do Significado das Imagens...

1. Freud.
2. O divã.
3. Sylvia.
4. Outra vez o divã
5. O feto.
6. O Tríptico de Bosh.
7. A Guernica.
8. O barco.
9. Os óculos.
10. O quadro A Vida (Picasso).
11. A nebulosa.
12. O Campo de Papoilas.
13. A casa.
14. O unicórnio.
15. O Encantador de Serpentes.
16. O Anjo da Vida.
17. O Vento.
18. O logotipo do Site: A Dama e o Unicórnio.

DO SIGNIFICADO DAS IMAGENS…
1. Dr. Sigmund Freud, pai da Psicanálise.
2. Divã da Psicanálise do Dr. Freud.
3. Dra. Sylvia de Montarroyos, mãe da Psicoterapia Psicanalítica A Quinta Estação.
4. Divã da Psicoterapia Psicanalítica A Quinta Estação, da Dra. Sylvia.
5. Em ambos os divãs e terapias, o paciente aprende a conhecer-se a si mesmo desde os
seus primeiros momentos de vida, através da análise das suas emoções e dos seus sonhos
6. e a desvendar os segredos e mistérios do complexo labirinto do seu Inconsciente
7. e a libertar-se dos traumas, culpas, tensões, conflitos e bloqueios, a fim de fazer frente
às agressões do mundo
8. numa fabulosa viagem de volta ao seu eu mais profundo, em busca dos seus fragmentos
perdidos
9. para melhor enxergar e discernir as dádivas e os problemas
10. e ganhar forças para enfrentar, ultrapassar e vencer, os obstáculos e desafios da vida
11. ao descobrir as infinitas capacidades e potencialidades latentes
12. e com elas crescer e florescer como um campo de papoilas
13. até atingir a auto-segurança e a estabilidade sonhadas,
14. e, seguro e confiante, poder seguir livremente ao encontro dos seus sonhos mais
felizes,
15. tornando-se senhor da magia dos seus sonhos
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16. e alcançando a própria plenitude
17. pois fica em paz e bem consigo mesmo, e realiza-se, e consegue conquistar e transmitir
a Felicidade!...
18. A Quinta Estação: a Psicoterapia Psicanalítica que faz de si uma pessoa mais completa
e cura a sua vida!

Marcações através da Clínica Body Plaza , tel.21.312.15.80.
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