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Analītiskā psiholoģija 

 

Pamatlicējs Karls Gustavs Jungs. Dzimis 1875.gadā Šveicē, miris 1961.gadā. 

Tēvs protestantu mācītājs, vectēvs ārsts, Gētes ārlaulības dēls. Studējis psihiatriju, 

izteikti ideālistisks pasaules uzskats. 

1913.gadā dibina savu virzienu - analītisko psiholoģiju. Cilvēka darbību virzošais 

spēks – reliģiskais instinkts. 

 

Junga koncepcija 
Cilvēkā 2 psiholoģiskās virzības: introversija - uz iekšu vērsta un ekstroversija - 

vērsta uz āru. 

2 psiholoģiskie tipi: introverts un ekstraverts. 

 

 INTROVERTS EKSTRAVERTS 

Attiecības ar 

cilvēkiem 

 

Noslēgti, atturīgi, neizrāda 

iniciatīvu saskarsmē,  

šaurs paziņu loks,  

attiecības ar cilvēkiem vēršas 

dziļumā 

Atvērti, sabiedriski, 

Labprāt izrāda iniciatīvu, 

plašs paziņu loks, 

attiecības virspusējas 

Attieksme pret 

darbu 

Priekšroka darbam ar lietām Priekšroka darbam ar cilvēkiem 

Jūtu izpausme Maz interesē, ko domā citi 

Neizrāda savas jūtas un 

emocijas, patur visu sevī 

Atklāti izrāda savas jūtas un 

emocijas, grib, lai citi piedalās 

viņu pārdzīvojumos 

Laika izjūta Galvenais pagātne un nākotne Galvenais, kas notiek tagad 

 

 INTROVERTS    EKSTRAVERTS 

 pasīvs      aktīvs 

 atturīgs     pretimnākošs 

 vēss      silts 

 pesimistisks     optimistisks 

 izturēts      līdzdalīgs 

 uzmanīgs     bezrūpīgs 

 taupīgs      izšķērdīgs 

 diskrēts      atklāts 

 precīzs      aptuvens 

 dziļš      plašs 

 smalks      populārs 

 

Komplementaritātes princips - savstarpēja papildināšanās - apziņa un bezapziņa 

Veido vienotu veselumu. 

 

Cilvēks, kas apziņā introverts - bezapziņā ekstraverts, apziņā ekstraverts - bezapziņā 

introverts. 

Darbojas priekšstats kā uzvesties: latvieši, krievi, musulmaņi u.c. 
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Psihes galvenās funkcijas 

 

- Sajūtas - redze, dzirde, oţa, garša, tauste, proprioreceptīvās sajūtas (no    

organisma iekšienes).Vai ir redzams un dzirdams? 

- Domāšana - analīze, slēdzienu izdarīšana, plānošana. Kas tas ir? 

- Vērtēšana (feelings) - vērtējošās jūtas. Vai man tas patīk? 

- Intuīcija - saprotam, aptveram, no kurienes nāk, uz kurieni ved. Informācijas 

apstrāde, izmantojot iepriekšējo pieredzi. Intueri (lat.) - vērīgi skatīties. 

 

Psiholoģiskie tipi 

 

1. Ekstraverts domātājs - izteikta interese par apkārtējo pasauli, ļoti precīzi,  

loģiski, balstās uz faktiem. Piem. Č.Darvins - 20 gadus braukā pa pasauli, vācot 

faktus, pierādījumus savai teorijai. 

 

2. Introverts domātājs - psihiskā enerģija vērsta uz sevis izpratni, savas 

     dvēseles  sajūtām. Mēģina izprast, kas notiek viņā pašā - pašanalīze.  

     Piem. Imanuels Kants - visu mūţu nodzīvo Kenigsbergā. Introverto domātāju  

     princips ''Ja fakti neapstiprina manas idejas, jo sliktāk faktiem''. Viņu idejas ir 

     absolūta patiesība. 

 

3. Ekstraverts vērtētājs - kas labi, kas slikti, kas svarīgs, kas mazsvarīgs. 

Vērtē cilvēkus, parādības, notikumus. Parasti vērtē atbilstoši tā laika  

sabiedrības normām, kategoriski spriedumos.  

 

4. Introverts vērtējošais tips - noteikta, skaidra vērtību sistēma, paši sev  

noteikuši, kas dzīvē svarīgākais. Šī sistēma individuāla, pats ir vērtēšanas objekts. 

Augsts ideālais ''es'', paškritiski, vainas apziņa, var būt reliģiski askēti. 

 

5. Ekstraverts sajūtu tips - svarīgi gūt jaunus iespaidus, dzīves baudītāji.  

''Tāpēc jau cilvēks dzīvo pasaulē'' 

 

6. Introverts sajūtu tips - svarīgākais ir ieklausīšanās sevī, sajūtas, kas  

nāk no dvēseļu dzīlēm. Grūti izteikt sajūtas vārdos - mākslinieki. 

 

7. Ekstraverts intuitīvais tips - atklāsme ir neapzinātas domāšanas rezultāts.  

Svarīgi visu intuitīvi izjust, apjaust, no kurienes nāk, uz kurieni virzās. Viss 

jāizprot, jāizjūt pašiem. Piem. Dullais Dauka. 

 

8. Introverts intuitīvais tips - atklāsmes spēja vērsta uz paša cilvēka dvēseli. 

Īpašas spējas, redz lietas un notikumus uz priekšu, pravieša tips. Saikne ar 

kolektīvo bezapziņu, ''lieto ne tikai personīgo datu banku, bet kopīgo datu banku'' 

 

K.G.Jungs - introvertais intuitīvais tips 

Z.Freids - ekstravertais domātāja tips 
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Psihes struktūra 

 

Psihes galvenā sastāvdaļa ir ego t.i. apziņas centrs, apakšstruktūra ir 

personiskā bezapziņa  t.i. kompleksi, kas veidojas dzīves laikā. Komplekss ir 

asociāciju kopums. Asociācijas ir jūtas, tēli, idejas, kas veido kompleksus.Tos sasaista 

kodols - arhetipi. Personiskā bezapziņa atbilst  Freida priekšapziņai un nav apzināta, 

bet var tikt apzināta. Personības briedumā cilvēks var to apzināt. Nākošā 

apakšstruktūra - kolektīvā bezapziņa un arhetipi.  

 

 

 

 Ego 

 

                                              --------------------------------------- 

     Individuālā bezapziņa 

Persona  

Ēna 

    ------------------------------------------ 

  Kolektīvā bezapziņa 

  Anima  Animus 

 Patība 

 

 

 

 

 

 

 

Personiskā bezapziņa  
 

Sastāv no 2 galveniem veidojumiem: ēna un maska. 

 

Ēna ir pretstats ego t.i. ''ne es'', tas, kas viņš negrib būt. Tās ir no apziņas izstumtās 

tieksmes, dzīvnieciskā agresivitāte, seksualitāte. Katrā cilvēkā ir personiskais 

ļaunums, no ēnas nevar atsacīties vai aizbēgt. Morālā brieduma rādītājs ir 

konfrontācija, atklāta sadursme ar ēnu, apzināties to ļaunumu, ko nes sevī. Svarīgi ir 

ēnas enerģiju virzīt vēlamā virzienā, pakļaut to.  

Bīstama ir identifikācija ar ēnu - esmu slikts. Var būt 3 varianti: 

- mazvērtības komplekss, pat pašnāvība, jo esmu ļauns;  

- uzskata - tāda jau ir cilvēka daba, nerēķinās ar citiem. 

- ēnas projekcija - ļaunumu, kas ir viņā, saskata citos - es labs, citi slikti. Tas 

parādās konfliktsituācijās, zaudē paškritiku, savu ļaunumu redz citos. 

Lielākas ēnas projekcijas, ja bērnībā daudz aizliegumu, jo vairāk no apziņas izstumto 

vēlmju un tieksmju. 

Grupas darbs Kad mēs varam justies laimīgi? Vai piepildot visas vēlmes un 

tieksmes? 
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Maska - persona (latīņu val.) 

Maska - sociālais ''es'', sociālā āda,sociālās lomas. Ēnu un masku daļēji apzināmies 

un daļēji neapzināmies. 

 

Problēmas:  

 

- identifikācija  ar masku. Sava individuālā ''es'' zaudēšana, atdarina citus, piekrīt 

citiem. Cenšas būt tāds, kādu viņu grib redzēt citi cilvēki - konformisms - 

pakļaušanās vairākuma domām izturēšanās veidā. 

 

- zaudē masku - pārāk atvērts, neaizsargāts. Ne vienmēr vajag visiem izkratīt sirdi, 

zaudē ''sociālo ādu''.  

 

 

Kolektīvā bezapziņa 
 

Veido arhetipi - zināma uztveres, domāšanas, pārdzīvojumu forma, kas veidojusies 

tālā senatnē. Visiem cilvēkiem kopējas formas neatkarīgi no laika un vietas, kur viņi 

dzīvo. Forma ir nemainīgais pirmsākums, bet saturs atbilstošs laikmetam.  

 

Vīrietis - sieviete 

Vecāki - bērni 

Dzīvība - nāve 

Dzimšana - miršana 

4 debespuses 

Diena - nakts 

Tumšais - gaišais 

Priekšstats par sevi - dvēseles nemirstība 

Cilvēks nepiedzimst kā balta lapa, bet ar sareţģītu dvēseles pasauli. 

 Arhetipi ir bezapziņā, apzināti uztveram arhetipālos tēlus jeb izpausmes - 

ģeometriskas fIgūras, akmeņi, zīmes, pasaku varoņi, mītu varoņi.  

Veicot simboliskas darbības vai uztverot simbolus, cilvēks neapzināti regulē 

psihiskos procesus, psihiskās enerģijas izpausmes. Zīmes cilvēki paši izdomā , 

simboliem daudz dziļāka jēga, tie dod psihisko enerģiju.  

Simboli, kas būtu jāsaglabā - valoda, nacionālās tradīcijas, tautiskie raksti, 

dainas. 

Dvēseles arhetips:   anima - sieviešu kārtas dvēsele 

        animus - vīriešu kārtas dvēsele 

Jungs veselumā redz pretstatu vienību, tādēļ vīriešu dvēseles arhetips - anima, bet 

sieviešu  - animus. Katrā cilvēkā it kā abi dzimumi.  

Kolektīvajā bezapziņā vīrietis nes sievietes tēlu, sieviete - vīrieša tēlu. Vīrietim 

jāsastop sieviete kas atbilst viņa  anima, sievietei vīrietis, kas atbilst viņas animus. 

Anima - sievišķā arhetips vīrieša bezapziņā. 
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 Tiek izdalīti 4 animas veidi: 

- seksuāli iekārojama sieviete 

- erotiski pievilcīga sieviete idealizētā vai romantiskā skatījumā 

- garīgota sieviete (piem.Jaunava Marija) 

- dievišķota sieviete (Atēna) 

Anima var figurēt arī kā gaišā un tumšā anima 

 

Animus ir vīrišķais dvēseles tēls sievietes bezapziņā.  

4 animus veidi: 

- dabisks, vīrišķīgs vīrietis 

- romantizēts vīrietis 

- svētais 

- gudrais 

Arī animus var būt gaišs un tumšs. 

 

 Simboli: dievietes, dievi, fejas, bruņinieki, prinči u.c. Cilvēks dod konkrētu saturu, 

piem. Junga laikā anima simbols bija Merilina Monro, vīrieša- Klārks Geibls. 

 

Grupas darbs: Mūsdienu simboli: Latvijā sievietes simboli, vīrieša simboli 

 

Tēva un mātes arhetipi parasti ir atdarināšanas arhetipi 

- vīrieši neapzināti  cenšas līdzināties tēvam (''vecais, gudrais vīrs''), sievietes - mātei 

(''diţā māte''). 

Jungs brīdina no identifikācijas ar ēnu vai masku. Cilvēks iedomājas sevi kā šo ''veco, 

gudro'' 

Aizraušanās ar maģiju, simboliem var atbrīvot bīstamu enerģiju, kas var 

ietekmēt arī lielas cilvēku grupas, piem. Hitleriskā Vācijā simbols kārškrusts un īpašs 

agresīvs sveiciena veids, kas atbrīvoja milzīgu psihisko enerģiju, kā rezultatā sagruva 

nācija. 

Mātes arhetips - Magna Mater - sievietes arhetips, kam raksturīgas rūpes par 

cilvēkiem, mīlestība, vēlēšanās pakļaut sev, aizstāvēt, kalpot.Var būt labās un ļaunās 

mātes tēls. Bērna arhetips - raksturīga radošā enerģija, brīva iztēle, atraisītība, domu 

lidojums. Parādās kā Dieva bērns, Sprīdītis, rūķis, trollīši u.c. 

 

Patības arhetips - centrālais, dvēseles, iekšējās saskaņas arhetips. Patība - reliģiskais 

instinkts cilvēkā. Nes sevī mērķa apzināšanos. Cilvēka dzīves jēga - tuvošanās savai 

patībai. Patība sasniedzama, ja apziņa un bezapziņa papildina viena otru, necīnās. 

Simboli: krusts, aplis, kvadrāts, mandala - kvadrāts aplī. Augi - roze, lotoss. Bieţi 

lielu nozīmi piešķir akmeņiem. 
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Personības attīstība 

 

Jungs personības attīstību dēvē par individuāciju - sevis iepazīšanas procesu.  

1. stadija - sava ''es'' atklāšana 

2. savas ēnas atrašana, sava personiskā ļaunuma apzināšanās 

3. satikšanās ar savu anima vai animus 

4. savas patības apzināšanās, dievišķās dzirksts atklāšana 

Individuācijas rezultātā cilvēks pietuvojas individuālai savdabībai kā veselumam un tā 

realizācijai. Individuācija ir paštapšana, kļūšana par šo individualitāti un tās 

pašrealizēšana. 

 

Bezapziņas pētniecības metode - sapņa interpretācija 
Sapni spēj izprast tikai pats sapņotājs. Analizējot sapņus var izprast nākotni. 

 

Junga psihoterapija 
Svarīgi iziet pašterapiju, atbrīvoties no saviem kompleksiem, problēmām. 

Zīmēšanas metode - uzzīmēt sevi, savu iekšējo pasauli, savu dvēseli. 

Psihodrāmas metode - problēmu izspēlēt grupā. 

Lai cilvēks labāk izprastu sevi un pasauli, svarīga bērnu mākslinieciskā audzināšana, 

jūtu, emociju attīstīšana. 

 

 

Individuālā psiholoģija 

 

Individuum - vienots, nedalāms. Cilvēka personība ir vienots, nedalāms 

veselums. 

Pamatlicējs Alfreds Ādlers. Dzimis 1870. gadā Vīnē nabadzīgā ebreju tirgotāju 

ģimenē,  miris 1937. gadā. 

Otrais bērns piecu bērnu ģimenē. Bērnībā slimīgs, tuvredzīgs, slikti mācās. Agri atklāj 

ideju par mazvērtības kompleksu un kā atbrīvoties - kļūt par pārcilvēku (Nīče,  

Markss). Izvēlas acu ārsta profesiju.  

 

Atšķirīgs no Freida un Junga teorijām: 

- zemapziņa ir tas, kas Freida izpratnē priekšapziņa t.i. neapzināta daļa, kas var tikt 

apzināta; 

 

- attiecības starp apziņu un zemapziņu: Freidam konfliktējošas, Jungam 

papildinošas, Ādleram paralēlisms - cilvēka darbība notiek gan apziņas, gan 

zemapziņas līmenī; 

 

- cilvēka darbību virzošie spēki: Freidam seksuālais instinkts, Jungam reliģiskais 

instinkts, Ādleram: kopības izjūta - pozitīvais spēks, tiekšanās pēc pārākuma - 

negatīvais spēks; 
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- attiecības pret pagātni un nākotni: Freidam - pagātne (bērnība) nosaka tagadni un 

nākotni. Ādlers - cilvēka nākotne nosaka tagadni. Orientācija uz nākotni, pēc kā 

cilvēks tiecas, kas ir dzīves mērķis, nosaka, kā dzīvo tagad.  

Cilvēks tagad dzīvo tā, lai sasniegtu dzīves mērķi. Slikti dzīvo tad, ja slikts ir dzīves 

mērķis. 

 

Galvenais Ādlera psiholoģijas jēdziens ir ''kopības izjūta''(social interest). Cilvēks ir 

sabiedriska būtne, jo kopības instinkts ir bioloģiski nosacīts - sociālais instinkts. 

 

Kopības izjūtas kritēriji ir: 

- spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem 

- gatavība dot ieguldījumu, necerot uz atalgojumu 

Kopības izjūta nepieciešama 3 galveno dzīves uzdevumu veikšanai: darbs, draudzība, 

mīlestība. Cilvēku psiholoģisko problēmu pamatā ir nespēja realizēt šos uzdevumus. 

 

Darbs - sevišķi nozīmīgs, ja trūkst patiesas draudzības un mīlestības. Darba 

zaudējums šajos gadījumos ir patiesa traģēdija. 

 

Draudzība  spēja uzturēt tuvas attiecības ar citiem cilvēkiem. 

 

Mīlestība - visciešākās attiecības starp cilvēkiem, prasa savstarpēju cieņu un 

abpusēju .pienākuma apziņu    

Bioloģiski nosacīta kopības izjūta jāattīsta jau bērnībā. Kopības izjūtas attīstību traucē 

mazvērtības jūtas. 

 

Mazvērtības kompleksa veidošanos veicina: 

1. izlutināšana - ja visas iegribas tiek uzreiz izpildītas, bērns kļūst atkarīgs no 

apkārtējiem 

 

2. bērna apspiešana ģimenē   

- fiziska vardarbība 

- vecāku psiholoģiskā prombūtne: 

- nevēlams bērns 

- mātei psiholoģiskas problēmas - sieviete nav gatava mātes lomai, māte 

pārāk nodarbināta, pārāk daudz problēmu  

- mātei nav bijis psiholoģisks kontakts ar savu māti, vecāki atkārto savu 

vecāku kļūdas 

 

3. orgānu nepilnvērtība, var būt kompensācija un hiperkompensācija.  

 

4. kļūdains pašvērtējums - mazvērtības komplekss 

 

5. bērna pozicija ģimenē -  izlutināšana 
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Mazvērtības kompleksu cenšas pārvarēt: 

 

- kompensācijas ceļā - cenšas gūt panākumus jomā, kur ir dotības 

 

- hiperkompensācijas ceļā - mēģina sasniegt kaut ko jomā, kur ir vājā puse. Daţreiz 

ir tieksme pēc varas. 

 

 

Ādlera koncepcijas pamatā - tiekšanās uz dzīves mērķi, kurš bieţi vien - ir būt 

pārākam par citiem. Veidojas  4-6 gadu vecumā, sākumā vecāku ietekmē un bieţi 

vien citā skatījumā kā pieaugušiem, piem. ''lidotājs noskatās uz visiem no augšas''. 

Atbilstoši dzīves mērķim veido dzīves plānu. Nozīme bērna pozicijai ģimenē. 

 

Grupas darbs: atmiņas no bērnības 

 

Personības pētīšanas metodes 

 

Agrās bērnības atmiņas, cilvēks atceras no bērnības to, kas patreiz aktuāls. 

 Ţestu un pozu interpretācija - Ādlers pirmais, kas pievērš uzmanību, ka cilvēka 

raksturs un dzīves stils atspoguļojas viņa kustībās un ţestos. 

Sapņu interpretācija -sapņos parādās nepiepildītās vēlmes pēc pārākuma. 

 

 

Ādlera psihoterapija 

 

Atšķirībā no Freida un Junga pievēršas nevis emocijām, bet prātam.  

 

Ādlera psihoterapijā 4 fāzes: 

 

- izjust atbildību par savu dzīvi. Viss, kas notiek ir atbilstoši viņa mērķiem. 

 

- diagnostiskā fāze. Terapeits cenšas noteikt pacienta individuālo dzīves stilu, 

plānu un mērķi, izmantojot agrās bērnības atmiņas, sapņu tulkošanu, neverbālo 

izturēšanos. 

 

- sevis apzināšanas fāze . Cilvēks mēģina apzināties savu mērķi, plānu, stilu, vai 

tas viņu apmierina. 

 

- reorientācijas fāze. Mēģina kaut ko mainīt savā dzīves mērķī, plānā, stilā, padarīt 

dzīvi pilnvērtīgu. 
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Humānistiskā psihoanalīze 

 

Pamatlicējs neofreidisma pārstāvis Erihs Fromms. 

Dzimis 1900.gadā  Frankfurtē pie Mainas ebreju tirgotāja ģimenē, miris 1980.gadā. 

Erihs vienīgais bērns, audzis ortodoksālo jūdaistu ģimenē, studē psiholoģiju, 

filozofiju, socioloģiju. 1934.gadā emigrē uz Ameriku. 

Centrālā vieta Fromma koncepcijā ir cilvēka brīvības problēma.  

Cilvēka uzvedību nosaka ne tikai bioloģiskie instinkti. Cilvēks var justies brīvs vai arī 

vientuļš.  

Lai izvairītos no vientulības, pozitīvs risinājums ir cīņa par patiesu brīvību, mīlestība, 

radošs darbs.  

Pretstats - bēgšana no brīvības - konformitāte vai agresivitāte. Konforms pakļaujas 

apkārtējiem. Cilvēka agresija atšķiras no dzīvnieka agresijas.  

 

 

Agresija iedalās: 

 

 Pozitīvā agresija (beniger) 

 

- pseidoagresija - ļaunums bez īpaša nodoma 

 

- pretenciozā agresija - nepieciešamība virzīties uz priekšu bez iemesla uzbrukt - 

alpinisms, sports, medicīna. 

 

- aizsardzības agresija - novērst draudus, saglabāt dzīvību, brīvību. Aizsardzības 

agresija cilvēkiem vairāk izteikta kā dzīvniekiem. Cilvēks redz ne tikai reālās 

briesmas, bet arī iedomātus draudus: 

- cilvēku var pārliecināt par briesmām, kas nedraud 

- cilvēkam vajag izdzīvot ne tikai fiziski, bet arī garīgi (brīvība,reliģija, mīti) 

Propoganda vieš iedzīvotājos pārliecību, ka viņus apdraud cita nācija. 

Īpaša sociālā struktūra pārvērš neticamo ticamajā. Valdošās grupas 

ietekmēšanas spēks ir tieši proporcionāls tās spējai izstrādāt ideoloģisko 

sistēmu, kura samazina kritiskas un neatkarīgas domāšanas spēju. 

 

- konformiskā agresija - liek agresīvi darboties - karš, armija. 

Visās hierarhiskās sabiedrībās paklausība ir tikums, nepaklausība - trūkums. 

 

- instrumentālā agresija - agresija ir līdzeklis mērķu sasniegšanai - postīšana, 

bez mērķa, cīņa par varu, slavu, karš. Jo primitīvāka civilizācija, jo mazāk karu. 

 

Negatīvā agresija 

 

- cietsirdība - sadisms 

- iznīcināšana 

- nekrofīlija 
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  Sadisms:   fiziskās ciešanas 

         garīgās siešanas (pazemo ar vārdiem) 

Sadisms visās izpausmēs ir tieksme iegūt absolūtu un  neierobeţotu varu pār 

dzīvu būtni - sievieti, bērnu, vīrieti, liekot sajust sāpes un pazemojumu. Sadismu lieto 

tie, kas reālā dzīvē nespēj sasniegt ne prieku, ne produktivitāti. Sadists grib būt 

dzīves valdnieks, tādēļ saglabā dzīvību. Baidās no visa jaunā, patiesībā gļēvi un 

nevarīgi, ko maskē ar varas parādīšanu, citu pazemošanu vai spīdzināšanu.Sabiedrībā 

jūtas izolēti, nespēj mīlēt.  

Sadisms un mazohisms cieši saistīti, raksturīga vitāla nespēcība. Sociālā 

sabiedrībā sadomazohistiskā rakstura ekvivalents ir birokrātiskais raksturs. Staļinam 

bija raksturīgs fiziskais un psiholoģiskais sadisms. 

Sadistiskā rakstura veidošanās pamatā individuālie un sociālie faktori: 

Individuālie - cietsirdīga izturēšanās bērnībā un garīgās nabadzības atmosfēra 

ģimenē. 

 Sociālais  faktors - sabiedrība, kura ar pārmērīgu kontroli vājina savu locekļu  

neatkarību un kritisko domāšanu. 

 

 

Nekrofīlija - tieksme atrasties līķa tuvumā, vēlēšanās dzīvo pārvērst nedzīvajā. 

Nekrofīlais raksturs atklājas sapņos: redz sadalītus ķermeņus, līķus, kapus, 

mašīnas, kas iznīcina visu dzīvo; darbībā - lauzt, bojāt, iznīcināt. Pārliecība, ka visas 

problēmas var atrisināt  tikai ar vardarbību.  

Interesējas tikai par pagātni, dod priekšroku tumšām krāsām, tieksme uz 

nepatīkamām smakām.  

Dod priekšroku sarunām par iznīcināšanu, riebeklībām.  

Nekrofīlijas paveids - tehnikas pielūgsme, fotografēšana, mūzikas 

atskaņošana. 

 Ja vienīgais mērķis ir mehānisma apkalpošana, zūd morālā atbildība. 20. gs. 

otrā pusē  nāvi raksturo spoţas mašīnas. Izteikts nekrofīlā rakstura piemērs Ā.Hitlers. 

 

 

Fromma mīlestības izpratne 

 

Sarakstījis ''Mīlestības māksla'' 

 

Patiesa mīlestība ir radošs process, personības pašrealizācija, kas ietver: 

- rūpes par otru cilvēku 

- savstarpēju atbildību 

- savstarpēju cieņu 

- otra cilvēka izpratni 
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Lai rastos spēja mīlēt, nepieciešams: 

1.- 2. gadā  mātes mīlestība 

3.- 4. gadā  tēva mīlestība 

5 -12 gadi brāļu, māsu (vienaudţu) mīlestība 

pusaudţu vecumā  - erotiskā mīlestība 

30 - 40 gadi garīgā mīlestība 

 

Pieci mīlestības veidi: 

- brālīgā mīlestība  - vērsta uz visiem cilvēkiem un ir līdzcietības pamatā 

- mātes mīlestība - altruistiska, bez nosacījumiem. Patiesa mātes mīlestība ir prieks 

par  bērna patstāvību. Jāmāca ne tikai saņemt mīlestību, bet arī dot. 

- erotiskā mīlestība :   iemīlēšanās ir jūtu uzplūdi,  

   patiesa mīlestība - saplūšana ar otru, abi jūtas kā viens vesels 

Patiesām attiecībām jābalstās uz savstarpēju cieņu, respektu pret otra cilvēka 

personību, jo katrs no mums ir personība un katrs mēs esam citāds. 

- mīlestība pret sevi pašu. Egoists parasti ir vientuļš, nespēj mīlēt nevienu, arī sevi, 

jūtas dziļi vientuļi, atsvešinātības sajūta. 

- mīlestība pret Dievu - mīlestība pret savu ideālo ''es''. 

 

Mīlestības neirotiskās formas 

- mātes meklēšana sievā 

- tēva meklēšana vīrā 

Dzīvesbiedrā meklē tēvu vai māti, ja bērnībā tas ir pietrūcis. 

- sentimentālā mīlestība - izdomāta mīlestība 

- elku pielūgšana 

 


