Cykl doświadczania

– diagnozowanie i terapia osób
doświadczających skutków traumy
(PTSD) w terapii Gestalt

Fenomen kontaktu
– impresje spisane przez
psychoterapeutę Gestalt

OD REDAKCJI

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku
trzymasz w ręku magazyn tworzony przez członków Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), który powstał dzięki
pasji i społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Proces jego
powstawania był stosunkowo długi, pełen emocji i wyzwań,
związanych z uczeniem się przez nas pracy redaktorskiej oraz
brania odpowiedzialności za treści, które mają się w nim
ukazać.
Idea tworzenia magazynu o psychoterapii Gestalt dojrzewała
w nas długo. Ewoluowała podczas wielu miesięcy spotkań,
rozmów, konsultowania różnych wizji, zaś grono jej zwolenników i potencjalnych autorów stale się poszerzało. Nasze wielogodzinne rozmowy zaowocowały decyzją, by stworzyć magazyn
o teorii i praktyce psychoterapii Gestalt – niedługo po tym utworzyliśmy redakcję i ogłosiliśmy w gestaltowskim świecie naszą
wizję i gotowość do działania.
Redakcję „Fenomenu psychoterapii” tworzy grupa absolwentów krakowskich szkół psychoterapii – Instytutu Terapii Gestalt
oraz Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, których
połączyła potrzeba spotkań oraz wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. W duchu integrowania środowiska Gestalt
w Polsce, pragniemy pisać o terapii Gestalt oraz o szeroko
rozumianej psychoterapii humanistycznej. Mamy nadzieję, że
integracja w obrębie środowiska polskich gestaltystów będzie
punktem wyjścia do dialogu z innymi nurtami terapeutycznymi w Polsce i na świecie.
„Fenomen Psychoterapii” – tak postanowiliśmy nazwać nasz
magazyn1, ponieważ metoda fenomenologiczna jest konstytutywna dla gestaltowskiej pracy terapeutycznej. Mamy świadomość, że charakter magazynu wciąż ewoluuje, dlatego niniejszy
numer traktujemy jako pilotażowy. Wierzymy, że treści, jakie
zaproponowaliśmy spotkają się z zainteresowaniem i otworzą
dyskusję w środowisku terapeutów – jest to dla nas tym bardziej
ważne, że mamy pomysł, aby zapraszać naszych Czytelników do
współtworzenia tego przedsięwzięcia. Chcemy, by na łamach
magazynu można było przeczytać o fenomenie psychoterapii
jako takiej oraz o różnorodnych fenomenach, jakie pojawiają się
„wewnątrz” procesu terapeutycznego, o czym szerzej na następnej stronie.
1 Pomysłodawczynią użycia w nazwie słowa „fenomen” jest Joanna Dopierała, której wypowiedź na temat fenomenologii w terapii Gestalt ukaże się w kolejnym numerze.

2

FENOMEN PSYCHOTERAPII

Niniejszy numer jest naszym wyjściem do świata, prekontaktem, odezwą do praktykujących psychoterapeutów, studentów
psychoterapii oraz innych osób interesujących się pomocą psychologiczną. Chcemy, by czytelnikami magazynu byli również
psychoterapeuci innych modalności, którzy zyskają dzięki niemu
możliwość poznania teorii, praktyki i filozofii Gestalt w terapii
indywidualnej, grupowej, a także w życiu społecznym. Chcemy
poszerzyć grupę odbiorców magazynu o środowiska zajmujące
się profesjonalną pomocą: trenerów, psychologów, pedagogów,
pracowników socjalnych czy coachów.
Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni, umożliwiającej otwartą wymianę doświadczeń zawodowych, dzielenie się wiedzą oraz refleksjami o psychoterapii. Wierzymy, że
nasz magazyn może pełnić rolę scalającą i integrującą dla polskiego środowiska gestaltystów. Chcemy również informować
o tym, co dzieje się w kraju i na świecie.
Serdecznie zapraszamy do lektury pilotażowego numeru
„Fenomenu Psychoterapii”, licząc na informacje zwrotne oraz współpracę przy tworzeniu kolejnych numerów czasopisma. Zapraszamy
do kontaktu mailowego pod adresem: fenomen@gestaltpolska.org.pl oraz odwiedzenia strony internetowej magazynu
(http://gestaltpolska.org.pl/pl/czasopismo-fenomen-psychoterapii).
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Czekamy na Twój tekst

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).
Pytania, wokół których koncentrować się będą rozważania numeru:
Jakie fenomeny relacji występują w różnych fazach procesu psychoterapii (np. podczas kontraktowania się 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?
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.
Na teksty czekamy do 1 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
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Harmonia Universalis poleca książkę
przygotowaną we współpracy
z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Gestalt

W 2016 roku dostępna
w dobrych księgarniach!
Dla członków PTPG
zniżka specjalna!

www.harmonia.edu.pl

