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Marie Lhotová, Evžen Perout

Arteterapie
v ssouvislostech
Kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů
práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ
projektivně-intervenční arteterapie. Publikace podrobně
popisuje arteterapeutické metody založené na analýze
výtvarného projevu jako součást terapeutické péče.
Seznamuje čtenáře se způsoby arteterapeutické
intervence prostřednictvím podrobného popisu dění
v arteterapeutickém procesu a rozpracovává základní
výtvarná témata, která tvoří osu arteterapeutické praxe.
978-80-262-1272-0 | váz. | 200 s. | asi 399 Kč

K tématu:

PhDr. Ing.
MARIE GABRIELA
LHOTOVÁ, Ph.D.
je klinická psycholožka,
arteterapeutka a supervizorka.
Pracuje v klinickopsychologické
praxi v Praze. Je autorkou dvou
knih a řady článků a připravila
více než 20 výstav vlastní
výtvarné tvorby.

brož.
b
ž | 208 s. | 349 Kč

b
brož.
ž | 304 s. | 419 Kč

PaedDr.
EVŽEN
PEROUT
je speciální pedagog
a arteterapeut. Vyučuje v Ateliéru
arteterapie při PedF Jihočeské
univerzity. Dlouhodobě se
věnuje výtvarné práci se zrakově
postiženými, přičemž toto téma
zpracoval i knižně. Jako klinický
arteterapeut spolupracoval
s klinikou dětského
a dorostového lékařství 1. LF UK͘

brož.
b
ž | 256 s. | 399 Kč
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M. Šlepecký, J. Praško, A. Kotianová, J. Vyskočilová

Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii
Nové směry
Kniha přibližuje nové přístupy posledních desetiletí,
které jsou označovány jako třetí vlna v KBT. Ta s sebou
přinesla integraci s jinými psychoterapeutickými směry.
Jedná se o terapii zaměřenou na schémata J. Younga,
Hayesovu terapii pomocí přijetí a závazku, dialekticko-behaviorální terapii M. Linehanové a na všímavosti
založenou KBT. V každé kapitole jsou představena základní
východiska, léčebné strategie, ukázky terapie a cvičení.
978-80-262-1340-6 | brož. | 232 s. | asi 449 Kč

Mohlo by vás zajímat:

Na knize se autorsky
podílejí:
doc. PhDr.
MILOŠ ŠLEPECKÝ,
CSc.
prof. MUDr.
JÁN PRAŠKO,
CSc.
PhDr. ANTÓNIA
KOTIANOVÁ

Autoři jsou zkušenými
odborníky v oblasti
psychologické, psychiatrické
a psychoterapeutické péče.
Dohromady napsali více
než 80 monograﬁí a asi
600 odborných článků.
Vedou výcviky v KBT a KBT
supervizi, jejichž součástí je
i představení třetí vlny KBT.

brož.
b
ž | 152 s. | 299 Kč

b
brož.
ž | 232 s. | 385 Kč

váz.
á | 774 s. | 885 Kč

b
brož.
ž | 184 s. | 315 Kč

E-KNIHA

Mgr. JANA
VYSKOČILOVÁ
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Martine F. Delfos

Pověz mi…
Jak vést profesionální rozhovor s dětmi
mez
mezi 4—12 lety
PŘEKLAD RUBEN PELLAR

Zkušená dětská psycholožka popisuje, jak zjistit, co
si děti opravdu myslí a co prožívají, aniž bychom jimi
manipulovali. Jak se dětí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich
světě? Techniky a postupy, které můžeme využít, se
liší podle věku, kniha je oživena příklady a cvičeními.
Publikace je určena pro terapeuty, sociální pracovníky,
učitele, právníky, policisty, studenty těchto oborů,
výzkumníky i rodiče, kteří chtějí dětem lépe porozumět.
978-80-262-1327-7 | brož. | 232 s. | asi 399 Kč

K tématu:

brož.
b
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Dr. MARTINE
DELFOS

b
brož.
ž | 256 s. | 425 Kč

b
brož.
ž | 136 s. | 229 Kč

je nizozemská psycholožka
a terapeutka, která již od
roku 1975 pracuje s dětmi,
mladistvými a mladými
dospělými. Přednáší na
několika univerzitách po
celém světě a podílí se
na vzdělávání psychologů,
lékařů a sociálních
pracovníků. Její knihy na
téma vývojové psychologie
byly přeloženy do několika
jazyků.
„Pro dospělé je důležité
zjistit několik věcí. To, že
je ke konverzaci připravený
dospělý, neznamená, že dítě
je také připravené. Když chce
dospělý akutně mluvit o určité
věci, neznamená to, že dítě má
v tentýž okamžik stejnou potřebu.
Jeden ze způsobů, jak zvýšit
motivaci dítěte, je poslechnout si
jeho příběh.“ Martine Delfos
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Ilse Sand

Citlivý pomocník
Vysoká citlivost v pomáhajících profesích
PŘEKLAD MARKÉTA KLIKOVÁ

Vysoce citliví lidé nejen často pracují v pomáhajících
profesích, ale mají tendenci pomáhat druhým
i v soukromí. Proto autorka připravila pomůcky a cvičení
pro všechny, kdo se považují za vysoce citlivé.
Dává například tipy, jak zahájit rozhovor a umožnit
druhému, aby se otevřel, jak projevit empatii a emoční
blízkost, jak se zaměřit na zdroje a přání, jak si dělat
přestávky, jak zpomalovat a prohlubovat komunikaci,
jak zacházet se studem či úzkostí.
978-80-262-1300-0 | brož. | 128 s. | asi 235 Kč

ILSE SAND

je dánská terapeutka,
supervizorka, trenérka
a řečnice, která vydává
knihy o vysoké citlivosti.
Vystudovala teologii
a původně pracovala jako
farářka. Sama se vnímá jako
člověk s vysokou dávkou
citlivosti. Její knihy byly
přeloženy do téměř dvaceti
jazyků. V Portále vyšla její
kniha Přecitlivělost není
slabost (2016).
Lidé s vysokou citlivostí
jsou vnímavější
k pocitům a potřebám druhých
lidí, ale zároveň se těmito
prožitky rychleji unaví. Cílem
knihy je pomoci citlivým
jedincům, aby sebe samé
lépe ochránili a při pomoci
druhým co nejvíce uplatnili své
přednosti. Knihu využijí zejména
lidé v pomáhajících profesích.

Vyšlo 2016–2017:
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