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Terapię paradoksalną określa się często jako magiczną. Dlaczego? Ponieważ przynosi ona szybkie rezultaty i jest zaskakująco
efektywna w pracy ze skłonnymi do oporu klientami, małżeństwami i rodzinami. Na czym zatem polega terapia paradoksalna?
Pierwowzorem jest dla niej mechanizm podwójnego związania, ale w psychoterapii paradoksalnej terapeuta stosuje pozytywne
podwójne wiązanie, które zawsze prowadzi do poprawy stanu pacjenta.
Autorzy piszą jasno i przejrzyście z właściwym sobie poczuciem humoru. Określają jednoznaczne kryteria, kiedy wskazane jest
stosowanie paradoksu, a kiedy należy go unikać. Prezentują zwarty przegląd technik paradoksalnych, wyjaśniają ich działanie bazując na
licznych przykładach z własnej praktyki terapeutycznej. Dają wskazówki, jak radzić sobie z "terapeutożercami" i "terapiomanami".
Zwracają także uwagę na konieczność dogłębnego treningu przed przystąpieniem do stosowania technik paradoksalnych. Poruszają
problemy etyczne związane z nieumiejętnym stosowaniem tych metod lub ich nadużywaniem.
Książka będzie przydatna zarówno dla osób zainteresowanych poznaniem terapii paradoksalnej od podstaw, jak i dla doświadczonych
praktyków tego podejścia, którzy znajdą w książce wiele inspiracji.

Słowo wstępne
Przedmowa

Paradoks w psychoterapii. Teoria i praktyka terapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.gwp.pl
https://www.gwp.pl/paradoks-w-psychoterapii.html
http://www.aptusshop.pl/


 
GWP.PL Sp z o.o.

Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

 
1. Wprowadzenie do psychoterapii paradoksalnej
2. Natura ludzka a paradoksalna teoria zmiany
3. Dialektyka psychopatologii
4. Kiedy stosować podejście paradoksalne
5. Jak stosować podejście paradoksalne
6. Podział technik paradoksalnych
7. Wykaz technik paradoksalnych
8. Najnowsze zastosowania technik paradoksalnych
9. Paradoksalne listy
10. Przypadki kliniczne w terapii paradoksalnej
11. Badania
12. Zagadnienia etyczne i szkolenie
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