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COLECŢIA PSIHOLOGIE - PSIHOTERAPIE 
 

Tratat de psihologie jungiană 
Renos K. Papadopoulos 
Traducere din engleză de Lavinia Ţânculescu, 
Ştefania Gubavu şi Mirela Foghianu 
 
 
După publicarea a peste 20 de volume din operele lui 
C. G. Jung, inclusiv a fascinantei sale călătorii 
interioare ilustrată în Cartea Roşie, Editura Trei vă 
propune o sinteză adusă la zi a principalelor teme ale 
psihologiei analitice sau tangenţiale acesteia: 
arhetipurile, umbra, anima/animus, procesul de 
individuaţie, imaginaţia activă, alchimia, religia –– 
pentru a cita doar câteva dintre ele. Tratatul de 
psihologie jungiană a luat fiinţă din necesitatea de a 
sistematiza vasta literatură din acest domeniu ce 
cunoaşte o înflorire spectaculoasă începând cu anii 
1980, plasând-o în contextul operei originale jungiene. Fiecare capitol este structurat într-
un mod relativ similar, urmând o anumită temă de la apariţia ei în opera lui Jung şi până 
la noile sale dezvoltări radiale, pentru a facilita studiul şi înţelegerea. 
Tratatul reuneşte lucrări semnate de analişti jungieni de renume, printre care Anthony 
Stevens, Verena Kast, John Beebe, Andrew Samuels, Murray Stein, Joan Chodorow, 
Stanton Marlan. Stilul clar şi concis, numeroasele citate ce vin în sprijinul celor afirmate 
şi erudiţia autorilor dau o valoare inestimabilă acestui Tratat pentru studenţii şi 
specialiştii psihologiei analitice. Totodată, el este o lectură interesantă şi incitantă pentru 
oamenii de cultură din diferite alte domenii. 
 
Renos Papadopoulos este profesor la Centrul pentru studii psihanalitice al Universităţii 
din Essex şi analist jungian, supervizor şi formator, cu practică privată în Londra. 
 



 

Mindfulness în psihoterapie 
Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. 
Fulton 
Traducere din engleză de Cătălina Petria 
 

Practicile de meditaţie orientală, printre care se 
numără şi mindfulness, îşi fac tot mai mult simţită 
prezenţa în psihoterapia occidentală. Dacă la început 
specialiştii manifestau reticenţă faţă de importul 
dintr-o cultură atât de diferită de a noastră, studiile 
recente asupra rezultatelor şi cercetările din 
neuroştiinţe i-au dovedit din plin eficienţa în cadrul 
psihoterapeutic şi în afara sa, odată ce tehnicile sunt 
învăţate şi exersate de clienţi. 
Volumul de faţă, aflat la a doua ediţie în limba 
engleză, prezintă proceduri clare de implementare a tehnicilor de mindfulness în 
psihoterapie şi de transmitere a lor către clienţi care se confruntă cu depresia, anxietatea, 
durerea cronică, adicţiile şi nu numai. De asemenea, este adus în lumină modul în care 
mindfulness-ul poate creşte acceptarea şi empatia în relaţia terapeutică. Scrisă într-o 
manieră coerentă, deşi rodul contribuţiei mai multor specialişti, cartea recurge la exemple 
de caz ilustrative şi la exerciţii practice, fiind un instrument deosebit de util 
psihoterapeuţilor din orice orientare, psihologilor clinicieni, consilierilor psihologici, 
studenţilor. 
 
Christopher K. Germer este psiholog clinician, specializat în psihoterapie orientată spre 
mindfulness şi compasiune. Susţine workshopuri şi prelegeri internaţionale pe aceste 
teme. 
 
Ronald D. Siegel este profesor-asistent de psihologie la Facultatea de Medicină Harvard. 
Ţine cursuri la nivel internaţional despre mindfulness şi psihoterapie şi despre relaţia 
minte–trup. 
 
Paul R. Fulton este psiholog clinician cu practică privată şi predă mindfulness în 
programul Mind the Moment al Universităţii Harvard. Are o experienţă de peste 40 de ani 
în psihologie şi meditaţie. 



COLECŢIA PSIHOLOGIE PRACTICĂ 
 
Cum să-ți controlezi anxietatea 
Ia tot ce e mai bun din griji, stres și temeri 
Bret A. Moore 
Traducere din engleză de Cătălina Petria 
 
Unul din patru români suferă la un moment dat de 
anxietate, aceasta fiind, de altfel, cea mai frecventă 
dintre tulburările psihice din țara noastră. Pentru cei 
care se confruntă cu stresul crescut, cu îngrijoarea, frica 
sau panica, autorul oferă o serie de sugestii pentru de a 
ține sub control anxietatea, chiar și fără ajutorul 
medicației sau psihoterapiei. După ce discută despre 
tiparele mentale care exacerbează temerile (gândirea în 
”alb-sau-negru”, ”catastrofizarea” etc.) și despre 
simptomele somatice ale panicii, autorul propune un 
larg evantai de tehnici pentru gestionarea anxietății: de 
la contestarea gândurile iraționale la meditația de tip 
”minfulness”, de la modificarea rutinelor cotidiene de somn și alimentație, la exercițiile 
fizice și de relaxare (imagerie), de la reorganizarea mediului la expunerea treptată la 
evenimentele înfricoșătoare. Cartea se adresează publicului larg, dar e un instrument util 
și pentru psihiatri, psihologi clinicieni și psihoterapeuți. 
 
Bret A. Moore, psiholog clinician american, este autorul unor cărți dedicate tulburărilor 
de anxietate, psihofarmacologiei și stresului posttraumatic. 
 
 
 
 



Depășirea de sine 
Invidia și gelozia ca șanse pentru dezvoltarea 
personală 
Verena Kast 
Traducere din germană de Radu-Gabriel Pârvu 
 
Când ne comparăm prea des cu ceilalți, când suntem 
însetați de posesii și faimă, înțepătura invidiei sau 
mușcătura geloziei ne va încerca inevitabil. Și, cum 
tinde să negăm sau să proiectăm asupra altora aceste 
sentimente, ele nu vor dispărea, ci ne vor ”roade” pe 
dinăuntru, diminuându-ne stima de sine. Reputata 
psihoterapeută jungiană Verena Kast demonstrează în ce 
fel, atunci când ne mințim și refuzăm să admitem aceste 
sentimente negative, pierdem șansa dezvoltării 
personale și ne cufundăm în ranchiună sau în false 
raționalizări ale neputințelor noastre. Devenind, în 
schimb, conștienți de invidia și gelozia ce ne pot bântui uneori, vom găsi căile spre a 
stăpâni aceste sentimente: fie ne vom angaja într-o competiție constructivă, fie ne vom 
asuma anumite limite și ne vom descoperi noi potențialități, prin care să ne diferențiem 
de ceilalți. Odată eliberați de sindromul ”caprei vecinului”, ni se va deschide calea 
sănătoasă spre noi relații, spre solidaritate, spre ”a fi” în loc de ”a avea”.   
 
Verena Kast este psihoterapeut și analist formator la Institutul ”C.G. Jung” din Zürich. 
De aceeași autoare, la Editura Trei: Umbra din noi și Fiicele tatălui, fii mamei.  
 



COLECȚIA PSIHOLOGIE PRACTICĂ PENTRU PĂRINȚI 
 
Copilul şi spiritualitatea 
Noua ştiinţă a parentajului pentru o viaţă împlinită şi 
sănătoasă 
Lisa Miller 
Traducere din limba engleză de Bogdan Boghiţoi 
 
 
Ce rol are spiritualitatea în viaţa copiilor? Când şi cum 
devine un copil spiritual? A fi spiritual este totuna cu a 
fi religios? Într-o lume în care dezvoltarea tinde să se 
axeze cu preponderenţă pe acumulare şi pe progresul 
tehnologic, spiritualitatea are de suferit. Dar iată că, 
dacă până acum ştiinţa şi spiritualitatea păreau a fi doi 
poli opuşi ai parcursului vieţii noastre, autoarea acestei 
cărţi reuşeşte să creeze punţi de legătură între ele, 
servindu-se de studii psihologice de ultimă oră şi de 
exemple elocvente pentru a arăta că acei copii care au o 
relaţie vie cu spiritualul au mai multe şanse de a deveni tineri şi adulţi sănătoşi. Astfel, 
comportamentele de risc la adolescenţă (abuzul de substanţe, angajarea în relaţii sexuale 
neprotejate şi înainte de vreme) sau simptomele depresive se reduc în proporţii majore. 
Cartea Lisei Miller, bestseller conform clasamentelor New York Times şi USA Today, 
poate schimba vieţi. Ea se adresează părinţilor şi tuturor celor preocupaţi de educaţia 
celor mici, precum şi celor interesaţi de dimensiunea spirituală a vieţii. 
 
Lisa Miller este profesor, cercetător şi psiholog clinician. A scris peste 85 de articole 
referitoare la spiritualitate şi psihologie în reviste de specialitate. 
 



Cum să-ți ajuți copilul la teme cu calm și fără stres 
Noël Janis-Norton 
Traducere din engleză de Iulia Dodu 
 
 
Fiecare părinte își dorește ca, încă din primii ani de 
școală, copilul lui să asimileze cât mai temeinic 
noțiunile și deprinderile care îi vor asigura un bun start 
în viață. Însă când vine vorba despre „temele pentru 
acasă”, tentațiile desenelor animate și jocurilor video, 
cantitatea uneori prea mare de exerciții și programul 
haotic al copilului transformă temele în corvoadă, nervi 
și plânsete. Bazându-se pe zeci de ani de predare și 
consiliere psihoeducațională, autoarea oferă părinților 
cele mai adecvate soluții pentru a-i ajuta pe copii să 
devină mai ordonați, mai implicați și mai autonomi în 
rezolvarea temelor școlare. Pornind de la o serie de 
tehnici psihologice („lauda descriptivă”, „ascultarea reflexivă”, „recompense și măsuri”), 
autoarea demonstrează, cu nenumărate exemple, cum stabilirea unui program constant și 
previzibil pentru teme (inclusiv în perioadele de vacanță) poate îmbunătăți nu doar 
deprinderile de citit, scriere și memorare, dar și motivația și încrederea în sine a copilului. 
Cartea se adresează părinților cu copii între 4 și 14 ani, precum și învățătorilor și 
profesorilor de gimnaziu. 
 
Noël Janis-Norton, învățătoare și psihopedagog cu peste 40 de ani experiență didactică 
în SUA și Anglia, este creatoarea metodei „Parentajul mai calm, mai uşor și mai fericit“. 
 



COLECŢIA PSIHOLOGIA PENTRU TOŢI 
 
Ce este nebunia? 
Darian Leader 
Traducere din engleză de Smaranda Nistor 
 
Nebunia fascinează şi îngrozeşte în aceeaşi măsură, 
oferindu-ne imaginea unui celuilalt complet diferit de 
noi. Dar ce marchează diferenţa dintre omul sănătos şi 
omul nebun? Poate deveni vreodată un om sănătos, 
nebun? 
Căutând să pătrundă dincolo de suprafaţă, dincolo de 
aparentele bizarerii de comportament ale nebunului, 
Darian Leader oferă simptomelor o nouă semnificaţie, 
capabilă să zguduie din temelii paradigma contemporană 
asupra bolii psihice. Teoria sa, prezentată într-un limbaj 
accesibil cititorului profan, este exemplificată prin 
reinterpretarea unor celebre cazuri clinice sau judiciare, 
precum Omul cu lupi. Ce este nebunia? se adresează 
deopotrivă specialiştilor şi publicului larg, reuşind să dea răspunsuri dar şi să lanseze 
întrebări. 
 
Ce ne facem cu insul care-şi vede liniştit de viaţă şi de familie, ani de-a rândul, până 
într-o bună zi când se duce la slujbă, îşi face impecabil datoria, după care iese într-un 
loc public, scoate o armă şi împuşcă un personaj cunoscut de toată lumea? În 
comportamentul lui nu se poate observa nimic anormal, până în clipa tragediei. Se prea 
poate să fi fost chiar un cetăţean-model, responsabil, respectabil şi cu un comportament 
liniştit. Dar, în clipele dinaintea actului său criminal, chiar se poate spune că n-ar fi fost 
nebun?– Darian Leader 
 
... nebunia nu va fi niciodată reductibilă la simptome exterioare, care atrag atenţia. 
Gândirea nu este văzută aici ca tulburată, ci urmând un gen de rigoare care, de fapt şi 
de drept, s-ar putea să nu fie de găsit la individul „sănătos”. Diagnosticul nu se poate 
pune pe baza unei clasificări a comportamentului exterior, ci numai ascultând ce are de 
spus persoana în cauză despre ce s-a întâmplat în viaţa ei, luând în serios poziţia pe care 
o adoptă în propriul discurs, logica pe care şi-a construit-o singură. - Darian Leader 
 
 
Darian Leader este profesor la Universitatea Roehampton, psihanalist, cu practică 
privată în Londra şi autorul a mai multor cărţi de succes. 
 
 
 
 
 



Cooperarea între sexe 
Despre femei, iubire și căsătorie. Antologie 
Alfred Adler 
Traducere din engleză de Vlad Vedeanu  
 
Alături de profesie și de relațiile sociale, întemeierea 
unei familii reprezintă, pentru Adler, una dintre cele trei 
mari sarcini ale unei vieți împlinite. Antologia de față 
reunește concepțiile adleriene asupra dinamicii 
sexualității, iubirii și mariajului, idei aflate în vădit 
contrast cu viziunea lui Freud. Căci, dacă pentru ultimul, 
personalitatea este determinată în esență de pulsiuni, în 
cazul lui Adler, adaptarea la lumea socială stă în centrul 
personalității în întregul ei. Pe lângă descifrarea 
”protestului viril”, temă crucială pentru înțelegerea 
feminismului, cartea face ample referiri la mecanismele 
specifice vieții de cuplu și la modul în care legăturile conjugale pot fi perturbate de 
educația sexuală inadecvată, de lupta pentru putere sau de atitudinile discordante față de 
sexualitate și familie. Scriitura clară și multiplele ilustrări de caz recomandă această 
antologie nu doar studenților și psihologilor practicieni, ci și publicului larg.  
 
”Adler a înțeles că oamenii sunt mai întâi de toate ființe sociale și, de aceea, a susținut 
că problemele și conflictele din cuplu nu reflectă patologii personale, ci reprezintă mai 
degrabă dificultăți la nivelul cooperării dintre parteneri. Adlerienii cred că abilitățile de 
care e nevoie pentru o relație sănătoasă pot fi învățate. Nimeni nu are în gene talentul 
bunei relaționări.” – Jon Carlson, coautorul cărții ”Mumia de la masa din sufragerie” 
 
 
”Erotismul nu este niciodată doar o pulsiune sexuală animalică. Este mai degrabă o 
parte înalt specializată a sentimentului social uman ce reflectă întreaga personalitate şi, 
astfel, şi nivelul conectării la viaţa socială şi pregătirea pentru o viaţă în doi.” – Alfred 
Adler  
 
Alfred Adler (1870–1937), medic şi psihoterapeut austriac, este fondatorul şcolii de 
psihologie individuală. Autor extrem de influent, Adler a publicat peste 300 de cărţi şi 
articole. În limba română au mai apărut la Editura Trei: Înţelegerea vieţii și Practica și 
teoria psihologiei individuale. 
 
 



COLECȚIE DE AUTOR 
 
Filosofia inconștientului 
Vasile Dem. Zamfirescu 
 
Așa cum filosofia tradițională s-a străduit să spună 
totul despre spirit din perspectiva conștientului, 
filosofia inconștientului abordează spiritul din 
perspectiva zonelor subliminale ale psihicului, mai 
superficiale sau mai profunde (inconștient personal, 
inconștient colectiv). Două îi sunt ideile structurante: 
„spiritul este impur“ și „există spirit inconștient“. 
Ambele pun în discuție două dintre axiomele 
filosofiei tradiționale, și anume „spiritul este pur“ și 
„conștiința este consubstanțială spiritului“. În măsura 
în care reconsideră spiritul dintr-o perspectivă unică, 
demersul meu regăsește vocația sistematică a 
filosofiei, fără a urmări realizarea ei integrală. 
Cititorul se întâlnește pe parcursul lecturii cu 
hermeneutica, estetica, filosofia religiei, etica, filosofia științei – toate regândite din 
perspectiva inconștientului. - Vasile Dem. Zamfirescu 
 
 
Dacă filosofia este spirit întors asupra spiritului (C. Noica), atunci problema posibilității 
unei filosofii a inconștientului poate fi reformulată în felul următor: se ocupă într-adevăr 
filosofia inconștientului de spirit? Dacă un astfel de demers, alimentat, în cazul prezentei 
cărți, de psihologiile abisale, ar reduce spiritul la regiunea sufletului, atunci faptul că s‑ar 
intitula pretențios „filosofia inconștientului“ nu i-ar schimba natura. Cu alte cuvinte, 
există în psihanaliză ca teorie a inconștientului pasaje care pot da seama nepsihologist de 
spirit, de acel noi din fiecare eu, sau măcar implicații care pot fi fructificate din această 
perspectivă? - V.D.Z. 
 
În „Orizont și stil“, prima secțiune a Trilogiei culturii, vom găsi aprecierile definitive ale 
lui Blaga asupra psihanalizei și vom putea urmări modul în care filosoful român înțelege 
să încorporeze în teoria sa asupra culturii elementele din psihanaliză pe care le consideră 
viabile. În același timp însă, Blaga, spirit creator, nu va ezita ca pe canavaua unor idei 
preluate să brodeze țesătura originală a „noologiei abisale“, prin care crede pe bună 
dreptate că aduce o contribuție la dezvoltarea teoriilor abisale. Prin această includere a 
unor idei psihanalitice în edificiul său filosofic, dar mai ales prin dezvoltarea lor creatoare 
se singularizează cu adevărat Blaga, sub aspectul relațiilor cu psihanaliza, în cultura 
română. - V.D.Z. 
 



EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 
Școli care învață 
A cincea disciplină aplicată în educație 
Peter Senge, Nelda Cambron-McCabe, Timothy 
Lucas, Bryan Smith, Janis Dutton, Art Kleiner  
Traducere din engleză de Zinaida Mahu 
 
Celebru teoretician al managementului 
organizațional, Peter Senge folosește tot ceea ce a 
învățat din lumea afacerilor, pentru a optimiza 
domeniul învățământului și al politicilor 
educaționale. Plecând de la modelul celor ”cinci 
discipline” esențiale pentru schimbarea la nivel 
organizațional (măiestria personală, viziunea 
împărtășită, modelele mentale, învățarea în echipă și 
gândirea sistemică), Senge și colegii săi 
diagnostichează mai întâi stadiul la care se află 
sistemul educațional occidental, rămas în urmă, la 
nivelul erei industriale, și neacordat la nevoile actualei societăți informaționale. Cartea 
propune mai departe o serie de abordări novatarea pentru politicile educaționale, având ca 
repere predarea individualizată, adaptarea curriculei la contextul local și regional și 
renunțarea la didactica axată pe memorare și teste standardizate. În esență, școlile sunt 
văzute ca niște sisteme vii (și nu ca niște mașinării), a căror supraviețuire depinde de felul 
în care profesorii, directorii, inspectorii, elevii și părinții lor, dar și administrațiile locale 
izbutesc să colaboreze și să se adapteze la transformările socio-economice din jurul lor.  
 
”P. Senge este unul dintre cei mai influenți autori contemporani în domeniul schimbării 
organizaționale, iar această carte, elaborată împreună cu mari specialiști în educație,  
este destinată nu doar profesorilor și părinților, ci tuturor celor cărora le pasă de 
educație. Dacă până acum am adus în atenția cititorilor cărți despre cum învățăm la 
nivel individual, acum mutăm atenția pe învățarea la nivel organizațional, instituțional. 
Pentru școlile care vor să se adapteze provocărilor lumii contemporane, pentru școlile 
care vor să afle care sunt cele mai eficiente modalități de dezvoltare și pentru toată 
comunitatea educațională care dorește să dea valoare învățării, lectura acestei cărți este 
un pas necesar.” - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decan al Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti 
 
Peter Senge, coordonator principal al acestui volum, conferențiază pe teme de leadership 
și sustenabilitate la Massachusetts Institute of Technology şi este fondatorul Societății 
pentru Învățare Organizaținală.  



 
SERIA CE SĂ FACI… CÂND? 
 
Ce să faci când... mintea ţi se blochează  
Ghid pentru copiii care se confruntă cu obsesii și 
comportamente repetitive 
Dawn Huebner  
Ilustraţii: Bonnie Matthews 
Traducere din engleză de Luminița Gabrilă 
 
 
Ştiai că oamenii au nişte sortatoare în creier care 
împiedică acumularea gândurilor inutile? Uneori 
aceste sortatoare se zăpăcesc şi mintea se 
aglomerează de gânduri care îi deranjează foarte 
mult pe copii. Dacă ţi s-a întâmplat şi ţie, dacă nu 
reuşeşti să te simţi în siguranţă sau sigur pe tine 
deoarece ţi s-au fixat în minte anumite gânduri, 
această carte este pentru tine. 
 
Ghidul Ce să faci când mintea ţi se blochează îi ajută pe copii şi părinţi să trateze 
tulburarea obsesiv-compulsivă, orientându-se după tehnicile cognitiv-comportamentale. 
Această carte interactivă îi transformă pe copii în detectivi capabili să recunoască şi să 
răspundă mai adecvat la capcanele TOC. Cu ajutorul unor exemple ilustrative, activităţi 
atractive şi instrucţiuni pas cu pas, copiii învaţă să dobândească abilităţile necesare pentru 
a se elibera de gândurile şi impulsurile încăpăţânate ale TOC şi pentru a duce o viaţă mai 
fericită. Ghidul de faţă este un instrument util şi complet pentru a-i învăţa, motiva şi 
stimula pe copii în eforturile lor de a se schimba. 
 
Dawn Huebner este psiholog clinician în Exeter, New Hampshire, specializată în 
tratarea copiilor şi a părinţilor lor. 
 
Desenele pline de fantezie ale lui Bonnie Matthews apar în numeroase cărţi şi reviste 
pentru copii. Ea locuieşte în Baltimore. 



Ce să faci... când ai căpătat obiceiuri proaste 
Un ghid destinat copiilor care nu reușesc să scape 
de rosul unghiilor și alte obiceiuri proaste 
Dawn Huebner  
Ilustraţii: Bonnie Matthews 
Traducere din engleză de Luminița Gabrilă 
 
 
 
Un ghid destinat copiilor care nu reușesc să scape 
de rosul unghiilor și alte obiceiuri proaste 
Rosul unghiilor. Suptul degetului. Răsucitul 
părului. Zgândăritul pielii. Suptul mânecii. Ai un 
obicei prost de care nu reușești să scapi? Un obicei 
cu care ţi-e rușine sau care îţi crează probleme?  
Dacă da, nu ești singurul. 
Foarte mulţi copii au obiceiuri la care doresc să 
renunţe. 
Dar obiceiurile sunt mai puternice decât dorinţele. Ele pun stăpânire pe tine. Și oricât ai 
vrea să scapi de ele, nu poţi...decât dacă ai cheile necesare pentru a te elibera. 
 
Ce să faci când ai obiceiuri proaste oferă cheile pentru a scăpa de o serie de obiceiuri 
proaste și dăunătoare.  
Prin intermediul unor exemple ilustrative, activităţi atractive și al unui set de instrucţiuni 
pas cu pas, copilul învaţă să folosească principalele strategii care îi permit să scape de 
rosul unghiilor, suptul degetului sau al tricoului, răsucitul părului și altele.  
Ghidul de faţă este un instrument util și complet pentru a-i învăţa, motiva și stimula pe 
copii în eforturile lor de a se elibera de aceste obiceiuri. 
 
Dr. Dawn Huebner este psiholog clinician în Exeter, New Hampshire, specializată în 
tratarea copiilor și a părinţilor lor. 
 
Desenele amuzante ale lui Bonnie Matthews apar în multe cărţi și reviste pentru copii. 
 
 



ÎN AFARA COLECŢIILOR 
 
Ghid de lectură la Cartea Roşie de C.G. Jung 
Sanford L. Drob 
Traducere din engleză de Manuela Sofia Nicolae 
şi Victor Popescu 
 
Oricine s-a încumetat să pătrundă tainele Cărţii Roşii 
a lui C.G. Jung a simţit provocarea pe care aceasta o 
aduce intelectului şi sufletului. Lucrarea de faţă, o 
veritabilă călăuză pe un drum sinuos şi imprevizibil, 
plasează Cartea Roşie în contextul mai larg al operei 
jungiene şi al momentului istoric şi cultural în care a 
fost scrisă, reuşind să ofere cititorului un set de 
repere clare pe acest parcurs. 
În exegeza sa, Sanford L. Drob se opreşte asupra 
fiecărui capitol al Cărţii Roşii şi a fiecăreia dintre 
imaginile sale unice, vădind curiozitatea unui 
explorator şi obiectivitatea unui om de ştiinţă, fără a 
pierde, însă, nici perspectiva sintetică. 
Acest ghid este o lucrare de referinţă pentru toţi cei interesaţi să capete o mai bună 
înţelegere asupra uneia dintre cele mai mari opere culturale ale secolului al XX-lea, 
asemuită cu Faust şi cu Aşa grăit-a Zarathustra. 
 
Sanford L. Drob este doctor în filosofie şi psiholog clinician cu practică privată în New 
York. A scris mai multe cărţi şi articole despre opera lui C.G. Jung şi despre misticismul 
iudaic, interpretat dintr-o perspectivă contemporană. 



Confesiuni PSY 
Psihologii, psihiatrii și psihoterapeuții se destăinuie 
Christophe André (coordonator) 
Traducere din franceză de Ana Mihăilescu 
 
 
De ce devii psihiatru/psiholog/psihoterapeut? De ce 
să vrei să ajuți oamenii să 
depășească problemele vieții și să se cunoască pe 
sine? Ce se întâmplă în mintea celui chemat să te 
asculte și să te accepte necondiționat? Rolurile se 
inversează acum și ascultătorul este invitat să se 
destăinuie. Pe parcursul a 22 de confesiuni reunite în 
acest volum de cunoscutul psihiatru Christophe 
André, medicii și psihologii își împărtășesc 
experiențe personale și profesionale ce i-au adus sau 
i-au făcut să persiste pe acest drum, o cale, printre 
altele, de regăsire de sine și de autodăruire. 
Confesiunile încântă prin stilul propriu al fiecărui autor, prin anecdotica antrenantă, prin 
posibilitatea rară de a pătrunde “în culise”, acolo unde fiecare își pregătește întâlnirea 
mereu singulară cu pacientul din fața sa. 
Cartea se dorește a fi o inspirație pentru cei aflați în căutarea echilibrului interior sau 
înaintea unei alegeri profesionale, fiind totodată o lectură plăcută și incitantă. 
 
 
Christophe André este psihiatru la Spitalul Sainte-Anne din Paris, psihoterapeut și 
profesor la Universitatea Paris X. Editura Trei a publicat mai multe titluri ale autorului 
francez, printre care: Cum să ne purtăm cu personalitățile dificile, Imperfecți, liberi și 
fericiți, Seninătatea, Despre arta fericirii. 
 
 


