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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   

      Anika Zińczuk
  

    

  

  

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W pracy korzystam z różnych szkół terapeutycznych
elastycznie łącząc ich elementy, jednak szczególną wagę przykładam do nurtów
doświadczeniowych. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

  

Lubię tę pracę. Szkoliłam się u nauczycieli polskich i zagranicznych, korzystając ze swojego
doświadczenia i wiedzy będę towarzyszyć i pomagać Ci w podążaniu ku oczekiwanej zmianie.
Wierzę, że każda osoba przy odpowiednim wsparciu i motywacji jest w stanie odnaleźć swój
potencjał, który sprzyja zdrowiu i pełnej realizacji siebie.

  

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w
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Warszawie posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz
akredytację 
Person-Centred and Experiental Psychotherapy and Counseling Europe oraz World
Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling
.

  

Szkoliłam się również w: 
 - Instytucie Psychologii Procesu - Dwuletnie Studium Psychoterapii 
 -  Centrum PSR - Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 
 - Arcan - Kurs Interwencji Kryzysowej 
 - Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Emocjoch (Kurt Renders)

  

Kontakt do mnie: tel. 531038880
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