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Psihologie Psihoterapie Si Hipnoza Clinica Ce Este Hipnoza
The Handbook of Psychotherapy Supervision also provides detailed coverage of the communicative and
relational factors which influence the supervision process.
`Zeig and Munion have provided us with a lucid insight into the life and work of a 20th century giant,
and it is a book ful of human warmth and humour. I congratulate you who still have the adventure of
exploring Milton H Erickson's story ahead of you' - Hypnos `This new offering on Erickson does not set
out to uncover new ground, but more to introduce one to Erickson (and the cases are so extraoridinary
they are worth repeating anyway). It does this in a number of easy to read sections, that gives a
coherence, but the structure seems to filter out some of the magic of Erickson's uncommon mind' - New
Therapist `This book is an easily accessible primer for those who are new
This book examines the ‘therapeutic use of self’, and the intertwining of the therapist’s professional
self and their personal self. Combining practical illustrations and case studies with theory and
research, the book explores a number of questions, such as: · What are our personal values and attitudes
and how do these manifest in our work with clients? · How do we interact with and impact others, and in
what ways might this help or hinder our therapeutic work? · What might we represent to the client as a
result of our particular social background, and how might this impact on the power dynamics within
client relationships? Learning features include Practical Applications, Research boxes, Case Examples,
Critical Reflections, Discussion Questions and Further Reading. This is a must-read for any students
studying professional practice, counselling process, ethics, skills, working online/remotely, the
therapeutic relationship, and more.
„Obiectivul c?r?ii este de a umple golurile de informa?ie din literatura de specialitate disponibil? în
limba român? prin abordarea terapeutic? a tulbur?rilor de comportament alimentar la copii ?i
adolescen?i. Tratamentul acestor tulbur?ri, în mod obi?nuit, presupune mobilizarea unei întregi echipe
de speciali?ti care poate include, în afar? de psihologul clinician, un medic pediatru, un internist
(eventual endocrinolog sau cardiolog), un psihiatru, un dietetician ?i diferi?i terapeu?i, în func?ie de
caz. Volumul se adreseaz? tuturor acestor categorii de speciali?ti interesa?i de perspectiva psihologic?
a acestor tulbur?ri ?i, în egal? m?sur?, p?rin?ilor ?i studen?ilor la psihologie ?i medicin?. P?rin?ii
vor avea ocazia de a în?elege rolul activ pe care îl au de îndeplinit în lupta cu tulburarea de
alimenta?ie, iar cartea le va pune la dispozi?ie recomand?ri privind c?ile de ac?iune adecvate pe care
ar putea s? le urmeze în cazul fiec?rei tulbur?ri în parte.“ (Ion Dafinoiu)
Copilul invizibil - Edi?ie aniversar?
SUFIXELE ÎN LIMBA ROMÂN? ACTUAL?. FORMA?II RECENTE
Lament of the Dead: Psychology After Jung's Red Book
Istoria ca o prad?
Hipnoza ?i stresul
Psihocardiologia constituie o apari ie editorial inedit în literatura medical
i psihologic româneasc , eviden iind o rela ie legitim
i plin de aplica ii practice între cele dou specialit
i. Asocierea reu it între dou personalit
i ‒ profesorii Ioan-Bradu Iamandescu
i Crina Julieta Sinescu de la UMF „Carol Davila , Bucure ti ‒ a f cut posibil realizarea acestei lucr ri de mare amploare care
abordeaz domeniul psihocardiologiei. Profesorul Ioan-Bradu Iamandescu, personalitate a medicinei academice române ti, primul
profesor de Psihologie medical
i Psihosomatic , s-a remarcat prin contribu ii deosebite la statutul psihocardiologiei ca o ramur
distinct a psihosomaticii, cu un cadru nosologic bine definit i cunoscut. El se num r printre marile personalit
i care s-au preocupat
de îmbun t
irea înv
mântului clinic bazat pe o gândire modern de orientare biopsihosocial în practica medicinei. Prezen
binecunoscut în cardiologia din ara noastr , prof. dr. Crina Julieta Sinescu a dovedit deplin în elegere pentru problematica
psihocardiologiei, încurajând i participând la realizarea unor cercet ri referitoare la etiopatogenia psihosomatic a hipertensiunii
arteriale i a bolii cardiace ischemice, desf
urate în clinica pe care o conduce la spitalul „Bagdasar-Arseni . A oferit numeroase sugestii
rezultate din observa ia clinic psihologilor cu care a elaborat în comun câteva capitole ale acestei c r i. Lucrarea se adreseaz în primul
rând psihologilor clinicieni i corpului medical ‒ în special cardiologilor, interni tilor i medicilor de familie ‒ dar i publicului larg, care
cuprinde un mare num r de bolnavi cardiaci, inclusiv aceia „în devenire , ce ar putea beneficia de cuno tin ele desprinse din paginile
c r ii spre a preveni sau încetini instalarea unei boli cardiace.
Lucrarea prezint o surs bogat de material lexical nou atestat, din diverse stiluri i registre, interesant atât pentru cei care studiaz
morfologia deriva ional
i vocabularul, cât i pentru al i lingvi ti interesa i de dinamica i evolu ia limbii române.
Cum poate iubirea s vindece? Ce faci când vechi frustr ri r bufnesc pe nea teptate? Cum afli dac în spatele fanteziilor tale nu se ascund
de fapt abuzuri sexuale sau emo ionale aparent uitate? Bine-cunoscutul psihoterapeut Bebe Mih escu r spunde la aceste întreb ri,
ar tând cum diferitele experien e de via
ne influen eaz sexualitatea i oferind solu ii practice pentru dep
irea inhibi iilor, a
temerilor sau a eventualelor traume. Celor interesa i, autorul le propune tehnici de respira ie, relaxare, hipnoz , autohipnoz , medita ie,
autoobserva ie, precum i interven ii corporale, de la tai chi i yoga la exerci ii de stretching.
Psihoterapia i consilierea psihologic , aflate la grani a dintre tiin
i art , sunt domenii de interes relativ noi, avându- i originile la
finele secolului al XIX-lea, în tumultul acelor vremuri marcate de descoperiri, inova ii i de o marcant curiozitate. Departe de a- i fi
încheiat dezvoltarea, cele dou discipline continu s se îmbog
easc , s creasc , profitând de aportul tiin elor conexe i de datele
extrase din practica clinic . De aceea, un volum care trateaz orient rile moderne din psihoterapie i consiliere psihologic este mai mult
decât binevenit, este un element necesar pentru instrumentarul speciali tilor din aceste domenii, fie ei la început de drum sau practicieni
cu experien
. Volumul de fa
trece în revist , printre altele, abord rile de tip psihodinamic, cognitiv-comportamental, experien ial,
paradoxal, ra ional-emotiv, constructivist, incluzând i terapia prin mindfulness sau cea prin acceptare i angajament. Tratatul se bazeaz
pe cele mai noi cercet ri în domeniu i con ine numeroase cazuri clinice, foarte de utile în deprinderea i aprofundarea cuno tin elor
privitoare la tratarea sufletului omenesc. Principalul obiectiv al psihoterapiei i al consilierii psihologice const în producerea unor
schimb ri care îi vor permite clientului s pun în practic o adaptare mai eficient
i mai stabil la mediul înconjur tor... Ele mizeaz pe
crearea i dezvoltarea unei rela ii interpersonale între client i psihoterapeut sau consilier. - I. Holdevici i B. Cr ciun Exist o serie de
elemente comune diverselor orient ri psihoterapeutice i de consiliere psihologic , îns nu trebuie trecute cu vederea nici deosebirile
dintre ele, rezultat al tendin ei fondatorilor de sisteme psihoterapeutice/de consiliere de a se delimita de celelalte orient ri, fapt datorat
de multe ori contextului cultural. - I. Holdevici i B. Cr ciun
Psihologie i tehnologie. Fundamente de roboterapie i psihoterapie prin realitate virtual
Manual de psihoterapie ericksonian
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Psihologie clinic
i psihoterapie. Fundamente. Edi ia a II-a
Handbook of Psychotherapy Supervision
Dezvoltare personal
i social . Eseuri i convorbiri despre via
cu psihologul Daniel David
Lumea se schimbă mereu. Este un adevăr asupra căruia nu se îndoieşte nimeni. Problema este în ce
direcţie se schimbă şi dacă omul, sau mai bine zis OMUL, are puterea de a influenţa această schimbare.
Răspunsul afirmativ nu a fost şi nu este combătut de mica „trestie gânditoare”(Pascal). Dimpotrivă,
intervine adesea în forţă şi fără respectul cuvenit înaintaşilor şi legilor obiective, spre a schimba
trecutul în scopul influenţării 11 viitorului. Pe vremea comunismului, în mediile activiştilor obligaţi
a cunoaşte doctrina marxist-leninistă şi tezele ei ilogice şi inumane, circula o butadă, emisă evident
ca un protest şi o ironie amară. Sensul era acesta: viitorul este totuşi previzibil; trecutul e
imprevizibil, nu se ştie niciodată cum se poate schimba. Nimeni din isteţii care observaseră
paradoxurile toxice comuniste nu şi-a imaginat că încet-încet această observaţie subtilă va deveni
realitate şi încă pe plan mondial. În plus speranţa că Occidentul va putea să înfrângă comunismul în
bătălia ideologică se va dovedi deşartă rău de tot.
Cartea lui I.D. Vulcănescu, RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ŞI ISTORIE, nu a fost
rezultatul unei amânări la răspunsul uneia dintre întrebările esenţiale de spiritualitate ale lumii
vechi şi noi. Acesta a apărut atunci când autorul, după o trăire a suferinţei dincolo de înţelegerea
omului normal, a reuşit să privească detaşat şi complet dimensiunea transcendentă a omului şi a
neamurilor în drumul lor prin timp, spre Creator – Cel care se dezvăluie fiecărui om, fiecărui popor în
funcţie de capacităţile sufleteşti şi de pătrundere a sensului metafizic al existenţei, îmbrăcate în
lumina creaţiilor marilor gânditori care dau sens, conţinut şi forţă naţiunii căreia îi aparţin şi pe
care o înscriu în patrimoniul de trăire al umanităţii. Acesta este motivul pentru care nu este permis
nimănui şi nici unui popor, oricât de vechi s-ar considera, să-şi proclame superioritatea şi “pretenţia
de monopol asupra revelaţiei divine”. Din această perspectivă, I.D. Vulcănescu, în paginile lucrării
sale, analizează sintagma de “popor ales” prin sensul mesianic al poporului evreu, greu încercat în
lunga sa existenţă, folosind analiza lui Nae Ionescu, pe această temă, din prefaţa romanului DE DOUĂ MII
DE ANI a lui Mihail Sebastian.
Mind/body interactions have only in recent years become the subject of rigorous scientific enquiry,
witnessing major advances in our understanding of the stress process, the endocrine and immune systems,
and the methodologies used to investigate these phenomena. As a result, we have witnessed an explosion
of research activity in the field of psychoneuroimmunology - the study of psychological processes and
their interaction with the nervous and immune systems. This title presents an account of the human
evidence in this field.
This is the first handbook to examine the theory, research, and practice of clinical supervision from an
international, multi-disciplinary perspective. Focuses on conceptual and research foundations, practice
foundations, core skills, measuring competence, and supervision perspectives Includes original articles
by contributors from around the world, including Australia, Finland, Hong Kong, Slovenia, South Africa,
Sweden, the United Kingdom, and the United States Addresses key aspects of supervision, including
competency frameworks, evidence-based practice, supervisory alliances, qualitative and quantitative
assessment, diversity-sensitive supervision, and more Features timely and authoritative coverage of the
latest research in the field and novel ideas for clinical practice
Psihocardiologie
The Therapeutic Use of Self in Counselling and Psychotherapy
CU MANIFESTUL PROGRAM „GRAIUL SÂNGELUI”, ELABORAT ÎN 1945 PENTRU GENERAŢII
A Relational Approach
Anorexia nervoasă: teorie, evaluare și tratament

Pe baza rezultatelor unor cercet?ri de grani?? la nivel interna?ional ?i având ca punct de referin?? teoretic modele din terapia
cognitiv-comportamental?, volumul identific? fundamentele interac?iunii dintre tehnologie ?i psihologie ?i analizeaz? beneficiile
dezvolt?rii tehnologice pentru aceasta din urm?. Cercet?rile inedite din domeniul roboterapiei ?i aplica?iile clinice testate ?i
prezentate de autori demonstreaz? avantajele combin?rii psihoterapiei ?i tehnologiei pentru optimizarea personal?, preven?ia ?i
tratamentul problemelor psihologice sau ale celor somatice care implic? mecanisme psihologice. Lucrarea se adreseaz?
studen?ilor ?i practicienilor din psihologie, dar ?i publicului larg interesat s? se familiarizeze cu noile practici ale psihologiei de
secol XXI.
Are you sometimes challenged by how to apply ethical principles in your own practice? Looking to understand what ethical
practice can look like from different theoretical standpoints? Linda Finlay takes you on an exploration of ethical therapeutic
practice. She highlights how therapeutic decisions depend on the social and relational context and vary according to your
theoretical lens. She provides you with guidance on how to engage in therapy relationally while remaining professional, ethical and
evidence-based. Split over three parts this book takes you through: - The Context of Relational Ethics - introducing you to the
foundational ideas, and considering how professional codes are applied within therapy - Relational Ethics within the Therapeutic
Relationship – exploring the complex judgements demanded by the therapeutic process, and looking at how therapy needs to be
situation specific - Relational Ethics in Practice – five extended, fictional case studies demonstrate relational ethics in practice, and
discuss the issues raised.
Psihologia social? ?i psihologia clinic? sunt domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfunc?ii psihologice sunt generate
în cadrul ac?iunilor sociale cotidiene, iar, pe de alt? parte, eficien?a interven?iilor terapeutice depinde în mare m?sur? de
cunoa?terea dinamicilor psihosociale prezente în spa?iul clinic. Propunând o abordare integrativ? a conceptului de s?n?tate
psihologic?, volumul are ca principal obiectiv introducerea disciplinei psihologiei sociale clinice în România. Sunt expuse pe larg
problemele emo?ionale în via?a cotidian?, cauzele comportamentului disfunc?ional, rolul dinamicilor interpersonale ?i de grup în
adaptare ?i terapie, procesele de schimbare psihologic?, dar ?i strategiile terapeutice în context social.
Terapia centrata pe persoana reprezinta o metoda eficienta de vindecare pornind de la modul in care pacientul isi percepe
propriile disfunctii psihice. Ion Dafinoiu si Jeno-Laszlo Vargha exemplifica prin numeroase studii de caz terapiile scurte ce tin de
modelul cognitiv-comportamental programarea neurolingvistica terapia ericksoniana si modelele eclectice. Autorii ofera o descriere
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clara si precisa a secventelor implicate de interventia terapeutica recurgind la prezentarea algoritmizanta a acestora si anexindu-le
uneori scale de evaluare.Cuprins: Terapia cognitiv-comportamentala • Tehnici psihoterapeutice cognitiv-comportamentale •
Terapia centrata pe persoana • Terapia centrata pe obiective si solutii • Psihoterapiile dinamice de scurta durata
Human Psychoneuroimmunology
Hipnoza în psihoterapie
Freud ?i psihanaliza în România
Cuplul conjugal, ori la bal, ori la spital. Psihoterapie experien?ial? pentru problema ta conjugal?
R?s?ritul de dup? apus

Răsăritul de după apus mai mult decât ştiinţă şi mai mult decât literatură, este o mărturie despre suferinţă, o meditaţie asupra scandalului
etern cu privire la faptul că o conştiinţă trebuie să simtă, să moară şi să renască. Adevărul este că uneori ai o singură opţiune: să fii
puternic! Ai nevoie de această forţă pentru a fi alături de cei dragi, mai ales dacă eşti părinte. Ştii că nu ai de ales, că trebuie neapărat să
fii puternic pentru că, în caz contrar, şi alte persoane au de suferit. Răsăritul de după apus este scrisă din perspectiva psihologului care șia pierdut omul drag, partenerul de viață. Ai zice că un psiholog trece mai ușor peste pierdere, pentru că are resursele necesare de a face
asta și, într-un fel, așa și este, dar, dincolo de toate, este tot om. Răsăritul de după apus prezintă povestea de viață, transpune pe hârtie întrun stil extrem de frust și de onest pierderea, durerea, doliul, însă, dincolo de a fi o carte autobiografică, Răsăritul de după apus este o
carte despre cum să treci peste durere și pierderea cuiva drag și cum să te recompui din propria cenușă, revenind la viață cu și mai multă
forță. Există viață după moartea cuiva, după pierderea cuiva, dar depinde doar de noi cum alegem să facem față durerii fără margini.
Poți pierde totul, viața ta se destramă ca un castel de nisip în fața ta, risipindu-se în neant ca un fuior de fum. Fericirea și voința de a trăi
par a ți se fi luat și ție, numai că trebuie să te ridici zi de zi din pat și să înveți să funcționezi din nou. S-a pierdut o parte din tine, dar
există multe alte bucățele adânc îngropate în tine pe care nu le-ai descoperit încă. Te transformi, nu te îngropi și tu. Cartea aceasta ne
demonstrează că doar noi putem alege cum să ne desfășurăm viața pe acest pământ, că doar de noi depinde traiectoria aleasă pentru a
merge mai departe. Avem resursele necesare în interior, avem forța de a face un pas, apoi alt pas, dar noi doar trebuie să ne dorim asta și
să învățăm să ne punem pe noi pe primul plan, chiar dacă totul pare plin de întuneric. Există încă luminița de la capătul tunelului, trebuie
să dăm ochelarii la o parte și să pășim în lumină. Este un adevărat miracol să supraviețuiești, să o iei de la capăt zi de zi, iar cartea de
față ne arată că spiritul se poate transforma chiar și pe fondul unor mari traume și suferințe psihologice. Nu e ușor, dar nici imposibil,
însă autoarea a fost deja acolo, iar experiențele ei de viață și sfaturile și strategiile sale de face față durerii și de a merge mai departe îi
pot ajuta și pe alții care trec printr-o mare pierdere, dar și pe cei care se confruntă cu depresia și anxietatea.
Psihologul Daniel David oferă în eseurile și convorbirile sale sfaturi practice pentru o mai bună autocunoaștere, pentru promovarea
sănătății și prevenția tulburărilor de natură psihologică, pentru îmbunătățirea abilităților profesionale și a vieții sociale. „Pastilele
psihologice“ pe care le recomandă și analiza critică a societății românești sub aspect politic sau educațional sunt utile specialiștilor în
politici publice și tuturor celor interesați de dezvoltarea personală, care pot învăța să fie mai buni atât în calitate de cetățeni, cât și ca
indivizi.
Cu o incidență în continuă creștere în ultimele decenii, anorexia nervoasă este tulburarea mentală care prezintă cel mai ridicat risc de
mortalitate în rîndul adolescenților și al cărei tratament se dovedește adesea extrem de dificil. Rezultat al experienței psihoterapeutice a
autorilor, volumul este structurat asemenea abordării terapeutice, în cadrul căreia cunoașterea criteriilor de diagnostic și a aspectelor
teoretice precedă evaluarea psihologică și tratamentul propriu-zis. Pentru a ilustra modul cum se instalează anorexia nervoasă, evoluția ei
și efectele extrem de grave pe care le poate avea, sînt prezentate istoriile unor persoane care au suferit sau suferă de această tulburare.
emAnorexia nervoasăem constituie astfel o importantă sursă de informații pentru psihologii clinicieni și psihoterapeuți, pentru studenți și
profesori, dar și pentru părinți și adolescenți. Din cuprins:Criteriile de diagnostic al anorexiei nervoase • Epidemiologie • Etiologie •
Anorexia nervoasă la copii și adolescenți • Anorexia nervoasă la bărbați • Prevenirea apariției anorexiei nervoase • Particularitățile
evaluării anorexiei nervoase la copii și adolescenți • Tratamentul psihologic în anorexia nervoasă • Terapia cognitiv-comportamentală în
tratamentul anorexiei nervoase • Terapia familiei
Designed specifically for the needs of trainees and newly-qualified therapists, Relational Integrative Psychotherapy outlines a form of
therapy that prioritizes the client and allows for diverse techniques to be integrated within a strong therapeutic relationship. Provides an
evidence-based introduction to the processes and theory of relational integrative psychotherapy in practice Presents innovative ideas that
draw from a variety of traditions, including cognitive, existential-phenomenological, gestalt, psychoanalytic, systems theory, and
transactional analysis Includes case studies, footnotes, ‘theory into practice’ boxes, and discussion of competing and complementary
theoretical frameworks Written by an internationally acclaimed speaker and author who is also an active practitioner of relational
integrative psychotherapy
Relational Integrative Psychotherapy
Process-Oriented Hypnosis: Focusing on the Forest, Not the Trees
Corp, sexualitate și psihoterapie
Revista de psihologie
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ŞI ISTORIE
O carte nonconformistă în care, cu umorul său caracteristic i apelând la numeroase situa ii tragicomice, bine-cunoscutul
psihoterapeut Bebe Mihăescu î i îndrumă cititorii în universul terapiei de cuplu. El dezvăluie aspecte mai pu in în elese legate
de convie uirea alături de cineva, îndemnându-i pe cei care î i doresc consolidarea unei rela ii de cuplu la un antrenament al
perfec ionării i îmbunătă irii ei, la depă irea inhibi iilor i temerilor.
Tulburare de alimenta ie declan ată pe fond psihic, bulimia nervoasă afectează în prezent câteva zeci de milioane de persoane
din toată lumea. Volumul analizează diver ii factori declan atori ai bolii, de la cei genetici până la cei psihologici sau
socioculturali, modalită ile de diagnosticare i tipurile cele mai adecvate de tratament, selectate pe baza experien ei
psihoterapeutice a autorilor i a rezultatelor ob inute. Pe lângă numeroasele studii de caz, programe de terapie i metode de
consiliere, aflăm pove tile de via ă ale unor persoane care s-au confruntat cu efectele grave ale bulimiei. Anexele cuprind cele
mai importante scale utilizate în domeniu, precum i un interviu de diagnostic al tulburărilor de alimenta ie. Lucrarea se
Page 3/5

File Type PDF Psihologie Psihoterapie Si Hipnoza Clinica Ce Este Hipnoza
adresează atât psihologilor clinicieni, psihoterapeu ilor i studen ilor de la facultă ile de psihologie i medicină, cât i
persoanelor care suferă de bulimie.
Notice: This Book is published by Historical Books Limited (www.publicdomain.org.uk) as a Public Domain Book, if you have any
inquiries, requests or need any help you can just send an email to publications@publicdomain.org.uk This book is found as a
public domain and free book based on various online catalogs, if you think there are any problems regard copyright issues please
contact us immediately via DMCA@publicdomain.org.uk
This book is an application of Gandhi's 'nonviolent' resistance to the family context.
La Suggestibilite
Istoria psihologiei in Romania
ACTUALIZATĂ I REVIZUITĂ
Non-Violent Resistance
Bibliografia na ională română

Teoriile ?i procedurile prezentate în volum sunt atât o sintez? a literaturii de
specialitate, cât ?i o reevaluare a mai multor studii ale autorului publicate în reviste
de specialitate na?ionale ?i interna?ionale. Speciali?tii clinicieni, cercet?torii ?i
studen?ii de la facult??ile de profil au astfel o perspectiv? comprehensiv? ?i coerent?
asupra domeniului psihologiei clinice.
„Ai nevoie de imagina?ie, umor, poezie ?i bucurie molipsitoare ca s? ajungi s? sim?i
magia lui a face dragoste. Altfel, faci sex ?i... sex. Atât. Eventual, ai idei obsesive
de performan??. A?a c?... printre glume, tehnici erotice, modele, cazuri, pove?ti, vei
afla ce î?i este cu adev?rat necesar ca s? te sim?i mai aproape de... cer. Exerci?ii
yoga, fructe de p?dure, pozi?ii, salat? din gr?dina ursului, pu?in? anatomie erotic?,
hipnoz? conversa?ional?, geografii erogene, relaxare înainte ?i dup? ?i multe recomand?ri
practice, practice, practice te vor face s? te dumire?ti care este deosebirea esen?ial?
între a face dragoste ?i a face sex. E un fel de carte de înv???tur? pentru toate
vârstele, dar mai ales pentru cei care spun ?i cred c? ?tiu totul. Dac? mai ai putere s?
te miri, ?ine aceast? carte pe noptier?. În dormitor. ?i, când vrei s? dormi adânc,
cite?te o pagin?, dou?, minuneaz?-te, râzi ?i... noapte bun?. Adic? lectura pl?cut?.
Crede-m?, n-o s?-?i par? r?u!“ (Dr. Bebe Mih?escu)
Clinical training in psychotherapy is challenging for supervisees, many of whom are
unsure how to navigate the supervisory process and effectively build clinical skills and
professional competence. This volume, aimed at students and interns, is written in a userfriendly, interactive style with "real life" case examples and reflection activities. The
authors describe how to establish effective working relationships with supervisors and
understand the evaluation process. Empirically-supported yet highly practical, this book
normalizes the anxieties and conflicts that typically arise during supervision and will
be welcomed by students and interns at all levels of experience.
Cercetare asupra evolutiei psihologiei romanesti intre 1938-2008. Lucrarea reprezinta un
instrument pentru cercetatorii istoriei stiintei romanesti, sistematizand "intr-o coaja
de nuca" etapele evolutiei psihologiei autohtone.
Psihoterapii scurte. Strategii, metode, tehnici
A face dragoste aproape perfect. Psihoterapie experien?ial? pentru problema ta sexual?
Arta de a tr?i frumos
Tulbur?rile de comportament alimentar ?i obezitatea la copii ?i adolescen?i
In this practical guide to implementing a competency-based approach, Falender and Shafranske demonstrate the clinical
supervisor's central role in orienting and socializing graduate students, interns, and postdoctoral fellows by establishing
expectations and standards, building clinical competence, developing professional identity, and shaping future practice with
psychology's values and hopes. In the second edition of their classic text, they incorporate the best of some 15 years of
research developments and evidence-based practice in clinical supervision--the cornerstone of professional training in
psychology.
With Jung’s Red Book as their point of departure, two leading scholars explore issues relevant to our thinking today. In this
book of dialogues, James Hillman and Sonu Shamdasani reassess psychology, history, and creativity through the lens of Carl
Jung’s Red Book. Hillman, the founder of Archetypal Psychology, was one of the most prominent psychologists in America
and is widely acknowledged as the most original figure to emerge from Jung’s school. Shamdasani, editor and cotranslator
of Jung’s Red Book, is regarded as the leading Jung historian. Hillman and Shamdasani explore a number of the issues in the
Red Book—such as our relation with the dead, the figures of our dreams and fantasies, the nature of creative expression,
the relation of psychology to art, narrative and storytelling, the significance of depth psychology as a cultural form, the
legacy of Christianity, and our relation to the past—and examine the implications these have for our thinking today.
Winner of the 2021 Arthur Shapiro Award for "Best Book on Hypnosis" from the Society for Clinical and Experimental
Hypnosis. In Process-Oriented Hypnosis, internationally recognized psychologist Michael D. Yapko provides clinicians with a
new framework for utilizing hypnosis with clients. Yapko encourages clinicians to take a broader perspective, in which
patterns rather than individual symptoms are the emphasis of therapy. He offers numerous insights into ways clinicians can
hone in on the process of how people come to suffer various types of emotional distress. Beyond these insights, ProcessOriented Hypnosis provides highly practical information and specific examples for integrating this innovative perspective
into clinical work. The key patterns of human experience are central to the first section of the book, providing a sound
conceptual foundation and a wide range of examples. In the second section, Yapko provides ten richly structured hypnosis
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session transcripts for clinicians to insightfully adapt to their clients’ needs. Process-Oriented Hypnosis offers clinicians a
fresh perspective for working with clients that can be integrated into many different treatment models.
„Arta de a trăi frumos” își propune să indice modul adecvat în care omul trebuie să gândească, precum și imaginile
benefice care trebuie cultivate cu perseverență în minte, pentru a crea și transforma cu adevărat propriul destin. Toate
acestea pot deveni perfect posibile în virtutea faptului că omul devine ceea ce gândește. Această carte ne ajută să realizăm
că întotdeauna alegerea stă în noi. De noi depinde dacă ne lăsăm acaparați de greutățile vieții sau putem trece peste ele
trăind o stare de trezire spirituală. „Arta de a trăi frumos” prezintă miracolul prin care traumele și suferința psihologică pot
da naștere unei transformări spirituale. În „Arta de a trăi frumos” am găsit răspunsurile pe care le căutam pentru a trăi
frumos! Nu e ușor... într-adevăr, adeseori se dovedește a fi greu, dar totul e încărcat de speranță și victorie.
A New Approach to Violent and Self-destructive Children
Practical Ethics in Counselling and Psychotherapy
A Guide for Practicum Students and Interns
Milton H Erickson
Clinical Supervision
Cert este că nu putem jeli ceea ce nu ne permitem să simțim; cu alte cuvinte, pentru a ne încheia copilăria dureroasă, ne mai rămâne să
simțim trăirile înghețate ale copilului abandonat din noi. Și să ne reamintim că toate acele lucruri care nu s-au întâmplat – grija, atenția,
prețuirea și protecția – pot fi, pentru sufletul copilului, la fel de dureroase precum cele care s-au întâmplat – abuzul, respingerea, indiferența și
violența. Copilul invizibil îi invită pe părinți să descopere metodele esențiale prin care își pot ajuta copiii să crească frumos, punând accent pe
înțelegerea de sine a părinților. – Dr. Daniel J. Siegel În remarcabila sa carte, Gáspár György ne dezvăluie o perspectivă inedită asupra
conceptului de parenting, arătând că nu doar copilul e important, ci și părintele. El explică în detaliu dinamica interacțiunii părinte–copil și
progresul ce rezultă din această legătură specială. Cartea îmbină perspicacitatea clinică și inteligența analitică, fiind o neprețuită sursă de
informații pentru cei care lucrează în domeniul sănătății mintale, dar mai ales pentru părinți. O recomand cu căldură. Dr. Frank M. Dattilio,
profesor asociat în Departamentul de Psihiatrie al Școlii de Medicină de la Harvard, specialist în terapie cognitiv-comportamentală
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ŞI ISTORIECU MANIFESTUL PROGRAM „GRAIUL SÂNGELUI”, ELABORAT ÎN
1945 PENTRU GENERAŢIIEditura Mica Valahie
Procesul hipnotic este unul complex şi variat ca trăiri, care de-a lungul timpului şi-a dovedit eficienţa în psihoterapie. Volumul de faţă porneşte
de la ideea că hipnoza reprezintă o metodă adjuvantă cu caracter dinamic în contextul terapeutic. Caracteristicile legate de identificarea unui
anume nivel de sugestibilitate, alături de manifestările trăite în stare de transă vor avea ecou diferit, în funcţie de fiecare client, cât şi de
situaţia pe care acesta o aduce în cadrul terapeutic. Volumul "Hipnoza în psihoterapie" contribuie la literatura de specialitate cu rezultate ale
unora dintre ultimele cercetări în domeniu, prezintă modele inedite de scenarii de inducţie hipnotică şi de adâncire a transei, precum şi studii
de caz elocvente pentru o serie de tulburări şi de conjuncturi întâlnite în cabinet. Este structurat într-o parte teoretică şi o parte practică,
având numeroase exemple ce atestă aplicabilitatea hipnozei în multiple afecţiuni. Ca noutate, lucrarea de faţă abordează hipnoza în situaţii
precum naşterea, infertilitatea, dependenţele, stima de sine scăzută, afecţiuni oncologice, tulburări de stres postraumatic şi nu numai.
Volumul se adresează în primul rând specialiştilor şi apoi publicului larg, cu intenţia de a-l familiariza cu acest instrument de lucru activ în
psihoterapie, care a fost şi rămâne hipnoza.
Engaging Process and Theory in Practice
Orientări contemporane în psihoterapie și consiliere psihologică
Getting the Most Out of Clinical Training and Supervision
ghid pentru clinicieni
Bulimia nervoasă. Teorie, evaluare și tratament
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