1. Archetypy a nevědomí / C.G. Jung ; z němčiny přeložili Eva Bosáková, Kristina
Černá, Jan Černý -- Vydání první
Brno : Nadační fond Holar, 2018 -- 458 stran -- cze
ISBN 978-80-906731-5-1

Sign.: II 116054V1

hlubinná psychologie ; nevědomí ; archetyp ;
psychologické aspekty ; transcendentní funkce ;
synchronicita
Archetypy kolektivního nevědomí. Pojem kolektivního
nevědomí. Pojem animy. Psychologické aspekty
archetypu matky. Psychologie archetypu dítěte.
Fenomenologie ducha v pohádkách. Transcendentní
funkce. Synchronicita.
https://katalog.npmk.cz/documents/469779

2.
Autenticita : jak být sám sebou a proč na tom záleží / Joseph Stephen ; z
anglického originálu Authentic přeložila Magdalena Herelová -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 191 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1361-1
Sign.: II 116069V1
vývojová psychologie ; pozitivní psychologie ;
rozhodování ; psychologický výzkum ; sebepoznání ;
sebepřijetí ; sebevědomí ; sebeřízení ; autenticita
Touha žít opravdově, autenticky, nám v životě ukazuje
směr. Chceme žít naplno, tak aby naše slova a činy
odrážely to, co si myslíme a co cítíme. Snahou žít
autenticky se v životě nezbavujeme bolesti, strachu,
truchlení či smutku, ale získáváme možnost nacházet
smysl v tom, co děláme, co cítíme a jak se chováme.
https://katalog.npmk.cz/documents/469815

3. Dětský mozek vysvětlený rodičům : jak můžete pomoct svému dítěti v rozvíjení
jeho rozumového a emočního potenciálu / Álvaro Bilbao ; ze španělského originálu
El cerebro del niño explicado a los padres přeložila Jana Bílková -- První vydání
V Bratislavě : Noxi, 2018 -- 255 stran -- cze
ISBN 978-80-8111-476-2
Sign.: II 116077V1
výchova dítěte ; dítě ; myšlení ; rozvoj ; emoce ;
inteligence ; mozek ; vcítění ; paměť ; komunikace ;
asertivita ; řeč ; sebeovládání ; pozornost ; tvořivost ;
neuropsychologie
Rovnoměrné rozvíjení racionální a emoční inteligence
dokáže dětem zajistit plynulý všestranný vývin a je
dobrým základem úspěšného a plnohodnotného
života.
https://katalog.npmk.cz/documents/469882

4. Dialog s nevědomím : práce s metodou voice dialogue / Radim Ress, Alexander
Riechers ; z německého originálu přeložil Petr Babka -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 134 stran, 8 stran barevných příloh -- cze
ISBN 978-80-262-1371-0
Sign.: II 116058V1
člověk ; psychika ; nevědomí ; komplex ; transfer ;
sebepoznání ; lidská psychika ; psychické trauma ; voice
dialogue
Autoři představují moderní pojetí metody voice dialogue
a vracejí se přitom k myšlenkovému dědictví C.G. Junga.
Popis metody je doplněn řadou kazuistik.

https://katalog.npmk.cz/documents/469784

5. Intuitivní život : nalaďte se na svou intuici a buďte sami sebou / Jill Willardová
; překlad: Romana Hegedüsová -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2018 -- 270 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0779-6
Sign.: II 116098V1
psychika ; intuice ; seberealizace ; meditace ; moc ; láska ;
energetický systém člověka ; fyzická rovina ; emoční rovina
; duševní rovina ; duchovní rovina ; vztah
Jednoduchý popis - krok za krokem, který vám pomůže
vypilovat vlastní intuici, budete jí moci slyšet, naslouchat jí,
pochopit ji a zcela se s ní spojit a tím můžete změnit celý
svůj život.
https://katalog.npmk.cz/documents/469970

6. Lidské vědomí a tajemství smrti / Stanislav Grof ; přeložila Jitka Badoučková - Vydání druhé
Praha : Argo, 2017 -- 373 stran, xvi, xxiv stran obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-257-2214-5
Sign.: II 116073V1

vědomí ; úmrtí ; terapie ; reinkarnace ; posmrtné
zkušenosti ; psychedelické látky ; kazuistika
Lidské vědomí a tajemství smrti je v knize představeno ze
všech důležitých pohledů: historického, teoretického,
terapeutického, vědeckého a filozofického.

https://katalog.npmk.cz/documents/469823

7.

Můj syn není Rain Man / John Williams ; překlad: Jana Marková -- 1. vydání

Brno : Edika, 2018 -- 216 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1287-2
Sign.: II 116082V1

dítě ; autistický jedinec ; vztah otec-dítě ; syn ;
rodičovská role ; Williams, John ; otcovství ; vztah
otec-syn ; každodenní život ; spastická diplegie

Příběh o malém chlapci s autismem, o jeho tátovi, o
jejich radostech a strastech každodenního života.

https://katalog.npmk.cz/documents/469889

8. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví / Jaroslava Dosedlová -- Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018 -- 165 stran -- cze
ISBN 978-80-210-8951-8
Sign.: II 116060V1

psychologie ; zdraví ; psychologický výzkum ;
psychologie zdraví ; péče o zdraví ; optimismus ;
pesimismus ; psychologické aspekty
Optimismus a pesimismus z historického hlediska.
Současné psychologické teorie optimismu. Konstrukty
optimismu a pesimismu v empirických studiích. Na
cestě mezi optimismem a zdravím.
https://katalog.npmk.cz/documents/469786

9.
Pečujte o svůj vztah ... dokud se ještě máte rádi / Mattias Stolen Due ; z
dánského originálu Pas pa parforholdet, mens l stadig elsker hinanden přeložila
Markéta Kliková -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 174 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1369-7
Sign.: II 116068V1
interpersonální vztahy ; komunikace ; muž ; žena ;
přátelství ; interpersonální komunikace ; partnerství ;
partnerské vztahy ; problém ; kritika
Kvalitní vztah mezi dvěma partnery je potřeba stejně
jako cokoli jiného udržovat a vyživovat. Když spolu o
vzájemném soužití - o jeho dobrých i horších aspektech
- přestaneme hovořit, riskujeme, že se z nás stanou dva
cizinci žijící pod jednou střechou.
https://katalog.npmk.cz/documents/469814

10.
Tichá síla : tajné přednosti introvertních dětí / Susan Cain ; z anglického
originálu přeložil Ondřej Fafejta -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 231 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1367-3
Sign.: II 116071V1

dítě ; mládež ; adolescent ; introverze ; extroverze ;
interpersonální vztahy ; škola ; domov
Zaměřuje se na důležitá témata života introvertních
dětí a dospívajících, dává užitečné tipy, jak si
uvědomit sílu své povahy, anebo naopak jak
vystoupit z komfortní zóny.
https://katalog.npmk.cz/documents/469819

11. Trénink mozku : (pro 1. stupeň ZŠ) / Michal Černý ; ilustrace: Olga Tesařová
-- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2018 -- 61 stran
ISBN 978-80-265-0786-4
Sign.: I 34557V1
mozek ; dítě ; mladší školní věk ; mentální
mapa ; metodika ; logické myšlení ; tvořivost ;
první stupeň ; základní škola ; trénink paměti ;
rozvoj myšlení
Myšlenkové mapy využívají práce s pojmy a
obrazy k propojování různých center v mozku
a usnadňují tak dětem i dospělým pochopení
problémů, vzájemných vztahů mezi subjekty a výrazně napomáhají procesu
učení.
https://katalog.npmk.cz/documents/469897

12. Trénink mozku : (pro 2. stupeň ZŠ) / Černý, Michal ; ilustrace: Olga Tesařová
-- 1. vydání
V Brně : BizBooks, 2018 -- 41 stran
ISBN 978-80-265-0787-1
Sign.: I 34558V1
dítě ; školní věk ; mentální mapa ; metodika
; logické myšlení ; tvořivost ; druhý stupeň ;
základní škola ; trénink paměti ; rozvoj
myšlení
Knížka vychází z konceptu myšlenkových
map známého amerického autora Tony
Buzana. Michal Černý ovšem tuto metodu
upravil pro českého dětského čtenáře tak, aby děti mohly pracovat s důvěrně
známými reáliemi a pohybovaly se v prostředí, které je jim blízké.
https://katalog.npmk.cz/documents/469898

13. Učení a paměť pravou hemisférou : zkuste to jinak / Petr Vladyka -- Vydání
první
Praha : Knižní klub, 2018 -- 155 stran
ISBN 978-80-242-6064-8
Sign.: II 116097V1

myšlení ; paměť ; učení ; cizí jazyk ; mentální mapa ;
tvořivost ; pravá hemisféra
Praktický rádce pro všechny, kdo se chce učit cokoli,
v jakémkoliv věku, jiným a třeba i zábavným
způsobem. Tipy na praktické procvičování.

https://katalog.npmk.cz/documents/469965

14. Umění milující laskavosti / Rami Shapiro ; z anglického originálu The sacred
art of lovingkindness přeložila Monika Kittová -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 180 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1363-5
Sign.: II 116072V1
laskavost ; člověk ; duchovní cesta ; duchovní cvičení
; náboženské aspekty ; milosrdenství ; soucit ;
náboženské tradice
Autor vede čtenáře k objevení zdrojů vlastní
důstojnosti, velkorysosti, laskavosti a dobroty. Každý
může rozšířit své srdce, když je laskavý skrze
soucítivou upřímnost, když dělá ve svém srdci místo
pro realitu, rozpoznává Boží projevy, je přítomný v
daném okamžiku,...
https://katalog.npmk.cz/documents/469820

