PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007
www.ptt-terapia.pl

SZANOWNI CZYTELNICY PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO
W ostatnim czasie napłynęły na adres redakcji materiały, które otrzymały
pozytywne recenzje i nie wymagały wielu poprawek.

W związku z tym,

postanowiliśmy szybciej, niż to było zapowiadane, utworzyć odrębny, trzeci numer
czasopisma. Powstał on dzięki znaczącej pomocy prof. L. Gapika, prezesa ZG PTT,
zaangażowaniu autorów i szybkiej reakcji recenzentów.
Materiały zawarte w tym wydaniu Przeglądu, obejmują cztery artykuły i dwie
prezentacje oraz sprawozdanie z konferencji. Tematy poruszane przez autorów są
różne, ale wszystkie podejmują wątki ważne dla osób, które zajmują pracą z innymi
ludźmi, zarówno w poradnictwie jak i terapii.
Pierwszy z artykułów, J. Łuczaka, zawiera szczegółową analizę takich pojęć
jak: leczenie objawowe, paliatywne, opieka paliatywna i hospicyjna, opieka u schyłku
życia. Autor porusza między innymi problem cierpienia chorych z zaawansowaną,
postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, a pokazuje go nie tylko w aspekcie
medycznym, ale zwraca również uwagę na kwestie psychosocjalne i duchowe.
Drugi tekst, przygotowany przez B. Jankowiak, traktuje o jakości i trwałości
relacji partnerskich. Autorka przytacza między innymi wyniki badań na temat
czynników, związanych z jakością i trwałością małżeństwa, wskazując na źródła
zasobów i ograniczeń występujących w związku. Odwołuje się przy tym zarówno do
polskiej, jak i obcojęzycznej literatury. Materiał ten może zaciekawić osoby pracujące
w poradnictwie i terapii par oraz rodzin.
Kolejny, trzeci artykuł, to doniesienie z badań. K. Waszyńska i D. Skowroński,
pokazują jakie potrzeby w zakresie edukacji seksualnej zgłaszają uczniowie
gimnazjum i szkoły średniej. Temat powinien być interesujący zwłaszcza dla
nauczycieli i wychowawców, pracujących z dziećmi i młodzieżą.
W ostatnim z prezentowanych artykułów, autorstwa E. Łopackiej - Sęczyk oraz
A. Machaj przeczytać można między innymi o tym, jak zmieniało się podejście do
zjawisk hipnotycznych na przestrzeni wieków oraz, jak te zjawiska ujmowane są
współcześnie. Autorki zwracają również uwagę na możliwości wykorzystania
hipnozy w procesie diagnozowania oraz terapii.
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Oprócz wymienionych publikacji, znajdziecie Państwo w tym numerze także
dwie prezentacje. Pierwsza z nich, stanowi graficzne uzupełnienie artykułu o
hipnozie. Te same autorki, które przedstawiały teoretyczne ujęcie zjawisk
hipnotycznych, dopełniają temat badaniami nad percepcją tych zjawisk przez
młodzież. Okazuje się, że spostrzeżenia badanych są zaskakująco zgodne z
teoretycznymi ujęciami problemu.
Zupełnie inne zagadnienia, bo dotyczące psychologicznego wizerunku kobiety
w reklamie, omawiane są w ostatniej z zamieszczonych prezentacji. Autorkami są
również E. Łopacka- Sęczyk i A. Machaj. Wnioski, które zostały przez nie
sformułowane, skłaniają do refleksji na temat wymagań stawianych kobietom przez
współczesną kulturę, wpływu tych oczekiwań na ich życie i kształtowanie własnej
tożsamości.
Trzeci numer Przeglądu zamyka sprawozdanie z konferencji: „Grupy
psychomanipulacyjne. Alternatywa, czy zagrożenie dla aktywności młodzieży?”
Przygotowała je A. Gulczyńska. Tekst może zaciekawić osoby, które chcą poszerzyć
wiedzę o sektach i ich funkcjonowaniu.
Mamy nadzieję, że pomimo sezonu urlopowego, w wolnej chwili sięgniecie
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Przypominamy także, że materiały do publikacji przyjmujemy na adres redakcji:
redakcja@ptt-terapia.pl
W imieniu Redakcji Przeglądu Terapeutycznego
Agata Woźniak - redaktor naczelny
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