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  Praca grupowa
  

      
    -  Grupa terapeutyczno-edukacyjna dla Kobiet - czytaj więcej...   

  
    -  Grupa terapeutyczna PO PRZEMOCY - czytaj więcej...   

  
    -  Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy - czytaj więcej...   

    GRUPA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNA DLA KOBIET
  

  

  

  

Oferta skierowana jest do każdej Kobiety borykającej się z problemami:

  

- w pracy – kiedy czujesz, że praca nie sprawia Ci już satysfakcji, szukasz sposobów uniknięcia
pójścia do pracy, częściej korzystasz ze świadczeń opieki zdrowotnej;
- w relacjach partnerskich – kiedy kolejny związek nie spełnia Twoich oczekiwań, rozstałaś się z
partnerem/ką, w Twoim związku pojawiła się zdrada lub inne bolesne doświadczenie, wolisz
samotność niż kolejne zranienie; 
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- w rodzinie – kiedy Twoje relacje z rodzicami lub dziećmi sprawiają Ci trudności, kiedy nie
potrafisz ułożyć sobie życia bez akceptacji rodziców, kiedy trudne przeżycia 
z dzieciństwa nie pozwalają Ci cieszyć się pełnią życia;
- w świecie – kiedy masz trudności z zawieraniem przyjaźni, Twoje emocje eksplodują w
najmniej odpowiednich momentach, nie wiadomo skąd pojawiają się schorzenia somatyczne
lub epizody depresyjne.

  

Spotkania odbywają się w kameralnej, otwartej grupie (maks. 12 osób, można w każdym
momencie dołączyć).

  

Zajęcia prowadzone są w każdą środę w godz. 18-20

  

Cena: 25 zł. za godz. (50 zł za całe spotkanie)

  

Zapisy i wszelkie informacje: psycholog.pawlikowska@gmail.com lub pod nr tel. 798 402 225

  

Udział w grupie zostanie poprzedzony indywidualną konsultacją z psychologiem.

  

Grupę prowadzi: Marzena Pawlikowska  – psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii
Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna oraz Studium Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Obecnie w procesie certyfikacji
Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

      

 2 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=126

