MISSZIÓI TÉZISEK (RÉSZLET)
1.

A misszió a gondviselı és megváltó
Szentháromság Isten megtartó, üdvözítı
kegyelmének elhívott embereken át való
megvalósulása a világban és az egyházban

2.
A Kijelentésben nyilvánvalóvá válik, hogy
a bőn nyomorúságában vergıdı ember
életében krízishelyzetek alakulnak ki, mely
krízishelyzetek a megmentı Isten számára
eszközül szolgálnak arra, hogy Isten az İ
Fiában könyörüljön az emberen, mikor eljön
ennek az ideje és az ember Isten gondviselı,
megváltó szeretetét elfogadja.
3.
Ezek a krízishelyzetek mindenekelıtt
az ember – Isten, majd az ember –
embertárs és az ember önmagához való
viszonyulásában
realizálódnak,
de
különösképpen az ember – embertárs
viszonyrendszeren belül a házasságban,
családban, és a nemzedékek egymással való
kapcsolataiban

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDSEGÍTİ
SZOLGÁLAT
Intézményünk
tagjai
keresztyén
lelkigondozók. Szolgálatunkban egyéni gyermek,
felnıtt, és családterápiát, valamint preabortív
válságkezelési tanácsadást végzünk. Minden
hozzánk
fordulót
fogadunk,
vallási
meggyızıdésére való tekintet nélkül, alkalmaink
költségtérítés mentesek.
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szupervízió
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Szıke Etelka református lelkész
egyéni lelkigondozás , párkonzultáció
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4.
A lelkigondozói befogadás, mint egyént
– házaspárt – családot terápiásan gondozó
szolgálat
korra,
nemre,
felekezeti
hovatartozásra, vallási meggyızıdésre való
tekintet nélkül kész mindenki felé Isten
gondviselı,
és
megváltó
szeretetét
közvetíteni,
a
Kegyelem
és
annak
függvényében, hogy mindebbıl ki, mennyit
fogad el.
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EGYÉNI TANÁCSADÁS, TERÁPIA

•

•

Életvezetési tanácsadás: a személyes
életút
során
felmerülı
kérdések
megbeszélése,
a
megoldási
utak
keresésében
való
segítség
rövid
beszélgetés sorozat alkalmain keresztül.
Lelki vezetés: hitbeli - életvezetési és
létértelmezési problémákkal küszködıket
is szeretettel fogadunk, akik e fenti
kérdésekre a keresztyén hit segítségével
keresik a megoldást.

•

Egyéni terápiák: korábbi és aktuális
traumák feldolgozása pl.: válás, haláleset,
érzelmi élet problémái, pre-, postabortív
válságkezelés

Életünk folyamán elıfordulnak olyan
idıszakok, amikor külsı, szakmai segítséget
igénylünk a nehezebb utak bejárásában, önmagunk
jobb megértésében. Ezekbıl épülve késıbbi
problémamegoldásunk
hatékonyabbá
válhat.
Önismeretünk fejlıdésével érthetıbbé válnak a
nehéz kérdések, így könnyebben tudunk ezekre
választ találni.

PÁR-ÉS CSALÁDKONZULTÁCIÓ

A
családterápiás
megközelítés
a
családot/párt mint kapcsolati rendszert szemléli.
A
felmerült
problémát,
tünetet
a
család/pár kontextusába helyezi és kezeléshez a
családot/párt hívja segítségül.
A terápia fókuszában a család alrendszerei
és az egyén családi kapcsolatai állnak.
Változást
a
kapcsolatokban
mőködı
interakció,
kommunikáció
révén
igyekszik
létrehozni, élményszerően és ez élmények
feldolgozásával.

Találkozások gyakorisága, ülésszám:
A beszélgetések idıtartama általában másfél óra.
Egy családkonzultációs folyamat általában 6-10
alkalom. Kezdetben heti, kétheti, majd havonkénti
gyakoriságban zajlik a probléma természetétıl
függıen.

GYERMEKPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS
ÉS IFJÚSÁG LELKIGONDOZÁS
•

Magatartási
és
beilleszkedési
problémák:
megváltozott
viselkedés,
túlzott visszahúzódás, agresszivitás,
nyugtalanság, szorongás, hiperaktivitás,
kapcsolati nehézségek, stb.
• Tanulási
és
teljesítményzavarok:
tanulmányi eredmény romlása, lassú
munkatempó, kitartó figyelem hiánya,
képességek szintje alatti teljesítmény,
tanulási kedv elvesztése stb.
• Pszichoszomatikus problémák: amikor a
testi tüneteket nem indokolják a
megfelelı orvosi vizsgálatok a háttérben
lelki eredető zavarok állnak: alvászavar,
fejfájás, a szobatisztaság zavarai, tic,
asztma, hasfájás, vastagbélgyulladás, stb.
•
Változások a család életében, amit a
gyermek (is) nehezen visel
• Egyéb ”szokatlan” tünetek viselkedés

A gyermekeket, ill. fiatalokat 3-18 éves
kor között várjuk. A gyermekek terápiájának
legfontosabb eszköze a rajz és a játék,
melyekben megjelennek az ıket foglalkoztató
kérdések, a hozzájuk tartozó érzelmekkel
együtt.
A serdülıkortól a beszélgetések kapnak nagyobb
teret.
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