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R?SPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEM? DE MESIANISM ?I ISTORIE Vocea mea te va înso?i
Despre psihanaliz?. Ultima scriere a lui Freud Hipnoza în psihoterapie Vindecarea prin pove?ti.
Culegerea de cazuri destinat? folosirii metaforelor terapeutice Psihologie social? clinic?
Psihologie clinic? ?i psihoterapie. Fundamente. Edi?ia a II-a Trucuri ale min?ii Jocul Vânz?rii
Dezvoltare personal? ?i social?. Eseuri ?i convorbiri despre via?? cu psihologul Daniel David
Închide ochii, elibereaz?-te. Folose?te autohipnoza pentru a fi mai relaxat ?i pentru a renun?a la
obiceiurile nes?n?toase 50 de clasici. Psihologie Psihoterapie integrativa strategica vol. 1 Host
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România E doar în capul t?u Opere Freud, vol. 13 - Compendiu de psihanaliz? Studii ?i cercet?ri

?tiin?ifice Anuarul Institutului de Istorie "George Barit" din Cluj-Napoca Studii ?i cercet?ri
?tiin?ifice Bibliografia na?ional? a României Bibliografia na?ional? român? Bibliografia na?ional?
român? Opere esen?iale, vol. 11 – Tehnica psihanalizei Între cer ?i mister - Povestea ne?tiut? a unei
stewardese ?armul discret al intestinului. Povestea celui mai subestimat organ al corpului

50 de clasici. Psihologie Nov 18 2021 Într-o c?l?torie care acoper? 50 de c?r?i, sute de idei ?i peste un
secol în timp, volumul de fa?? ne prezint? figurile-cheie din dezvoltarea psihologiei, care ne-au oferit
descoperiri cruciale despre minte, personalitate ?i natur? uman?: cine suntem, cum gândim ?i ce facem.
Exploreaz? condi?ia uman? prin intermediul marilor gânditori din psihologie: Alfred Adler despre
natura uman? • Albert Bandura despre autoeficien?? • Isabel Briggs Myers despre tipul de
personalitate • Hans Eysenck despre cele patru dimensiuni ale personalit??ii • Albert Ellis despre
emo?ii • Erik Erikson despre crizele de identitate • Anna Freud despre mecanismele de ap?rare •
Sigmund Freud despre vise • Eric Hoffer despre psihologia maselor • Karen Horney despre conflictele
interioare • Carl Jung despre incon?tientul comun • Alfred Kinsley despre psihologia sexual? •
Abraham Maslow despre poten?ialul uman • Stanley Milgram despre obedien?a fa?? de autoritate •
Ivan Pavlov despre condi?ionare • Jean Piaget despre psihologia copilului • Carl Rogers despre
consiliere • B.F. Skinner despre puterea mediului DESCOP ER? concluziile studiilor ?i practicii
contemporane: Susan Cain despre introversie • Carol Dweck despre tiparele min?ii • Daniel Gilbert
despre fericire • Malcolm Gladwell despre intui?ie • John Gottman despre c?s?torie • Temple Grandin
despre autism • Stephen Grosz despre autoam?gire • Daniel Kahneman despre gândire • Walter

Mischel despre autocontrol • Leonard Mlodinow despre subcon?tient • Steven Pinker despre natur? vs
hran? • V.S. Ramachandran despre neurologie • Barry Schwartz despre povara alegerii AFL? esen?a
marilor scrieri ale psihologiei: Natura prejudec??ii • Creierul femeii • Psihologia persuasiunii • Ghid
pentru o via?? ra?ional? • Voin?a de sens • Natura iubirii • Eu sunt OK – tu e?ti OK • Sinele divizat •
Terapia gestaltist? • Omul care î?i confunda so?ia cu o p?l?rie • Fericirea autentic? • Întunericul vizibil
Tezaur de gre?eli Jun 13 2021 Ghidul compileaz? o serie de tehnici si interven?ii validate ?tiin?ific
pentru s?n?tatea psiho-emo?ional? a dasc?lilor
R?SPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEM? DE MESIANISM ?I ISTORIE Oct 29 2022 Cartea lui
I.D. Vulc?nescu, R?SPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEM? DE MESIANISM ?I ISTORIE, nu a fost
rezultatul unei amân?ri la r?spunsul uneia dintre întreb?rile esen?iale de spiritualitate ale lumii vechi ?i
noi. Acesta a ap?rut atunci când autorul, dup? o tr?ire a suferin?ei dincolo de în?elegerea omului
normal, a reu?it s? priveasc? deta?at ?i complet dimensiunea transcendent? a omului ?i a neamurilor în
drumul lor prin timp, spre Creator – Cel care se dezv?luie fiec?rui om, fiec?rui popor în func?ie de
capacit??ile suflete?ti ?i de p?trundere a sensului metafizic al existen?ei, îmbr?cate în lumina crea?iilor
marilor gânditori care dau sens, con?inut ?i for?? na?iunii c?reia îi apar?in ?i pe care o înscriu în
patrimoniul de tr?ire al umanit??ii. Acesta este motivul pentru care nu este permis nim?nui ?i nici unui
popor, oricât de vechi s-ar considera, s?-?i proclame superioritatea ?i “preten?ia de monopol asupra
revela?iei divine”. Din aceast? perspectiv?, I.D. Vulc?nescu, în paginile lucr?rii sale, analizeaz?
sintagma de “popor ales” prin sensul mesianic al poporului evreu, greu încercat în lunga sa existen??,
folosind analiza lui Nae Ionescu, pe aceast? tem?, din prefa?a romanului DE DOU? MII DE ANI a lui
Mihail Sebastian.
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Freud. În vremea lui ?i în a noastr? Sep 04 2020 Dup? decenii de comentarii apologetice, dublate de
aprige denun??ri, am ajuns ast?zi s? nu mai ?tim prea bine cine a fost cu adev?rat Sigmund Freud.
Profitând de scoaterea la lumin?, în anii din urm?, a unor noi documente de arhiv?, dar ?i a unor
scrisori inedite, Élisabeth Roudinesco ne demonstreaz? c? mai exist? înc? multe lucruri de spus despre
omul Freud, precum ?i despre opera lui. Fondatorul psihanalizei ne este prezentat mai întâi de toate ca
acel vienez care a tr?it în plin? Belle Époque, cet??ean al Imperiului Austro-Ungar, dar ?i mo?tenitor
al Iluminismului german ?i iudaic. Pe de alt? parte, psihanaliza este creionat? ca fruct al unui demers
colectiv, al unui "cenaclu romantic", în sânul c?ruia Freud a putut s? dea curs liber fascina?iei sale
pentru ira?ional ?i pentru ?tiin?ele oculte, transformându-?i uneori prietenii în inamici feroce ?i jucând
pe rând rolul de Faust ?i Mefisto. Modern în gândirea psihologic?, dar conservator în opiniile politice,
Freud ne este înf??i?at în toat? umanitatea sa: în mijlocul familiei sale, înconjurat de colec?iile sale de
art?, de femei, de copii, dar ?i de câini, un om orgolios, dar în acela?i timp ros de îndoieli ?i pasiuni.
Demonul amiezii Aug 03 2020 Volum finalist la Premiul Pulitzer, câ?tig?tor al National Book Awards
?i inclus în lista The Times a celor mai bune o sut? de c?r?i ale deceniului „Ni se vorbise despre
Andrew Solomon ca despre o legend?: privindu-l, încercam s?-i ascult povestea, alc?tuit? nu din
cuvinte mai întâi, ci din tonuri de lumin? ?i din mici str?luciri ale canavalei pe care era pictat. Nu
?tiam atunci – a trebuit s?-i citesc cartea ca s? aflu – c? aveam în fa?? un om care încercase de toate,
c?ruia nimic omenesc nu-i era str?in, care supravie?uise Africii negre ?i pustiurilor de ghea?? de
dincolo de Cercul Polar, care cunoscuse toate formele de amor ?i toate nuan?ele suferin?ei umane,
care-?i dereglase voit, asemenea lui Rimbaud, toate sim?urile, care citise, asemenea lui Mallarmé,
toate c?r?ile, care cartografiase, asemenea lui Lautréamont, toate iadurile min?ii... Fiziologia, chimia,

sociologia, etnologia, tratamentul ?i istoricul depresiei sunt comprehensiv pres?rate de-a lungul întregii
scrieri, dar f?r?-ndoial? c? aspectul c?r?ii care r?mâne cel mai puternic în amintire este cel de
autobiografie spiritual? a autorului, povestea vie?ii lui între?esute indiscernabil cu tema depresiei.
Aceast? privire retrospectiv? asupra vie?ii unui personaj de o extrem? complexitate moral? nu e doar o
confesiune, adev?ratul termen ce trebuie folosit e spovedanie. M-am sim?it îmbog??it interior
parcurgând, pasionat, cartea lui Andrew Solomon. Mai mult decât ?tiin?? ?i mai mult decât literatur?,
ea este o m?rturie despre suferin??, o medita?ie despre scandalul etern al faptului c? o con?tiin??
trebuie s? simt? durere ?i s? moar?. Traducerea în limba român? a acestei opere, nominalizat? în anul
public?rii ei la Premiul Pulitzer, trebuie privit? drept ceea ce este cu adev?rat: un eveniment.“ (Mircea
C?RT?RESCU) „O c?l?torie de o sinceritate sfâ?ietoare printr-una dintre cele mai sumbre înc?peri ale
sufletului omenesc." (Daniel GOLEMAN) „O imagine caleidoscopic? ?i fascinant? a depresiei."
(James Dewey WATSON, Premiul Nobel pentru medicin?, descoperitorul ADN-ului) Demonul
amiezii exploreaz?, cu imagini gr?itoare ?i pân? în str?funduri, fenomenul melancoliei ?i al spaimei. E
o m?rturie cuprinz?toare, în toate sensurile – personal, ?tiin?ific, istoric ?i politic –, asupra depresiei
clinice, a originilor ei, a modalit??ilor de manifestare ?i a tratamentului necesar. O lucrare important?
care vorbe?te despre suferin??, dar ?i – chiar într-o mai mare m?sur? – despre speran??.“ (Kay
Redfield JAMISON, profesor de psihiatrie, Johns Hopkins School of Medicine) „Pu?ine c?r?i sunt atât
de puternice, de polemice ?i, pe alocuri, de un asemenea umor straniu... O carte clasic? a epocii
noastre, un text esen?ial pentru o genera?ie bântuitã de depresie.“ (Mail on Sunday) „O carte
fascinant? ?i empatic?... Captivant?, de larg? respira?ie, lipsit? de prejudec??i, util?, o m?rturie a for?ei
de care poate da dovad? mintea omeneasc? în confruntarea cu provoc?rile cele mai cumplite, o carte
care ne aduce tuturor o raz? de speran??.“ (Erica WAGNER, The Times)

?armul discret al intestinului. Povestea celui mai subestimat organ al corpului Jun 20 2019
Povestea celui mai subestimat organ al corpului Cheia unei vie?i mai s?n?toase ?i mai fericite se afl?
în?untrul nostru. De?i intestinul este aproape la fel de important ca inima sau creierul, ?tim foarte
pu?ine lucruri despre el. Giulia Enders ne arat? c?, departe de a fi doar acea parte utilitar? ?i – trebuie
s? recunoa?tem – cam jenant? a corpului, a?a cum ne imagin?m, este unul dintre organele cele mai
complexe, mai importante ?i chiar miraculoase ale anatomiei umane. Iar oamenii de ?tiin?? abia sunt
pe cale s? descopere cât de mult are acesta de oferit. Noi cercet?ri arat? c? bacteriile intestinale pot
juca un rol într-o gam? larg? de afec?iuni, cum ar fi obezitatea, alergiile ?i Alzheimer. Pornind de la
experien?a personal? a bolii care a inspirat munca ei de cercetare ?i continuând prin a explica totul de
la fundamentele absorb?iei nutrimentelor la ultimele descoperiri ?tiin?ifice care leag? bacteriile
intestinale de depresie, Enders a scris o carte de s?n?tate antrenant? ?i informativ?. ?armul discret al
intestinului ne arat? f?r? t?gad? c? putem s? beneficiem cu to?ii de pe urma cunoa?terii minunatei lumi
a func?ion?rii noastre interne. Mesajul autoarei este simplu: dac? ne trat?m bine intestinele, ?i ele ne
vor trata le fel de bine. Dar cum ?i de ce trebuie s? facem asta? Putem afla citind aceast? surprinz?tor
de agreabil? explorare a celui mai subestimat dintre organele noastre. „Cu entuziasm ?i un sim? al
umorului foarte dezvoltat, Enders explic? tot ceea ce cititorii voiau ?i nu voiau s? ?tie despre
intestinele lor... cartea aceasta sfideaz? plictiseala.“ – Publishers Weekly „Surprinz?tor, cartea se
cite?te ca un thriller. Entuziasmul autoarei fa?? de subiectul tratat este contagios. Desenele alb-negru
realizate de sora ei reu?esc s? aduc? un plus de informa?ii într-o manier? amuzant?. E îmbucur?toare
absen?a re?etelor ?i a limbajului tipic pentru c?r?ile de self-help.“ – Self Magazine
Bibliografia na?ional? român? Oct 25 2019
Ghidul de fertilitate ?i contracep?ie. Clinica Mayo Nov 06 2020 Ghidul de fertilitate ?i concep?ie al

Clinicii Mayo este o surs? de informa?ii esen?ial? ?i de încredere pentru cuplurile care doresc s?
devin? p?rin?i. În interiorul c?r?ii vei g?si: Sfaturi despre regimul alimentar, activitatea fizic? ?i
greutate care stimuleaz? fertilitatea;R?spunsuri la întreb?ri despre vârst?, stres, cofein? ?i
alcool;Mijloace utile pentru detectarea momentului maxim de fertilitate;Sugestii despre când ?i cât de
des s? faci sex;O analiz? a celor mai frecvente afec?iuni care influen?eaz? fertilitatea;Informa?ii despre
momentul în care ar trebui s? consul?i un specialist;Cele mai recente informa?ii despre diverse
tratamente care te-ar putea ajuta s? r?mâi îns?rcinat?;Strategii despre cum s? faci fa?? unor situa?ii
aparte.
Opere Freud, vol. 13 - Compendiu de psihanaliz? Mar 30 2020 Prezentul volum al XIII-lea din
opera lui Freud este dedicat diferitelor prezentari ale psihanalizei altele decât cele continute în volumul
al X-lea al prezentei serii respectiv primele Prelegeri de introducere în psihanaliza (1916-1917) si seria
noua a acelorasi prelegeri din 1933. Cronologic ele acopera aproape treizeci de ani din 1909 data celor
cinci conferinte tinute în Statele Unite care a marcat intrarea triumfala a psihanalizei în Lumea Noua si
1938 ultimul an de viata când Freud începe Compendiul de psihanaliza ramas neterminat. […]
Adresându-se datorita continutului sau în primul rând celor care doresc sa se initieze în psihanaliza
studenti ai facultatilor de psihologie medicina pedagogie sociologie filosofie litere si poate de ce nu?
teologie volumul de fata poate retine si atentia specialistilor prin Compendiul de psihanaliza care
reprezinta ultimul cuvânt al lui Freud o sinteza a întregii psihanalize de pâna atunci nu fara unele idei
noi. Publicat postum amintitul studiu este tiparit acum pentru prima data în limba româna. Vasile Dem.
Zamfirescu
Despre psihanaliz?. Ultima scriere a lui Freud Aug 27 2022 Prezentul volum este dedicat unei
expuneri sintetice ?i accesibile a psihanalizei, care înglobeaz? ?i dep??e?te primele Prelegeri de

introducere în psihanaliz? (1916–) ?i seria nou? a acelora?i prelegeri din 1933. Cronologic, ea acoper?
aproape treizeci de ani, din 1909, anul celor cinci conferin?e ?inute în Statele Unite, care au marcat
intrarea triumfal? a psihanalizei în Lumea Nou?, ?i 1938, ultimul an de via?? al lui Freud, când începe
aceast? scriere, r?mas? neterminat?. Adresându-se, datorit? con?inutului s?u, în primul rând celor care
doresc s? se ini?ieze în psihanaliz? —studen?i ai facult??ilor de psihologie, medicin?, pedagogie,
sociologie, filosofie, litere ?i teologie —, volumul de fa?? poate re?ine ?i aten?ia speciali?tilor prin
faptul c? reprezint? o sintez? a întregii opere a lui Freud, la care se adaug? idei noi. „Nu, con?tien?a nu
poate fi esen?a elementului psihic, ea este numai o calitate a acestuia, ?i anume o calitate inconstant?
care mai des este absent?, decât prezent?. Factorul psihic în sine, oricare i-ar fi natura, este incon?tient,
?i probabil de un tip asem?n?tor cu toate celelalte procese din natur? despre care avem cuno?tin??.
Pentru argumentarea acestei aser?iuni, psihanaliza se raporteaz? la un num?r de fapte. Visul este o
psihoz?, cu toate inep?iile, forma?iunile delirante, iluziile senzoriale ale unei psihoze. E adev?rat, este
o psihoz? de scurt? durat?, inofensiv?, înzestrat? chiar cu o func?ie folositoare, ini?iat? prin acordul
persoanei, încheiat? printr-un act de voin?? de c?tre ea. Cu toate acestea, este o psihoz? ?i înv???m pe
baza ei c? pân? ?i o modificare atât de profund? a vie?ii psihice poate fi anulat?, poate l?sa spa?iu
func?iei normale. Este atunci prea temerar s? sper?m c? ar trebui s? putem supune ?i îmboln?virile
spontane temute ale vie?ii psihice influen?ei noastre ?i s? le vindec?m?“ – Freud
Studii ?i cercet?ri ?tiin?ifice Feb 27 2020
Depresia Apr 11 2021 Via?? este plin? de evenimente, lucruri pozitive ?i negative, ce ne influen?eaz?
modul în care gândim ?i ne comport?m, dar, de asemenea, ?i ce sim?im. Triste?ea provine de obicei
dintr-o pierdere sau un eveniment negativ, sau pur ?i simplu pentru c? a?tept?rile noastre nu au fost
îndeplinite. Aceast? triste?e poate fi temporar?, durând ore, zile sau chiar s?pt?mâni, dar când aceast?

triste?e se prelunge?te ?i schimb? modul în care ne sim?im, gândim ?i ac?ion?m, ne putem confrunt cu
o problem? mai grav?, Depresia. PUBLISHER: TEKTIME
E doar în capul t?u Apr 30 2020 Vedem peste tot exemple care ne arat? cum mintea ne influen?eaz?
corpul – plângem când suntem tri?ti sau ferici?i, ne înro?im când sim?im ru?ine, ne cre?te pulsul când
întâlnim persoana de care suntem îndr?gosti?i. Dar ce se întâmpl? dac? acest tip de r?spuns fizic
normal la emo?ii nu mai func?ioneaz? corespunz?tor? Peste o treime din cei care consult? medicul de
familie prezint? simptome care nu au o explica?ie medical?, ci o cauz? emo?ional?. ?i când se pune
problema diagnosticului, „E doar în capul t?u" e ultimul lucru pe care vrem s?-l auzim, ?i pe care
medicii vor s?-l spun?. Suzanne O'Sullivan ne permite s? explor?m lumea bolilor psihosomatice, s?
întâlnim pacien?ii ei ?i s? le în?elegem suferin?a, s? privim în str?fundurile condi?iei umane, la
secretele pe care to?i suntem capabili s? le p?str?m fa?? de noi în?ine ?i s? credit?m leg?tura intim? ?i
extraordinar? care exist? între minte ?i corp. Suzanne O'Sullivan este medic neurolog ?i face parte din
echipele specializate în epilepsie din cadrul spitalului Royal London, al Spitalului National de
Neurologie ?i al Societ??ii de Epilepsie. Lucreaz? cu pacien?i cu tulbur?ri psihogene, dar ?i cu
pacien?i bolnavi de epilepsie. - Am vorbit cu ceilal?i pacien?i cu epilepsie, au exact acelea?i simptome
ca mine. Cum poate s? nu fie epilepsie? N?am r?spuns. Mai purtaser?m discu?ia asta. Psihiatra îmi
spusese c? Shaun nu era nici depresiv, nici anxios, dar îmi spusese ?i o alt? poveste. Cu un an înainte
s? înceap? crizele, un adolescent de la ?coala unde preda Shaun l?a acuzat c? l?ar fi lovit. Shaun a
pledat nevinovat. Elevul a spus c? erau singuri atunci când se întâmplase. F?r? dovezi în favoarea lui,
Shaun a fost suspendat. Suzanne O'Sullivan Dac? ai stat numai în cas? timp de un an, ?i?ai pierdut
slujba ?i ?i s?a destr?mat rela?ia, nu este greu de în?eles c? eticheta „gripa tân?rului corporatist" nu??i
cuprinde toat? experien?a. V?d acest lucru frecvent în cabinet, atunci când le spun pacien?ilor c? nu

epilepsia este cauza crizelor lor. Am avut parte de multe conversa?ii care au decurs cam a?a: —
Crizele pe care le ave?i sunt numite crize non?epileptice psihogene. — Deci acum m? face?i psihopat,
nu? — ?ti?i c? nu asta vreau s? spun. — ?i ce?i spun ?efului? Suzanne O'Sullivan
50 De Clasici Oct 05 2020 50 de clasici – Spiritualitate este o colec?ie de comentarii pline de miez pe
marginea scrierilor atemporale dedicate spiritualit??ii ?i referitoare la descoperire ?i iluminare
interioar? ?i la g?sirea unui scop în via??. Volumul aduce în prim-plan ?i c?r?i mai noi, care sunt
destinate s? ne marcheze viitorul. Inspir?-te pentru propria aventur? ?i d?-?i seama c? suntem „fiin?e
spirituale care au o experien?? uman?“. DESCOPER? pove?ti de via?? care transform? ?i trezesc
spiritual: Muhammad Asad • Sf. Augustin • Black Elk • Ram Dass • G.K. Chesterton • Gandhi •
Margery Kempe • Malcolm X • W. Somerset Maugham • Emanuel Swedenborg • Maica Tereza •
Tereza din Avila • Paramahansa Yogananda EXTINDE-?I percep?ia ?i cap?t? un sim? al scopului ?i al
p?cii mai profund cu ajutorul acestor c?r?i fundamentale: Zen ?i arta repar?rii motocicletei • Curs de
miracole • Taofizica • Cele patru leg?minte • Conversa?ii cu Dumnezeu • Puterea prezentului • Por?ile
percep?iei • Profe?ia de la Celestine • Pesc?ru?ul Jonathan Livingston • Con?tiin?a cosmic? • Profetul
• Tipurile experien?ei religioase • Cabala esen?ial? • Via?a condus? de scopuri CÂ?TIG? în?elegere
despre unele dintre cele mai mari întreb?ri ale vie?ii ?i despre evolu?ia spiritual? a umanit??ii
împreun? cu unii dintre cei mai mari gânditori seculari ?i spirituali: Carlos Castaneda • Pema Chödrön
• Zhuangzi • Epictet • G.I. Gurdjieff • Dag Hammarskjöld • Abraham Joshua Herschel • Hermann
Hesse • Carl Jung • Krishnamurti • C.S. Lewis • Michael Newton • Thich Nhat Hanh • Idries Chah •
Shunryu Suzuki • Eckhart Tolle • Chögyam Trungpa • Simone Weil • Ken Wilber
Manual de psihoterapie ericksonian? Dec 07 2020
Jocul Vânz?rii Feb 21 2022 În Jocul Vânz?rii nu te invit?m la citit, ci te îndemn?m la ac?iune eficient?

pentru a ob?ine rezultatele dorite din partea clien?ilor t?i. De ce merit? s? cite?ti cartea: o Î?i prezin?i
produsul în cel mai ATRACTIV mod posibil o Identifici ?i bifezi CRITERIILE DE CUMP?RARE ale
clien?ilor o Tratezi OBIEC?IILE clien?ilor DIFICILI, uneori, chiar înainte s? apar? o Ofertezi pe
limbajul lor, utilizând TACTICI irezistibile o Afli cum s? ajungi la ÎNCHIDEREA VÂNZ?RII o
Utilizezi în avantajul t?u contextul unde are loc vânzarea o Toate acestea, transmise prin exemple
concrete, explicate tehnic ?i aduse în realitatea ta prin intermediul provoc?rilor noastre.
Dezvoltare personal? ?i social?. Eseuri ?i convorbiri despre via?? cu psihologul Daniel David Jan
20 2022 Psihologul Daniel David ofer? în eseurile ?i convorbirile sale sfaturi practice pentru o mai
bun? autocunoa?tere, pentru promovarea s?n?t??ii ?i preven?ia tulbur?rilor de natur? psihologic?,
pentru îmbun?t??irea abilit??ilor profesionale ?i a vie?ii sociale. „Pastilele psihologice“ pe care le
recomand? ?i analiza critic? a societ??ii române?ti sub aspect politic sau educa?ional sunt utile
speciali?tilor în politici publice ?i tuturor celor interesa?i de dezvoltarea personal?, care pot înv??a s?
fie mai buni atât în calitate de cet??eni, cât ?i ca indivizi.
The International Conference Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology,
2012 Jul 14 2021
Închide ochii, elibereaz?-te. Folose?te autohipnoza pentru a fi mai relaxat ?i pentru a renun?a la
obiceiurile nes?n?toase Dec 19 2021 Hipnoza – iat? o tem? care pare a fi scoas? din p?l?rie, ca un
vechi truc al spectacolelor de varieteu, unde te a?tep?i ca oamenii s? fac? tot felul de lucruri bizare.
Dar hipnoza este mult mai mult decât atât – este o tehnic? de vindecare, de ameliorare a
performan?elor ?i de cre?tere a propriului poten?ial, într-o stare modificat? a con?tiin?ei, aceea a
undelor teta, în care mintea uman? este receptiv? la sugestii. Printr-o serie de instruc?iuni specifice, ea
se adreseaz? direct min?ii tale incon?tiente, accesând resursele tale inepuizabile de creativitate ?i

vindec?toare. ?i, ceea ce este foarte important, po?i înv??a s? o aplici singur, în lini?tea casei tale,
parcurgând pa?ii de introducere în autohipnoz? pe care îi vei g?si explica?i în detaliu în aceast? carte.
Pornind de la exemple reale, Grace Smith te înva?? cum s? î?i cre?ti încrederea în tine, cum s? î?i
învingi anxietatea, cum s? te la?i de fumat sau de mâncat în exces, cum s? renun?i la amânare, pentru a
cita doar câteva domenii în care autohipnoza ?i-a dovedit eficacitatea.
Anuarul Institutului de Istorie "George Barit" din Cluj-Napoca Jan 28 2020
Trucuri ale min?ii Mar 22 2022 DERREN BROWN (n?scut în Anglia, în 1971) este magician,
iluzionist, pictor ?i caricaturist, dar ?i gazda unor spectacole de televiziune ce combin? magia, sugestia
hipnotic? ?i psihologia, el fiind capabil s? anticipeze ?i s? influen?eze subtil gândurile oamenilor, s? le
manipuleze deciziile ?i s? le citeasc? limbajul corporal. Brown este autorul a patru c?r?i ce au ca
subiect magia: Absolute Magic, Pure Effect, Tricks of the Mind ?i Confessions of a Conjuror, o a patra
fiind în stadiul de proiect. Primele dou? sunt destinate exclusiv practican?ilor de magie ?i mentalism,
în timp ce urm?toarele dou? se adreseaz? publicului larg. Ce este real ?i ce e doar iluzie? Care este
grani?a dintre realitate ?i închipuire? O vorb? în?eleapt? spune s? crezi doar ceea ce vezi. Dar ce ?i se
înf??i?eaz? înaintea ochilor este, de multe ori, doar ceea ce crezi c? vezi, ne asigur? Derren Brown.
Mintea omeneasc? se poate l?sa p?c?lit? de aparen?e în situa?iile cele mai banale. Nu este grav: trebuie
doar s? înve?i s? faci diferen?ele care conteaz?. În Trucuri ale min?ii, Derren Brown dezv?luie o parte
dintre tehnicile pe care le utilizeaz? în spectacolele sale de iluzionism ?i magie, precum ?i unele tehnici
de hipnoz?. Fascinant? ?i spiritual?, cartea este un melanj de sfaturi ?i anecdote despre cât de u?or de
p?c?lit sunt oamenii, dar ?i un ghid care î?i arat? cum s? faci pasul decisiv de la a te l?sa în?elat pân? la
a deveni un st?pân al iluziei. Dac? ai ?ansa de a participa la unul dintre spectacolele lui DERREN
BROWN, fii preg?tit s? vezi cum imposibilul devine posibil. Celebrul magician st?pâne?te iluzia ca

nimeni altul, secretul m?iestriei lui fiind un amestec bine dozat de magie, sugestie, psihologie,
indica?ii am?gitoare ?i art? a spectacolului. Derren Brown a ?tiut din adolescen?? c? va deveni
magician. Cariera sa a început în anii studen?iei, când a studiat iluzionismul ?i hipnoza. Înc? din acea
perioad?, a sus?inut numere de prestidigita?ie în baruri ?i restaurante. Ast?zi, Derren Brown este cel
mai renumit magician britanic. Cui nu-i plac numerele de magie, acele spectacole care n-au
concuren?? nici m?car în industria cinematografic? 3D? Suntem, mai mult ca niciodat?, asalta?i de
a?a-zise miracole, fabricate cu ajutorul tehnologiilor avansate. Iar marea b?t?lie se d? la nivel
psihologic. Derren Brown, în calitate de supererou care ne ghideaz? printre capcanele iluziei,
demonteaz? mituri ?i ne reveleaz? modalit??i prin care putem l?sa celor apropia?i o impresie de
neuitat. Complicatele mecanisme ale percep?iei, memoriei ?i iluziei sunt redate simplu ?i accesibil.
Trucuri ale min?ii este o lectur? folositoare, palpitant? ?i amuzant?. „Trucuri ale min?ii ni-l dezv?luie
pe Derren Brown ca pe un geniu manipulator, f?r? ca acesta s? recurg? la fierturi magice sau duhuri ale
l?mpii.“ —New Statesman „Dac? vezi pe cineva citind aceast? carte, ocole?te-l cu grij?.“ —The
Guardian „Divulg? atât de multe dintre secretele artei sale… Sunt atâtea revela?ii, atâtea lucruri
incitante de pus în practic?.“ —Psychologies
Bibliografia na?ional? român? Sep 23 2019
Ce este tulburarea mental?: evolu?ionism, cultur?, psihopatologie Jul 02 2020 Patologii ce perturb?
sentimentele, gândirea ?i dispozi?ia unei persoane, tulbur?rile mentale ridic? ?i ast?zi numeroase
probleme de în?elegere a cauzelor care le-au declan?at ?i a rela?iei cu cel suferind. Încercând s?
r?spund? acestor probleme, Mircea L?z?rescu î?i valorific? ampla experien?? într-o carte accesibil?,
care ofer? informa?ii esen?iale cu privire la doctrinele ?i proiectele actuale din domeniul
psihopatologiei. Notele ?i trimiterile bibliografice de la finalul capitolelor reflect? starea prezent? a

chestiunilor discutate, în timp ce casetele ?i tabelele sintetice prezint? criterii de diagnostic, clasific?ri,
scheme, opinii ?i citate. Lucrarea poate fi consultat? atât de psihologi ?i psihoterapeu?i, cât ?i de
filosofi sau chiar de publicul larg interesat de subiect.
Psihoterapie integrativa strategica vol. 1 Oct 17 2021 Psihoterapia integrativa strategica este o
abordare de ultima generatie in domeniul psihoterapiei integrative, imbinand principalele abordari
psihoterapeutice existente la ora actuala si prezentand mijloace de interventie si strategii
psihoterapeutice adaptate nevoilor clientului / pacientului. Cartea cuprinde atat notiuni teoretice de
baza, cat si numeroase aplicatii practice, teme de reflectie, exemple de cazuri si tehnici de interventie.
Plecand de la premiza ca fiecare dintre abordarile psihoterapeutice actuale surprinde anumite aspecte
ale formarii mintii umane si ale dezvoltarii psihopatologiei, cartea aduce in prim-plan aspecte
unificatoare, coreland concepte cognitiv-comportamentale, psihodinamice, sistemice, teoria
atasamentului si neurobiologia. Integrarea este realizata atat la nivel de eclectism tehnic, cat si la nivel
de integrare teoretica. Este prezentat un model al Sinelui si modul de formare al acestuia, precum si
aplicatii practice corelate acestui model. Psihoterapeutul trebuie sa cunoasca bazele teoretice ale cel
putin unei abordari psihoterapeutice, in asa fel incat sa conceptualizeze problema clientului sau si sa
intervina in mod adecvat. Oamenii nu au idee de ce se auto-saboteaza, de ce fac lucrurile pe ultima
suta de metri, de ce aleg iar si iar un alcoolic de care sa se indragosteasca. Daca ar sti si daca ar putea
actiona altfel, nu ar mai face-o: nimeni nu doreste sa isi faca rau siesi in mod deliberat. Faptul ca
oamenii nu reusesc sa iasa din aceste tipare are o motivatie inconstienta, sau se bazeaza pe emotii
intolerabile sau pe un set de credinte care par a fi adevaruri absolute. Scopul psihoterapeutului este de
a identifica aceste mecanisme, de a le aduce in sfera constienta si de a ajuta clientul sa le modifice,
astfel incat sa ajunga la o stare de bine psihologic. Pentru a face acest lucru in mod cat mai eficient,

este util sa extindem sfera conceptualizarilor si tehnicilor psihoterapeutice, in asa fel incat sa ne
adresam cat mai multor mecanisme ale dificultatilor cu care clientul se prezinta in cabinet. Aparent
psihismul uman este atat de complex incat nici o abordare psihoterapeutica nu a reusit pana acum sa
surprinda intreaga sa complexitate. Volumul “Psihoterapie integrativa strategica. Teorie si aplicatii
practice” face un pas major in directia integrarii conceptuale, in asa fel incat psihoterapeutul sa aiba la
dispozitie o gama cat mai larga de modalitati de conceptualizare si strategii de interventie, preluand
concepte valoroase din abordarile umaniste, psihodinamice, cognitiv-comportamentale, sistemice si
integrative. Ca urmare, cartea se adreseaza atat psihoterapeutilor in formare in psihoterapie integrativa
si psihoterapeutilor de orientare integrativa, precum si psihoterapeutilor din alte orientari teoretice,
care pot gasi in aceasta lucrare concepte valoroase pe care sa le integreze in munca lor cu clientii si
pacientii. CUPRINS PARTEA I. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVA. ISTORIC SI ABORDARI
CAPITOLUL 1. ISTORICUL PSIHOTERAPIEI INTEGRATIVE Definitia psihoterapiei Abordari si
modele de psihoterapie Istoria psihoterapiei integrative Psihoterapia integrativa contemporana
CAPITOLUL 2. ABORDARI IN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVA 2.1. Psihoterapia multimodala
2.2. Selectia sistematizata a tratamentului 2.3. Modelul Beitman al predictiilor viitoare 2.4. Strategia
clinica informata 2.5. Modelul trans-teoretic 2.6. Psihodinamica cliclica relationala 2.7. Psihoterapia
psihodinamica asimilativa 2.8. Integrarea asimilativa cognitiv-comportamentala 2.9. Psihoterapia
integrativa relationala (Gilbert-Orlans) 2.10. Modelul contactului in relatie 2.11. Psihoterapia
multiteoretica 2.12. Psihoterapia integrativa multiculturala 2.13. Psihoterapia integrativa strategica
2.14. Modelul strategic in psihoterapia copilului PARTEA A II-A. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVA
STRATEGICA CAPITOLUL 3. MODELUL INTEGRATIV-STRATEGIC AL SINELUI 3.1. Cele
patru domenii ale sinelui 3.1.1. Sinele bazal 3.1.2. Sinele central 3.1.3. Sinele plastic 3.1.4. Sinele

extern 3.2. Modelul neurobiologic al sinelui 3.3. Sinele in psihoterapia integrativa strategica si
principalele orientari psihoterapeutice 3.4. Sinele si eul 3.5. Nivelele sinelui si axele psihologice
CAPITOLUL 4. NIVELUL BIOLOGIC AL SINELUI 2.1. Zestrea genetica 2.1.1. Genom, epigenom
si fenotip 2.1.2. Vulnerabilitatea si rezilienta genetica 2.1.3. Locul geneticii in practica psihoterapiei
2.2. Schema corporala 2.3. Ceasul biologic si cronotipul CAPITOLUL 5. AXA COGNITIVA 5.1.
Hartile cognitive 5.1.1. Proto-cognitiile 5.1.2. Schemele cognitive 5.2. Mentalizarea 5.3. Tratamentul
psihoterapeutic pe axa cognitiva CAPITOLUL 6. AXA EMOTIONALA 6.1. Emotiile si reglarea
emotiilor 6.1.1. Emotiile bazale si emotiile primare 6.1.2. Reglarea si expresia emotiilor 6.1.3. Vina
nevrotica si reprimarea emotiilor 6.2. Atasamentul 6.2.1. Formarea atasamentului 6.2.2. Stilul de
atasament 6.3. Lucrul cu emotiile in psihoterapie CAPITOLUL 7. TIPARE PSIHODINAMICE
COMPLEXE A. Axa psihodinamica 7.1. Conditiile valorizarii 7.2. Perfectionismul 7.3. Stima de sine
7.4. Imaginea corporala 7.5. Schemele mentale despre boala si sanatate 7.6. Mecanismele
psihosomatice 7.7. Subpersonalitatile sau partile eului 7.8. Starile eului 7.9. Scenariul si
contrascenariul 7.10.Transferul 7.11. Contratransferul 7.12. Transpunerile in act 7.13. Jocurile
psihologice 7.14. Perceptia timpului B. Axa existentiala 7.15. Dimensiunile existentiale 7.15.1.
Angoasa de moarte 7.15.2. Sensul vietii 7.15.3. Izolarea existentiala 7.15.4. Responsabilitatea si
autonomia 7.15.5. Vina existentiala 7.16. Tratamentul psihoterapeutic pe axa existentiala C. Axa
familiala 7.17. Tipare transgenerationale 7.18. Diferentierea sinelui in cadrul familiei 7.19. Tipare
intergenerationale CAPITOLUL 8. SINELE SI MEDIUL EXTERN 8.1. Intersubiectivitatea 8.2.
Familia si individul 8.3. Individul si spiritualitatea 8.4. Multiculturalitatea CAPITOLUL 9.
DIAGNOSTIC SI INTERVENTI IN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVA STRATEGICA 9.1. Scopul
diagnosticului psihoterapeutic 9.2. Principiile de baza ale psihoterapiei integrative strategice 9.3.

Componentele formularii cazului si interventii in psihoterapia integrativa strategica PARTEA A III-A.
STUDIU DE CAZ: ELENA
Psihologie social? clinic? May 24 2022 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.
Cyberbullying - agresiunea pe internet Feb 09 2021 Cyberbullyingul este o form? modern? de
agresiune care poate afecta pe oricine, îns? devine îngrijor?toare mai ales când cei afecta?i sunt
minorii. În acest scurt ghid ve?i g?si r?spunsuri la cele mai importante întreb?ri cu privire la aceast?
tem?, r?spunsuri pe care orice p?rinte de copii de vârst? ?colar? ar trebui s? le ia în considerare, cum ar
fi: Ce este cyberbullyingul? Cum influen?eaz? acesta via?a celor care îi cad victime? E posibil s?
prevenim cyberbullyingul? ?i, mai ales, ce trebuie s? facem când copilul nostru este o victim? a
acestuia? Descoperi?i toate elementele cheie ale cyberbullyingului, bazate pe rezultatele celor mai
recente cercet?ri efectuate în domeniul psihologiei. PUBLISHER: TEKTIME
Contact Jan 08 2021 Infinita varietate a fenomenului care î?i croie?te într-un fel drumul în literatura
OZN este a?a de uluitoare încât oamenii de ?tiin?? g?sesc pu?ine prilejuri pentru a începe un studiu
ra?ional. Cum poate analiza un specialist în cadrul aceluia?i proiect relat?ri atât de diverse cum sunt
cele implicând sechelele medicale ale doctorului X ?i magneziul caracteristic din Ubatuba? Ce putem

face când un raport descrie un obiect straniu zburând pe deasupra, creând un vârtej în urma sa, iar
urm?torul raport men?ioneaz? un vârtej, dar f?r? nici un obiect zbur?tor, a?a cum am v?zut într-unul
din cazurile Valensole?
Bibliografia na?ional? a României Nov 25 2019
Hipnoza în psihoterapie Jul 26 2022 Procesul hipnotic este unul complex ?i variat ca tr?iri, care de-a
lungul timpului ?i-a dovedit eficien?a în psihoterapie. Volumul de fa?? porne?te de la ideea c? hipnoza
reprezint? o metod? adjuvant? cu caracter dinamic în contextul terapeutic. Caracteristicile legate de
identificarea unui anume nivel de sugestibilitate, al?turi de manifest?rile tr?ite în stare de trans? vor
avea ecou diferit, în func?ie de fiecare client, cât ?i de situa?ia pe care acesta o aduce în cadrul
terapeutic. Volumul "Hipnoza în psihoterapie" contribuie la literatura de specialitate cu rezultate ale
unora dintre ultimele cercet?ri în domeniu, prezint? modele inedite de scenarii de induc?ie hipnotic? ?i
de adâncire a transei, precum ?i studii de caz elocvente pentru o serie de tulbur?ri ?i de conjuncturi
întâlnite în cabinet. Este structurat într-o parte teoretic? ?i o parte practic?, având numeroase exemple
ce atest? aplicabilitatea hipnozei în multiple afec?iuni. Ca noutate, lucrarea de fa?? abordeaz? hipnoza
în situa?ii precum na?terea, infertilitatea, dependen?ele, stima de sine sc?zut?, afec?iuni oncologice,
tulbur?ri de stres postraumatic ?i nu numai. Volumul se adreseaz? în primul rând speciali?tilor ?i apoi
publicului larg, cu inten?ia de a-l familiariza cu acest instrument de lucru activ în psihoterapie, care a
fost ?i r?mâne hipnoza.
Istoria psihologiei in Romania May 12 2021 Cercetare sistematica asupra evolutiei psihologiei
romanesti in perioada 1938-2008. Lucrarea este focalizata asupra traditiei psihologice autohtone
consolidata la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX precum si asupra interferentelor
ideologice din perioada totalitara si a revirimentului postdecembrist si este destinata in special

cercetatorilor din domeniul istoriei stiintei.
Vindecarea prin pove?ti. Culegerea de cazuri destinat? folosirii metaforelor terapeutice Jun 25
2022 În practica psihoterapeutic? actual? metafora joac? un rol important, având rolul de a
„scurtcircuita“ resorturile psihice care-l men?in pe client captiv în problema sa. Fie c? este vorba de
depresie, de anxietate, de atacuri de panic?, de doliu, de reducerea durerii fizice sau de împ?carea cu o
maladie irecuperabil?, pentru adul?i ?i pentru copii, metafora este un vehicul al schimb?rii. În cartea
sa, Burns reune?te cazuri povestite de unii dintre cei mai buni psihoterapeu?i contemporani din diverse
orient?ri, cazuri în care metafora a reprezentat ingredientul ce a f?cut diferen?a între vindecare ?i
adâncirea în simptom. Valoroas? atât prin diversitatea situa?iilor prezentate cât ?i prin stilul s?u
comprehensibil, aproape didactic, lucrarea de fa?? este un instrument util în practica oric?rui
psihoterapeut.
Vocea mea te va înso?i Sep 28 2022 Con?tient de puterea povestirii de a ne pune în leg?tur? cu
profunzimile psihicului, Milton H. Erickson a apelat deseori la anecdote inspirate din propria via?? în
cursurile ?i seminarele lui. Unele sunt emo?ionante, dramatice, altele pline de umor ?i voio?ie, bazate
pe farse copil?re?ti, de multe ori cu final nea?teptat, dar toate scot la lumin? adev?ruri fundamentale
despre natura uman?, adev?ruri pe care, mai mult decât ?tiin?a, arta povestirii e capabil? s? le
sublinieze. În contrapunct, comentariile lui Sidney Rosen ne descifreaz? mesajul ?tiin?ific ascuns în
aceste relat?ri, adunate într-un volum devenit bestseller în scurt timp dup? apari?ie ?i vândut în zeci de
mii de exemplare.
Psihologie ?i tehnologie. Fundamente de roboterapie ?i psihoterapie prin realitate virtual? Aug 15
2021 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.
Între cer ?i mister - Povestea ne?tiut? a unei stewardese Jul 22 2019 Te-ai întrebat vreodat? cum este
s? mori ?i s? revii la via?? de mai multe ori? În aceast? carte vei afla povestea unei tinere înso?itoare
de bord, care a experimentat moartea, Iadul ?i Raiul. O poveste piperat? cu întampl?ri stranii aduse de
la 35000 de feet altitudine, într-o alta dimensiune a paranormalului, f?când înconjurul lumii, de pe
t?râmul f?g?duin?ei direct pe poarta Iadului. Via?a nespus? a înso?itorilor de bord, privit? dintr-o alt?
perspectiv?.
Dieta Fodmap Mar 10 2021 Sindromul intestinului iritabil denumit în mod obi?nuit IBS... practic toat?
lumea din lumea modern? sufer? de el ast?zi, mai ales popula?ia feminin? ?tie ce este. Balonarea
abdominal?, durerile de stomac ?i senza?ia constant? de colon inflamat ne afecteaz? atât fizic, cât ?i
psihic via?a de zi cu zi. De asemenea, în carte se subliniaz? ?i se analizeaz? din punct de vedere
medical faptul c? o diet? s?rac? în FODMAP ?i o diet? s?rac? în substan?e fermentative este adesea
recomandat? pentru a trata tulbur?rile legate de sindromul intestinului iritabil. Începând acest regim
alimentar, ve?i observa imediat diferen?a. Problemele de balonare abdominal?, crampe, constipa?ie,
vor fi rezolvate în câteva s?pt?mâni. Nu trebuie s? v? alarma?i, inflama?ia poate fi comb?tut? într-un
mod simplu..... Trebuie doar s? urmezi un plan de nutri?ie corect, pentru c? totul începe cu ceea ce
mânc?m. În carte ve?i g?si planul alimentar pentru a reveni rapid în form?!!! Tr?ie?te la maxim, acum

este momentul potrivit s? te gânde?ti la tine.... "Cump?r? acum" copia ta!!!
Opere esen?iale, vol. 11 – Tehnica psihanalizei Aug 23 2019 Publicate acum pentru prima data in
limba romana eseurile dedicate de Freud tehnicii psihanalizei ofera o viziune de ansamblu asupra
evolutiei modalitatilor de atingere a inconstientului intr-o terapie psihanalitica. Teme inevitabile ale
psihanalizei cum ar fi interpretarea viselor psihanaliza salbatica si dezavantajele ei terapeutice
transferul si dinamica transferului iubirea de transfer cu tentatiile si capcanele ei analiza practicata de
nemedici caracterul terminabil sau interminabil al analizei sunt abordate de intemeietorul psihanalizei
intr-o maniera recunoscuta pentru profunzime libertate de spirit si virtuti literare. Cartea se adreseaza
nu numai psihanalistilor si psihoterapeutilor ci si tuturor acelora care doresc sa afle de la sursa cum se
desfasoara o psihanaliza. Cuprins: Nota asupra editieiTratamentul psihic (tratamentul sufletului)Nota
introductivaMetoda psihanalitica a lui FreudNota introductivaDespre psihoterapieNota
introductivaSansele viitoare ale terapiei psihanaliticeNota introductivaDespre psihanaliza
„salbatica“Nota introductivaScrierile tehnice din perioada 1911-1915IntroducereUtilizarea interpretarii
viselor in psihanalizaNota introductivaDespre dinamica transferuluiNota introductivaSfaturi pentru
medic in ceea ce priveste tratamentul psihanalitic (1912)Nota introductivaInceputul tratamentului
psihanalitic. Alte recomandari de tehnica a psihanalizei INota introductivaAmintire repetitie si
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