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  Nasza kadra
    
    -  Katarzyna Krawczyk  - psycholog, psychoterapeutka Gestalt   
    -  Justyna Matkowska  - psycholog, psychoterapeutka indywidualna, terapeutka par   
    -  Justyna Bąba  - psycholog, psychoterapeutka   
    -  Beata Dzietczyk  - psycholog, psychoterapeutka systemowa i psychodynamiczna   
    -  Aleksandra Januszewicz  - psychoterapeutka systemowa, terapeutka rodzin, par,
mediator   
    -  Paulina Kapiec-Kałużyńska  - psycholog, psychoterapeutka Gestalt, trenerka grupowa  

    -  Radosław Kościjański  - psycholog, specjalista terapii uzależnień   
    -  Agata Kulpa-Kulpińska  - psycholog, psychoterapeutka Gestalt, edukator seksualny   
    -  Przemysław Mientkiewicz  - psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia   
    -  Marta Mikulska  - psycholog, psychoterapeutka humanistyczna, integracyjna   
    -  Anika Zińczuk  - psycholog, psychoterapeuta   

      Aleksandra Januszewicz
  

    

  

  

Jestem psychoterapeutą oraz doradcą do spraw rodziny, mediatorem - Absolwentką
Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniego podyplomowego  Studium Terapii Rodzin
Stowarzyszenia OPTA.  Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na oddziale
dziennym Nowowiejskiego Szpitala Psychiatrycznego oraz w ośrodkach
psychoterapeutycznych zajmujących się wspieraniem rodzin i dzieci. Mam bogate
doświadczenie  współpracy z organizacjami pozarządowymi oferującymi wsparcie
psychoterapeutyczne.

  

W Centrum Terapii i Psychedukacji CeTeP zajmuję się psychoterapią indywidualną osób
dorosłych, terapią rodzin oraz terapią par.  Pracuję w nurcie terapii systemowej oraz
psychodynamicznej, moja praca jest pod stałą superwizją.
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Zapraszam:
 - osoby dorosłe doświadczające kryzysów życiowych, trudności w relacjach ale także osoby
stojące przed ważnymi życiowymi wyborami lub chcących przyjrzeć się swojemu życiu.
 - pary przechodzące trudności, potrzebujące wsparcia w kryzysie lub chcące rozwijać swoją
relacje.
 - rodziny przechodzące trudności związane z cyklem rozwoju rodziny, problemy wychowawcze
oraz rodziców chcących usprawnić lub uporządkować kwestie opieki nad dzieckiem po
rozstaniu.

  

Kontakt do mnie: tel. 724611576
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