PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE
I PSYCHOTERAPIA
„
W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć
w deszczu”
Zdarzają się takie sytuacje w życiu każdego człowieka, kiedy
dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Poradnictwo psychologiczne
czy psychoterapia mogą okazać się wtedy nieocenioną pomocą.

PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE
Poradnictwo psychologiczne jest zorientowane na doraźną pomoc
w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich
rozwiązania. Odbywa się ono w formie kilku spotkań. Nadrzędnym celem
jest

zidentyfikowanie

rozwiązania.

problemu

i

poszukiwanie

sposobów

jego

PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE
Spotkania obejmują:

Problem
•Diagnozę problemu i
zidentyfikowanie
trudności, z jakimi
dana osoba sobie nie
radzi

Czynniki
Podtrzymujące
•Określenie czynników
podtrzymujących
istnienie problemu
oraz trudności
związanych z jego
rozwiązaniem

Rozwiązania

Utrwalenie

•Poszukiwanie nowych
sposobów
rozwiązania trudności

•Wzmocnienie
w realizowanych
zmianach.

PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE
Jeśli…

•

Doświadczasz trudności związanych z życiem osobistym i zawodowym

•

Stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i nie wiesz, co zrobić

•

Masz trudności w relacjach z osobami z Twojego otoczenia

•

Zmagasz się z jakąś zmianą, która wystąpiła w Twoim życiu
… PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE JEST DLA CIEBIE

Spotkania trwają ok. 50 minut i są prowadzone przez Joannę KwiatkowskąŁukaszek w Gabinecie Psychologicznym w Połańcu.
Cena: 80 złotych. Tel. Kontaktowy: 784 095 344

PSYCHOTERAPIA
POZNAWCZOBEHAWIORALNA
Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną, zweryfikowaną
empirycznie metodą wykorzystywaną w leczeniu licznych zaburzeń, m.in.
depresyjnych, lękowych, związanych ze stresem czy stratą bliskiej osoby oraz
uzależnień. Psychoterapię poznawczo-behawioralną stosuje się również przy
rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, problemów
wychowawczych czy problemów dnia codziennego. Metodę tę polecamy także
osobom chcących lepiej poznać samego siebie i rozwinąć swój potencjał.

PSYCHOTERAPIA
POZNAWCZOBEHAWIORALNA
Jeśli…
•

odczuwasz lęk czy przygnębienie, z którym nie możesz sobie już sam
poradzić,

•

masz problemy z dzieckiem, partnerem, uzależnieniem,

•

podejmujesz obecnie ważne życiowe decyzje lub chciałbyś coś zmienić
w swoim życiu
… PSYCHOTERAPIA JEST DLA CIEBIE

Spotkania trwają ok. 50 minut i są prowadzone przez Beatę MachowskąChuchałę w Gabinecie Psychologicznym w Połańcu.

Cena: 100 złotych. Tel. Kontaktowy: 796 988 123

