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Predstavujeme nové knihy

Vzťahová väzba s domácimi zvieratkami
Integratívny pohľad na vzťahy ľudí a zvierat s dôsledkami pre terapeutickú prax
H. Julius, A. Beetz, K. Kotrschal, D. Turner, K. Uvnäs-Moberg
www.vydavatelstvo-f.sk

Kniha prináša ucelené podklady pre ľudsko-zvieraciu terapiu (J. Solomon). Biologický
a psychologický základ zvieraťom asistovanej terapie a čo to
znamená pre prax.

V tejto knihe tím expertov z biológie a psychológie integruje a kombinuje sofistikované biologické a psychologické
poznatky, aby zodpovedali tieto otázky. Spoločne vytvorili
dôkladné, vedecké základy pre liečbu ľudí pomocou zvierat,
ktoré budú uľahčovať ďalší vývoj, využívanie a skúmanie
účinných intervencií.

V súčasnosti vstúpila starodávna symbióza medzi ľuďmi
a ich domácimi zvieratami do
novej fázy, ktorá sa vyznačuje
zrodením klinickej špecializácie
na ľudsko-zvieraciu terapiu.
Tento prístup využíva vzťah
medzi ľuďmi a ich (väčšinou) cicavčími domácimi zvieratami, aby sa zlepšovala regulácia emócií, sociálnych spôsobilostí a duševného zdravia u detí, mladistvých aj dospelých.

Autorom sa podarilo dlho očakávané prepojenie evolučných, biofyziologických a psychologických procesov, ktoré
sa objavujú pri ľudsko-zvieracej interakcii. Urobili to v intelektuálne stimulujúcom a prakticky aplikovateľnom príbehu.
Kniha je užitočná pre študentov, vedcov a praktikov a bude
zásadná pre pokrok v oblasti ľudsko-zvieracej interakcie (R.
Johnson).

Ale ako vôbec dokážu ľudia a zvieratá vytvoriť blízke
spojenie? Čo umožňuje zvieratám, že majú na ľudí liečivý
vplyv? A ako môžeme najlepšie využiť toto poznanie pre
zvieraťom asistovanú terapiu?

Kniha je vynikajúcim zdrojom pre vedeckú komunitu
a odborníkov, ktorí študujú interakcie medzi ľuďmi a zvieratami, pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o využitie zvierat v terapeutickom kontexte (A. Fine).
Táto potrebná integratívna kniha vysvetľuje, ako sa dá
efektívne a s pozitívnymi výsledkami využiť vzťah medzi
zvieratami a terapeutmi / klientmi pri zvieratmi asistovanými
intervenciami. Poskytuje tiež hodnotný rámec pre snahy Medzinárodnej spoločnosti pre zvieratami asistovanú terapiu (L.
Hart).
Bližšie informácie nájdete na www.vydavatelstvo-f.sk
Marián Bernadič

Obr. 1. Prezidentka Slovenskej republiky Z. Čaputová
so svojimi psami Františkom a Egonom...
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