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Opowieści, bajki, anegdoty, analogie i porównania to środki wyrazu, którymi posługujemy się spontanicznie i intuicyjnie. Z książki
dowiesz się, jak stosować je świadomie i z uwagą.
Siła metafory kryje się w jej zdolności do przenikania w głąb afektywnego komponentu osobowości, który jest zwykle tak silnie broniony,
że nie sposób do niego dotrzeć. Metafory pozwalają więc na pośrednie podejście do problemu i są nadzwyczaj istotne tam, gdzie mamy
do czynienia z oporem psychicznym.

Książka opiera się na pracy Mlitona Ericksona. Jej autor zajmuje się użyciem metafor w psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem
terapii grup rodzinnych. Jej lektura okaże się pomocna zarówno dla terapeutów, jak i dla ich klientów.
W publikacji zgromadzono informacje na temat wykorzystania metafor w psychoterapii, pochodzące z różnych źródeł, łącznie z własną
praktyką kliniczną autora. Większość omawianych przypadków dotyczy postępowania z problemami powszechnie spotykanymi w
psychoterapii. Autor przedstawia sposoby zastosowania tej niezwykle skutecznej, a jednocześnie mało znanej metody terapeutycznej w
praktyce, uwzględniając dobór metafory do odpowiedniego zaburzenia. Omawia stosowanie metafor w leczeniu problemów
rozwojowych, zaburzeń w zachowaniu, rozwiązywaniu problemów rodzinnych itp. Pokazuje także, w jaki sposób można wykorzystać
umiejętność tworzenia metafor w codziennym życiu, np. w procesie nawiązywania kontaktów z ludźmi.
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1. Metafora: odwieczny sposób komunikacji
2. Metafory w psychoterapii
3. Różne rodzaje metafory
4. Wybór celów terapii
5. Metafory i problemy rozwojowe
6. Metafory zaburzeń w zachowaniu i innych problemów emocjonalnych
8. Metafory problemów rodzinnych
9. Metafory i szerszy kontekst społeczny
10. Metafory w rozmaitych sytuacjach
11. Posługiwanie się metaforami w praktyce
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