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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   

      Paulina Kapiec-Kałużyńska
  

    

  

  

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką grupową z wieloletnim doświadczeniem.

  

Edukację rozpoczęłam na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłam tam socjologię,
specjalność – doradztwo psychospołeczne.   W zgodzie ze swoimi zainteresowaniami
rozpoczęłam kolejne studia. Była to psychologia na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność -
psychologia kliniczna i zdrowia.

  

Dość długo szukałam, obserwowałam, doświadczałam, by w końcu wybrać ten obszar pracy,
który najbardziej odpowiada moim predyspozycjom i zainteresowaniom.  Dlatego uważam, że
najważniejszym etapem mojej edukacji była Szkoła Psychoterapeutow i Trenerów Grupowych w
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Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, mającym akredytację EAGT ( European
Association for Gestalt Therapy).

  

Pracując w nurcie terapii Gestalt koncentruję się na realnej relacji, opartej na bezpiecznym
kontakcie, dającym podłoże doświadczania zmian. Terapia Gestalt jest nurtem
humanistycznym, uznającym człowieka za niepowtarzalną wartość i wskazuje możliwości
rozwoju, poprzez otwieranie się na siebie i uświadomienie sobie zarówno własnych zasobów,
jak i ograniczeń.

  

Mam doświadczenie w pracy z kilkuset osobami. Przez ponad 10 lat pracowałam z klientami z
całym spektrum trudności egzystencjalnych. Bardzo cenię sobie moja pracę i możliwości jakie
ze sobą niesie. Moi pacjenci najczęściej są wdzięczni za znaczącą poprawę jakości życia.

  

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i partnerką. Uwielbiam góry i pokonywanie swoich słabości.
Lubię zmiany i rozwój, dlatego idę wciąż do przodu. Porażki wpisuję w krajobraz życia.

  

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i grupową osób dorosłych.

  

Kontakt do mnie: +48 727 673 436
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