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If you ally dependence such a referred carti de psihologie hipnoza in
psihoterapie books that will offer you worth, acquire the
unconditionally best seller from us currently from several preferred
authors. If you want to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are as well as launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections carti de
psihologie hipnoza in psihoterapie that we will totally offer. It is not on
the order of the costs. Its nearly what you habit currently. This carti de
psihologie hipnoza in psihoterapie, as one of the most effective sellers
here will unquestionably be in the course of the best options to review.

măsură de cunoașterea
Psihologie socială clinică Dafinoiu Ion - 2016-06-14
Psihologia socială și
psihologia clinică sunt
domenii interconectate: pe de
o parte, numeroase disfuncții
psihologice sunt generate în
cadrul acțiunilor sociale
cotidiene, iar, pe de altă
parte, eficiența intervențiilor
terapeutice depinde în mare
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dinamicilor psihosociale
prezente în spațiul clinic.
Propunând o abordare
integrativă a conceptului de
sănătate psihologică, volumul
are ca principal obiectiv
introducerea disciplinei
psihologiei sociale clinice în
România. Sunt expuse pe larg
problemele emoționale în
viața cotidiană, cauzele
comportamentului
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terapeutice în context social.
dinamicilor interpersonale și
de grup în adaptare și terapie,
procesele de schimbare
psihologică, dar și strategiile
terapeutice în context social.
Psihologie socială clinică Dafinoiu Ion - 2016-06-14
Psihologia socială și
psihologia clinică sunt
domenii interconectate: pe de
o parte, numeroase disfuncții
psihologice sunt generate în
cadrul acțiunilor sociale
cotidiene, iar, pe de altă
parte, eficiența intervențiilor
terapeutice depinde în mare
măsură de cunoașterea
dinamicilor psihosociale
prezente în spațiul clinic.
Propunând o abordare
integrativă a conceptului de
sănătate psihologică, volumul
are ca principal obiectiv
introducerea disciplinei
psihologiei sociale clinice în
România. Sunt expuse pe larg
problemele emoționale în
viața cotidiană, cauzele
comportamentului
disfuncțional, rolul
dinamicilor interpersonale și
de grup în adaptare și terapie,
procesele de schimbare
psihologică, dar și strategiile
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disfuncțional, rolul
Revista de psihologie - 1994
Revista de psihologie - 1994
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O
PROBLEMĂ DE
MESIANISM ŞI ISTORIE ION D. VULCĂNESCU Cartea lui I.D. Vulcănescu,
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O
PROBLEMĂ DE MESIANISM
ŞI ISTORIE, nu a fost
rezultatul unei amânări la
răspunsul uneia dintre
întrebările esenţiale de
spiritualitate ale lumii vechi şi
noi. Acesta a apărut atunci
când autorul, după o trăire a
suferinţei dincolo de
înţelegerea omului normal, a
reuşit să privească detaşat şi
complet dimensiunea
transcendentă a omului şi a
neamurilor în drumul lor prin
timp, spre Creator – Cel care
se dezvăluie fiecărui om,
fiecărui popor în funcţie de
capacităţile sufleteşti şi de
pătrundere a sensului
metafizic al existenţei,
îmbrăcate în lumina creaţiilor
marilor gânditori care dau
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când autorul, după o trăire a
căreia îi aparţin şi pe care o
înscriu în patrimoniul de
trăire al umanităţii. Acesta
este motivul pentru care nu
este permis nimănui şi nici
unui popor, oricât de vechi sar considera, să-şi proclame
superioritatea şi “pretenţia de
monopol asupra revelaţiei
divine”. Din această
perspectivă, I.D. Vulcănescu,
în paginile lucrării sale,
analizează sintagma de
“popor ales” prin sensul
mesianic al poporului evreu,
greu încercat în lunga sa
existenţă, folosind analiza lui
Nae Ionescu, pe această temă,
din prefaţa romanului DE
DOUĂ MII DE ANI a lui Mihail
Sebastian.
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O
PROBLEMĂ DE
MESIANISM ŞI ISTORIE ION D. VULCĂNESCU Cartea lui I.D. Vulcănescu,
RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O
PROBLEMĂ DE MESIANISM
ŞI ISTORIE, nu a fost
rezultatul unei amânări la
răspunsul uneia dintre
întrebările esenţiale de
spiritualitate ale lumii vechi şi
noi. Acesta a apărut atunci
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sens, conţinut şi forţă naţiunii
suferinţei dincolo de
înţelegerea omului normal, a
reuşit să privească detaşat şi
complet dimensiunea
transcendentă a omului şi a
neamurilor în drumul lor prin
timp, spre Creator – Cel care
se dezvăluie fiecărui om,
fiecărui popor în funcţie de
capacităţile sufleteşti şi de
pătrundere a sensului
metafizic al existenţei,
îmbrăcate în lumina creaţiilor
marilor gânditori care dau
sens, conţinut şi forţă naţiunii
căreia îi aparţin şi pe care o
înscriu în patrimoniul de
trăire al umanităţii. Acesta
este motivul pentru care nu
este permis nimănui şi nici
unui popor, oricât de vechi sar considera, să-şi proclame
superioritatea şi “pretenţia de
monopol asupra revelaţiei
divine”. Din această
perspectivă, I.D. Vulcănescu,
în paginile lucrării sale,
analizează sintagma de
“popor ales” prin sensul
mesianic al poporului evreu,
greu încercat în lunga sa
existenţă, folosind analiza lui
Nae Ionescu, pe această temă,
din prefaţa romanului DE
DOUĂ MII DE ANI a lui Mihail
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început de drum sau
Psihoterapii moderne - Irina
Holdevici - 2010
Psihoterapii moderne - Irina
Holdevici - 2010
Orientări contemporane în
psihoterapie și consiliere
psihologică - Irina Holdevici
- 2019-01-01
Psihoterapia și consilierea
psihologică, aflate la granița
dintre știință și artă, sunt
domenii de interes relativ noi,
avându-și originile la finele
secolului al XIX-lea, în
tumultul acelor vremuri
marcate de descoperiri,
inovații și de o marcantă
curiozitate. Departe de a-și fi
încheiat dezvoltarea, cele
două discipline continuă să se
îmbogățească, să crească,
profitând de aportul științelor
conexe și de datele extrase
din practica clinică. De aceea,
un volum care tratează
orientările moderne din
psihoterapie și consiliere
psihologică este mai mult
decât binevenit, este un
element necesar pentru
instrumentarul specialiștilor
din aceste domenii, fie ei la
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Sebastian.
practicieni cu experiență.
Volumul de față trece în
revistă, printre altele,
abordările de tip
psihodinamic, cognitivcomportamental, experiențial,
paradoxal, rațional-emotiv,
constructivist, incluzând și
terapia prin mindfulness sau
cea prin acceptare și
angajament. Tratatul se
bazează pe cele mai noi
cercetări în domeniu și
conține numeroase cazuri
clinice, foarte de utile în
deprinderea și aprofundarea
cunoștințelor privitoare la
tratarea sufletului omenesc.
Principalul obiectiv al
psihoterapiei și al consilierii
psihologice constă în
producerea unor schimbări
care îi vor permite clientului
să pună în practică o adaptare
mai eficientă şi mai stabilă la
mediul înconjurător Ele
mizează pe crearea şi
dezvoltarea unei relaţii
interpersonale între client şi
psihoterapeut sau consilier. I. Holdevici și B. Crăciun
Există o serie de elemente
comune diverselor orientări
psihoterapeutice și de
consiliere psihologică, însă nu
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instrumentarul specialiștilor
nici deosebirile dintre ele,
rezultat al tendinței
fondatorilor de sisteme
psihoterapeutice/de consiliere
de a se delimita de celelalte
orientări, fapt datorat de
multe ori contextului cultural.
- I. Holdevici și B. Crăciun
Orientări contemporane în
psihoterapie și consiliere
psihologică - Irina Holdevici
- 2019-01-01
Psihoterapia și consilierea
psihologică, aflate la granița
dintre știință și artă, sunt
domenii de interes relativ noi,
avându-și originile la finele
secolului al XIX-lea, în
tumultul acelor vremuri
marcate de descoperiri,
inovații și de o marcantă
curiozitate. Departe de a-și fi
încheiat dezvoltarea, cele
două discipline continuă să se
îmbogățească, să crească,
profitând de aportul științelor
conexe și de datele extrase
din practica clinică. De aceea,
un volum care tratează
orientările moderne din
psihoterapie și consiliere
psihologică este mai mult
decât binevenit, este un
element necesar pentru
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trebuie trecute cu vederea
din aceste domenii, fie ei la
început de drum sau
practicieni cu experiență.
Volumul de față trece în
revistă, printre altele,
abordările de tip
psihodinamic, cognitivcomportamental, experiențial,
paradoxal, rațional-emotiv,
constructivist, incluzând și
terapia prin mindfulness sau
cea prin acceptare și
angajament. Tratatul se
bazează pe cele mai noi
cercetări în domeniu și
conține numeroase cazuri
clinice, foarte de utile în
deprinderea și aprofundarea
cunoștințelor privitoare la
tratarea sufletului omenesc.
Principalul obiectiv al
psihoterapiei și al consilierii
psihologice constă în
producerea unor schimbări
care îi vor permite clientului
să pună în practică o adaptare
mai eficientă şi mai stabilă la
mediul înconjurător Ele
mizează pe crearea şi
dezvoltarea unei relaţii
interpersonale între client şi
psihoterapeut sau consilier. I. Holdevici și B. Crăciun
Există o serie de elemente
comune diverselor orientări
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Introducere în psihologie
consiliere psihologică, însă nu
trebuie trecute cu vederea
nici deosebirile dintre ele,
rezultat al tendinței
fondatorilor de sisteme
psihoterapeutice/de consiliere
de a se delimita de celelalte
orientări, fapt datorat de
multe ori contextului cultural.
- I. Holdevici și B. Crăciun
Introducere în psihologie Zlate Mielu - 2016-06-14
Introducere în psihologie
conturează cadrul
problematic absolut necesar
înțelegerii locului și rolului
psihologiei contemporane în
contextul știintelor socioumane. Psihologia ca știință și
ca profesie • Obiectul
psihologiei • Metodă și
metodologie în psihologie •
Lege, explicație și teorie în
psihologie • Natura psihicului
uman • Ipostazele psihicului •
Stările de conștiință •
Abordarea „plană“ și
„piramidală“ a psihicului •
Abordarea sistemică și
sinergetică a psihicului •
Cercetarea psihologică
Introducere în psihologie Zlate Mielu - 2016-06-14

carti-de-psihologie-hipnoza-in-psihoterapie

psihoterapeutice și de
conturează cadrul
problematic absolut necesar
înțelegerii locului și rolului
psihologiei contemporane în
contextul știintelor socioumane. Psihologia ca știință și
ca profesie • Obiectul
psihologiei • Metodă și
metodologie în psihologie •
Lege, explicație și teorie în
psihologie • Natura psihicului
uman • Ipostazele psihicului •
Stările de conștiință •
Abordarea „plană“ și
„piramidală“ a psihicului •
Abordarea sistemică și
sinergetică a psihicului •
Cercetarea psihologică
Experiențe în afara
corpului - scripturile de
hipnoză - Ray del Sole 2021-06-01
Ai citit cartea mea Experiene
în afara corpului - Perspectiva
ermetic. Acum suntei gata s
facei antrenamentul. În aceast
carte v ofer scripturi de
hipnoz pentru practica
dumneavoastr. Vei gsi un
script pentru autohipnoza,
unul pentru ancorarea teoriei
i unul pentru instruirea
practic în sine. Vei primi
informaii suplimentare despre
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conduce o main. La un
scripturilor de hipnoz. Munca
hipnotico-meditativ este
foarte important i de susinere
pentru a obine un succes
deplin într-un mod eficient.
Subcontientul va înva ce s fac.
Este similar cu învarea de a
conduce o main. La un
moment dat va fi uor i
automat.
Experiențe în afara
corpului - scripturile de
hipnoză - Ray del Sole 2021-06-01
Ai citit cartea mea Experiene
în afara corpului - Perspectiva
ermetic. Acum suntei gata s
facei antrenamentul. În aceast
carte v ofer scripturi de
hipnoz pentru practica
dumneavoastr. Vei gsi un
script pentru autohipnoza,
unul pentru ancorarea teoriei
i unul pentru instruirea
practic în sine. Vei primi
informaii suplimentare despre
modul de utilizare a
scripturilor de hipnoz. Munca
hipnotico-meditativ este
foarte important i de susinere
pentru a obine un succes
deplin într-un mod eficient.
Subcontientul va înva ce s fac.
Este similar cu învarea de a
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modul de utilizare a
moment dat va fi uor i
automat.
Vindecarea prin povești.
Culegerea de cazuri
destinată folosirii
metaforelor terapeutice George W. Burns - 2016-07-22
În practica psihoterapeutică
actuală metafora joacă un rol
important, având rolul de a
„scurtcircuita“ resorturile
psihice care-l mențin pe client
captiv în problema sa. Fie că
este vorba de depresie, de
anxietate, de atacuri de
panică, de doliu, de reducerea
durerii fizice sau de
împăcarea cu o maladie
irecuperabilă, pentru adulți și
pentru copii, metafora este un
vehicul al schimbării. În
cartea sa, Burns reunește
cazuri povestite de unii dintre
cei mai buni psihoterapeuți
contemporani din diverse
orientări, cazuri în care
metafora a reprezentat
ingredientul ce a făcut
diferența între vindecare și
adâncirea în simptom.
Valoroasă atât prin
diversitatea situațiilor
prezentate cât și prin stilul
său comprehensibil, aproape
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didactic, lucrarea de față este
un instrument util în practica
oricărui psihoterapeut.

didactic, lucrarea de față este
un instrument util în practica
oricărui psihoterapeut.

Vindecarea prin povești.
Culegerea de cazuri
destinată folosirii
metaforelor terapeutice George W. Burns - 2016-07-22
În practica psihoterapeutică
actuală metafora joacă un rol
important, având rolul de a
„scurtcircuita“ resorturile
psihice care-l mențin pe client
captiv în problema sa. Fie că
este vorba de depresie, de
anxietate, de atacuri de
panică, de doliu, de reducerea
durerii fizice sau de
împăcarea cu o maladie
irecuperabilă, pentru adulți și
pentru copii, metafora este un
vehicul al schimbării. În
cartea sa, Burns reunește
cazuri povestite de unii dintre
cei mai buni psihoterapeuți
contemporani din diverse
orientări, cazuri în care
metafora a reprezentat
ingredientul ce a făcut
diferența între vindecare și
adâncirea în simptom.
Valoroasă atât prin
diversitatea situațiilor
prezentate cât și prin stilul
său comprehensibil, aproape

Manual de psihoterapie
ericksoniană - - 2018
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Manual de psihoterapie
ericksoniană - - 2018
A face dragoste aproape
perfect. Psihoterapie
experiențială pentru
problema ta sexuală Mihăescu Bebe - 2016-06-14
„Ai nevoie de imaginație,
umor, poezie și bucurie
molipsitoare ca să ajungi să
simți magia lui a face
dragoste. Altfel, faci sex și
sex. Atât. Eventual, ai idei
obsesive de performanță. Așa
că printre glume, tehnici
erotice, modele, cazuri,
povești, vei afla ce îți este cu
adevărat necesar ca să te
simți mai aproape de cer.
Exerciții yoga, fructe de
pădure, poziții, salată din
grădina ursului, puțină
anatomie erotică, hipnoză
conversațională, geografii
erogene, relaxare înainte și
după și multe recomandări
practice, practice, practice te
vor face să te dumirești care
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anatomie erotică, hipnoză
între a face dragoste și a face
sex. E un fel de carte de
învățătură pentru toate
vârstele, dar mai ales pentru
cei care spun și cred că știu
totul. Dacă mai ai putere să te
miri, ține această carte pe
noptieră. În dormitor. Și, când
vrei să dormi adânc, citește o
pagină, două, minunează-te,
râzi și noapte bună. Adică
lectura plăcută. Crede-mă, n-o
să-ți pară rău!“ (Dr. Bebe
Mihăescu)
A face dragoste aproape
perfect. Psihoterapie
experiențială pentru
problema ta sexuală Mihăescu Bebe - 2016-06-14
„Ai nevoie de imaginație,
umor, poezie și bucurie
molipsitoare ca să ajungi să
simți magia lui a face
dragoste. Altfel, faci sex și
sex. Atât. Eventual, ai idei
obsesive de performanță. Așa
că printre glume, tehnici
erotice, modele, cazuri,
povești, vei afla ce îți este cu
adevărat necesar ca să te
simți mai aproape de cer.
Exerciții yoga, fructe de
pădure, poziții, salată din
grădina ursului, puțină
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este deosebirea esențială
conversațională, geografii
erogene, relaxare înainte și
după și multe recomandări
practice, practice, practice te
vor face să te dumirești care
este deosebirea esențială
între a face dragoste și a face
sex. E un fel de carte de
învățătură pentru toate
vârstele, dar mai ales pentru
cei care spun și cred că știu
totul. Dacă mai ai putere să te
miri, ține această carte pe
noptieră. În dormitor. Și, când
vrei să dormi adânc, citește o
pagină, două, minunează-te,
râzi și noapte bună. Adică
lectura plăcută. Crede-mă, n-o
să-ți pară rău!“ (Dr. Bebe
Mihăescu)
Istoria ca o pradă - Rodica
Smaranda Vulcănescu 2018-03-01
Lumea se schimbă mereu.
Este un adevăr asupra căruia
nu se îndoieşte nimeni.
Problema este în ce direcţie
se schimbă şi dacă omul, sau
mai bine zis OMUL, are
puterea de a influenţa această
schimbare. Răspunsul
afirmativ nu a fost şi nu este
combătut de mica „trestie
gânditoare”(Pascal).
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se schimbă şi dacă omul, sau
în forţă şi fără respectul
cuvenit înaintaşilor şi legilor
obiective, spre a schimba
trecutul în scopul influenţării
11 viitorului. Pe vremea
comunismului, în mediile
activiştilor obligaţi a cunoaşte
doctrina marxist-leninistă şi
tezele ei ilogice şi inumane,
circula o butadă, emisă
evident ca un protest şi o
ironie amară. Sensul era
acesta: viitorul este totuşi
previzibil; trecutul e
imprevizibil, nu se ştie
niciodată cum se poate
schimba. Nimeni din isteţii
care observaseră paradoxurile
toxice comuniste nu şi-a
imaginat că încet-încet
această observaţie subtilă va
deveni realitate şi încă pe
plan mondial. În plus speranţa
că Occidentul va putea să
înfrângă comunismul în
bătălia ideologică se va dovedi
deşartă rău de tot.
Istoria ca o pradă - Rodica
Smaranda Vulcănescu 2018-03-01
Lumea se schimbă mereu.
Este un adevăr asupra căruia
nu se îndoieşte nimeni.
Problema este în ce direcţie
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Dimpotrivă, intervine adesea
mai bine zis OMUL, are
puterea de a influenţa această
schimbare. Răspunsul
afirmativ nu a fost şi nu este
combătut de mica „trestie
gânditoare”(Pascal).
Dimpotrivă, intervine adesea
în forţă şi fără respectul
cuvenit înaintaşilor şi legilor
obiective, spre a schimba
trecutul în scopul influenţării
11 viitorului. Pe vremea
comunismului, în mediile
activiştilor obligaţi a cunoaşte
doctrina marxist-leninistă şi
tezele ei ilogice şi inumane,
circula o butadă, emisă
evident ca un protest şi o
ironie amară. Sensul era
acesta: viitorul este totuşi
previzibil; trecutul e
imprevizibil, nu se ştie
niciodată cum se poate
schimba. Nimeni din isteţii
care observaseră paradoxurile
toxice comuniste nu şi-a
imaginat că încet-încet
această observaţie subtilă va
deveni realitate şi încă pe
plan mondial. În plus speranţa
că Occidentul va putea să
înfrângă comunismul în
bătălia ideologică se va dovedi
deşartă rău de tot.
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universul terapiei de cuplu. El
ori la spital. Psihoterapie
experiențială pentru
problema ta conjugală Mihăescu Bebe - 2016-06-14
O carte nonconformistă în
care, cu umorul său
caracteristic și apelând la
numeroase situații
tragicomice, bine-cunoscutul
psihoterapeut Bebe Mihăescu
își îndrumă cititorii în
universul terapiei de cuplu. El
dezvăluie aspecte mai puțin
înțelese legate de
conviețuirea alături de cineva,
îndemnându-i pe cei care își
doresc consolidarea unei
relații de cuplu la un
antrenament al perfecționării
și îmbunătățirii ei, la
depășirea inhibițiilor și
temerilor.
Cuplul conjugal, ori la bal,
ori la spital. Psihoterapie
experiențială pentru
problema ta conjugală Mihăescu Bebe - 2016-06-14
O carte nonconformistă în
care, cu umorul său
caracteristic și apelând la
numeroase situații
tragicomice, bine-cunoscutul
psihoterapeut Bebe Mihăescu
își îndrumă cititorii în
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Cuplul conjugal, ori la bal,
dezvăluie aspecte mai puțin
înțelese legate de
conviețuirea alături de cineva,
îndemnându-i pe cei care își
doresc consolidarea unei
relații de cuplu la un
antrenament al perfecționării
și îmbunătățirii ei, la
depășirea inhibițiilor și
temerilor.
Corp, sexualitate și
psihoterapie - Mihăescu
Bebe - 2016-06-14
Cum poate iubirea să
vindece? Ce faci când vechi
frustrări răbufnesc pe
neașteptate? Cum afli dacă în
spatele fanteziilor tale nu se
ascund de fapt abuzuri
sexuale sau emoționale
aparent uitate? Binecunoscutul psihoterapeut
Bebe Mihăescu răspunde la
aceste întrebări, arătând cum
diferitele experiențe de viață
ne influențează sexualitatea și
oferind soluții practice pentru
depășirea inhibițiilor, a
temerilor sau a eventualelor
traume. Celor interesați,
autorul le propune tehnici de
respirație, relaxare, hipnoză,
autohipnoză, meditație,
autoobservație, precum și
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types of deviant behavior
chi și yoga la exerciții de
stretching.

intervenții corporale, de la tai
often found in sex role
adjustment

Corp, sexualitate și
psihoterapie - Mihăescu
Bebe - 2016-06-14
Cum poate iubirea să
vindece? Ce faci când vechi
frustrări răbufnesc pe
neașteptate? Cum afli dacă în
spatele fanteziilor tale nu se
ascund de fapt abuzuri
sexuale sau emoționale
aparent uitate? Binecunoscutul psihoterapeut
Bebe Mihăescu răspunde la
aceste întrebări, arătând cum
diferitele experiențe de viață
ne influențează sexualitatea și
oferind soluții practice pentru
depășirea inhibițiilor, a
temerilor sau a eventualelor
traume. Celor interesați,
autorul le propune tehnici de
respirație, relaxare, hipnoză,
autohipnoză, meditație,
autoobservație, precum și
intervenții corporale, de la tai
chi și yoga la exerciții de
stretching.

Co-operation Between the
Sexes - Alfred Adler - 1982
Discusses relationships
between men and women and
types of deviant behavior
often found in sex role
adjustment

Co-operation Between the
Sexes - Alfred Adler - 1982
Discusses relationships
between men and women and
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Competenţa - - 2013-05-03
Competenţa - - 2013-05-03
Tratat de psihoterapie
cognitiv-comportamentală Irina Holdevici - 2009
Tratat de psihoterapie
cognitiv-comportamentală Irina Holdevici - 2009
Bibliografia națională
Română - - 2004-05
Bibliografia națională
Română - - 2004-05
Pseudoştiinţă? Dincolo de
noi - Nicolae Sfetcu 2015-02-01
Întrebarea de bază este, ce
este o pseudoştiinţă? Una din
cele mai disputate delimitări
ale ştiinţei.. Mulţi savanţi de
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teoriile şi metodologiile
recunoscuţi (ca de ex. Charles
Darwin) au cochetat de-a
lungul timpului cu diverse
aspecte ale pseudoştiinţei
considerându-le, cu bună
credinţă, drept ştiinţă. Şi
multe domenii ale
pseudoştiinţei actuale au fost,
la vremea lor, considerate
drept domenii onorabile ale
ştiinţei. Chiar şi în prezent,
practicanţii pseudoştiinţelor
nu recunosc valabilitatea
etichetei puse domeniului lor
de activitate. Oamenii de
ştiinţă au tendinţa să claseze
pe loc un domeniu de
activitate, în funcţie de
cunoştinţele şi cultura lor,
drept ştiinţă sau
pseudoştiinţă. Dar graniţa
dintre ştiinţă şi pseudoştiinţă
este în multe cazuri foarte
vagă. Într-un fel, această
problemă seamănă cu
problema filozofică a stabilirii
a ce e bine şi ce e rău.
Filosofii ştiinţei, cum ar fi
Paul Feyerabend, au susţinut
că nu este nici posibil, nici de
dorit, o distincţie între ştiinţă
ţi non-ştiinţă. Printre
problemele care pot face
distincţia dificilă este viteza
variabilă de evoluţie între
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renume mondial, unanim
ştiinţei ca răspuns la noile
date. În plus, standardele
specifice aplicabile unui
domeniu al ştiinţei ar putea să
nu fie aplicabile în alte
domenii. După cum se spune
în diferite cursuri despre
introducerea în ştiinţe,
pseudoştiinţa este oricare
subiect care pare a fi ştiinţific
la prima vedere, sau ai cărui
susţinători susţin că este
ştiinţific, dar care contravine
condiţiilor de testare sau
deviază mult de la alte
aspecte fundamentale ale
metodelor ştiinţifice.
Pseudoştiinţa este
caracterizată de folosirea
unor afirmaţii vagi, exagerate
sau care nu se pot testa,
supralicitarea confirmării în
detrimentul argumentării,
lipsa transparenţei pentru
teste realizate de alţi experţi,
şi o stagnare în dezvoltarea
teoriei.
Pseudoştiinţă? Dincolo de
noi - Nicolae Sfetcu 2015-02-01
Întrebarea de bază este, ce
este o pseudoştiinţă? Una din
cele mai disputate delimitări
ale ştiinţei.. Mulţi savanţi de

13/37

Downloaded from
godunderstands.americanbible.org
on July 1, 2022 by guest

teoriile şi metodologiile
recunoscuţi (ca de ex. Charles
Darwin) au cochetat de-a
lungul timpului cu diverse
aspecte ale pseudoştiinţei
considerându-le, cu bună
credinţă, drept ştiinţă. Şi
multe domenii ale
pseudoştiinţei actuale au fost,
la vremea lor, considerate
drept domenii onorabile ale
ştiinţei. Chiar şi în prezent,
practicanţii pseudoştiinţelor
nu recunosc valabilitatea
etichetei puse domeniului lor
de activitate. Oamenii de
ştiinţă au tendinţa să claseze
pe loc un domeniu de
activitate, în funcţie de
cunoştinţele şi cultura lor,
drept ştiinţă sau
pseudoştiinţă. Dar graniţa
dintre ştiinţă şi pseudoştiinţă
este în multe cazuri foarte
vagă. Într-un fel, această
problemă seamănă cu
problema filozofică a stabilirii
a ce e bine şi ce e rău.
Filosofii ştiinţei, cum ar fi
Paul Feyerabend, au susţinut
că nu este nici posibil, nici de
dorit, o distincţie între ştiinţă
ţi non-ştiinţă. Printre
problemele care pot face
distincţia dificilă este viteza
variabilă de evoluţie între
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renume mondial, unanim
ştiinţei ca răspuns la noile
date. În plus, standardele
specifice aplicabile unui
domeniu al ştiinţei ar putea să
nu fie aplicabile în alte
domenii. După cum se spune
în diferite cursuri despre
introducerea în ştiinţe,
pseudoştiinţa este oricare
subiect care pare a fi ştiinţific
la prima vedere, sau ai cărui
susţinători susţin că este
ştiinţific, dar care contravine
condiţiilor de testare sau
deviază mult de la alte
aspecte fundamentale ale
metodelor ştiinţifice.
Pseudoştiinţa este
caracterizată de folosirea
unor afirmaţii vagi, exagerate
sau care nu se pot testa,
supralicitarea confirmării în
detrimentul argumentării,
lipsa transparenţei pentru
teste realizate de alţi experţi,
şi o stagnare în dezvoltarea
teoriei.
Non-Violent Resistance Haim Omer - 2004
This book is an application of
Gandhi's 'nonviolent'
resistance to the family
context.
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următoarele două se
Haim Omer - 2004
This book is an application of
Gandhi's 'nonviolent'
resistance to the family
context.
Psihologie socială clinică - 2014
Psihologie socială clinică - 2014
Trucuri ale minții - Derren
Brown DERREN BROWN (născut în
Anglia, în 1971) este
magician, iluzionist, pictor și
caricaturist, dar și gazda unor
spectacole de televiziune ce
combină magia, sugestia
hipnotică și psihologia, el fiind
capabil să anticipeze și să
influențeze subtil gândurile
oamenilor, să le manipuleze
deciziile și să le citească
limbajul corporal. Brown este
autorul a patru cărți ce au ca
subiect magia: Absolute
Magic, Pure Effect, Tricks of
the Mind și Confessions of a
Conjuror, o a patra fiind în
stadiul de proiect. Primele
două sunt destinate exclusiv
practicanților de magie și
mentalism, în timp ce
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Non-Violent Resistance adresează publicului larg. Ce
este real și ce e doar iluzie?
Care este granița dintre
realitate și închipuire? O
vorbă înțeleaptă spune să
crezi doar ceea ce vezi. Dar ce
ți se înfățișează înaintea
ochilor este, de multe ori,
doar ceea ce crezi că vezi, ne
asigură Derren Brown. Mintea
omenească se poate lăsa
păcălită de aparențe în
situațiile cele mai banale. Nu
este grav: trebuie doar să
înveți să faci diferențele care
contează. În Trucuri ale
minții, Derren Brown
dezvăluie o parte dintre
tehnicile pe care le utilizează
în spectacolele sale de
iluzionism și magie, precum și
unele tehnici de hipnoză.
Fascinantă și spirituală,
cartea este un melanj de
sfaturi și anecdote despre cât
de ușor de păcălit sunt
oamenii, dar și un ghid care
îți arată cum să faci pasul
decisiv de la a te lăsa înșelat
până la a deveni un stăpân al
iluziei. Dacă ai șansa de a
participa la unul dintre
spectacolele lui DERREN
BROWN, fii pregătit să vezi
cum imposibilul devine
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simplu și accesibil. Trucuri ale
stăpânește iluzia ca nimeni
altul, secretul măiestriei lui
fiind un amestec bine dozat de
magie, sugestie, psihologie,
indicații amăgitoare și artă a
spectacolului. Derren Brown a
știut din adolescență că va
deveni magician. Cariera sa a
început în anii studenției,
când a studiat iluzionismul și
hipnoza. Încă din acea
perioadă, a susținut numere
de prestidigitație în baruri și
restaurante. Astăzi, Derren
Brown este cel mai renumit
magician britanic. Cui nu-i
plac numerele de magie, acele
spectacole care n-au
concurență nici măcar în
industria cinematografică 3D?
Suntem, mai mult ca
niciodată, asaltați de așa-zise
miracole, fabricate cu ajutorul
tehnologiilor avansate. Iar
marea bătălie se dă la nivel
psihologic. Derren Brown, în
calitate de supererou care ne
ghidează printre capcanele
iluziei, demontează mituri și
ne revelează modalități prin
care putem lăsa celor
apropiați o impresie de
neuitat. Complicatele
mecanisme ale percepției,
memoriei și iluziei sunt redate

carti-de-psihologie-hipnoza-in-psihoterapie

posibil. Celebrul magician
minții este o lectură
folositoare, palpitantă și
amuzantă. „Trucuri ale minții
ni-l dezvăluie pe Derren
Brown ca pe un geniu
manipulator, fără ca acesta să
recurgă la fierturi magice sau
duhuri ale lămpii.“ —New
Statesman „Dacă vezi pe
cineva citind această carte,
ocolește-l cu grijă.“ —The
Guardian „Divulgă atât de
multe dintre secretele artei
sale… Sunt atâtea revelații,
atâtea lucruri incitante de pus
în practică.“ —Psychologies
Trucuri ale minții - Derren
Brown DERREN BROWN (născut în
Anglia, în 1971) este
magician, iluzionist, pictor și
caricaturist, dar și gazda unor
spectacole de televiziune ce
combină magia, sugestia
hipnotică și psihologia, el fiind
capabil să anticipeze și să
influențeze subtil gândurile
oamenilor, să le manipuleze
deciziile și să le citească
limbajul corporal. Brown este
autorul a patru cărți ce au ca
subiect magia: Absolute
Magic, Pure Effect, Tricks of
the Mind și Confessions of a
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iluziei. Dacă ai șansa de a
stadiul de proiect. Primele
două sunt destinate exclusiv
practicanților de magie și
mentalism, în timp ce
următoarele două se
adresează publicului larg. Ce
este real și ce e doar iluzie?
Care este granița dintre
realitate și închipuire? O
vorbă înțeleaptă spune să
crezi doar ceea ce vezi. Dar ce
ți se înfățișează înaintea
ochilor este, de multe ori,
doar ceea ce crezi că vezi, ne
asigură Derren Brown. Mintea
omenească se poate lăsa
păcălită de aparențe în
situațiile cele mai banale. Nu
este grav: trebuie doar să
înveți să faci diferențele care
contează. În Trucuri ale
minții, Derren Brown
dezvăluie o parte dintre
tehnicile pe care le utilizează
în spectacolele sale de
iluzionism și magie, precum și
unele tehnici de hipnoză.
Fascinantă și spirituală,
cartea este un melanj de
sfaturi și anecdote despre cât
de ușor de păcălit sunt
oamenii, dar și un ghid care
îți arată cum să faci pasul
decisiv de la a te lăsa înșelat
până la a deveni un stăpân al
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Conjuror, o a patra fiind în
participa la unul dintre
spectacolele lui DERREN
BROWN, fii pregătit să vezi
cum imposibilul devine
posibil. Celebrul magician
stăpânește iluzia ca nimeni
altul, secretul măiestriei lui
fiind un amestec bine dozat de
magie, sugestie, psihologie,
indicații amăgitoare și artă a
spectacolului. Derren Brown a
știut din adolescență că va
deveni magician. Cariera sa a
început în anii studenției,
când a studiat iluzionismul și
hipnoza. Încă din acea
perioadă, a susținut numere
de prestidigitație în baruri și
restaurante. Astăzi, Derren
Brown este cel mai renumit
magician britanic. Cui nu-i
plac numerele de magie, acele
spectacole care n-au
concurență nici măcar în
industria cinematografică 3D?
Suntem, mai mult ca
niciodată, asaltați de așa-zise
miracole, fabricate cu ajutorul
tehnologiilor avansate. Iar
marea bătălie se dă la nivel
psihologic. Derren Brown, în
calitate de supererou care ne
ghidează printre capcanele
iluziei, demontează mituri și
ne revelează modalități prin
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ne demonstrează că mai
apropiați o impresie de
neuitat. Complicatele
mecanisme ale percepției,
memoriei și iluziei sunt redate
simplu și accesibil. Trucuri ale
minții este o lectură
folositoare, palpitantă și
amuzantă. „Trucuri ale minții
ni-l dezvăluie pe Derren
Brown ca pe un geniu
manipulator, fără ca acesta să
recurgă la fierturi magice sau
duhuri ale lămpii.“ —New
Statesman „Dacă vezi pe
cineva citind această carte,
ocolește-l cu grijă.“ —The
Guardian „Divulgă atât de
multe dintre secretele artei
sale… Sunt atâtea revelații,
atâtea lucruri incitante de pus
în practică.“ —Psychologies
Freud. În vremea lui și în a
noastră - Élisabeth
Roudinesco - 2019-01-01
După decenii de comentarii
apologetice, dublate de aprige
denunțări, am ajuns astăzi să
nu mai știm prea bine cine a
fost cu adevărat Sigmund
Freud. Profitând de scoaterea
la lumină, în anii din urmă, a
unor noi documente de
arhivă, dar și a unor scrisori
inedite, Élisabeth Roudinesco
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care putem lăsa celor
există încă multe lucruri de
spus despre omul Freud,
precum și despre opera lui.
Fondatorul psihanalizei ne
este prezentat mai întâi de
toate ca acel vienez care a
trăit în plină Belle Époque,
cetățean al Imperiului AustroUngar, dar și moștenitor al
Iluminismului german și
iudaic. Pe de altă parte,
psihanaliza este creionată ca
fruct al unui demers colectiv,
al unui "cenaclu romantic", în
sânul căruia Freud a putut să
dea curs liber fascinației sale
pentru irațional și pentru
științele oculte,
transformându-și uneori
prietenii în inamici feroce și
jucând pe rând rolul de Faust
și Mefisto. Modern în
gândirea psihologică, dar
conservator în opiniile
politice, Freud ne este
înfățișat în toată umanitatea
sa: în mijlocul familiei sale,
înconjurat de colecțiile sale de
artă, de femei, de copii, dar și
de câini, un om orgolios, dar
în același timp ros de îndoieli
și pasiuni.
Freud. În vremea lui și în a
noastră - Élisabeth
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politice, Freud ne este
După decenii de comentarii
apologetice, dublate de aprige
denunțări, am ajuns astăzi să
nu mai știm prea bine cine a
fost cu adevărat Sigmund
Freud. Profitând de scoaterea
la lumină, în anii din urmă, a
unor noi documente de
arhivă, dar și a unor scrisori
inedite, Élisabeth Roudinesco
ne demonstrează că mai
există încă multe lucruri de
spus despre omul Freud,
precum și despre opera lui.
Fondatorul psihanalizei ne
este prezentat mai întâi de
toate ca acel vienez care a
trăit în plină Belle Époque,
cetățean al Imperiului AustroUngar, dar și moștenitor al
Iluminismului german și
iudaic. Pe de altă parte,
psihanaliza este creionată ca
fruct al unui demers colectiv,
al unui "cenaclu romantic", în
sânul căruia Freud a putut să
dea curs liber fascinației sale
pentru irațional și pentru
științele oculte,
transformându-și uneori
prietenii în inamici feroce și
jucând pe rând rolul de Faust
și Mefisto. Modern în
gândirea psihologică, dar
conservator în opiniile
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Roudinesco - 2019-01-01
înfățișat în toată umanitatea
sa: în mijlocul familiei sale,
înconjurat de colecțiile sale de
artă, de femei, de copii, dar și
de câini, un om orgolios, dar
în același timp ros de îndoieli
și pasiuni.
Psihologia colectivă şi
analiza eului - Sigmund
Freud - 2016
Psihologia colectivă şi
analiza eului - Sigmund
Freud - 2016
Atacul PSI - Ovidiu-Dragoș
Argeșanu Cunoaşterea înseamnă putere,
iar puterea corupe. Magia a
început să se practice la nivel
politic, în sport, în afaceri,
medicină, armată şi spionaj.
Aproape nu este domeniu în
care cunoaşterea esoterică să
nu aibă aplicaţii. În ce măsură
aceste lucruri sunt adevărate,
care sunt principiile care stau
la baza acţiunii lor, cum sunt
aplicate în viaţa de zi cu zi, în
terapiile alternative, asta îşi
propune lucrarea de faţă, ca o
concretizare a experienţei de
optsprezece ani în care
autorul a studiat ortodoxia,
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Unchecked, it can cause
poporului român.
Atacul PSI - Ovidiu-Dragoș
Argeșanu Cunoaşterea înseamnă putere,
iar puterea corupe. Magia a
început să se practice la nivel
politic, în sport, în afaceri,
medicină, armată şi spionaj.
Aproape nu este domeniu în
care cunoaşterea esoterică să
nu aibă aplicaţii. În ce măsură
aceste lucruri sunt adevărate,
care sunt principiile care stau
la baza acţiunii lor, cum sunt
aplicate în viaţa de zi cu zi, în
terapiile alternative, asta îşi
propune lucrarea de faţă, ca o
concretizare a experienţei de
optsprezece ani în care
autorul a studiat ortodoxia,
artele marţiale, Reiki şi magia
poporului român.
How To Control Your Anger
Before It Controls You Albert Ellis - 2016-04-26
Don't let anger harm your
health, career, and
relationships: “No
individual—not even Freud
himself—has had a greater
impact on modern
psychotherapy.” —Psychology
Today Anger is universal.
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artele marţiale, Reiki şi magia
lasting damage in our lives:
wrecked relationships, lost
jobs, even serious disease. Yet
in these increasingly stressful
times, all of us have acted in
anger—and often wished we
hadn't. Is there a way that
really works to solve problems
and assert ourselves without
being angry? The answer is a
resounding yes, if you follow
the breakthrough steps of
Rational Emotive Behavior
Therapy (REBT). This proven
approach, developed by
world-renowned
psychotherapist Dr. Albert
Ellis, has withstood the test of
time, helping countless people
deal effectively with
emotional problems. Using
easy-to-master instructions
and exercises, this classic
book will show you how to
apply REBT techniques to
understand the roots and
nature of your anger, and take
control of and reduce angry
reactions. Here you will
discover: The rational and
irrational aspects of anger
Special insights into your selfangering beliefs How to think,
feel, and act your way out of
anger How to relax How to
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psychotherapist Dr. Albert
anger . . and much more that
will help you challenge and
eliminate the anger that can
frustrate success and
happiness at home, at work,
anywhere.
How To Control Your Anger
Before It Controls You Albert Ellis - 2016-04-26
Don't let anger harm your
health, career, and
relationships: “No
individual—not even Freud
himself—has had a greater
impact on modern
psychotherapy.” —Psychology
Today Anger is universal.
Unchecked, it can cause
lasting damage in our lives:
wrecked relationships, lost
jobs, even serious disease. Yet
in these increasingly stressful
times, all of us have acted in
anger—and often wished we
hadn't. Is there a way that
really works to solve problems
and assert ourselves without
being angry? The answer is a
resounding yes, if you follow
the breakthrough steps of
Rational Emotive Behavior
Therapy (REBT). This proven
approach, developed by
world-renowned
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accept yourself with your
Ellis, has withstood the test of
time, helping countless people
deal effectively with
emotional problems. Using
easy-to-master instructions
and exercises, this classic
book will show you how to
apply REBT techniques to
understand the roots and
nature of your anger, and take
control of and reduce angry
reactions. Here you will
discover: The rational and
irrational aspects of anger
Special insights into your selfangering beliefs How to think,
feel, and act your way out of
anger How to relax How to
accept yourself with your
anger . . and much more that
will help you challenge and
eliminate the anger that can
frustrate success and
happiness at home, at work,
anywhere.
The Food Mood Connection
- Dr Uma Naidoo - 2020-09-10
Did you know that blueberries
can help you cope with the
after-effects of trauma? That
salami can cause depression,
or that boosting Vitamin D
intake can help treat anxiety?
When it comes to diet, most
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- Dr Uma Naidoo - 2020-09-10
weight loss, fitness, cardiac
health, and longevity. But
what we eat affects more than
our bodies; it also affects our
brains. And recent studies
have shown that diet can have
a profound impact on mental
health conditions ranging
from ADHD to depression,
anxiety, sleep disorders, OCD,
dementia and beyond. Dr.
Uma Naidoo is a boardcertified psychiatrist,
nutrition specialist, and
professionally trained chef. In
The Food-Mood Connection,
she draws on cutting-edge
research to explain the many
ways in which food
contributes to our mental
health, and shows how a
sound diet can help treat and
prevent a wide range of
psychological and cognitive
health issues. Packed with
fascinating science,
actionable nutritional
recommendations, and
delicious, brain-healthy
recipes, The Food-Mood
Connection is the go-to guide
to optimizing your mental
health with food.
The Food Mood Connection
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people's concerns involve
Did you know that blueberries
can help you cope with the
after-effects of trauma? That
salami can cause depression,
or that boosting Vitamin D
intake can help treat anxiety?
When it comes to diet, most
people's concerns involve
weight loss, fitness, cardiac
health, and longevity. But
what we eat affects more than
our bodies; it also affects our
brains. And recent studies
have shown that diet can have
a profound impact on mental
health conditions ranging
from ADHD to depression,
anxiety, sleep disorders, OCD,
dementia and beyond. Dr.
Uma Naidoo is a boardcertified psychiatrist,
nutrition specialist, and
professionally trained chef. In
The Food-Mood Connection,
she draws on cutting-edge
research to explain the many
ways in which food
contributes to our mental
health, and shows how a
sound diet can help treat and
prevent a wide range of
psychological and cognitive
health issues. Packed with
fascinating science,
actionable nutritional
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resortul unei vieți altruiste.
delicious, brain-healthy
recipes, The Food-Mood
Connection is the go-to guide
to optimizing your mental
health with food.
Bibliografia nati̦onală
română - - 2004
Bibliografia nati̦onală
română - - 2004
Împotriva empatiei - Paul
Bloom Paul Bloom este un renumit
cercetător în domeniul
științelor cognitive. A publicat
numeroase studii în care a
încercat să afle cum
funcționează moralitatea de la
stadiul copilăriei până la
maturitate. În această carte,
autorul demonstrează că
empatia este o piedică în
calea moralității. Pentru
studiul de față se bazează pe
exemple istorice, pe exemple
personale, pe studiile altor
colegi psihologi, astfel încât
reușește să construiască o
imagine complexă a felului în
care empatia te poate
influența în mod negativ.
Empatia ne motivează să fim
mai buni. Empatia este
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recommendations, and
Empatia ne inspiră să dăruim,
să ne punem în pielea
celorlalți, să le simțim
suferința. Stop! Ce ai zice
dacă ai afla că, din contră,
empatia nu face nimic din
toate cele enumerate mai sus?
Te intrigă, într-adevăr, dacă-ți
spune cineva că, nu, nu e bine
să empatizezi. Totuși,
Împotriva empatiei exact
despre asta îți va vorbi –
despre felul în care empatia
este mai degrabă ceva
negativ. Da, poate că vei fi
tentat să te opui, însă Paul
Bloom îți va dovedi că ipoteza
pe care o propune cartea lui
este cât se poate de validă. Îți
va oferi argumente, dovezi și
exemple care să te ajute să
înțelegi de ce e bine să fii
împotriva empatiei. De la
scena politică la viața privată,
de la războaiele mondiale
până la relația deficitară cu
frații, părinții sau copiii tăi,
vei vedea că există numeroase
situații în care, deși ai crezut
că empatia este cea care face
lumea mai bună, dimpotrivă,
lucrurile stau invers. Deschide
cartea și ai răbdare,
urmărește direcția arătată de
autor, acceptă să mergi
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domeniile filozofiei și
care ți-l propune și vei
înțelege astfel de ce empatia
nu este resortul unei lumi mai
bune, așa cum poate ai crezut
mereu. PAUL BLOOM s-a
născut la 24 decembrie 1963,
într-o familie canadiană cu
origini evreiești. A absolvit
magna cum laude psihologia,
la McGill University, apoi a
devenit doctor în psihologie
cognitivă, după cursurile
urmate la Massachusetts
Institute of Technology. Este
căsătorit cu Karen Wynn, și ea
cercetător în domeniul
psihologiei, și au împreună
doi fii. Între 1990 și 1999,
Paul Bloom a predat
psihologia la Universitatea din
Arizona, iar din 1999 este
profesor de psihologie și
științe cognitive la Yale
University. Cercetările sale
explorează modul în care
copiii și adulții înțeleg lumea
fizică și socială, punând
accent mai ales pe limbaj,
moralitate, religie, ficțiune și
artă. În 2002, Societatea de
Filozofie și Psihologie din SUA
i-a oferit autorului
prestigiosul Premiu Shanton,
pentru merite deosebite în
cercetări interdisciplinare, în
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împreună cu el pe drumul pe
psihologiei. Au urmat, în
2004, Premiul Lex Hixon,
pentru predarea excelentă la
Yale a științelor cognitive, iar
în 2017, Premiul Klaus J.
Jacobs Research, pentru
cercetările asupra modului în
care copiii își dezvoltă
sentimentul de moralitate.
Paul Bloom este autor a cinci
cărți și editor sau coautor al
altor trei. Cele mai populare
articole ale sale au apărut în
publicații prestigioase ca The
New York Times, The
Guardian, The American
Scientist, iar textul publicat în
The Atlantic – „Is God an
Accident?“ („Dumnezeu este o
întâmplare?“) – i-a fost inclus
în The Best American Science
Writing, 2006.
Împotriva empatiei - Paul
Bloom Paul Bloom este un renumit
cercetător în domeniul
științelor cognitive. A publicat
numeroase studii în care a
încercat să afle cum
funcționează moralitatea de la
stadiul copilăriei până la
maturitate. În această carte,
autorul demonstrează că
empatia este o piedică în
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de la războaiele mondiale
studiul de față se bazează pe
exemple istorice, pe exemple
personale, pe studiile altor
colegi psihologi, astfel încât
reușește să construiască o
imagine complexă a felului în
care empatia te poate
influența în mod negativ.
Empatia ne motivează să fim
mai buni. Empatia este
resortul unei vieți altruiste.
Empatia ne inspiră să dăruim,
să ne punem în pielea
celorlalți, să le simțim
suferința. Stop! Ce ai zice
dacă ai afla că, din contră,
empatia nu face nimic din
toate cele enumerate mai sus?
Te intrigă, într-adevăr, dacă-ți
spune cineva că, nu, nu e bine
să empatizezi. Totuși,
Împotriva empatiei exact
despre asta îți va vorbi –
despre felul în care empatia
este mai degrabă ceva
negativ. Da, poate că vei fi
tentat să te opui, însă Paul
Bloom îți va dovedi că ipoteza
pe care o propune cartea lui
este cât se poate de validă. Îți
va oferi argumente, dovezi și
exemple care să te ajute să
înțelegi de ce e bine să fii
împotriva empatiei. De la
scena politică la viața privată,
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calea moralității. Pentru
până la relația deficitară cu
frații, părinții sau copiii tăi,
vei vedea că există numeroase
situații în care, deși ai crezut
că empatia este cea care face
lumea mai bună, dimpotrivă,
lucrurile stau invers. Deschide
cartea și ai răbdare,
urmărește direcția arătată de
autor, acceptă să mergi
împreună cu el pe drumul pe
care ți-l propune și vei
înțelege astfel de ce empatia
nu este resortul unei lumi mai
bune, așa cum poate ai crezut
mereu. PAUL BLOOM s-a
născut la 24 decembrie 1963,
într-o familie canadiană cu
origini evreiești. A absolvit
magna cum laude psihologia,
la McGill University, apoi a
devenit doctor în psihologie
cognitivă, după cursurile
urmate la Massachusetts
Institute of Technology. Este
căsătorit cu Karen Wynn, și ea
cercetător în domeniul
psihologiei, și au împreună
doi fii. Între 1990 și 1999,
Paul Bloom a predat
psihologia la Universitatea din
Arizona, iar din 1999 este
profesor de psihologie și
științe cognitive la Yale
University. Cercetările sale
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noilor mişcări religioase:
copiii și adulții înțeleg lumea
fizică și socială, punând
accent mai ales pe limbaj,
moralitate, religie, ficțiune și
artă. În 2002, Societatea de
Filozofie și Psihologie din SUA
i-a oferit autorului
prestigiosul Premiu Shanton,
pentru merite deosebite în
cercetări interdisciplinare, în
domeniile filozofiei și
psihologiei. Au urmat, în
2004, Premiul Lex Hixon,
pentru predarea excelentă la
Yale a științelor cognitive, iar
în 2017, Premiul Klaus J.
Jacobs Research, pentru
cercetările asupra modului în
care copiii își dezvoltă
sentimentul de moralitate.
Paul Bloom este autor a cinci
cărți și editor sau coautor al
altor trei. Cele mai populare
articole ale sale au apărut în
publicații prestigioase ca The
New York Times, The
Guardian, The American
Scientist, iar textul publicat în
The Atlantic – „Is God an
Accident?“ („Dumnezeu este o
întâmplare?“) – i-a fost inclus
în The Best American Science
Writing, 2006.
Convertirea în contextul
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explorează modul în care
spălarea creierului,
manipulare, influenţă
socială - Constantin Iulian
Damian - 2014-12-08
Aşa cum se ştie, începând cu
anii ’60 ai secolului trecut, în
Europa Occidentală, iar mai
apoi cu anii ’90, în Europa
Răsăriteană, au pătruns şi
proliferat tot felul de grupări
neoreligioase, al căror mesaj,
pe fondul unei secularizări tot
mai accentuate a lumii
creştine, a avut un impact
deosebit în special în rândul
tinerilor. La dezvoltarea şi
răspândirea acestora au
contribuit numeroase cauze,
particulare sau generale, dar
şi recursul noilor mişcări
religioase la diverse strategii,
metode şi mijloace mai mult
sau mai puţin convenţionale.
În acest context, s-a vorbit şi
s-a scris relativ mult despre
tehnici de „manipulare
mintală”, „spălarea
creierului” sau „programare
sectară” folosite de aceste
grupări pentru a-şi procura şi
păstra adepţii. La fel de mult
s-a vorbit şi s-a scris despre
lipsa de ştiinţificitate a unor
asemenea supoziţii. Prin
urmare, nu este deloc
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mintală”, „spălarea
analişti le-au plasat undeva
între mit şi realitate, unele
ţinând de sfera fabulaţiei,
altele confirmate ştiinţific.
(Prof. dr. pr. Nicolae
Achimescu)
Convertirea în contextul
noilor mişcări religioase:
spălarea creierului,
manipulare, influenţă
socială - Constantin Iulian
Damian - 2014-12-08
Aşa cum se ştie, începând cu
anii ’60 ai secolului trecut, în
Europa Occidentală, iar mai
apoi cu anii ’90, în Europa
Răsăriteană, au pătruns şi
proliferat tot felul de grupări
neoreligioase, al căror mesaj,
pe fondul unei secularizări tot
mai accentuate a lumii
creştine, a avut un impact
deosebit în special în rândul
tinerilor. La dezvoltarea şi
răspândirea acestora au
contribuit numeroase cauze,
particulare sau generale, dar
şi recursul noilor mişcări
religioase la diverse strategii,
metode şi mijloace mai mult
sau mai puţin convenţionale.
În acest context, s-a vorbit şi
s-a scris relativ mult despre
tehnici de „manipulare
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surprinzător faptul că unii
creierului” sau „programare
sectară” folosite de aceste
grupări pentru a-şi procura şi
păstra adepţii. La fel de mult
s-a vorbit şi s-a scris despre
lipsa de ştiinţificitate a unor
asemenea supoziţii. Prin
urmare, nu este deloc
surprinzător faptul că unii
analişti le-au plasat undeva
între mit şi realitate, unele
ţinând de sfera fabulaţiei,
altele confirmate ştiinţific.
(Prof. dr. pr. Nicolae
Achimescu)
Bibliografia Republicii
Socialiste România - - 1980
Bibliografia Republicii
Socialiste România - - 1980
The Voyage of the Space
Beagle - A. E. van Vogt 2008-07-08
A re-release of a golden-age
classic follows the episodic
adventures of a great space
ship that explores the far
reaches of the galaxy and
chronicles their encounters
with myriad alien beings,
including the Ix, who lay their
eggs in human bodies.
Reprint. 12,500 first printing.
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2019-04-24
The Voyage of the Space
Beagle - A. E. van Vogt 2008-07-08
A re-release of a golden-age
classic follows the episodic
adventures of a great space
ship that explores the far
reaches of the galaxy and
chronicles their encounters
with myriad alien beings,
including the Ix, who lay their
eggs in human bodies.
Reprint. 12,500 first printing.
The Complete Technique,
Theory and Scales
Compilation for Guitar Joseph Alexander 2019-04-24
This three book guitar
compilation is everything you
need to get ahead on
technique, theory and scales
for guitar. It includes three
best-selling books. Complete
Technique for Modern Guitar,
The Practical Guide to
Modern Music Theory for
Guitarists, and Guitar Scales
in Context
The Complete Technique,
Theory and Scales
Compilation for Guitar Joseph Alexander -
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This three book guitar
compilation is everything you
need to get ahead on
technique, theory and scales
for guitar. It includes three
best-selling books. Complete
Technique for Modern Guitar,
The Practical Guide to
Modern Music Theory for
Guitarists, and Guitar Scales
in Context
Balanța - Ion Băieșu - 1990
Balanța - Ion Băieșu - 1990
Jurnalismul si comunicarea
in epoca Noilor Media Tanase Tasente - 2014-02-01
Volumul de fata reprezinta o
colectie de cercetari stiintifice
publicate in reviste cotate
international, realizate de
doctoranzii in Stiintele
Comunicarii, Tasente Tanase
si Ciacu Nicoleta, studii care
au fost realizate in perioada
2011-2013. Totodată, sunt
incluse si o serie de studii
realizate in colaborare cu
lectorii universitari: Mihaela
Sandu si Cristina AritonGelan. Autorii isi propun prin
aceasta lucrare sa umple un
gol editorial in ceea ce
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directi ai noului trend
in societatea romaneasca.
Realitatea tehnologica, mereu
schimbatoare face dificil
demersul realizarii unor
lucrari stiintifice care sa
analizeze impactul noilor
media in randul societatii.
Lucrari dedicate acestui
fenomen sunt extrem de
putine atat in Romania cat si
in lume, insă regasim o
multitudine de articole
stiintifice care prezinta din
diferite unghiuri, aspecte ale
utilizarii noilor media in
comunicare, politica,
jurnalism, economie etc. Prin
urmare, cartea cuprinde o
serie de cercetari pe un
domeniu destul de putin
explorat in Romania: impactul
noilor media asupra stiintelor
comunicarii. Mediul online a
cunoscut in ultimii ani o
evolutie desoebit de
spectaculoasa la nivel
mondial. Astfel, toate
mijloacele de comunicare in
masa au fost nevoite sa se
racordeze la noile mijloace
tehnologice pentru a putea
ramane pe piata. Atat
institutiile media, partidele
politice cat si cetatenii
obisnuiti au fost beneficiarii
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priveste impactul noilor media
comunicational astfel incat a
devenit necesara studierea
mecanismelor dfe functionare
ale noilor media. Lucrarea
este structurata in trei
capitole. Primul capitol este
dedicat unor cercetari care
analizeaza interferentele
dintre noile media si vechile
media, proces care a dat
nastere unui nou tip de
jurnalism precum si rolul pe
care l-a jucat Social Media in
sustinerea mass-media
traditionale. Capitolul al
doilea subliniaza importanta
retelei sociale Facebook in
comunicarea interpersonala,
promovarea imaginii
personale si efectele pe care
le are asupra managementului
reputatiei sociale. Cel de al
treilea capitol se
concentreaza asupra
comunicarii politice prin
Social Media, iar ca studii de
caz ne-am raportat la
partidele parlamentare din
Romania din sesiunea
parlamentara 2008-2012.
Cercetarile fac referire la
modul in care aceste partide
utilizeaza web-site-urile si
uneltele de interactiune
sociala pentru a promova
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rezultatelor obtinute. Studiile
partidului catre electorat
precum si mijloacele de
administrare si gestionare a
feedback-ului primit de la
acesta. Ca obiecte de studiu
am analizat website-urile si
toate elementele social media
dfolosite, inclusiv paginile de
Facebook si canalele de
Youtube ale partidelor
politice. Noile media si
retelele sociale exercita in
prezent o fascinatie foarte
mare in randul tuturor
categoriilor de public.
Intotdeauna noutatea si
inovatia permanenta au
reprezentat elemente de
atractie iar noile media sunt
utilizate tocmai pentru
aceasta particularitate.
Lucrarea se adreseaza atat
studentilor de la specializarile
de Jurnalism, Comunicare
Sociala si Relatii Publice sau
Stiinte Politice, cat si
specialistilor carev sunt in
permanenta cautare de
informatii actuale cu privire la
impactul noilor media asupra
societatii. Rezultatele
cercetarilor cuprinse in acest
volum nu pot fi generalizate
iar autorii nu au pretentii de
exhaustivitate asupra
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mesajul politic si imaginea
surprind doar modul in care sau utilizat instrumentele
noilor media in jurnalism,
comunicare sau politica in
prima etapa de expansiune a
acestora. Cu siguranta noile
cercetari in domeniu vor
aborda noi aspecte ale
utilizarii social media iar
rezultatele din acest volum
vor fi in cativa ani cosniderate
istorie.
Jurnalismul si comunicarea
in epoca Noilor Media Tanase Tasente - 2014-02-01
Volumul de fata reprezinta o
colectie de cercetari stiintifice
publicate in reviste cotate
international, realizate de
doctoranzii in Stiintele
Comunicarii, Tasente Tanase
si Ciacu Nicoleta, studii care
au fost realizate in perioada
2011-2013. Totodată, sunt
incluse si o serie de studii
realizate in colaborare cu
lectorii universitari: Mihaela
Sandu si Cristina AritonGelan. Autorii isi propun prin
aceasta lucrare sa umple un
gol editorial in ceea ce
priveste impactul noilor media
in societatea romaneasca.
Realitatea tehnologica, mereu
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mecanismelor dfe functionare
demersul realizarii unor
lucrari stiintifice care sa
analizeze impactul noilor
media in randul societatii.
Lucrari dedicate acestui
fenomen sunt extrem de
putine atat in Romania cat si
in lume, insă regasim o
multitudine de articole
stiintifice care prezinta din
diferite unghiuri, aspecte ale
utilizarii noilor media in
comunicare, politica,
jurnalism, economie etc. Prin
urmare, cartea cuprinde o
serie de cercetari pe un
domeniu destul de putin
explorat in Romania: impactul
noilor media asupra stiintelor
comunicarii. Mediul online a
cunoscut in ultimii ani o
evolutie desoebit de
spectaculoasa la nivel
mondial. Astfel, toate
mijloacele de comunicare in
masa au fost nevoite sa se
racordeze la noile mijloace
tehnologice pentru a putea
ramane pe piata. Atat
institutiile media, partidele
politice cat si cetatenii
obisnuiti au fost beneficiarii
directi ai noului trend
comunicational astfel incat a
devenit necesara studierea
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schimbatoare face dificil
ale noilor media. Lucrarea
este structurata in trei
capitole. Primul capitol este
dedicat unor cercetari care
analizeaza interferentele
dintre noile media si vechile
media, proces care a dat
nastere unui nou tip de
jurnalism precum si rolul pe
care l-a jucat Social Media in
sustinerea mass-media
traditionale. Capitolul al
doilea subliniaza importanta
retelei sociale Facebook in
comunicarea interpersonala,
promovarea imaginii
personale si efectele pe care
le are asupra managementului
reputatiei sociale. Cel de al
treilea capitol se
concentreaza asupra
comunicarii politice prin
Social Media, iar ca studii de
caz ne-am raportat la
partidele parlamentare din
Romania din sesiunea
parlamentara 2008-2012.
Cercetarile fac referire la
modul in care aceste partide
utilizeaza web-site-urile si
uneltele de interactiune
sociala pentru a promova
mesajul politic si imaginea
partidului catre electorat
precum si mijloacele de
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noilor media in jurnalism,
feedback-ului primit de la
acesta. Ca obiecte de studiu
am analizat website-urile si
toate elementele social media
dfolosite, inclusiv paginile de
Facebook si canalele de
Youtube ale partidelor
politice. Noile media si
retelele sociale exercita in
prezent o fascinatie foarte
mare in randul tuturor
categoriilor de public.
Intotdeauna noutatea si
inovatia permanenta au
reprezentat elemente de
atractie iar noile media sunt
utilizate tocmai pentru
aceasta particularitate.
Lucrarea se adreseaza atat
studentilor de la specializarile
de Jurnalism, Comunicare
Sociala si Relatii Publice sau
Stiinte Politice, cat si
specialistilor carev sunt in
permanenta cautare de
informatii actuale cu privire la
impactul noilor media asupra
societatii. Rezultatele
cercetarilor cuprinse in acest
volum nu pot fi generalizate
iar autorii nu au pretentii de
exhaustivitate asupra
rezultatelor obtinute. Studiile
surprind doar modul in care sau utilizat instrumentele
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administrare si gestionare a
comunicare sau politica in
prima etapa de expansiune a
acestora. Cu siguranta noile
cercetari in domeniu vor
aborda noi aspecte ale
utilizarii social media iar
rezultatele din acest volum
vor fi in cativa ani cosniderate
istorie.
The Essence of Jung's
Psychology and Tibetan
Buddhism - Radmila
Moacanin - 2012-05-22
The Essence of Jung's
Psychology and Tibetan
Buddhism cuts to the heart of
two very different yet
remarkably similar traditions.
The author touches on many
of their major ideas: the
collective unconscious and
karma, archetypes and
deities, the analyst and the
spiritual friend, and
mandalas. Within Tibetan
Buddhism she focuses on
tantra and relates its
emphasis on spiritual
transformation, also a major
concern of Jung. This
expanded edition includes
new material on the
integration of the two
traditions, and the importance
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of a 20th century giant, and it
today's unsteady world.
The Essence of Jung's
Psychology and Tibetan
Buddhism - Radmila
Moacanin - 2012-05-22
The Essence of Jung's
Psychology and Tibetan
Buddhism cuts to the heart of
two very different yet
remarkably similar traditions.
The author touches on many
of their major ideas: the
collective unconscious and
karma, archetypes and
deities, the analyst and the
spiritual friend, and
mandalas. Within Tibetan
Buddhism she focuses on
tantra and relates its
emphasis on spiritual
transformation, also a major
concern of Jung. This
expanded edition includes
new material on the
integration of the two
traditions, and the importance
of these paths of the heart in
today's unsteady world.
Milton H Erickson - Jeffrey
K Zeig - 1999-09-14
`Zeig and Munion have
provided us with a lucid
insight into the life and work
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of these paths of the heart in
is a book ful of human warmth
and humour. I congratulate
you who still have the
adventure of exploring Milton
H Erickson's story ahead of
you' - Hypnos `This new
offering on Erickson does not
set out to uncover new
ground, but more to introduce
one to Erickson (and the cases
are so extraoridinary they are
worth repeating anyway). It
does this in a number of easy
to read sections, that gives a
coherence, but the structure
seems to filter out some of the
magic of Erickson's
uncommon mind' - New
Therapist `This book is an
easily accessible primer for
those who are new
Milton H Erickson - Jeffrey
K Zeig - 1999-09-14
`Zeig and Munion have
provided us with a lucid
insight into the life and work
of a 20th century giant, and it
is a book ful of human warmth
and humour. I congratulate
you who still have the
adventure of exploring Milton
H Erickson's story ahead of
you' - Hypnos `This new
offering on Erickson does not
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of hypnosis and
ground, but more to introduce
one to Erickson (and the cases
are so extraoridinary they are
worth repeating anyway). It
does this in a number of easy
to read sections, that gives a
coherence, but the structure
seems to filter out some of the
magic of Erickson's
uncommon mind' - New
Therapist `This book is an
easily accessible primer for
those who are new
The Art of Hypnosis - Third
Edition - C Roy Hunter 2010-05-30
Crown House is pleased to
announce the publication of
the third edition of The Art of
Hypnosis: Mastering Basic
Techniques by Roy Hunter.
This updated third edition
includes a new introduction
by Conrad Adams PhD
together with a revised
Chapter 1. Roy Hunter is an
expert in the field of hypnosis.
He was specially selected to
carry on the work of the
'Grand Master of
Hypnotherapy', the late
Charles Tebbetts, who was a
master teacher and
contributor to the art/science
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set out to uncover new
hypnotherapy. This book is
based upon the training
course of Tebbetts, which has
been updated by Roy Hunter.
Tebbetts' training has formed
the basis of a large number of
hypnotherapy courses taught
in America and Europe. The
Art of Hypnosis is well-written
and easy to read and
understand, even for the
novice. In-depth and practical
information is given on how to
achieve maximum results in a
hypnotic session by phrasing
suggestions properly and by
using various techniques to
determine which approach is
best for each individual client.
The Art of Hypnosis - Third
Edition - C Roy Hunter 2010-05-30
Crown House is pleased to
announce the publication of
the third edition of The Art of
Hypnosis: Mastering Basic
Techniques by Roy Hunter.
This updated third edition
includes a new introduction
by Conrad Adams PhD
together with a revised
Chapter 1. Roy Hunter is an
expert in the field of hypnosis.
He was specially selected to
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publications@publicdomain.or
'Grand Master of
Hypnotherapy', the late
Charles Tebbetts, who was a
master teacher and
contributor to the art/science
of hypnosis and
hypnotherapy. This book is
based upon the training
course of Tebbetts, which has
been updated by Roy Hunter.
Tebbetts' training has formed
the basis of a large number of
hypnotherapy courses taught
in America and Europe. The
Art of Hypnosis is well-written
and easy to read and
understand, even for the
novice. In-depth and practical
information is given on how to
achieve maximum results in a
hypnotic session by phrasing
suggestions properly and by
using various techniques to
determine which approach is
best for each individual client.
La Suggestibilite - Alfred
Binet - 2015-12-17
Notice: This Book is published
by Historical Books Limited
(www.publicdomain.org.uk) as
a Public Domain Book, if you
have any inquiries, requests
or need any help you can just
send an email to
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carry on the work of the
g.uk This book is found as a
public domain and free book
based on various online
catalogs, if you think there
are any problems regard
copyright issues please
contact us immediately via
DMCA@publicdomain.org.uk
La Suggestibilite - Alfred
Binet - 2015-12-17
Notice: This Book is published
by Historical Books Limited
(www.publicdomain.org.uk) as
a Public Domain Book, if you
have any inquiries, requests
or need any help you can just
send an email to
publications@publicdomain.or
g.uk This book is found as a
public domain and free book
based on various online
catalogs, if you think there
are any problems regard
copyright issues please
contact us immediately via
DMCA@publicdomain.org.uk
Revista de filosofie - - 1961
Revista de filosofie - - 1961
The Serial Killer Files - Paul
Simpson - 2017-05-18
There are many myths about
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apprehended, or the method
dysfunctional loners; all white
males; only motivated by sex;
that they all travel and
operate across a wide area;
cannot stop killing; are all
insane, or evil geniuses; and
that they all want to get
caught. Of course, there are
some serial killers who fit into
these categories, but the
married Green River Killer
was not a dysfunctional loner;
there are plenty of female and
non-Caucasian serial killers;
Dr Harold Shipman was
certainly not motivated by
sex; many serial killings (such
as the Ipswich prostitute
murders carried out by Steve
Wright) happen within a
confined area; the 'BTK
Killer', Dennis Rader, stopped
killing in 1991, but wasn't
caught until fourteen years
later. Many serial killers may
have a low animal cunning, or
be 'street smart', but few of
them are Mensa-level
geniuses. Each of the thirty
cases covered here is unusual
in some respect, perhaps in
the way in which the killer
carried out their crimes, the
choice of victims, the way in
which they were
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serial killers: that they are all
of their execution. The cases
are presented alphabetically
by country - from Australia via
Colombia, Great Britain,
Indonesia, Iran, South Africa
and elsewhere to the United
States - and then
chronologically. They come
from across history and from
all over the world. The author
has gone back as far as
possible to contemporary
source material - newspaper
accounts, trial evidence,
interviews with perpetrators
or survivors - rather than rely
on the increasingly blurred
truth to be found online and
in far too many collections.
The Serial Killer Files - Paul
Simpson - 2017-05-18
There are many myths about
serial killers: that they are all
dysfunctional loners; all white
males; only motivated by sex;
that they all travel and
operate across a wide area;
cannot stop killing; are all
insane, or evil geniuses; and
that they all want to get
caught. Of course, there are
some serial killers who fit into
these categories, but the
married Green River Killer
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there are plenty of female and
non-Caucasian serial killers;
Dr Harold Shipman was
certainly not motivated by
sex; many serial killings (such
as the Ipswich prostitute
murders carried out by Steve
Wright) happen within a
confined area; the 'BTK
Killer', Dennis Rader, stopped
killing in 1991, but wasn't
caught until
possible
to contemporary
fourteen years
later. Many serial killers may
have a low animal cunning, or
be 'street smart', but few of
them are Mensa-level
geniuses. Each of the thirty
cases covered here is unusual
in some respect, perhaps in
the way in which the killer
carried out their crimes, the
choice of victims, the way in
which they were
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was not a dysfunctional
loner;
apprehended,
or the method
of their execution. The cases
are presented alphabetically
by country - from Australia via
Colombia, Great Britain,
Indonesia, Iran, South Africa
and elsewhere to the United
States - and then
chronologically. They come
from across history and from
all over the world. The author
has gone back as far as
source material - newspaper
accounts, trial evidence,
interviews with perpetrators
or survivors - rather than rely
on the increasingly blurred
truth to be found online and
in far too many collections.
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