
Przemysław Mientkiewicz

Written by Administrator
Saturday, 04 March 2023 13:02 - Last Updated Saturday, 04 March 2023 13:17

  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   

      Przemysław Mientkiewicz
  

    

  

  

Jestem psychologiem terapeutą, który od 13 lat pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą
indywidualnie i grupowo. W czasie tych lat miałem szczęście doświadczyć wielu relacji i
przeżyć, które uwrażliwiły mnie i dały pewne pojęcie na temat przeróżnych sfer: m.in. życia,
śmierci, seksualności, bycia rodzicem czy byciem w związku.

  

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej  (z naciskiem na wątek kliniczny),
a obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt.

  

Na co dzień pracuję - poza pracą w gabinecie - w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,
gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajmuję się tzw.
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"wsparciem rodzica". Ta ostatnia forma pracy - przekonuję się o tym w coraz większym stopniu
- jest bardzo potrzebna w naszym świecie, który częściej wymaga, żeby "być" czy "umieć", ale
nie podpowiada JAK to robić bezpiecznie dla siebie i innych.

  

Sam jestem w związku, a także mam dwoje dzieci, co również ubogaca mnie o praktyczne
rozumienie wątków relacyjnych.

  

Kontakt do mnie: +48 501 856 887
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