PSICHOLOGO PATARIMAI

Asmuo gali augti, tapti stipresnis, išmintesnis, susidoroti su savo problemomis ir veikti savo trkumus.
Niekas negali to padaryti už mus. Šiuo atžvilgiu psichologo konsultacija yra paradoksali. Kaip dalis
konsultacij, psichologas neduoda patarim, nra pašar tabletes, negydo... Tai yra esminis skirtumas tarp
konsultacins psichologo ir darbo kaip gydytojo. Gydytojas gydo lig. Psichologas padeda klientui
pakeisti save.
Kaip tai manoma? Konsultacijos psichologas Klaipda yra laboratorijoje natra, kai tam tikr procedr ir
pratyb asmuo eksperimentus su savo psichika, ieško savo atsakymus kankina klausimus, ir
psichologas veikia kaip "treneris" natra ir proceso organizatorius.
Procedros ir pratimai, naudojami psichologo konsultacija gali bti labai skirtingi. Jie priklauso nuo
mokyklos, kurioje psichologas buvo iškeltas ir darbai-psichoanaliz, Gestalt psichologija,
psychodrama, NLP, ir tt. Taiau, nepriklausomai nuo viso to, profesins konsultacijos psichologas turt
atitikti tam tikrus reikalavimus, universalus visiems psichologai konsultantai ir vis mokykl
psichologins konsultacijos ir psichoterapija. Šios taisykls užtikrina psichologin kliento saugum.
1. Konsultantas psichologas privalo išlaikyti konfidencialum. Nra gimini, draug, žurnalist, niekas
negali gauti informacijos, kad konsultantas gauna darbo metu. Kita vertus, psichologinis
konsultavimas nra sekta. Klientas turi teis papasakoti apie tai, kas vyksta su juo per konsultacijas
visiems. Jis turi ši informacij.
2. Konsultantas gauna pinigus už savo darb. Šiuo atveju kliento už konsultacij sumoktos lšos turi
dvi partijas. Viena vertus, psichologas gyvena dl ši pinig ir yra infrastruktra, kuri užtikrina jo
veikl. Kita vertus, pinigai yra simbolis, kad klientas sumokjo už pagalb ir nebra skolingi
konsultantas nieko. Konsultantas neturi teiss naudotis kitu klientu nei gauti iš jo pinig. Jis neturi
teiss suvilioti jo (skaitant, draudžiant lytinius ryšius), prašyti profesionali patarim, rekomendacij
(pavyzdžiui, kur investuoti pinigus, jei klientas yra finansinis darbuotojas, ir t.t.)
3. Užduotis, kad klientas išsprendžia psichologins konsultacijos gali bti pateikti tik kliento.
Kiekvienas žmogus turi savo tikslus ir vertybes gyvenime, ir nra "objektyviai teisingas" tikslus.
Mokslas psichologija nežino, kaip ir kodl asmuo turt gyventi. Psichologinis konsultavimas
padeda klientui pasiekti savo tikslus, bet ne diktuoti asmeniui, kuris iš j yra teisingi. Konsultantas
nra guru, o ne mokytojas, o ne kunigas.
Beveik nemanoma išvardinti vis problem, su kuriomis psichologas konsultuojasi. Tai yra atsikratyti
toki psichini negalavim, kaip fobija, depresija, manija, narkomanija. Tai veikti vairaus amžiaus
krizes, sprsti šeimos konfliktus, primimo, pltoti stiprios valios savybes, pltoti gebjim patirti stipri
emocij. Psichologins konsultacijos tema gali bti minis sielvart apgyvendinimas, gebjimas kurti
emocinius santykius pltros ir net "kaip rasti partner sukurti šeim".
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Nuo ko priklauso psichologo konsultacij veiksmingumas? Žinoma, nuo konsultanto
profesionalumo, jo meistriškum profesini technologij ir gdži. Bet svarbiausia yra kliento noras
sunkiai dirbti, kad išsprst savo problemas. Psichologo konsultacij skm pirmiausia lemia tai, kiek
klientas iš tikrj msi atsakomybs už savo tiksl siekim.
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