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Технології сімейної терапії мають на меті
допомогу членам сім'ї у встановленні
взаємин, розумінні виникаючих проблем,
конструктивному веденні діалогу між

членами сім'ї і оточуючими системами,
знаходженні шляхів вирішення проблем.

Як пишуть М. Нолл і Р. Шварц, сімейна
терапія зародилась у 50-і, дорослішала у 60-і,
і досягнула своєї досконалості у 70-і.
У 60-х роках словосполучення «сімейна

терапія» все ще видавалося нонсенсом, але
серед студентів курс сімейної терапії, що
тільки зароджувався був непопулярним.

Крім того, принадність сімейної терапії не
зводилась

тільки
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до

сприяли

нових
самі

ідей,

її

сімейні

психотерапевти у США, які демонстрували
чудеса «сімейного» підходу перед іншими
психотерапевтами на семінарах по всій

країні,

вони

радо

працювали

перед

публікою, записували свою роботу на відео.

До початку 1982р. уже існували десятки
навчальних центрів із сімейної терапії.
Національна асоціація сімейних терапевтів
США нараховувала уже більше 10 тис. осіб, а

майстер-класи

із

сімейної

проводились по всій країні.

терапії

В тому ж році виник журнал "The family therapy
networker"(координатор), який висвітлював
розвиток нової, динамічної галузі знання.
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В рамках сімейної терапії, орієнтованої на
поведінкову
займають,

терапію,
зокрема,

важливе

місце

комунікативний

тренінг і тренінг вирішення проблем, а
також психологічні навчальні підходи.

Сімейні заняття з
дельфінами гарантовано
подарують Вашій родині
низку позитивних

вражень, а також
сприятимуть:
– налагодженню стосунків
в сім’ї;– вирішенню
сімейних конфліктів;
– покрашенню
психологічного клімату

родини;
– гармонізації відносин з
дітьми;
– розвитку
взаєморозуміння між
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