
A tanácsadás díja: 7.000,- forint óránként (egy tanácsadói 
óra 60 percig tart). Hétvégi tanácsadási díj: 10.000,- forint 
óránként (szombat estétől vasárnap estig, előre egyeztetett 
időpontban). A tanácsadói beszélgetésre az átutalás 
megérkezése után kerül sor. 

A tanácsadói díj átutalását az alábbi OTP 
bankszámlaszámra kérem:
11773171-05769210            
Kedvezményezett neve: Mihalec Gábor
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MÁR                              -ON IS!
Párkapcsolati tanácsadás akár személyes találkozás nélkül is skype segítségével!

Ha a fenti idézetek 
valamelyike ráillik az Ön 
helyzetére is, akkor 
próbálja ki a 
tanácsadásnak ezt az új 
formáját!

Az elmúlt hónapkban sokan 
kerestek meg az ország különböző 
pontjairól, akiknek szükségük lett volna 
tanácsadásra, de a földrajzi távolságok 
nem tették lehetővé a találkozást. Az ő 
ösztönzésükre indítottam el a skype-on 
történő tanácsadást, a beszélgetésnek 
egy rendkívül rugalmas, olcsó és 
mindenki számára elérhető módját. 

A telefonbeszélgetéshez képest itt 
nem csak halljuk, de látjuk is egymást, 
ez pedig nagyon fontos akkor, amikor 
érzelmekről, mély belső történésekről, 
kapcsolati elakadásokról, 
nehézségekről van szó. 

Ugyanakkor annak is tudatában 
kell lenni, hogy egy skype-beszélgetés 
nem képes pótolni a valóságos hús-vér 
találkozást, hiszen a tanácsadó nem 
látja a kliensek testbeszédének egy 
jelentős részét, nem látja a pár 
egymáshoz viszonyított helyzetét, tehát 
sok információtól elesik, amit a 
személyes találkozás esetén lát és 
vissza tud forgatni a terápiás 
folyamatba. Ezért is nevezem ezt a 
segítési formát tanácsadásnak és nem 
terápiának. A terápiás beszélgetéshez 
elengedhetetlen a személyes találkozás 
és ezt semmivel sem lehet pótolni. 

Akkor mégis mit várhat a skype-on 
történő tanácsadástól? 

- Gyors útmutatást akut problémák 
megoldásához.

- Egy objektív tükröt, egy külső 
nézőpontot az élethelyzetéről, a 
kapcsolatáról, a problémájáról.

- Segítséget a döntéshozatalhoz.

- Egy megértő segítőt, akinek 
kiöntheti a bánatát, ha nincs kivel 
megosztania.

Természetesen nem csak egyedül 
kereshet meg, hanem párjával együtt is, 
így hárman is átbeszélgethetjük azokat 
a kérdéseket, amelyekben megoldást, 
segítséget szeretnének kérni. 

Hogy működik?
1. Egyeztessünk időpontot a 
mihalecgabor@kettenegyutt.hu   
e-mail címen!

2. Utalja át a tanácsadási díjat!

3. Hívjon fel a megbeszélt időben 
a mihalecgabor skype címen!

“Tudom, terápiára lenne 
szükségünk, de  a páromat 
sehogyan sem tudom 
rávenni. Viszont szükségem 
lenne arra, hogy egy 
szakemberrel beszélgessek 
a helyzetemről. Tud 
segíteni?”

”Nem olyan rossz a 
helyzet, hogy terápiára 
menjünk, de azért 
nyugodtabb lennék, ha 
valakivel 
megbeszélhetném. Lehetne, 
hogy csak egyszer-egyszer 
felkeressem egy hosszabb 
terápiás folyamat mellett 
való elköteleződés nélkül?”

”Már régóta szerettük 
volna megkeresni, de 
kétszáz kilométer van 
közöttünk, így nem tudunk 
személyesen elmenni 
Önhöz. Nem lehetne 
valahogy más úton 
beszélgetni?”


