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Životní styl, seberozvoj

Lisa Marchiano

Cesta matky

JAK SE MODERNÍ, SAMOSTATNÁ, KREATIVNÍ ŽENA 
VYROVNÁ S PŘIJETÍM MATEŘSKÉ ROLE? Kniha 
se zabývá často obtížně zvladatelnými stavy 
souvisejícími s naprostým odevzdáním se 
potřebám dítěte a je napsána jako průvodce  
touto iniciační cestou. První část je věnovaná 
ztrátě – svobody, kontroly i sebe samé. Druhá  
část se zabývá setkáním s temnotou (stínem) –  
jeho vyhodnocením a integrací. Třetí část se 
věnuje požadování transcendence, kreativity  
a autority. Autorka využívá méně známé varianty 
lidových pohádek a s jejich pomocí vysvětluje,  
jak integrovat stinné stránky mateřství a využít je 
k posílení. 

978-80-262-2004-6, brož., 240 s., 399 Kč

Najděte zdroje mateřské síly

Lisa Marchiano   
je jungiánská psychoanalytička, sociální 
pracovnice a terapeutka působící v USA. 

K TÉMATU:

Cesta hrdinky

Hrdinka v nás

Překlad Eva Klimentová
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Annette Lies

Ne je moje superschopnost

KDYBYCH MATCE ŘEKLA, ŽE NA TO NEMÁM ČAS, 
TAK SE MNOU UŽ V ŽIVOTĚ NEPROMLUVÍ! Podobná 
prohlášení důvěrně znají mnozí z nás. Na úkor 
vlastních potřeb vycházíme vstříc a to vede  
k pocitům úzkosti, ztráty identity, k potlačovanému 
vzteku a někdy i k vyhoření. 
Kniha odlehčeným, zábavným způsobem pomocí 
nově vytvořené humorné terminologie uvažuje  
o příčinách tohoto postoje a zabývá se důvody, 
proč je tak obtížné něco odmítnout, zejména 
blízkým osobám, tělesnými projevy odmítnutí  
a spouštěči tohoto rozpoložení. Analyzuje různé 
druhy „ne“ a jednotlivé oblasti, v nichž je potřeba 
jednoznačně odmítnout. Pojednává také 
o rizicích a vedlejších účincích odmítnutí a nabízí 
celou typologii osob, vůči kterým je potřeba si 
nastavit funkční hranice. „Lékárnička odmítání“ 
v závěrečné části knihy obsahuje: pomoc při 
rozhodování, vhodné odmítací formulace, jak 
získat čas, kdy je potřeba zalhat a návod, jak si 
vést „odmítací deník“ či „vision board“, kde si 
stanovíme, proti čemu je třeba se vymezit. Každá 
kapitola je doplněna testy.978-80-262-2005-3, brož., 184 s., 339 Kč

Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem

Annette Lies    
je původní profesí ekonomka, která později vystudovala dramaturgii. 
Je autorkou několika úspěšných románů a mnoha scénářů. Žije  
v Německu.

DOPORUČUJEME:

Je to manipulace?

Naslouchat je umění

Překlad Kateřina Prešlová



Životní styl, seberozvoj

Sheri Van Dijk

Jak zklidnit bouři emocí

POKUD MÁTE OBTÍŽE SE ZVLÁDÁNÍM EMOCÍ, MŮŽE 
SE ZDÁT, ŽE ZTRÁCÍTE KONTROLU NAD CELÝM SVÝM 
ŽIVOTEM.  Hněv, bolest, zármutek, strach a další 
intenzivní pocity vás mohou přemoci, zahltit, může 
se stát, že nebudete vědět, co dělat dál, jak byste 
měli reagovat a racionálně uvažovat. Pokud je pro 
vás někdy náročné emocím porozumět, projevovat  
a zpracovávat je, tato kniha vám může pomoci. Je 
to váš průvodce, který vám může ukázat, jak emoce 
zvládat v klidu. Poslouží vám k tomu dovednosti, 
které jsou součástí dialektické behaviorální terapie. 
V kombinaci s technikami z kognitivně behaviorální 
terapie a mindfulness tvoří vaši sadu pro přežití 
emoční bouře. 
Knihu uvítají lidé, kteří se potýkají se zvládáním 
emocí, psychologové a psychoterapeuti.

978-80-262-2010-7, brož., 176 s., 359 Kč

Sheri Van Dijk    
je psycholožka a psychoterapeutka s více než patnáctiletou 
praxí. Pracuje na psychiatrickém oddělení nemocnice  
v Southlake a má též vlastní praxi.

K TÉMATU:

Emoce pod kontrolou

Cesty ke klidu

Překlad Linda Bartošková 
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Sheri Van Dijk:
Jak zklidnit bouři emocí

Oceňte, kdo jste a co máte

Velkou část života trávíme neustálou honbou 
za zdoláním dalšího cíle, šplháním po žebříčku 
úspěchu, snahou dosáhnout další mety.  Pět 
kvalitních minut nám umožňuje se zastavit  
a ocenit, kým už jsme a co už máme. Meditace 
v této části nabízejí osobní obohacení, získání 
moudřejšího vztahu k našemu nitru a rostoucí 
sebeuvědomění, láskyplnost a soucitnost.

Zapisování snů

Sny mohou být oknem do vašeho nevědomí  
a zdrojem pro pochopení vašeho hlubšího já. Při 
jejich rozboru postupujte podle následujících 
jednoduchých kroků:

Pořiďte si „snový deník“, postačí i zápisník,  
a zapisujte si do něj pouze ranní vzpomínky.

Až se příště probudíte, převalte se v posteli  
a zapište si, co se vám zdálo. Nevstávejte, jinak 
byste o sen mohli přijít. Pokud si ráno na své 
sny běžně nevzpomínáte, připravte si k posteli 
tužku a papír a jednoduše si po probuzení 
zapište první, co vás napadne.

•  Při psaní se nezabývejte interpunkcí, 
gramatikou ani srozumitelností.

•  Přemýšlejte o snu během celého dne. 

•  Zjistěte, zda si své sny budete lépe 
pamatovat, když si je budete zapisovat.

•  Zjistěte, zda vám zapamatované sny dodávají 
pocit obnovy života a jeho hlubšího smyslu.

Ranní myšlenky často připomínají mračna, která 
zamlžují naše vidění. Dopřejte si trochu času, 
aby mlha klesla k zemi a vaše mysl byla jasná, 
odpočatá a vědomá.

Sbohem, pane Protivo

Sebekritičnost a zloba podobně jako jiné vzorce 
myšlení a cítění sílí, pokud jim často podléháme. 
Zoufalství obvykle spouští zlou samomluvu.

Většina lidí si vůbec neuvědomuje, jak často  
a v jak velké míře jejich myšlenky sebekritiku  
a zlobu obsahují.

Osvobození od těchto návyků, od vnitřních 
soudců, kteří neustále hledají, co by vám 
vyčetli, začíná vědomým postojem k myšlenkám 
a pocitům a pokračuje laskavostí k sobě 
samým. 

•  Když se cítíte rozrušení a rozpoznáte v sobě 
hlasy sebeobviňování a kritiky, zastavte se  
a asi minutu vědomě dýchejte.

•  Stanovte si záměr. Například: „Ať mě toto 
cvičení osvobodí od návyku sebekritičnosti.“ 

•  Pozorněji naslouchejte a představte si, 
jak uvolňujete prostor všem negativním 
myšlenkám. Nemusíte s nimi bojovat ani se  
s nimi hádat, a nemusíte se jimi ani řídit. 
Nechte je být. Nechte je odejít.

•  Vneste do svého těla vědomý postoj. Všímejte 
si všech pocitů napětí nebo zadržování. 
Dýchejte do těch míst. Dovolte, aby se kolem 
těchto pocitů otevřel prostor. 

•  Stále vědomě dýchejte a jemně se zeptejte: 
„Jsou tyto výtky skutečně pravdivé?“ – „Jak 
poznám, že jsou?“ – „Jak poznám, že nejsou?“ 
Naslouchejte jakýmkoli odpovědím.
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Rolf Sellin

Hojení vnitřních ran

Uštěpačné poznámky, chybějící slova poděkování 
nebo přehlížení mohou zasáhnout něčí srdce stejně 
silně jako nečekané odmítnutí či při hádce pronesená 
ostrá slova. I když budeme nadále fungovat navenek, 
psychicky jsme zraněni. Pokud bolest z tohoto 
zranění ignorujeme, zůstává podprahová. Teprve 
když ji přijmeme, můžeme uvolnit místo pro jiné, 
pozitivnější pocity.
Autor ve své knize ukazuje, jak můžeme najít odvahu 
podívat se a rozpoznat, co přesně v nás bylo 
zraněno; jak se můžeme postarat o svá zranění, 
vyrůst z nich, a dokonce je uzdravit; jak reagovat 
co nejrychleji nebo s odstupem a jak vyléčit i ty 
nejdávnější rány. Přitom nabízí řadu konkrétních 
návodů a metod práce s emoční bolestí.

Překlad Michaela Weberová

Jak se vypořádat s duševním zraněním

Rolf Sellin   
je původní profesí architekt, který o sobě zjistil, že je vysoce citlivý. Když se učil pracovat se 
svou citlivostí, vyvinul metody, které dnes ve svých seminářích a knihách zprostředkovává nejen 
hypersenzitivním laikům, ale i psychoterapeutům a psychologům. V Portále vyšly jeho knihy Blíž tě 
nepustím (2019) o nastavování hranic a Vysoce citliví lidé mezi námi (2021).

978-80-262-2007-7, brož., 200 s., 349 Kč 
Také jako e-kniha

„Jestliže je otevřenost příliš 
velká a dojde ke zranění citů, má 
srdce tendenci se stáhnout zpátky  
a ošetřit bolest. Pak by nejraději 
ostatní úplně vyloučilo.“

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

Vysoce citliví lidé mezi 
námi

Blíž tě nepustím

Životní styl, seberozvoj
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Melody Beattie

Konec spoluzávislosti

Stal se problém někoho jiného – zejména 
problém s jeho závislostí na alkoholu, drogách či 
hazardních hrách – vaším problémem? Stala se 
péče o takového jedince ústředním bodem vašeho 
života, takže se zapomínáte starat sami o sebe? 
Pak jste možná spoluzávislí – tedy stali jste se 
součástí systému, kde přebíráte zodpovědnost za 
chování někoho jiného, takže ho paradoxně v jeho 
chování podporujete. Kniha Konec spoluzávislosti 
(v češtině vyšla poprvé pod názvem Přestaňte být 
závislí), jež obsahuje kazuistiky z autorčiny praxe, 
její vlastní zkušenosti se závislostí, diagnostická 
vodítka i náměty na seberozvojová cvičení, 
pomohla proslavit jeden do té doby opomíjený jev, 
který je přitom klíčový pro pochopení jakéhokoli 
problémového chování. Dnes již klasické publikace 
se od doby prvního vydání ve světě prodalo více 
než pět milionů výtisků.  

Překlad Jan Brázda

Melody Beattie  
je americká autorka svépomocných knih na téma spoluzávislosti. Její 
práce se mimo jiné staly základem dvanáctistupňového programu pro 
spoluzávislé blízké závislých jedinců.  

978-80-262-2008-4, brož., 288 s., 449 Kč

„Máme na mysli lásku jako 
zralou odpověď na problém 
existence, nebo mluvíme o těch 
nevyzrálých formách lásky, které 
bychom mohli nazvat symbiotickým 
spojením?“ Erich Fromm

K TÉMATU:

Dospělé děti alkoholiků

Ženy, které milují příliš
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Frida Bern Andersson, Daniel Ek, Pär Flodin

Ať žije přátelství!

Na základě zkušeností švédských terapeutů 
specializovaných na toto téma se dozvíme, jak 
zmapovat historii našich přátelství, vyhodnotit 
vlastní kvality i slabá místa v rámci těchto vztahů, 
jak zjistit, co konkrétně v přátelských vztazích 
nejčastěji zanedbáváme, kde jsme nejzranitelnější, 
jak vyhodnotit reakce ostatních, když se  
jim otevřeme. Dalšími oblastmi jsou kladení 
odvážných otázek, schopnost odpouštění či přání 
bez vyžadování. Zajímavou součástí knihy jsou 
doporučení, techniky a cvičení, jak oprášit a oživit 
dávné, často nefunkční přátelské vazby a dodat 
jim v životě znovu patřičnou důležitost, a hry 
navržené tak, abychom dokázali své schopnosti  
v oblasti navazování přátelských vztahů co 
nejlépe uchopit a definovat, například mapa 
přátelství či přehled povahy našich přátelství  
v podobě stromu. Kniha se částečně dotýká  
i tématu vysoké citlivosti, pokud jde o odvahu 
otevřít se ostatním.

Frida Bern Andersson  
je švédská KBT 
terapeutka 
specializovaná na 
pocity osamělosti  
u single osob.

Daniel Ek,   
švédský psycholog, 
je zakladatelem tzv. 
Laboratoře přátelství, 
iniciativy snažící se  
o aktivaci přátelských 
vztahů, a aplikace 21k, 
která k tomu nabízí 
užitečné nástroje.

Pär Flodin   
je švédský 
psycholog  
a badatel v oblasti 
duševního zdraví 
národa.

978-80-262-2009-1, brož., 232 s., 399 Kč
Také jako e-kniha

Překlad Ela Doležalová

Je možné, že velká většina 
štěstí, které v životě prožijeme, 
nepramení ze zamilovanosti ani 
profesních úspěchů, ale  
z kvalitních přátelských vztahů.  

Životní styl, seberozvoj

Jak posílit a upevnit přátelské vztahy




