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Hana Vojtová

Trauma a disociace

PSYCHICKÉ TRAUMA JE ZAPLAVUJÍCÍ ZKUŠENOST, 
KTEROU NEDOKÁŽEME ZPRACOVAT. Když 
traumatický stres přetíží naši nervovou soustavu, 
je přirozeným důsledkem disociace. Ta znamená 
rozdělení – ochrání nás před nesnesitelnou bolestí 
a plným uvědoměním toho, co se nám stalo. 
Umožní nám přežít, ale později se může stát sama 
o sobě utrpením.
Kniha vysvětluje disociaci jako pozadí posttrauma- 
tické symptomatiky. Popisuje, jak se zranění 
z dětství a ve vztazích projevují a co je pro 
traumatizované lidi zatěžující a co léčivé. Zabývá 
se také rolí společnosti v zacházení s realitou 
traumatizace.
Autorka ke čtenářům promlouvá srozumitelným 
jazykem a opírá se o současné vědecké 
poznatky z psychotraumatologie a neurobiologie. 
Komplexně provází tématem a smysluplným 
využitím teorie v praxi. Přináší soucitné vysvětlení 
zkušeností traumatizovaných lidí.

Bolest vnitřního rozdělení

Hana Vojtová 
je klinická psycholožka a psychoterapeutka, spoluzakladatelka a lektorka Slovenského institutu  
pro psychotraumatologii a EMDR. Kromě terapie má zkušenosti se supervizí, přednáší a vede výcviky  
v EMDR. Je spoluautorkou knihy Posttraumatická stresová porucha (2012). 

Spektrum

978-80-262-2013-8, brož., 216 s., 385 Kč

K TÉMATU: 

Transformace emoční 
bolesti v terapii

Překlad Dagmar Pilařová

„Musíme předpokládat...že 
psychické trauma nebo přesněji 
vzpomínka na trauma funguje jako 
cizorodé těleso, které musí být  
i dlouho po proniknutí do těla 
považováno za stále aktivní 
činitel...“ S. Freud
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Spektrum

Yehudit Silverman

Vnitřní příběhy

NĚKDE V HLOUBCE KAŽDÉHO PŘÍBĚHU SE 
NACHÁZÍ POKLAD, KTERÝ ČEKÁ, AŽ HO OBJEVÍME.  
Arteterapeutický přístup, který autorka představuje, 
pracuje s mýty a pohádkami, které slouží k odhalení 
výzev, jimž čelíme. Klienti začínají tím, že si vyberou 
postavu z mýtu či pohádky, která je přitahuje, aniž by 
věděli, proč. Pak spolu s postavou, kterou si vybrali, 
vyrážejí na tvůrčí cestu, aby na ní objevili své skryté  
a nevědomé stránky. 
Představovaný přístup je komplexní. Autorka v úvodní 
části vysvětluje jeho zakotvení v teorii a následně nabízí 
postupy, jež krok za krokem popisuje. Zprostředkovává 
prožitky a reflexe svých klientů, kteří se na tuto cestu 
vydali. Součástí terapeutické práce je tvorba masky. 
Každý máme svou masku, za kterou se skrýváme. Nebo 
maska znázorňuje to, čím bychom chtěli být? 

Yehudit Silverman, 
je arteterapeutka a bývalá vedoucí oddělení tvůrčí terapie na Concordia University, 
Montreal. Metodu, kterou v knize představuje, sama vyvinula a přes 20 let s ní 
seznamuje své studenty. 

Síla mýtů a pohádek spočívá  
v tom, že dávají podobu 
archetypálním a osobním obavám  
a touhám. Tyto strachy jsou často 
příliš děsivé na to, abychom se s nimi 
přímo konfrontovali, ale můžeme se 
ztotožnit s hlavním hrdinou příběhu, 
když na své cestě čelí démonům  
a překážkám.

978-80-262-1938-5, brož., 270 s., 439 Kč 
Také jako e-kniha

Překlad Pavla Le Roch

Práce s mýty a pohádkami v terapii

DOPORUČENÉ TITULY: 

Za tajemstvím pohádek

Psychologický výklad 
pohádek
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Yehudit Silverman:
Vnitřní příběhy

Každý má nějaký příběh. Všichni žijeme  
podle narativů, které definují, kým jsme  
a jak se stavíme ke světu. Naše reakce na 
to, s čím se setkáváme, pocházejí z těchto 
narativů. A přesto nás naše emoční reakce 
často překvapují a jsou pro nás výzvou, 
protože se zdá, jako by přicházely odnikud. 
Ve své terapeutické praxi jsem zjistila, že 
pod povrchem často existují skryté příběhy, 
které zůstávají nedostupné. Právě tyto skryté 
příběhy skutečně ovládají náš přístup ke 
světu a interakci s ním. Jsou v nich obsažena 
traumata, emoční zranění a obtížné vzpomínky 
a zkušenosti, jimž jsme zablokovali přístup  
do svého vědomí. Nemůžeme je vidět ani cítit, 
a přesto nás drží v pevném sevření a nutí nás 
reagovat, jako bychom bojovali o samotné 
přežití. Zatímco terapie mluvením a otevírání 
osobních problémů napřímo mohou pomoci, 
práce pouze na kognitivní úrovni nám brání se 
niterně propojit s tím, co leží pohřbeno vespod 
a co je mimo dosah. Jak se dostaneme k tomu, 
co zůstává nevědomé a skryté? Jak najdeme 

bezpečný způsob, jak se přiblížit ke svému 
nejhlubšímu strachu? Po většinu lidské historie 
je náš strach vyjadřován v mýtech, pohádkách 
a tradičních příbězích. Témata a výzvy 
obsažené v těchto příbězích, od Persefony 
k ošklivému káčátku, rezonují s naším životem. 
V poslední době poznání lidské mysli a duše 
roste a myšlenky moderní psychologie pronikají 
do společnosti téměř ve všech ohledech. 
Existuje spousta terapeutických modelů  
a ideálů, a zatímco rostoucí přijetí oboru je 
povzbuzující, na jeho vzestupu bylo možná  
něco opomenuto. Ve snahách o vědecké přijetí 
byla prvotní a zásadní povaha narativu  
a příběhu odsunuta stranou. Nebo byly příběhy 
cenzorovány a zbaveny temných a zlověstných 
částí. Pohádky převyprávěné Disneym 
vynechaly ty nejdůležitější prvky: příšery, 
démony, nejednoznačné konce  
a amorální postavy, které nám skutečně 
umožňují prozkoumat chaotické a náročné 
aspekty naší existence. Právě tyto temnější 
prvky příběhů nám dávají možnost poznat tyto 
temnější stránky sebe samých.
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Spektrum

Adam Táborský

Terapie mezi stromy
VĚTŠÍ ZÁJEM O PŘÍRODU V POSLEDNÍ DOBĚ MÁ SVŮJ 
ODRAZ I V TERAPEUTICKÉ PRÁCI. Příroda nabízí 
oproti terapeutickému křeslu jinou dimenzi zážitku, 
psychologové a terapeuti začínají takříkajíc mezi 
stromy stále více terapeuticky pracovat. Vyrazit  
s klientem ven totiž rozhodně není jen nouzové 
řešení – když chodíme a mluvíme, naše mysl  
a tělo se integrují. Pokud jsme v něčem zaseknutí, 
zjistíme, že nám pomáhá pohyb a chůze vpřed. 
Fyzický pohyb také pomáhá například v naladění 
se na rytmus pohybů klienta, což je fyzický druh 
empatie. Terapie v přírodě má navíc příznivé dopady 
na samotné psychology a terapeuty, kteří jsou 
vystaveni příběhům a prožívání svých klientů. 
Terapie v přírodě zvyšuje jejich obvyklou fyzickou 
aktivitu, což vede ke zmírnění negativních dopadů 
sedavějších přístupů k terapii. 
Kniha přibližuje teoretické základy i praktické 
rozměry terapie v přírodě, zaměřuje se na chůzi 
a mindfulness v přírodě, přináší četné kazuistiky, 
snaží se definovat dobrou praxi, zdůvodňuje přínosy 
psychoterapie v přírodě a to, proč dává smysl ve 
své praxi vyměnit čtyři stěny za stromy a na co si 
dávat pozor. 

Adam Táborský  
vystudoval jednooborovou psychologii a veřejnou politiku. Tématem přírody a duševního zdraví 
se zabývá ve své terapeutické praxi i v doktorském studiu. Pracuje v PN Bohnice s lidmi s emočně 
nestabilní poruchou osobnosti pomocí DBT (dialekticko-behaviorální terapie), má zkušenosti z Centra 
krizové intervence. 

978-80-262-1940-8, brož., 240 s., 349 Kč

ČEŠTÍ AUTOŘI V EDICI 
SPEKTRUM:

Všímavost a soucit se sebou

Nepřekážet naději

Jak se stát dobrým 
psychoterapeutem
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Z edice Spektrum




