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Seria: Twórcy Psychoterapii

W przeciwieństwie do większości prac o życiu i ideach Freuda, proponowana książka skupia się na wpływie jego dzieła na współczesne
szkoły psychoterapeutyczne. Publikacja zawiera rzeczowy opis teorii i techniki terapeutycznej Freuda, poszerzony o wyczerpującą
bibliografię. Tę książkę polecamy psychoterapeutom, studentom psychologii oraz wszystkim zainteresowanym wpływem myśli
Freudowskiej na filozofię i kulturę XX wieku.
Ze wstępu Macieja Musiała, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej:

"Książka Michaela Jacobsa ukazuje się w 150 rocznicę urodzin twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda i zapewne jest jedną z wielu na
ten temat, które pojawią się w roku tego jubileuszu. Jest jednak kilka cech, które odróżniają tę książkę od innych. Obok bardzo
interesujących, a do tej pory polskiemu czytelnikowi nieznanych szczegółów biograficznych znajdujemy tu zarys teorii Freudowskiej i
opis praktyki klinicznej, a także dyskusje różnorodnych kontrowersji dotyczących dzieła Freuda. Informacje biograficzne wybrane i
skomponowane zostały w sposób pozwalający stworzyć sobie obraz człowieka inny, niż ten z wielu stereotypowych przekazów. Autor w
oszczędny i wyważony sposób dyskutuje kontrowersje i nawiązuje do postaw niechętnych psychoanalizie na polach mało dotychczas
dostępnych polskiemu czytelnikowi takich, jak status psychoanalizy jako nauki, czy też krytyka feministyczna psychologii rozwoju
kobiety."
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Każda książka z tej serii omawia życie wybranej postaci oraz jej wkład w teorię i praktykę psychoterapii, przedstawia dyskusję na temat
mocnych i słabych stron danego podejścia oraz omawia wpływ, jaki wywarła dana osoba na rozwój psychoterapii.

Wstęp do wydania polskiego

1. Życie Zygmunta Freuda
2. Teoria Freuda
3. Praktyka kliniczna Freuda
4. Ocena i krytyka
5. Wpływ Freuda na psychoterapię i inne dziedziny
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