Využití prvků arteterapie a dalších psychoterapeutických metod
1.
Jak na biblioterapii v knihovnách? / Marcela Kořínková -- cze
In: Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy -- ISSN 0862-1985 -Roč. 33, č. 3 (2019), s. 32-33.
Autorka se zabývá pojmem biblioterapie v oboru knihovnictví. V úvodu
informuje o této podpůrné léčebné metodě z historického hlediska a v této
souvislosti zmiňuje jména jako je Aristoteles, Sokrates, Friedrich Nietzsche,
Benjamin Rush, Nossrat Peseschkian nebo Rhea J. Rubinová. Bibliografie (léčba
knihou) je jedna z možností léčby psychických a somatických potíží, pomáhá také
ve složitých nebo krizových situacích. Jak probíhá biblioterapie v praxi a co je
jejím cílem. V závěru článku doporučení pro knihovny k praktikování této
metody proškoleným biblioterapeutem.
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2.
O dětech, které dávají přednost tělu - s důrazem na ideální self / Ann
Horneová ; Obsahuje bibliografické odkazy
In: Revue psychoanalytická psychoterapie : časopis České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii -- ISSN 1212-7280 -- Roč. 20, č. 2 (zima 2018)
(2018), s. 65-77.
Článek o dětech, které hledají útočiště ve svém těle a nedokážou se zastavit,
přemýšlet o tom, co se děje. Autorka zkoumá, jak se o ně starali rodiče ve velice
raném věku a k jakým selháním docházelo v raném vztahu mezi kojencem a jeho
nejbližším pečovatelem. Role ideálního ega je ilustrována na příkladu dvou dětí.
Procesy, kterými procházely, nabízejí vhodné terapeutické techniky. Dále článek
pojednává o narcismu a opatřeních nutných k tomu, aby dále nepokračoval ve své
patologické formě, a o ideálním egu jako obraně proti pocitu ponížení. Na s. 7890 originální anglická verze článku.
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3.
Bolí mě bříško /Lydia Tischlerová ; Obsahuje bibliografické odkazy
In: Revue psychoanalytická psychoterapie : časopis České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii -- ISSN 1212-7280 -- Roč. 20, č. 2 (zima 2018)
(2018), s. 5-15.
Článek se zabývá jevem, který není nikterak výjimečný: děti (častěji chlapci v
období latence) si stěžují na bolesti břicha, aby nemusely jít do školy. Autorka
probírá volbu orgánu pro projev nevědomého konfliktu z vývojového,
psychoanalytického a neurovědeckého hlediska v kontextu vztahu matky a dítěte.
Vztah mezi tělem a myslí, vývoj vztahu matka-dítě. Kazuistika. Na s. 16-26
anglická verze příspěvku.
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