OD REDAKCJI

Czekamy na Twój tekst

Spis treści

Każdy numer „Fenomenu psychoterapii” poświęcony będzie jednemu
tematowi przewodniemu. Już teraz zapraszamy do nadsyłania tekstów
do kolejnego numeru, którego motywem będzie: relacja i jej fenomeny
transformujące. Temat ma zachęcić do refleksji na sytuacjami wydarzającymi się w polu relacji terapeutycznej, których znaczenie dla procesu
psychoterapii jest kluczowe i transformujące. Zapraszamy do rozważań
teoretycznych oraz odwołań do praktyki gabinetowej (chętnie przyjmiemy
opisy sesji z komentarzem psychoterapeuty i/albo superwizora).

OD REDAKCJI i ZARZĄDU PTPG

Pytania, wokół których koncentrować się będą rozważania numeru:
Jakie fenomeny relacji występują w różnych fazach procesu psychoterapii (np. podczas zawierania kontraktu lub podsumowywania procesu)?
Jaki wpływ na zmiany u klienta mają punkty zwrotne/przełomowe?
Jaki wpływ mają na psychoterapeutę? Co wpływa na zmianę stylu
budowania relacji w kliencie? Co zmienia relację terapeutyczną?

Ból i piękno – Justyna Flynn .................................................................... 12

Przykładowe fenomeny transformujące: opór, wyrażanie
złości, kontrakt i prekontakt, odsłanianie się psychoterapeuty, konfrontowanie klienta, etyczne wątpliwości, ciąża klientki i psychoterapeutki, psychoterapeuta po próbie samobójczej klienta, psychoterapeuta w kryzysie osobistym, paradoks zmiany, psychoterapeuta
aktywny w mediach/publicznie, psychoterapeuta w instytucji, angażowanie terapeuty w postępowania sądowe, w których uczestniczy
klient, „błędy” podczas sesji, zaufanie, kończenie procesu.

IMPORT-EKSPORT
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Na teksty czekamy do 31 marca 2016 roku.
O tematach przewodnich kolejnych numerów będziemy informować na bieżąco.

Stałe rubryki magazynu
Oprócz artykułów dotyczących tematu przewodniego danego
numeru „Fenomenu psychoterapii” przewidujemy stałe rubryki
magazynu, do których będziemy przyjmować pozostałe teksty –
będą to:
• Konteksty – artykuły o psychoterapii innych modalności oraz
refleksje o charakterze społeczno-kulturowym
• Import-Eksport – tłumaczenia artykułów z zagranicznych
wydawnictw
• Wydarzenia – informacje ze świata Gestalt w Polsce i na
świecie, zwłaszcza doniesienia i zapowiedzi konferencji;
• Polecamy – recenzje warsztatów, książek, filmów i innych
artefaktów kulturowych, przydatnych do pracy terapeutycznej
i pomocowej
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