Hry a tréninky

Sharon Martin

Být perfektní nemusí být perfektní
Zvládejte svůj perfekcionismus
Překlad Petra Diestlerová
„Perfekcionismus je reakce
člověka na nedostatečné zkušenosti
s vlastní kompetentností a snahou
o získání obdivu, ačkoli se ho v zásadě
sám necítí hoden.“
B. Wardetzki

978-80-262-1993-4, brož., 240 s., 385 Kč

MÁTE DOJEM, ŽE BYSTE MĚLI BÝT VE VŠEM PERFEKTNÍ?
Vaše touha po perfektním výsledku je mnohdy silnější
než vy? Raději do úmoru všechno vylepšujete
a zdokonalujete? Pak je možná čas se na chvíli zastavit
a zamyslet se nad tím, zda snaha být ve všem perfektní
je skutečně tak perfektní, jak si myslíte. Perfekcionismus
může náš život postupně vykrást. Nic nám není dost
dobré… ani na nás, ani na druhých. Opravdu chceme žít
jako křeček, který běhá ve svém kolečku? Nestálo by za
to na chvíli opustit své perfekcionistické snahy a podívat
se na to, jak žijeme, s odstupem?
Kniha psycholožky Sharon Martin nabízí řadu strategií,
které nám mohou pomoci vystoupit z nekonečného
běhu za dokonalostí. Najdeme v ní řadu příkladů ze
života, podnětů k zamyšlení, škál zjišťujících, jak jsme
na tom s perfekcionismem právě my, a hlavně inspirace
a podpory pro změnu svého života. Autorka zařadila
také cvičení založená na konceptu mindfulness.
Knihu ocení lidé potýkající se s perfekcionismem
a terapeuti.

K TÉMATU:
Věčná touha po uznání
Budu vůbec někdy dost
dobrá?

Sharon Martin
je psychoterapeutka specializující se na
problémy s perfekcionismem a spoluzávislostí.
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Kevin Dutton, Andy McNab

Trénink hodného psychopata
Jak zvládat život, místo aby nás život ovládal
Překlad Miroslava Kopicová
CHCETE SI VYZKOUŠET, JAK VYUŽÍT SVÉHO
VNITŘNÍHO PSYCHOPATA, ABYSTE LÉPE ŘÍDILI
VLASTNÍ ŽIVOT A ZÍSKALI Z NĚJ CO NEJVÍC? Mnoho
z nás dosahuje úspěchu, ale platí za to vysokou
cenu. Jako bychom běhali v křeččím kolečku
vnějších závazků a povinností. Pod tlakem umíme
zabrat. Ale co kdybychom onu zbraň, kterou nám
život klade na spánek, vzali do rukou a obrátili ve
svůj prospěch? Nemusíme se přitom stát někým
patologickým, ale prostě jen využijeme strategie
psychopatů tak, aby z toho mělo prospěch nejen
naše okolí, nýbrž i my sami.
Psycholog Dutton a elitní voják McNab se ve své
příručce pojednávající o tom, jak se stát hodným
psychopatem, zaobírají rozmanitými oblastmi
života (práce, odpočinek, zdraví, vztahy, čas,
životní úkoly) a nabízejí konkrétní, praktické
a přehledné kroky na cestě ke spokojenějšímu
životu.

978-80-262-1994-1, brož., 216 s., 365 Kč

DALŠÍ KNIHY AUTORA:
Moudrost psychopatů
Psychopatův průvodce
na cestě k úspěchu

Kevin Dutton
je experimentální psycholog
a spisovatel. Výzkumný pracovník
katedry experimentální psychologie
na Oxfordské univerzitě je autorem
úspěšných knih Moudrost psychopatů
(2019) a Psychopatův průvodce na cestě
k úspěchu (s Andym McNabem, 2021).
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Andy McNab
je bývalý britský elitní voják, dnes konzultant
a spisovatel. Proslavil se jako velitel hlídky
vysazené během první války v Perském zálivu
hluboko v nepřátelském území. Svoje drastické
zkušenosti popsal v knize Konečná stanice
Bagdád (2004). V Portále vyšla i jeho kniha pro
děti Dostaňte mě odsud (s Philem Earlem, 2021).

Kevin Dutton, Andy McNab:
Trénink hodného psychopata

TRÉNUJTE!
Mám pro vás otázku:
Kolikrát denně myslíte, že se vás někdo
snaží o něčem přesvědčit? Od chvíle, kdy
ráno vstanete, až do chvíle, kdy vám večer
znovu žuchne hlava na polštář. Dvacetkrát?
Čtyřicetkrát? Šedesátkrát, že by?
To říká většina lidí, když tuhle otázku dostanou.
Odpověď vás ale možná překvapí.

devadesátkou, tak na nás jen nebliká a nefotí
nás, ale nějaký státem podporovaný senzor
nám pálí do nádrže vysokorychlostní střely.
Nebo kdyby po nás prodavač na rohu ulice
pokaždé, když si od něj nekoupíme kebab, začal
házet jehlice na špízy.
To není moc příjemná představa, viďte?
A není moc reálná.
Přesvědčování nás drží při životě.

Blíží se to čtyřem stovkám!

Položte si ale jinou otázku:

Člověka trochu zaskočí, když to slyší poprvé,
viďte?

• Kolikrát denně se vy snažíte někoho přesvědčit,
aby něco udělal?

Ale projděme si možnosti. Sečtěte si ty
přesvědčovací kalorie.

• Kolikrát denně se vy snažíte ostatní
přemlouvat?

No, začíná to ještě dřív, než ráno vstaneme
z postele, zvukem budíku. Pak musíme dojet do
práce přes všechny ty semafory. Načež je tu
váš šéf. Vaši klienti. Přátelé. Rodina. Kolegové.
Televize. Rádio. Internet. Všechny ty reklamy,
které vidíte nad obchody na hlavní třídě.

• Kolikrát denně vysíláte vy svá slova do boje?

A věřte mi, že jsme ještě ani pořádně nezačali.
Mám pro vás jednu bláznivou statistiku. Mozek
současných obyvatel západních měst, jako
jsme my, přijme během čtyřiadvaceti hodin tolik
informací, kolik by jich absorboval mozek lidí
žijících na venkově ve středověké Británii... za
celý život! Děsivé, viďte? A víte vy co? Právě
takové informace a přesvědčování udržují
společnost soudržnou. V podstatě nás to
všechny drží na uzdě.

Pokud je odpověď... „no, ne příliš často“,
pak nejste sami. Vlastně bych řekl, že patříte
k většině. Existují miliony lidí jako vy, kteří
nechtějí rozhoupat loďku. Kteří se s tím prostě
nebudou obtěžovat. Kteří dávají přednost
klidnému životu.
A přesto, víte co? Vy jste přesně ten typ lidí,
kteří chtějí být lepšími přesvědčovateli! Kteří se
nás ptají, jak se to dělá.
Naše odpověď je jednoduchá a jasná:
„Koukejte vyrazit ven,“ jak vás relativně zdvořile
vybízí Andy, „a začněte už kurva přesvědčovat!
Protože jde o tohle. Největší důvod, proč to
nejde, je ten, že to neděláte.“

Představte si, že bychom vytvořili alternativní
společnost, ve které by se místo přesvědčování
používal nátlak.
Představte si například, že pokaždé,
když jedeme kolem rychlostního radaru

obchod.portal.cz
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Jeffrey Brantley, Wendy Millstine

Mindfulness pro uspěchané
99 jednoduchých cvičení
Překlad Viola Somogyi
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.
JAK DOSPĚT KE ZKLIDNĚNÍ, KDYŽ STÁLE NĚKAM
CHVÁTÁME, ZA NĚČÍM SE HONÍME A JSME
V NEUSTÁLÉM NAPĚTÍ? STAČÍ JEN MÁLO, JEN PĚT
MINUT… 99 jednoduchých cvičení všímavosti
autoři rozdělili do tří částí. První se týká zklidnění
a relaxace, druhá uznání vlastní hodnoty
a třetí pak propojení s lidmi a světem kolem nás.
Kniha vám pomůže poznat, jací vlastně jste a co
potřebujete, poskytne vám inspiraci
k jednoduchým dechovým a tělesným cvičením
a ukáže vám, že součástí kvalitního života je
i kontakt s těmi, kdo nás obklopují.
Knihu uvítají lidé se zájmem o mindfulness
a techniky zvládání stresu.

978-80-262-1995-8, brož., 120 s., 259 Kč

K TÉMATU:
Mindfulness pro
začátečníky
Pohoupej medvídka

Jeffrey Brantley
je emeritní profesor oddělení psychiatrie a lidského chování při Duke University Medical Center.
Založil zde program pro snižování stresu pomocí mindfulness. Wendy Millstine je spisovatelka na
volné noze.
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Jana Bílková

Rozvoj mentální kondice
365 cvičení na každý den v roce

Publikace je určena pro
čtenáře širokého věkového rozpětí
– v podstatě stačí umět číst a mít
chuť a vytrvalost hledat řešení
a zkoušet různé možnosti. Některé
úkoly zpravidla nevyřešíte
napoprvé. Důležité je nenechat se
odradit.
Další kniha z úspěšné autorčiny řady cvičení na
každý den v roce. Soubor krátkých úkolů pro ty,
kteří si chtějí procvičovat mentální kondici a denně
zaměstnávat mozek, ale nevyhovují jim dlouhé
aktivity na celou stránku. Střídají se různé typy
cvičení, která částečně pracují se zeměpisnými
a přírodovědnými reáliemi. Tento díl je navíc
zacílen na rozvoj a produkci v oblasti verbální
kreativity.

978-80-262-1996-5, brož., 144 s., 249 Kč

DALŠÍ KNIHY AUTORKY:
Trénink mentální kondice
Cvičení mentální kondice
Posilování mentální
kondice

Jana Bílková
je psycholožka, překladatelka a tlumočnice. Učí na univerzitách a akademiích třetího věku, vede
přednášky v knihovnách a v aktivizačních programech pro seniory. V Portále vydala úspěšné knihy
Trénink mentální kondice (2017), Cvičení mentální kondice (2019), Posilování mentální kondice (2020).

obchod.portal.cz
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Julia Rossa, Robert Rossa

100 her pro práci s (kyber)šikanou
s dětmi 6–12 let

Překlad Jindra Hubková
KNIHA HER, KTERÁ MÁ DĚTI PŘIPRAVIT NA
ROZPOZNÁNÍ ŠIKANY, AŤ UŽ SE JEDNÁ O NĚ
SAMOTNÉ, ČI O ŠIKANU U SPOLUŽÁKŮ A KAMARÁDŮ.
Poskytuje jim prostředky, jak se šikaně postavit.
Děti si mohou v bezpečí řízené hry samy na sobě
vyzkoušet, jaké to je být šikanovaný, snášet
sprostá a hanlivá slova a druhému je říkat, jak
se jim účinně bránit a kdy a komu si říct
o pomoc. Jaká je moc jednotlivce i skupiny v tom
negativním, ale především v tom pozitivním slova
smyslu. Pomáhají dětem detekovat šikanu v okolí
a učí je nebýt k ní neteční.
Druhá polovina knihy je zaměřena na šikanu,
které se děti mohou ať už vědomě, či nevědomě
stát svědky, oběťmi i aktéry na internetu. Učí
se vyhodnocovat své skutky, slova a činy,
nastavovat si hranice a domýšlet svá jednání
ve vztahu k ostatním

978-80-262-1992-7, brož., 160 s., 299 Kč

K TÉMATU:
Hry pro děti naživo i
on-line
Jak přežít šikanování

Julia Rossa
vystudovala sociální pedagogiku,
pracuje jako školní sociální pracovnice
se zaměřením na rodičovské poradenství
a podporu studentů, věnuje se hospicové
péči. Žije v Německu společně se svým
manželem (spoluautorem) a dcerou.
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Robert Rossa
vystudoval sociální pedagogiku, profesně
se věnuje systémovému tréningu proti
násilí, je dětský terapeut, pracuje ve
školách na rozvoji pozitivního vnímání dětí
a jako poradenský pracovník pro rodiče
a učitele.

Hans Hirling

333 her pro malé i velké skupiny
dětí ve věku 8–14 let
Překlad Jindra Hubková
HLEDÁTE NÁPADY NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NEBO
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM? Zkušený odborník na hry
Hans Hirling představuje 333 her pro malé i velké
skupiny. Více než stovka nápadů funguje také jako
štafetové hry a obohacuje školní nebo městské
slavnosti a další sportovní akce. Další desítky
her obsahují herní stanoviště a dají se využít
například na letních táborech. 333 osvědčených
her v sobě zahrnuje rozmanité nápady pro malé
i velké skupiny – praktické tipy pro plánování
a úspěšnou realizaci.
Kniha osloví vedoucí dětských oddílů, táborů
a kempů.

978-80-262-1991-0, brož., 176 s., 315 Kč

DOPORUČUJEME:
100 nejlepších her
z celého světa
Hry na dlani

Hans Hirling
byl více než 30 let dobrovolným vedoucím mládeže a volnočasových aktivit. Nyní předává své
zkušenosti z více než 1000 skupinových lekcí a z více než 700 dní strávených na prázdninových
táborech: jeho knihy o hře oslovují širokou veřejnost a jsou standardní součástí mnoha kurzů pro
vedoucí mládeže. Jeho webové stránky www.praxis-jugendarbeit.de jsou jednou z nejobsáhlejších
sbírek materiálů a nápadů pro práci s mládeží.
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