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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG KỲ VỀ PHÂN TÂM HỌC 

I. Bộ máy tâm trí : một cỗ máy với các lực lượng khuấy đảo bên trong, những xung đột giữa những lực 

lượng đó, nhưng cũng là một tổ chức. ............................................................................................  

Cô Anna O… bởi J. Breuer ......................................................................................................................  

Bài viết này mang tính nền tảng ở điểm nào ? ......................................................................................  

II. Bộ máy tâm trí, một « cỗ máy » để quản lý các xung đột ..............................................................  

Đó là những sức mạnh nào/những sức mạnh này là gì? .......................................................................  

Các xung năng ....................................................................................................................................  

Đặc trưng của các xung năng .........................................................................................................  

Các xung năng bán phần ................................................................................................................  

Các lực lượng đối lập với các xung năng và/hoặc tổ chức chúng (các xung năng) ............................  

Xung năng và số mệnh của chúng ..................................................................................................  

Sự đảo chiều của xung năng thành cái đối lập của nó ...............................................................  

Sự đảo chiều của xung năng chống lại chính chủ thể ................................................................  

Sự dồn nén .................................................................................................................................  

Sự thăng hoa ..............................................................................................................................  

Sự phòng vệ và các cơ chế phòng vệ .............................................................................................  

Dồn nén : ....................................................................................................................................  

Thoái lùi ......................................................................................................................................  

Tổ chức phản ứng ......................................................................................................................  

Sự cô lập của affect ....................................................................................................................  

Sự xoá bỏ cái trước (L’annulation rétroactive) ..........................................................................  

Phóng chiếu ................................................................................................................................  

Nội chiếu ....................................................................................................................................  

Sự chẻ đôi ..................................................................................................................................  

Phủ định/déni ............................................................................................................................  

Bác bỏ (bác bỏ cái « Nom du père »/ Tên của cha) ...................................................................  

Phóng chiếu : ..............................................................................................................................  

Xung năng, đời sống xung năng và giáo dục ..........................................................................................  

III. Bộ máy tâm trí, một « cỗ máy » quản lí và điều chính năng lượng và các kích thích .....................  

Khái niệm năng lượng và quan điểm kinh tế .........................................................................................  
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Các kích thích .........................................................................................................................................  

Các kích thích có nguồn gốc bên ngoài ..............................................................................................  

Các kích thích có nguồn gốc bên trong ..............................................................................................  

Cái libido : ...............................................................................................................................................  

Đầu tư/giải đầu tư .................................................................................................................................  

Các khái niệm năng lượng tự do và năng lượng liên kết, quá trình liên kết, quá trình tiên phát và thứ 

phát ........................................................................................................................................................  

Nguyên tắc khoái cảm ............................................................................................................................  

Khái niệm khoái cảm/thích thú và sự khó chịu ..................................................................................  

Nguyên tắc khoái cảm ........................................................................................................................  

Nguyên tắc thực tiễn ..........................................................................................................................  

IV. Bộ máy tâm trí và sự tổ chức của nó ..........................................................................................  

Hệ thống Tri giác-Ý thức (hay hệ thống T-Y) ..........................................................................................  

Chống-kích thích: ...............................................................................................................................  

Ý thức .................................................................................................................................................  

Định khu thứ nhất ..................................................................................................................................  

Vô thức ...............................................................................................................................................  

Vô thức là nguồn gốc của tất cả .....................................................................................................  

… và đặc biệt hơn, nó là nguồn gốc của các triệu chứng ...............................................................  

Điều làm nên nét đặc thù đầu tiên của vô thức chính là sự kiểm duyệt .......................................  

Tiếp theo là nội dung của nó ..........................................................................................................  

Và cuối cùng đó chính là sự vận hành của nó ................................................................................  

Tiền ý thức .........................................................................................................................................  

Ý thức .................................................................................................................................................  

Sự dồn nén .....................................................................................................................................  

Định khu thứ hai ....................................................................................................................................  

Cái Nó .............................................................................................................................................  

Cái Siêu tôi ......................................................................................................................................  

Cái Tôi .............................................................................................................................................  

Sự đối lập giữa xung năng tính dục, xung năng bảo toàn và xung năng chết........................................  

Sự đối lập giữa xung năng tính dục và xung năng tự bảo toàn .........................................................  
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Các xung năng tính dục ..................................................................................................................  

Sự đối lập giữa xung năng sống và xung năng chết ...........................................................................  

V. Bộ máy tâm trí, một cỗ máy làm nên những hiện thực quan trọng trong đời sống con người từ  điều 

giả tưởng và từ người khác. ...........................................................................................................  

Vị trí của người khác ..............................................................................................................................  

Người khác giữ vị trí trung tâm đời sống của chúng ta. L’autre au centre nos vies ..........................  

Lí thuyết về mối quan hệ đối tượng ..................................................................................................  

Một thế giới giả tưởng, thế giới của biểu tượng và của những điều không thật Un monde fictif, de 

représentations et de semblants ...........................................................................................................  

Sự thoả mãn ảo cái ham muốn/mong muốn .....................................................................................  

Huyễn tưởng ......................................................................................................................................  

VI. Bộ máy tâm trí, một cỗ máy để ham muốn/L’appareil psychique, une machine à désirer ............  

VII. Tâm trí và tính dục ....................................................................................................................  

Tính dục trẻ em ......................................................................................................................................  

VIII. Sự hình thành bộ máy tâm trí ..................................................................................................  

Ở cấp độ phát sinh loài ..........................................................................................................................  

Ở cấp độ phát triển cá thể .....................................................................................................................  

Các giai đoạn tiền sinh dục ................................................................................................................  

Giai đoạn môi miệng: ............................................................................................................  

Giai đoạn môi miệng nguyên thuỷ/sớm (trong khoảng từ 0 đến 6 tháng tuổi) ........................  

Giai đoạn môi miệng muộn hay còn gọi là giai đoạn môi miệng gây đau (từ 6 đếm 12 tháng 

tuổi) ............................................................................................................................................  

Giai đoạn hậu môn (hoặc giai đoạn hậu môn gây đau (từ 12 tháng đến 3 tuổi), : ............................  

Giai đoạn dương vật (trong khoảng từ 3 đến 5 tuổi) :.......................................................................  

Sự kích dục thuộc bộ phận niệu đạo/Érotisme urétral : ................................................................  

Giai đoạn dương vật và nhận biết sự khác biệt giới tính/bộ phận sinh dục : ................................  

Giai đoạn dương vật và sự hợp nhất các xung năng bán phần .....................................................  

Phức cảm Oedipe ...............................................................................................................................  

Huyền thoại vua Œdipe ..................................................................................................................  

Từ huyền thoại đến thực tiễn : ......................................................................................................  

Thời kỳ ẩn tàng : .................................................................................................................................  

Tuổi vị thành niên ..............................................................................................................................  
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IX. Tâm bệnh lí ...............................................................................................................................  

Khái niệm cấu trúc .................................................................................................................................  

Sự tiến hoá của tâm bệnh lí theo phân tâm ..........................................................................................  

Phân loại các cấu trúc tâm thần hiện nay của phân tâm học ................................................................  

Cấu trúc loạn thần ..............................................................................................................................  

Tâm thần phân liệt .........................................................................................................................  

Chứng u sầu (mélancolie) ..............................................................................................................  

Chứng loạn thần hưng-trầm cảm...................................................................................................  

Chứng loạn thần paranoia .............................................................................................................  

Cấu trúc nhiễu tâm  

Nhiễu tâm ám ảnh  

Nhiễu tâm Hys-tê-ri  

Cấu trúc loạn dục  

Thể ranh giới (Border line) 

X. Phân tâm học, đôi điều về kỹ thuật chăm chữa  
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