
AULA 1 - Aprenda a atender todos os casais

Na aula de hoje você aprendeu que Terapia de Casal é para todos e que
atender casais ampliará sua demanda na clínica não só por passar a
oferecer um novo serviço, mas por te posicionar como referência na área.
Ficou claro também para você que como psicóloga você já está habilitada a
atuar com casais e que você não precisa de uma pós-graduação para isso.

Hoje você deu o primeiro passo para a sua construção como terapeuta de
casal. Para ajudar ainda mais nesse momento de reflexão e primeiro contato
com a Terapia de Casal, preparei um exercício de checklist com dez itens
para te ajudar.

Assinale abaixo as frases com as quais você mais se identifica:

Atendo com frequência demandas individuais voltadas para
relacionamento amoroso;

Gosto de estudar sobre relacionamentos amorosos;

Sigo páginas e perfis sobre relacionamentos e sinto que tenho muito a
contribuir nesta área;

Já me procuraram para atender casais, mesmo trabalhando apenas
com terapia individual;

Sou uma pessoa pró-ativa;

Sou uma pessoa flexível e aberta ao novo;

Não tenho problema em ter atitudes mais diretivas durante os
atendimentos;

Gosto de observar a interação entre as pessoas no momento em que
elas estão acontecendo;

Sei que não existe neutralidade e por isso busco terapia sempre que
sinto que minhas questões pessoais podem atrapalhar meus
atendimentos;

Sei que não sei tudo e por isso busco supervisão sempre que sinto que
minhas dificuldades profissionais podem atrapalhar meus
atendimentos.



RESULTADO

❖ Se você marcou entre 7 e 10 frases, parabéns! Você já está pronta
para iniciar seus estudos sobre terapia de casal e se aventurar nos
primeiros atendimentos. A Semana Gratuita Ser Terapeuta de Casal é
o evento perfeito para você aprimorar seus conhecimentos e perder o
medo de começar.

❖ Se você marcou entre 4 e 6 frases, você está quase lá. Talvez algumas
inseguranças ainda estejam limitando seu olhar. Ou talvez seu
principal foco profissional não será em atender casais, o que não quer
dizer que trabalhar com relacionamentos não é sua área. A Semana
Gratuita Ser Terapeuta de Casal é o evento perfeito para te ajudar a
entender este momento.

❖ Se você marcou 3 frases ou menos, tens um caminho ainda a ser
percorrido para iniciar seu atendimento com casais. Isso não significa,
porém, que você deva desistir. Muito pelo contrário! O primeiro
contato com a Terapia de Casal pode despertar muitas dúvidas e
angústias. Deixar de perceber algo complexo como difícil exige muitas
mudanças de paradigmas. A Semana Gratuita Ser Terapeuta de Casal
é o evento perfeito para você sair da zona de conforto.

Quer compreender melhor o resultado do seu exercício? Participe
nesta segunda, 27/06, às 21h da live de tira-dúvidas no Instagram
@serterapeutadecasal

E na terça, 28/06, não perca a segunda aula da Semana Gratuita
Ser Terapeuta de Casal.


