
Phân tâm học và nguyên tắc đạo đức mà nó đặt ra là lí 
thuyết tham chiếu chủ đạo định hướng các hoạt động chuyên 
môn của ADEPASE. Nhân dịp tiến hành các hoạt động của mình tại 
khu vực Đông Nam Á, các thành viên của tổ chức ADEPASE cũng 
thường xuyên được mời thực hiện các buổi trao đổi về các chủ đề 
liên quan đến kiến thức chuyên sâu về phân tâm học. 

Để đáp lại, ADEPASE tổ chức một chương trình thảo luận 
chuyên đề về phân tâm học tại Việt Nam. Đây là một hoạt động 
tập trung vào việc truyền thụ các kiến thức chuyên ngành về các 
khái niệm của phân tâm học, đóng góp của nó trong lĩnh vực tâm 
bệnh học, mối liên hệ của nói với các ngành khoa học khác và 
rộng hơn là suy ngẫm về thế giới hiện nay xuất phát từ trách 
nhiệm về mặt đạo đức nghề nghiệp của nó đối với « Sự bất ổn 
trong nền văn minh »  (Sigmund Freud).  

Ở nhiệm vụ này, ADEPASE hiện đang hợp tác với các tổ 
chức và cá nhân nguồn tại địa phương, những tổ chức và cá nhân 
quan tâm đến việc hỗ trợ truyền thụ kiến thức về phân tâm học 
tại Việt Nam. Các cuộc gặp gỡ trao đổi này diễn ra trên khắp lãnh 
thổ Việt Nam.  

Buổi thảo luận chuyên đề này được mở cho tất cả mọi cá 
nhân quan tâm. Để có thể tham gia buổi toạ đàm, các thành viên 
cần đăng ký theo mẫu sau đây và gửi về địa chỉ đã được chỉ định. 
Thông tin về các buổi thảo luận chuyên đề sẽ được chuyển tới các 
bạn theo danh sách đã đăng ký mỗi khi hội thảo được tổ chức.    
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Chúng tôi mong muốn nhận được thông tin liên quan đến 

buổi thảo luận chuyên đề về Phân tâm học.  

Họ :……………………………………………………………………………………………. 

Tên : ……………………………………………………………………………………… 

Nơi làm việc :…………………………………………………………………………. 

Chức năng :………………………………………………………………….……………. 

Địachỉ : 

……………………………………………………………….…………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại :………………………………………………………………………………….. 

 

Phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ : NGUYEN Hanh Liên : 
nguyenhanhlien@gmail.com / ĐT: 0903471234  
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«Nhưng nếu chúng ta xem xét các mối quan hệ giữa tiến trình văn minh hoá của 
nhân loại và quá trình phát triển hoặc quá trình giáo dục của cá nhân, chúng ta 

sẽ không do dự lâu để thốt lên rằng cả hai quá trình này thật tương đồng về mặt 
bản chất, […] Cũng tương tự như hai xu hướng, một xu hướng nhắm đến hạnh 

phúc cá nhân, xu hướng kia hướng tới việc kết nối các cá nhân khác, phải vật lộn 
với nhau trong mỗi con người, hai quá trình phát triển cá nhân và phát triển văn 
minh của nhân loại chắc chắn cũng đối kháng nhau và đấu tranh giành lãnh thổ 

mỗi khi chúng gặp nhau. » 
Sigmund FREUD, Sự bất ổn trong nền văn minh (dịch từ bài « Das Unbehagen in 

der Kultur , Vienne, 1929), Paris, PUF, 1971, tr. 100-101 
 
 
 
 
 

« Tôi cho rằng có một thứ duy nhất mà con người là thủ phạm, ít nhất là theo 
quan điển phân tích, đó là đã nhượng bộ ham muốn của mình. […]. Làm những 

việc với danh nghĩa là làm điều tốt, và còn hơn thế nữa, làm điều tốt vì người 
khác, còn lâu mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi không những mặc cảm tội lỗi 
mà còn tất cả các dạng bi kịch nội tâm. Đặc biệt, điều đó chắc chắn không giúp 

chúng ta tránh khỏi sự nhiễu tâm và hậu quả của nó. » (6/7/1960) 
Jacques LACAN, Séminar, quyển VII, « L’éthique de la psychanalyse » (Nguyên tắc 

đạo đức của phân tâm học ), Paris, Seuil, 1986, tr.368 
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