Prezado/a Cliente!
Agradeço a escolha e a confiança. Abaixo estão algumas informações sobre a
Constelação Sistêmica realizada pela psicóloga Luciana Salvador:
- A Constelação Sistêmica é uma forma de terapia focal realizada em um único
encontro. Realizo a constelação em grupo online ou individualmente presencial.
- Na constelação em grupo, as pessoas presentes poderão participar da
constelação do cliente como representantes ou assistindo. Solicitamos que não
participe do grupo membros da família do cliente no dia em que o mesmo for
constelar, para não haver interferência no trabalho.
- O cliente apresentará um tema que queira trabalhar no momento do encontro
de maneira breve, não são necessárias informações detalhadas sobre a questão.
A Constelação não tem tempo de duração pré-determinado, podendo ocorrer em
uma hora ou até duas horas, dependendo da necessidade de cada caso.
- Caso o cliente necessite de apoio após a Constelação, me coloco à disposição
para auxiliar em qualquer dúvida ou, se necessário, realizar um atendimento
individual de apoio.
- Recomenda-se que o atendimento do cliente seja em um dia em que este não
tenha outros compromissos após a Constelação.
- Em algumas situações excepcionais, dependendo do estado do cliente ou da
questão, a psicóloga poderá optar por não fazer a Constelação. Nesses casos,
todo o valor pago será ressarcido ao cliente.
- Para reservar a vaga, o cliente deve entrar em contato através do
telefone/WhatsApp (45)998009117. O valor deverá ser pago antecipadamente
por meio de depósito ou transferência bancária. Caso o cliente não faça o
pagamento, a vaga poderá ser disponibilizada para outra pessoa.
- O valor cobrado pelo atendimento em Constelação individual é de R$ 450,00
(transferência bancária à vista) ou 470,00 (cartão de débito ou crédito em até duas
vezes).
- Para constelações em grupo o valor cobrado é de R$ 470,00 (transferência
bancária à vista) ou R$ 490,00 (cartão de débito ou crédito em até duas vezes).
- A facilitadora segue o código de ética profissional do psicólogo, havendo,
portanto, obrigatoriedade com o sigilo profissional e outras questões éticas e
técnicas referentes à prática do psicólogo. Se tiver qualquer outra dúvida, fico
disponível para esclarecer!

