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SPEKTRUM
Robert J. Sternberg

Láska je pƎíbĢh
Nová teorie vztahƽ
P\EKL A D L ENK A K A P S OVÁ

KogniƟvní psycholog Robert Sternberg proslul svou trojúhelníkovou teorií lásky, podle níž se každá láska vyznaēuje pƎítomnosơ nebo nepƎítomnosơ tƎí složek: inƟmity, vášnĢ a závazku.
To, jak taková konĮgurace složek vzniká, autor popisuje ve své
novĢjší teorii, v níž lásku pojímá jako pƎíbĢh. Naše zkušenosƟ
i naše spoleēnost nám poskytují urēité pƎíbĢhy popisující rƽzné
podoby lásky. My nĢkteré z nich nevĢdomĢ pƎijímáme jako
sobĢ vlastní a snažíme se je ve vztazích naplnit. Podle toho,
jak naše pƎíbĢhy ladí s pƎíbĢhy našich partnerƽ, jsou potom
naše vztahy stabilní, nebo nestabilní. I laik mƽže s pomocí této
knihy lépe pochopit, jaký je jeho pƎíbĢh lásky, pƎípadnĢ jak ho
zmĢnit, aby vyjadƎoval to, po ēem daný jedinec skuteēnĢ touží.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
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Robert J. Sternberg je svĢtoznámý americký psycholog, tvƽrce
uznávaných konceptƽ v rámci kogniƟvní psychologie (triarchická
teorie inteligence, kogniƟvní styly) i psychologie lásky (trojúhelníková teorie lásky). V souēasnosƟ je profesorem na Cornell University.
esky vyšla jeho ÚspĢšná inteligence (2001) a KogniƟvní psychologie (naposledy 2009).
Formuloval jsem teorii „lásky jako pƎíbĢhu“,
podle níž lidé vstupují do svých trojúhelníkƽ
lásky prostƎednictvím pƎíbĢhƽ o tom, jak chtĢjí
být milováni. Jeden pƎíklad pƎíbĢhu je pohádka –
princ a princezna se potkají a žijí spolu šƛastnĢ až
do smrƟ. Jiným pƎíkladem je pƎíbĢh Įrmy – dva

obchodní partneƎi zaēnou svou lásku jako dobrý
obchod. Jiné pƎíbĢhy zahrnují cestovní pƎíbĢh
(spoleēné cestování celý život), Įlmový pƎíbĢh
(vztah probíhá jako melodramaƟcký Įlmový scénáƎ) a hororový pƎíbĢh (pachatele a obĢƟ).
R. J. Sternberg

K T É M AT U :

Sex v lidském milování
V YJD E V L ED NU 2017
TAKÉ JAKO E-KNIHA

Známý psychiatr a psychoterapeut Eric Berne svým typickým esejisƟckým, humorným a místy prostoƎekým zpƽsobem pojednává o sexualitĢ
ze všech možných úhlƽ: o tom, jak hovoƎit o sexualitĢ, jak zacházet
s obscenitou, jakým zpƽsobem provádĢt sexuální výchovu, ēi o vztahu
sexuality k vĢdĢ nebo náboženství. S pomocí schémat také rozebírá
analýzu sexuálních transakcí v rƽzných typech vztahƽ a pojednává o sexuálních hrách a scénáƎích.
brož. | 248 s. | 325൶Kē
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Erel Shalit

Cyklus života
Témata a pƎíbĢhy životní cesty
P\EKL AD IVO MÜLLER

Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho
života s ơm, jak si hledáme své místo ve svĢtĢ. V první polovinĢ života jako mladí cestovatelé domov opoušơme za
dobrodružným hledáním vlastní cesty. V druhé polovinĢ se
obvykle vydáváme na velmi dlouhou cestu utváƎení vlastního
domova. V každé životní fázi je v nás pƎítomna archetypová
podstata – božské dítĢ, puer a puella, dospĢlý, senex. PorozumĢt jí mƽžeme prostƎednictvím pƎíbĢhƽ, v nichž se odvíjejí
témata typická pro každý vĢk – slast, strach z opuštĢní, stud,
sebeláska, nezávislost a iniciaƟva, osud, stažení se z života.
Archetypová cesta životem se pak odvíjí v neustálém procesu
individuace a hledání smyslu a životních hodnot.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
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Erel Shalit je izraelský jungiánský analyƟk a autor. KromĢ terapeuƟcké praxe pƎednáší na univerzitách, jungiánských sympoziích
a kulturních fórech v Izraeli, EvropĢ a USA.

U primiƟvních kmenƽ napƎíklad vidíme, že
staƎí lidé jsou témĢƎ vždy opatrovníky a strážci
mysterií a zákonƽ a že v nich se v prvé ƎadĢ projevuje kultura kmene. Jak je tomu v tomto ohledu u nás? Kde je moudrost našich starcƽ? Kde

jsou jejich tajemství a jejich snové vize? U nás
se spíš staƎí chtĢjí vyrovnat mladým. V Americe
je to takƎka ideál, že otec je bratrem svých synƽ
a matka pokud možno mladší sestrou své dcery.
Carl Gustav Jung, Duše moderního ēlovĢka
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Jazyk tĢla
TĢlesná dynamika charakterových struktur
P\EK L A D H A N A A N TO NÍN OVÁ

Kniha je základním textem bioenergeƟcké analýzy vēetnĢ
charakterové typologie z bioenergeƟcké perspekƟvy. Autor
rozvíjí myšlenku, že propojení tĢlesného a duševního života
je potƎeba pƎevést do samotné terapeuƟcké praxe a pracovat nejen s myslí, ale i s tĢlem. Staví na pƎesvĢdēení, že
lidé se jasnĢji vyjadƎují pohybem tĢla, než slovem. Nejde jen
o samotný pohyb, ale držením tĢla, postoji a gesty hovoƎí
organismus jazykem, který je vývojovĢ starší než verbální vyjádƎení, které pƎesahuje. V jednotlivých kapitolách popisuje
duševní i tĢlesné aspekty dané struktury s nákresem postoje
a dynamiky pohybu tĢla. TeoreƟcké pasáže se plynule stƎídají
s ēetnými ilustracemi z klinické praxe.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1185-3 | brož. | 408 str. | asi 535൶Kē

Alexander Lowen, M. D., byl americký psychoterapeut a tvƽrce
bioenergeƟky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podníƟla
Ǝadu dalších škol psychoterapie zamĢƎené na tĢlo. Je autorem 14
knih, v Portále vyšla jeho BioenergeƟka (naposledy 2015) a Cesta
k vibrujícímu zdraví (2016).

lovĢk, který nedýchá zhluboka, oslabuje život svého tĢla. Pokud se nehýbe volnĢ, omezuje
život svého tĢla. Když plnĢ neprociƛuje, zužuje

život ve svém tĢle. A když je jeho sebevyjádƎení
sevƎené, limituje život svého tĢla.
Alexander Lowen
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