Olá!
VOCÊ DEVE ESTAR QUERENDO INFORMAÇÕES SOBRE O
MEU TRABALHO E O PROCESSO TERAPÊUTICO COMIGO,
CERTO?
Sou Camila D'Orazio,
psicóloga graduada pela
Universidade Federal do
Paraná, pós graduada em
História da Arte pela PUC
PR e pós graduanda em
Imaginação Ativa pelo
Ichthys Instituto.
Meu trabalho é pautado na
Psicologia Analítica
elaborada e desenvolvida
por C.G. Jung, com foco no acolhimento do indivíduo,
na promoção de seu autoconhecimento e crescimento como
um ser humano único e integral.
O principal objetivo do processo terapêutico é
promover a autonomia do paciente no seu processo de
auto conhecimento e integração de sua totalidade, para
que ele possa ser cada vez mais ele mesmo e consiga
lidar de maneira saudável com situações desafiadoras
como períodos de estresse, luto, ansiedade, transição
de vida e carreira, relações interpessoais, etc.

"

O principal objetivo da terapia psicológica, não é
transportar o paciente para um impossível estado de
felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e
paciência diante do sofrimento. A vida acontece num
equilíbrio entre a alegria e a dor e só aquilo que
realmente somos tem o poder de nos curar.
C. G. JUNG

Sobre a
terapia...
Cada sessão tem duração de de 50 minutos e a terapia
costuma ser inicialmente uma vez por semana, mas tudo
depende da necessidade, da demanda e da possibilidade
de cada pessoa.
A duração do processo depende muito de cada um, pode
levar meses ou até mesmo anos. Mas vamos alinhando
juntos a frequência e duração do processo com as suas
demandas e necessidades.
Não atendo a convênios, mas normalmente eles
reembolsam. Você só precisa se informar para saber que
condições que eles oferecem e os documentos
necessários para o reembolso.
As sessões podem ser presenciais (meu consultório fica
no Guabirotuba em Curitiba) ou on-line (pelo Google
Meet), em dia e hora previamente estabelecidos.
*
O valor de cada sessão on-line é R$ 205,00.
As sessões presenciais são R$ 220,00 cada.
* Valores

sem recibo. Caso você precise de recibo é acrescentado o valor
de R$ 10,00 em cada sessão

Essa etapa é a aquela que mais hesitamos, pois se
temos o dinheiro duvidamos se vale o investimento, se
não temos mal conseguimos nos comunicar com o
profissional pra explicar a nossa situação. Nunca
tenha receio de buscar algo que você acredita que
poderá lhe fazer bem.

O pagamento poderá ser feito de dois modos:
- Ao final de cada sessão.
- Pagamento mensal adiantado, com desconto: Na
primeira semana do mês você acerta o valor de todas as
sessões que serão realizadas naquele mês. (10% de
descontos para 4 sessões mensais e 5% de desconto para
2 sessões mensais).
Formas de pagamento: Dinheiro ou transferência/PIX
Uma vez iniciada a terapia seja muito cuidadoso com o
processo, é a sua vida, sua mente, suas relações
pessoais que estão em jogo. Não tenha medo de
questionar ou abrir algum ponto sensível e saiba que
terapia é como um relacionamento, você precisa se
identificar, se sentir à vontade para estar com aquela
pessoa. Você precisa confiar no seu terapeuta!
E como ninguém é infalível, você sempre pode encontrar
outra pessoa para te ajudar.Mas caso você me escolha,
será um prazer te acompanhar nessa jornada
transformadora!
Caso ainda tenha dúvidas estou à disposição!
Um beijo

contato@camiladorazio.com.br 41 98757-8448

