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M. Scott Peck

Lidé lži
Psychologie lidského zla
PŘEKLAD PETR MIKEŠ, EVA KREJČOVÁ

Slavná kniha psychologa M. Scotta Pecka,
autora známých titulů Nevyšlapanou cestou,
Postel u okna či V jiném rytmu, obrací svou
pozornost k jednomu z největších témat
lidského života – k otázce zla. Projevy lidského
zla a jeho podstatu zkoumá jak z vědeckého,
psychologického a psychiatrického hlediska, tak
z pohledu široce chápaného křesťanství.
978-80-262-1313-0 | brož. | 288 s. | asi 349 Kč

Knihy autora:
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MORGAN
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byl americký psychiatr
a spisovatel. V Portále vyšly
jeho knihy Postel u okna,
V jiném rytmu a Přátelská
sněhová vločka.
Autor vychází ze své
bohaté terapeutické
praxe, živě přibližuje několik
výrazných příběhů, s nimiž
se během své práce setkal,
včetně účasti na exorcismu,
a rozbor problému lidského
zla rozšiřuje o otázky narcismu,
kolektivní viny, pohodlnosti
a lhostejnosti. Peckův
odborný zájem nezůstává
jen u analýzy, vede k úvahám
o osobní spiritualitě člověka
a zdůrazňuje zásadní roli
lásky a dobra jak v životě, tak
v terapeutické práci.
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Tobi Katze

Zítra je bohužel
ttaky
ak den
Nějak jsem od té deprese čekal víc
Něj
PŘEKLAD TEREZA SEMOTAMOVÁ
PŘ
PŘE

Můžeme se nemoci, jakou je deprese, smát a žertovat
o ní? Autor v duchu motta „smích je nejlepší medicína“
píše už delší dobu o své nemoci blog, pro který je
typická dávka humoru a cynismu, aniž by však vážnou
tematiku nějak zesměšňoval. Nechává svoje čtenáře
na vlastní kůži prožívat i chvíle plné neporozumění,
emocionálního chladu, ztráty, letargie a podobně.
978-80-262-1281-2 | brož. | 232 s. | asi 349 Kč
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píše povídky, eseje, básně
a scénáře. Více než deset
let vystupuje v rámci velmi
populárních poetry slamů.
Získal několik literárních
ocenění. V roce 2014 začal
psát na webových stránkách
časopisu Stern blog o svém
životě s depresí. Zítra je
bohužel taky den je jeho
druhá kniha.
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Lidé, kteří sami bojují
nebo někdy bojovali
s depresí, se v řadě situací
poznají, jejich rodinným
příslušníkům a přátelům kniha
pomůže pochopit, jak se ve
skutečnosti cítí. Své si v ní
najdou čtenáři psychologické
literatury a užitečná bude i pro
pomáhající profesionály.

