Szanowni Państwo,
Z radością przekazujemy Państwu pierwszy numer biuletynu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej. W naszych biuletynach będziemy zamieszczać informacje z życia Towarzystwa,
ciekawe artykuły, materiały z organizowanych przez nas wydarzeń oraz teksty zagraniczne w
oryginale.
Na łamach pierwszego biuletynu prezentujemy Państwu podsumowanie I konferencji NTPP
„Psychoterapia i miłość romantyczna” oraz artykuł dr Cezarego Żechowskiego, pt.: „Integrowanie
neurobiologii i psychoterapii – czyli o mózgu w umyśle terapeuty”.
Jednocześnie z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku życzymy Państwu zdrowia, radości oraz
wielu źródeł inspiracji.
Zapraszamy Państwa do lektury.
W dniach 12-14 września 2014 roku odbyła się w Warszawie w Teatrze Dramatycznym I NaukowoSzkoleniowa Konferencja pt.„Psychoterapia i miłość romantyczna”, zorganizowana przez Naukowe
Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przez trzy dni zastanawiano się nad znaczeniem
miłości w życiu pacjentów oraz jej rolą w procesie terapeutycznym.
Głównymi punktami konferencji były wystąpienia zaproszonych gości, wśród których byli prof. Hanna
Levenson, prof. Mario Mikulincer oraz prof. Carlo Strenger. Prelegenci, mający odmienne
zainteresowania i doświadczenie naukowe, mówili o tym, jak zjawisko miłości może być rozumiane i
opisywane przez naukę. Słuchacze mogli przyglądać się poruszanemu zagadnieniu z perspektywy
filozofii, emocji, neurobiologii, terapii par czy roli przywiązania w relacji. Wystąpienia zagranicznych
prelegentów były opatrzone komentarzami polskich naukowców i psychoterapeutów, wśród których
wystąpili: prof. Bogdan de Barbaro, Ewa Bąk, Anna Król-Kuczowska, Zofia Milska-Wrzosińska, dr
Sławomir Murawiec, dr Katarzyna Prot-Klinger, dr Andrzej Wiśniewski, dr Cezary Żechowski. Odbyła
się także dyskusja panelowa, w której udział brali terapeuci par oraz sesja prezentacji klinicznych.
Interesującą i wzbogacającą dyskusję częścią programu były wystąpienia gości, którzy spojrzeli na
temat miłości z innego niż naukowy punkt widzenia. Takim spotkaniem serca z rozumem była
niewątpliwie dyskusja lekarza psychiatry, dr Sławomira Murawca z poetą Tomaszem Jastruniem, a
także wystąpienie dr Elizy Kiepury, psychologa i literaturoznawcy, połączone z lekturą poezji
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konferencję zakończył pokaz filmu „Naturalni” w reżyserii
Kristoffera Rusa. Film został przyjęty przez uczestników z dużym entuzjazmem i wywołał ciekawą,
wielowątkową dyskusję, w której gościnnie udział wzięli reżyser filmu oraz odtwórczyni głównej roli,
Agnieszka Wosińska. Wystąpił również wybitny pianista młodego pokolenia Tomasz Zając, student

trzeciego roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, laureat wielu konkursów
pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych.
Przewodnią cechą konferencji był jej interdyscyplinarny charakter, który zawdzięczała spotkaniu ludzi
z różnych środowisk. O miłości rozmawiali nie tylko psychoterapeuci, ale także lekarze, naukowcy czy
osoby ze świata sztuki. Pozwoliło to spojrzeć na zjawisko miłość z wielu różnych, nawzajem
wzbogacających siebie, perspektyw i nadało całej konferencji charakter dialogu i wymiany
poglądów.
W przeddzień konferencji prof. Hanna Levenson poprowadziła ciekawy i inspirujący warsztat
„Psychoterapia Dynamiczna Ograniczona w Czasie”.
Zarząd NTPP

