ღირებულების ფუნდამენტური გამოცდილება. 
საკუთარ ცხოვრების ემოციური სისავსე. საკუთარ ცხოვრებაში შემოქმედებითი ჩართულობის 
განცდა.

III ფუნდამენტური მოტივაცია: უნარი, იყო ის რაც ხარ. საკუთარი თავის ფუნდამენტური  
ღირებულების განცდა. საკუთარ თავთან თანხმობაში ცხოვრება. თვითპატივისცემა. საკუთარი 
პოზიციის ქონა. 

IV ფუნდამენტური მოტივაცია: ეგზისტენციალური საზრისი - საკუთარი უნიკალური ცხოვრების 
განხორციელება. საზრისით სავსე ცხოვრება.

ფენომენოლოგია
თეორია ემოციების შესახებ
თეორია PERSON-ის შესახებ
აქსიოლოგია (სწავლება ღირებულებების შესახებ)
თეორია ეგზისტენციის შესახებ

საბაზისო პროგრამის სასწავლო პროცესის სტრუქტურა:

საბაზისო სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. 

სასწავლო დღეები წელიწადში დაყოფილია 4 სასწავლო ბლოკად,   სადაც სამი ბლოკი მოიცავს 5-5 
დღიან უშუალო მუშაობას ჯგუფში, ხოლო წელიწადში ერთხელ  ჩატარდება დისტანციური  
მუშაობის სამდღიანი ბლოკი. 

საბაზისო პროგრამის მეორე მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს მუშაობა მცირე ჯგუფებში.

პროგრამის მესამე კომპონენტი კი ინდივიდუალური თვითშემეცნებისთვის განკუთვნილ საათებს 
გულისხმობს.
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დამატებითი აქტივობები

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, გარკვეული პერიოდულობით, სასწავლო პროცესს ჩაერთვება 
თავად ალფრიდ ლენგლე.

შესაძლებელი იქნება GLE INTERNATIONAL (ავსტრია) მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მიღება შეღავათიანი პირობებით. 

ალფრიდ ლენგლესა და მისი კოლეგების ხემძღვანელობით, გარკვეული პერიოდულობით 
ჩატარდება მოკლევადიანი ტრენინგები ეგზისტენციალურ-ანალიტიკური მეთოდებისა და 
ტექნიკების პრაქტიკული გამოყენებისათვის, კონკრეტულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან 
მიმართებაში.   

ვისთვის არის გამიზნული პროგრამის საბაზისო კურსი

ეგზისტენციალური ანალიზის საერთაშორისო პროგრამა განკუთვნილია უმაღლესი განათლების 
მქონე პირთათვის (ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის დიპლომი) შემდეგ სპეციალობებში:

სპეციალისტები ფსიქოლოგის, პედაგოგ-ფსიქოლოგის ან კლინიკური ფსიქოლოგიის დარგში

სპეციალისტები - სოციალური სამსახურის, მედიცინის, პედაგოგიკის და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების (ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, ლინგვისტიკა, იურისპრუდენცია და სხვა) 
დარგში

პირთათვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან თვითშემეცნების და პიროვნული ზრდის 
საკითხებით.

მიღების პირობები:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე და 
აირჩიონ პროგრამის გავლა რუსულ ან ინგლისურ ენაზე.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს ბმულზე:  http://bit.ly/3rja9tE
საბუთების მიღება დაიწყება 2021 წლის 15 იანვრიდან.
მსურველებმა, აღნუშნულ ელექტრონულ მისამართზე info@existenzanalyse.ge ან 
contact@alterbridge.org.ge  და უნდა გადმოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტები: 

რეზიუმე ქართულ და რუსულ ან ქართულ და ინგლისურ ენაზე (იმის მიხედვით, თუ რომელ ენაზე 
ირჩევთ პროგრამის გავლას)
ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის (არსებობის შემთხვევაში) დიპლომის ასლი
ფოტოსურათი
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სასწავლო პროგრამა დაიწყება 2021 წლის ივნისს. 

მონაწილეთა საბოლოო შერჩევა მოხდება 2 დღიანი გაცნობითი შეხვედრის ფარგლებში: ,,შესავალი - 
ალფრიდ ლენგლეს ეგზისტენციალურ ანალიზში’’. ტრენინგს  წარუძღვებიან ეგზისტენციალური 
ანალიზის და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოების (GLE INTERNATIONAL) მიერ 
აკრედიტირებული ტრენერები და ალფრიდ ლენგლეს მოწაფეები. გაცნობით პროგრამაში 
მონაწილეობის და გასაუბრების შედეგად, ტრენერები შეარჩევენ კანდიდატებს, გრძელვადიანი 
სასწავლო პროგრამისათვის. 

საბაზისო სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა:

სერტიფიკატი - GLE INTERNATIONAL (ავსტრია), ეგზისტენციალური ანალიზის სასწავლო პროგრამის 
საბაზისო კურსის გავლის შესახებ, რომელიც წარმოადგენს გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამის 
პირველ ეტაპს. პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ, საბაზისო სასწავლო პროგრამის მონაწილე და 
სერტიფიკატის მფლობელი, უფლებამოსილია სწავლა განაგრძოს კლინიკური მიმართულებით და 
ინდივიდუალური სუპერვიზიის ფარგლებში დაიწყოს კერძო პრაქტიკა ფსიქოკონსულტანტის (1,6 წ) და 
ფსიქოთერაპევტის (2,6 წ) რანგში. პროგრამის კლინიკური ნაწილის ყველა კომპონენტის წარმატებით 
დასრულების და დიპლომის დაცვის შემდეგ, ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის 
საერთაშორისო საზოგადოების მიერ (GLE INTERNATIONAL) გაიცემა საერთაშორისო აღიარების მქონე 
დიპლომი ეგზისტენციალური ფსიქოთერაპიის ან ფსიქოკონსულტირების მიმართულებით, 
რომელიც შესაძლებლობას მისცემს პროგრამის მონაწილეს გააგრძელოს პროფესიული საქმიანობა 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში: ევროკავშირის ქვეყნები, კანადა, აშშ, მექსიკა, არგენტინა, ჩილე, 
ინგლისი, უკრაინა, რუსეთი.

რას მიიღებთ სწავლის შედეგად

პროფესიულ დონეზე:

ეგზისტენციალური ანალიზის თეორიული ცოდნის ყოვლისმომცველ სისტემას

დიაგნოსტიკური და ანალიტიკური ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს

პრაქტიკულ უნარებს და მომზადებას პროფესიული საქმიანობისათვის

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის განათლებას და მომზადებას ფსიქოკონსულტირებასა 
და ფსიქოთერაპიაში
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პიროვნულ დონეზე:

საკუთარი პიროვნების, როგორც პროფესიონალი ფსიქოლოგის სიღრმისეული განვითარება

პიროვნული პრობლემების მოგვარება

პერსონალური ღირებულებების აღმოჩენა და მათი წვდომის მექანიზმის დაუფლება

PERSON -ის უნიკალურობის შინაგანი წვდომის უნარის ეტაპობრივი განვითარება

საკუთარი თავთან სწორი, ადეკვატური დამოკიდებულებისთვის საჭირო უნარების განვითარება

გადაწყვეტილების მიღების, პასუხისმგებლობის და ნების ძალის განვითარება - განმტკიცება

მოქმედების ახალი, აუთენტური უნარ - შესაძლებლობების გამომუშავება

ცხოვრების გაუმჯობესება და მისი შესაბამისობა საკუთარ თავთან  

თვითგამომხატველი ცხოვრებისეული სტრატეგიების ფორმირება (შემუშავება)

საკუთარ თავისებურებებთან ურთიერთობის სიცხადე და საჭიროებისამებრ კონკრეტული 
შეზღუდვების დაწესება (დადგენა) პრაქტიკულ საქმიანობაში

ეგზისტენციალური ანალიზის სასწავლო პროგრამას საქართველოი GLE INTERNATIONAL-თან ერთად 
ახორციელბს:

ნანა ჩაჩუას ფსიქოლოგიური ცენტრი - ეგზისტენციალური ანალიზის და ლოგოთერაპიის 
საერთაშორისო საზოგადოების საპატიო წევრი 2017 წლიდან

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ 



თბილისი,ბაგები,წყნეთის გზატკეცილი 67
https://www.facebook.com/alterbidgeuniversity/

https://alterbridge.edu.ge/
info@existenzanalyse.ge

contact@alterbridge.org.ge
+995 598 56 08 79
+995 599 95 99 33


