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Radim Ress, Alexander Riechers

Dialog s nevědomím
Práce s metodou voice dialogue
Lidská duše funguje jako dialog hlasů vnitřních
postav, které jsou uspořádány podle skryté hierarchie
moci a skrze dialog se také stávají vědomými.
Tak můžeme nacházet jejich rysy, rozpory a nutkání,
a tím přímo zakoušet nevědomé komplexy, avšak
zároveň ke svému nevědomí začít zaujímat svobodný
vztah. Popis metody je doplněn řadou kazuistik.

978-80-262-1371-0 | brož. | 144 s. | asi 269 Kč

RADIM RESS

pracuje se systemickými
konstelacemi, voice
dialogue, eye movement
integration, NLP. Metodu
voice dialogue spojuje
s prací na vícegeneračních
traumatech, čímž vytváří
integrovanou metodu,
která rozšiřuje dosah obou
původních metod. Dlouhá
léta žil v Rakousku, nyní
působí v České republice.
ALEXANDER RIECHERS
má v Mnichově praxi
jako kouč a poradce.
Jeho hlavní oblastí
zájmu je osobnostní
rozvoj manažerů. Práce
s nevědomím včetně
metody voice dialogue je
pro něj trvalou součástí
seberozvojové práce jeho
klientů.

Mohlo by vás zajímat:
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Grady Klein, Danny Oppenheimer

Psychologie
Komiksový úvod
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Komiksový
Kom
Ko
m
úvod do psychologie nabízí překvapivě
c
ch
h
chytré
a poučené, přesto dostatečně zábavné
a uvolněné uvedení do psychologie jako oboru,
ale hlavně do porozumění lidskému chování
a
a prožívání. Komiksový úvod do psychologie ocení
nejen studenti, ale všichni zájemci o tento obor.

978-80-262-1377-2 | brož. | 236 s. | asi 399 Kč

Základy psychologie:

DANNY
OPPENHEIMER

je profesor marketingu
a psychologie na UCLA.
V roce 2006 získal cenu
Ignáce Nobela za literaturu.
GRADY
KLEIN

á | 288 s. | 309 Kč
váz.

váz.
á | 304 s. | 369 Kč
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je komiksový kreslíř,
animátor a graﬁcký designér.
Čtenáři se seznámí
se základními principy
zakoušení světa (percepce, učení,
paměti, myšlení), zakoušení sebe
(metakognice, emoce, motivace,
stres a zdraví) i zakoušení
druhých (jazyk, osobnost, sociální
vliv, stereotypy). A pro odborníky
může kniha být výborným
pomocníkem – jak srozumitelně
sdělovat fakta o jejich oboru
nastupující generaci.

