Klasici

John Bowlby

Vazba

Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem
Překlad Ivo Müller
Doslov PhDr. Jana Procházková
„Na základě dlouhodobých
studií Bowlby a další prokázali, že
jistá a spolehlivá citová vazba mezi
matkou a dítětem, utvářená od
narození do zhruba dvou až tří let, je
předobrazem všech vztahů, na nichž
je v životě založeno přátelství, láska
a spolupráce.“

978-80-262-2023-7, brož., 544 s., 699 Kč

DOPORUČENÉ TITULY:
Vazba v psychoterapii

DNES JIŽ KLASICKÁ KNIHA POJEDNÁVÁ O PROCESU
CITOVÉHO PŘILNUTÍ A DOKAZUJE, ŽE TENDENCE
DÍTĚTE KE VZTAHOVÉ VAZBĚ JE INSTINKTIVNÍ
ODPOVĚDÍ NA POTŘEBU OCHRANY. Dítě vyhledává
tělesnou blízkost matky nebo jiné blízké pečující
osoby a projevuje svoji potřebu emočně – pláčem,
křikem, úsměvem. Jako odpověď se mu dostává
hlazení, kolébání, krmení, mluvení apod., čímž mu
matka poskytuje péči
a bezpečí a odstraňuje jeho úzkost z ohrožení. Tak
vzniká tzv. bezpečná vazba. Bowlby zastával názor,
že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat
známky deprivace. Vycházel přitom
z psychoanalýzy, dítě vnímal jako bytost se silnými
pudy a pudové jednání viděl jako přirozený nástroj
pro zvýšení šance dítěte na přežití. Zásadním
pudem je právě přimknutí k matce.
Bowlbyho výzkumy a publikace podnítily
dalekosáhlé změny ve způsobu péče o děti
a přispěly k radikálně novému pohledu na sociální
a emoční vývoj člověka.

John Bowlby
(1907–1990) získal vzdělání na University of Cambridge a University College Hospital v Londýně.
Po ukončení studia lékařství se specializoval na dětskou psychiatrii a psychoanalýzu. V roce 1946
nastoupil na Tavistockou kliniku, kde pracoval s dětmi, jež často neměly možnost vyrůstat v pevném
vztahu s rodiči a v době dospívání se u nich rozvinulo delikventní chování nebo jiné problémy.
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Klasici

Maria Montessori

Tajuplné dětství
Překlad Jan Volín
„Někdy velmi malé děti ve
vhodném prostředí dosáhnou ve své
práci zručnosti a přesnosti, která
nás může jen překvapit.“

978-80-262-2024-4, brož., 264 s., 349 Kč

TATO KNIHA ODHALUJE VZDĚLÁVACÍ METODU MARIE
MONTESSORI. Klade důraz na raný vývoj dítěte a ukazuje
dospělým, jak se sami mohou učit tomu, co děti
přirozeně dokážou, jak je mohou pozorovat a pomáhat
jim. Vzdělávací metoda Marie Montessori pracuje
s připraveným prostředím, které děti přirozeně vede.
Pomocí vnímavého přístupu a také promyšlených
pomůcek se děti v montessori školách učí vlastně
samy. Dospělý je jejich průvodcem.
V této knize se čtenář dozví, že každé dítě má jiný
rytmus a že mu učení podle montesorri zásad umožňuje
vyvíjet se jeho vlastním tempem. Autorka považuje
přípravu vzdělávacího materiálu za nezbytnou
a zároveň zdůrazňuje, že pedagogové se musejí
postavit na úroveň studentů, nikoli naopak. Všechny
výchovné teorie jsou postavené na respektování
svobody dítěte. Pro zájemce o vzdělávací metodu Marie
Montessori je tato kniha nezbytným primárním zdrojem.

DOPORUČENÉ TITULY:
Londýnské přednášky
Absorbující mysl
Objevování dítěte

Maria Montessori
(1870–1952) byla všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně. Je známa především
svými novými pedagogickými metodami. Vystudovala medicínu, filozofii a psychologii, zabývala
se antropologií, biologií a pedagogikou.
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Maria Montessori
Tajuplné dětství

K proniknutí do neprobádané oblasti podvědomí
by měla být využita také některá další odvětví
různých věd a přístupy různých koncepcí. To
by nám mohlo pomoci v našem studiu člověka
od jeho narození, když se snažíme sledovat
a chápat projevy psychiky dítěte v jeho
reakcích na své okolí a jsme svědky tajuplných
dramatických zápasů, které v konečném
důsledku do jeho duše vnášejí bolest a stín.
Jedním z nejpřekvapivějších a zároveň
nejvýznamnějších odhalení psychoanalýzy
bylo to, že psychické poruchy mohou mít
svůj původ v dětství. Zapomenuté zážitky
vyvolané z podvědomí prozradily, že děti byly
oběťmi různých utrpení, které jejich okolí
vůbec nezaznamenalo. Toto odhalení bylo
jak ohromující, tak i znepokojivé, protože
odporovalo dosavadním obecně panujícím
názorům. Čistě psychické útrapy v dětství
působí pomalu, nenápadně, ale vytrvale.
Nikdo se zatím nedomníval, že by mohly vést
k duševním poruchám v dospělosti. Tyto
psychické útrapy pramení z potlačování
spontánní aktivity dítěte dominujícím dospělým.
V důsledku toho jsou spojovány s dospělým,
jehož vliv na dítě je největší, tedy s matkou.
Měli bychom pečlivě rozlišovat dvě úrovně
výzkumu prováděného psychoanalýzou. Jedna,
držící se spíše povrchu, se zabývá konflikty

mezi přirozenými instinkty jednotlivce
a prostředím, na něž se musí adaptovat. To jsou
obvykle konflikty jeho primárních potřeb a okolí.
Následky těchto konfliktů jsou léčitelné, neboť
většinou není obtížné vyvolat skryté příčiny
uvedených poruch do vědomí.
Je zde však i druhá, hlubší úroveň problematiky,
která musí být v mnohých případech brána
v potaz. Je spojena se zážitky z dětství, při
nichž se nejednalo o konflikt mezi člověkem
a jeho sociálním prostředím, ale o konflikt mezi
dítětem a matkou, nebo poněkud obecněji mezi
dítětem a dospělým.
Následky tohoto druhu konfliktů, jichž se
psychoanalýza dotýkala jen zřídka, je velmi
těžké léčit. Pro jejich řešení se zatím neudělalo
téměř nic. V nejlepším případě byly brány jako
indikace příčin psychické poruchy.
Při léčbě jakékoli nemoci, ať už fyzické, či
duševní, se nyní ukazuje jako důležité brát
v úvahu i to, co se odehrávalo v dětství. Ty
nemoci, jejichž počátek může být vysledován
už v dětství, se zcela pravidelně projevují jako
nejvážnější a nejhůře léčitelné. Důvodem je
skutečnost, že k rozhodujícímu vylaďování
života dospělého dochází právě v jeho raném
věku.

obchod.portal.cz
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Klasici

Anna Freud

Já a obranné mechanismy
Překlad Petr Babka
„Způsob držení těla jako
upjatost a strnulost nebo osobní
zvláštnosti jako stereotypní
úsměv, posměšné, ironické
a velkopanské vystupování, to
vše je pozůstatek po obranných
postupech, kdysi velice
aktivních, které se odpoutaly od
své původní situace a staly se
trvalým rysem charakteru.“
KNIHA JÁ A OBRANNÉ MECHANISMY PATŘÍ KE
KLASICKÝM, ZÁKLADNÍM PSYCHOANALYTICKÝM
TEXTŮM. Anna Freud, dcera Sigmunda Freuda,
zde zřetelně ukazuje, že psychoanalýza se
nezabývá výhradně lidským nevědomím. Dokládá,
že ve skutečnosti bylo vždy předmětem zájmu
psychoanalýzy Já a jeho poruchy – přičemž
zabývání se nevědomím sloužilo obnově Já
a jeho funkcí. Autorka se v této knize věnuje
specifickému problému – prostředkům, kterými
se Já brání nelibým stavům a úzkosti a pokouší
se zvládat impulzivní jednání, afekty a pudové
nároky.

978-80-262-2025-1, brož., 144 s., 279 Kč

DOPORUČENÉ TITULY:
Krysí muž a Vlčí muž
Totem a tabu

Anna Freud
(1895–1982) byla rakousko-uhersko-britská psychoanalytička židovského původu, dcera zakladatele
psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Je zakladatelkou egopsychologie a dětské psychoanalýzy. Jejím
nejvýznamnějším konceptem jsou obranné mechanismy Já a systém paralelních vývojových linií.
Věnovala se též problému puberty a adolescence. Patří do stovky nejcitovanějších psychologů 20. století.
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Anna Freud:
Já a obranné mechanismy

Z toho ovšem vyplývá, že právě Já je oblastí, na
niž se musí vždy soustřeďovat naše pozorování.
Já je takřka médium, skrze něž se pokoušíme
zachytit podobu ostatních dvou instancí.
Tuto úlohu pozorovatele vůči Ono splňuje Já
vynikajícím způsobem v pokojném pohraničním
styku. Jednotlivá pudová hnutí neustále
pronikají z Ono do Já, kde si zjednávají přístup
k aparátu, s jehož pomocí hodlají prosadit své
uspokojení. Ve šťastnějších případech nemá
Já proti vetřelci co namítnout, poskytne mu
své síly a omezí se na vnímání: cítí hromadění
pudového hnutí a stupňování napětí, jež
s sebou nese pocity nelibosti, a pak cítí, jak se
napětí uvolňuje v uspokojujícím prožitku slasti.
Pozorování celého procesu nám skýtá jasný
a nepokřivený obraz toho kterého pudového
hnutí včetně pudového cíle a příslušného kvanta
libida. Já, které je s pudovým hnutím v souladu,
se v tomto jeho obrazu vůbec neukazuje.
Přechody pudových hnutí z jedné instance do
druhé jsou však bohužel také cestou
k nejrůznějším konfliktům, a tudíž také
k poruchám pozorování Ono. Na své cestě
k uspokojení musejí hnutí přicházející z Ono
projít územím Já. Tam vstupují do neznámé
atmosféry. V Ono totiž vládne tzv. primární
proces: představy nejsou vzájemně spojovány
syntézou, afekty se mohou přesouvat,
protiklady se vzájemně neruší, nebo dokonce
splývají, bez problémů vznikají zhuštění: získání
slasti vládne všem pochodům jako nejvyšší
princip. Naproti tomu v Já musí vzájemný styk

představ splňovat přísné požadavky a tuto
podmíněnost shrnujeme v názvu „sekundární
proces“. Zde již ani pudová hnutí nemohou jen
tak směřovat k získání slasti, vyžaduje se tu od
nich ohled na požadavky reality, ba nejen to:
vyžaduje se od nich ohled na etické a morální
zákony, které by z Nadjá rády určovaly chování
Já. Tak se pudová hnutí ocitají v nebezpečí, že
se znelíbí instancím, které jsou jim bytostně
cizí. Jsou vystaveny kritice a vykazovány pryč,
musejí si nechat líbit modifikace všeho druhu.
Tu je ale s pokojným pohraničním stykem
konec. S houževnatostí a energií sobě vlastní
lpějí pudová hnutí na svých pudových cílech
a podnikají nepřátelské vpády do území Já
v naději, že Já zaskočí a přemohou. Já, které
vůči nim ztratilo důvěru, pak v odvetu podniká
výpady na území Ono. Jeho záměrem je
natrvalo ochromit pudy zaváděním příslušných
obranných opatření, která mají zajišťovat
hranice Já.
Obrazy těchto procesů, jak nám je podává
pozorovací činnost Já, jsou sice zmatenější,
ale zároveň užitečnější. V jediném okamžiku
nám předvádějí v činnosti dvě instance. Zde
už se nám neukazuje nepokřivené pudové
hnutí z Ono, nýbrž hnutí z Ono modifikované
obranným opatřením Já. Úkolem analytického
pozorovatele je pak vzniklý obraz, odpovídající
kompromisu mezi dvěma instancemi, zpětně
rozložit na části patřící Ono a části patřící Já,
případně též Nadjá.
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Klasici

James Hillman

Sny a podsvětí
Překlad Hana Kašparovská
„Pole psychologie, kterou
obděláváme, je totéž pole, na
němž pracovali Freud a Jung, my
ho však budeme orat z jiného
úhlu, ne jejich pluhem nebo
v jejich brázdách, ale budeme
převracet jejich půdu svým
vlastním způsobem… Budeme
stavět most do nitra.“

978-80-262-2026-8, brož., 272 s., 419 Kč
Také jako e-kniha

PO KLASICÍCH SIGMUNDU FREUDOVI A C. G.
JUNGOVI PŘICHÁZÍ JAMES HILLMAN S ORIGINÁLNÍM
POHLEDEM NA SNY A PRÁCI S NIMI. Jeho esej
vychází z klasických teorií, ale netradičně je
obohacuje o nový přístup čerpající z poetiky
mytologie. Spojuje sny zejména s temnou stránkou
duše, s jejími představami a stíny, s obrazy
smrti. Hillmanovým řešením v přístupu ke snu
je především odvaha k imaginativní, poetické,
metaforické svobodě, odvaha k tvořivému
ponoru do hlubiny… Na teoretickou část knihy,
která je prokládána množstvím příkladů z mýtů
i Hillmanovy vlastní praxe, navazují úvahy nad
některými konkrétními snovými motivy.

Z EDICE KLASICI:
Mandaly
Psychopatologie
všedního života

James Hillman
(1926–2011) byl americký psycholog. Studoval na Institutu C. G. Junga v Curychu. Je považován za
nejvýznamnějšího a nejvyhraněnějšího představitele archetypové školy jungovské psychologie.
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James Hillman:
Sny a podsvětí

Říká se, že většinu myšlenek je možné vyjádřit
několika slovy – jako v předsokratovských
zlomcích – a těchto několik slov zhustit do
názvu, ovšem vymyslet název knihy není vůbec
jednoduché. Mezi možnými názvy tohoto díla
byly například „Sen jako most“ nebo „Sen mezi
světem a podsvětím“. Podobnou metaforu už
použil Freud – nazval sen královskou cestou,
via regia, do nevědomí. Ale protože se tato via
regia pro většinu psychoterapie od jeho časů
stala jednosměrkou ranního provozu vedoucí
z nevědomí do města zvaného ego, rozhodl
jsem se, že se vydám opačným směrem. Odtud
můj název, který je směrovým ukazatelem
jiného jednosměrného pohybu, řekněme že
soumračného, směřujícího do tmy. A tak hned
na začátku musím přiznat, že stavím tento most
s jistou zaujatostí.
Tato kniha se pokouší dívat se na sen jinak,
než jak jsme byli dosud zvyklí. Její teze
nevychází z myšlenky vytěsnění (Freud)
nebo kompenzace (Jung), ale uvažuje
o snech ve vztahu k duši a o duši ve vztahu
ke smrti. Dospěl jsem k názoru, že celý proces
výkladu snů zaměřený na rozšíření poznatků
o životě je radikálně špatný. A myslím tím, že je

špatný v plném významu toho slova: škodlivý,
překroucený, ošidný, neadekvátní, pochybený
a exegeticky poškozující svůj materiál, sen.
Když poškozujeme sen, poškozujeme duši,
a pokud souvisí duše úzce se smrtí, jak se
tradičně předpokládá, potom pochybený výklad
snu vytváří klamné iluze o našem umírání.
Jaký je vztah umírání a smrti ke snům, to bude
předmětem našeho zkoumání na následujících
stranách.
Začneme tím, že si položíme základní,
i když obecně přehlíženou otázku: Do jaké
mytologické oblasti, jakým bohům sny patří?
Tato otázka vychází z určitého předpokladu: za
předpokladu, že bychom věděli, „kam“ sny patří,
věděli bychom lépe, co chtějí, co znamenají
a co s nimi máme dělat. Z dané otázky zároveň
logicky vyplývá, že odpověď staví teorii snu
v této knize na základ mýtu – není žádným
tajemstvím, že sny patří do říše podsvětí a jeho
bohů, oznamuje to už titul této knihy a krátká
druhá kapitola ukazuje, že mytický základ
pro zkoumání snů není nic nového. Už Freud,
víceméně bezděčně, učinil právě tento krok,
když se obrátil k mytické říši podsvětí, aby tam
zakotvil svou teorii snů.
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Z edice Klasici
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