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El artículo describe las principales evoluciones del matrimonio contemporáneo como resultado de la construcción social. A partir de las características
principales del matrimonio tradicional a través del matrimonio de la nueva
era - se describe las peculiaridades y características principales de matrimonio
en la era post-moderna. El artículo recoge los principales acontecimientos y
fenómenos, que desempeñaron un papel destacado en su evolución: la emancipación de la mujer, la aparición de los anticonceptivos ", la legitimación
del divorcio, la urbanización, el progreso científico en la medicina, y otros. El
artículo muestra, que el nuevo matrimonio es una unión sin una distribución
de roles definida, a menudo con niños pequeños de parejas mayores, que
delegan gran cantidad de funciones de la familia tradicional en los cuidadores contratados – personas ajenas a la familia, que desempeñan importantes
roles en la familia y, al mismo tiempo, cierta actitud lúdica en las relaciones
sexuales, sin fronteras claramente definidas de la familia. En las nuevas formas
de matrimonio aparecen - familias binucleares, familias de dos carreras profe© AIA & LFTRC
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sionales, matrimonios del mismo género, los matrimonios con mascotas las
cuales desempeñan el papel de miembros familiares. Los autores asumen que
el número de personas no establecen los matrimonios o familias en absoluto,
el número de «matrimonios de visita ", así como la variedad de relaciones posibles de personas que tienen algo en común se incrementará. Por todo esto,
los terapeutas de familia tienen que salir fuera de los conceptos rígidos de «
funcional » o « disfuncional » de la familia y convertirse en orientadores de la
tolerancia, en una posición no tan experta y con mucha más flexibilidad en sus
orientaciones y métodos profesionales.
Palabras clave: el matrimonio tradicional, el matrimonio moderno, el
postmodernismo, las características de la familia de post modernista, nuevas
formas de matrimonio, formas nuevas de la familia

Discursuri Dominante despre Schimbare Și Impactul
Restructurării Asupra Relațiilor de Putere in
Serviciile Publice în Marea Britanie
Chiara Santin
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Trăim într-un context socio-politic în continuă schimbare și într-un timp al crizei
financiare care afectează oferirea serviciilor publice în Marea Britanie, așa cum este
analizată în lucrarea de față, și în Europa. Serviciile publice se confruntă cu schimbări structurale semnificative pentru a răspunde resurselor în scădere. Acest articol
se concentrează asupra modului în care sunt implementate modificările, folosind
un cadru sistemic pentru a analiza procesele relaționale prin lentila puterii. Discursurile dominante implicite și explicite care stau la baza schimbării sunt încorporate
în relațiile cu utilizatorii de servicii, personalul și furnizarea de servicii. Discursul
despre ierarhie ilustrează modul în care puterea poate fi utilizată în implementarea
schimbărilor, precum dominare și „putere de a controla” versus responsabilitate
împărțită, colaborare și „putere de a influența” (Guilfoyle, 2003). Acest aspect determină tipare tipice de răspuns la schimbare, de exemplu simetric sau complementar
(Bateson, 1972), care pot deveni polarizate și monologice. Învățând arta poziționării flexibile (Harré and van Langenhove 1991, 1999), personalul poate menține un
sens al instituției și angajamentul față de valorile de bază ale organizației lor, și să
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sprijine managerii la implementarea schimbărilor necesare mai degrabă decât să
le reziste. Prin urmare, un accent pe procesul de schimbare și pe relațiile de putere
în cadrul organizațiilor publice (și private), unde pot avea loc procese relaționale
similare, poate contracara posibila perturbare în oferirea serviciilor și sentimentul
de neputință atât a personalului, cât și a utilizatorilor serviciilor, într-un climat al
reducerilor financiare în Europa și întreaga lume.
Cuvinte cheie: organizații, restructura, procese relaționale, discursuri
dominante, relații de putere

La necesaria Convergencia de los Servicio de Bienestar
Social, la Atención Terapéutica y el Poder Judicial como
un Sistema para la Resiliencia - Factores de Resiliencia
en una Adolescentes Frente a su Agresor Sexual en un
Jurado Francés1
Michel Wawrzyniak, Samuel Rassinon
El Grupo de Formación de Terapia Familiar con sede en Amiens (Francia ) se
interesó en el estudio de los sistemas familiares con abuso. Una mezcla de azar y
suerte logró que consiguiéramos poder asistir al juicio del agresor sexual de una
adolescente en el Tribunal. Esta adolescente era bien conocida por los psiquiatras infantiles de nuestro grupo, además de ser una de las pacientes con cuya
situación clínica nos involucramos.
Esta configuración inicial ahora nos permite examinar la relación entre los elementos clínicos de la dramática situación de esta joven hospitalizada en una
unidad de psiquiatría infantil y los elementos reales observados posteriormente
durante el juicio de su agresor sexual, que era su propio padre. Desde este
punto, procedimos a a poner de relieve los factores que llevaron a la aparición
de la verdad, es decir, la confesión del acusado, como factores de resiliencia que
permiten a la víctima elaborar el abuso y hacer frente a su agresor en el tribunal
así como preparar el camino para una futura (re ) construcción de su identidad.
Concluiremos nuestro análisis examinando cómo la convergencia necesaria de
los servicios sociales, la atención psicoterapéutica y el poder judicial puede ser
considerado como un sistema flexible de resiliencia fomentando la capacidad
de resiliencia del sujeto frenta a sistemas alienantes y abusivas.
Cuvinte cheie: Resiliencia - Inceste – Justicia
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Sindromul Oboselii Cronice:
Cum Vorbesc Familiile despre Realitățile Psihologice –
Un Subiect „Delicat” Și „Protejat”
Katie Stuart, Cordet Smart, Rudi Dallos & Fin Williams
Sindromul oboselii cronice (CFS) este o boală contestată, iar literatura de specialitate sugerează că adulții afectați de aceasta preferă explicațiile nepsihologice. Experiența adolescenților este mult mai puțin cercetată și, în ciuda rolurilor vaste pe
care le joacă familia în viața acestora, relativ puține cercetări au inclus membrii
familiei. Acest studiu calitativ își propune să exploreze în cadrul unor interviuri
familiale interacțiunea a trei familii cu adolescenți cu CFS. Metoda folosește Psihologia discursivă și unelte din Analiza conversațională pentru a examina cum a luat
naștere conversația psihologică în cadrul familiilor. Analiza a relevat că familiile
au gestionat dificil introducerea realităților psihologice și că membrii familiei au
folosit diverse strategii pentru a transmite mesajele psihologice. Strategiile folosite includeau oferirea mesajului prin intermediul „confuziei: nesiguranță sau lipsa
înțelegerii”, ca „amestecat cu conversația fizică: discutând simptomele fizice și psihologice laolaltă”, dar și ca o „plasare: o observație izolată”. Sunt oferite recomandări
pentru practica clinică și cercetări viitoare.
Cuvinte cheie: sindromul oboselii cronice, familie, psihologie discursivă

„Vine el la cină azi?”
Vizita la Domiciliul Familiei în Pedopsihiatria de Azi
Raymond Traube

Pedopsihiatru, Neuchâtel, Switzerland
În această lucrare am realizat observații generalizate pentru familii, bazate pe
remarci pe care le-am creat inițial pentru „copii dificili”. În cele din urmă, ceea
ce deranjează majoritatea părinților sunt problemele comportamentale ale copiilor lor, de exemplu atunci când aceștia nu sunt dispuși să își facă lecțiile.
Această abordare ne permite să subliniem interacțiunile care apar și provoacă
conflicte între copil, frați și părinți. Cu copii mai mici, aceste tensiuni difuzează și apar comentarii pedagogice relevante. Acest aspect psiho-pedagogic
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se referă la „Super Dădaca”. În mod surprinzător, am observat că acest instrument este bine acceptat de către familii. În urma analizei relațiilor de familie
care are loc după un proces consultativ inițial, instrumentul este un complement „în situații reale”, și astfel, după părerea mea, merită să fie integrat în
practicile actuale ale pedopsihiatriei.

Hipnoză și Relaxare în Tratamentul Sistemic al Copiilor
Raymond Traube

Pedopsihiatru, Neuchâtel, Switzerland
La 20% dintre pacienții pe care îi tratez în terapie familială le propun uneori
să lucrez doar cu copiii care suferă de lipsă de somn sau situații stresante la
școală. Într-o ședință scurtă învăț copilul bazele unei tehnici de relaxare, combinată cu reverie direcționată, pe care copilul le poate învăța și replica noaptea
acasă. Rareori, desfășor o a doua ședință de hipnoză focusată pe partea care
blochează copilul. Cititorul poate să își facă o idee despre această tehnică prin
ilustrarea detaliată a unui incident care a durat aproximativ zece ședințe. O
terapie de familie paralelă nu face obiectul acestei prezentări

