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ŻYCIE PO PICIU to moja
nowa książka, która wła-
śnie się ukazała. Wydana
w tym samym wydawnic-
twie WAM co poprzednia
ZAKUCI W KAJDANY. Jest
swoistą kontynuacją losów
ludzi opisanych wcześniej.

Książka do nabycia:
W Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

„FENIX Psychoterapia Uzależnień”
os. XXX-lecia 60, 44-286 Wodzisław Śląski

W księgarniach i księgarniach internetowych

Bezpośrednio u autorki

Cena detal iczna: 1 9,50 zł

W tej książce
przedstawiłam, wraz ze
swoimi wykładami, już nie
początek drogi człowieka
trzeźwiejącego i jego
bliskich, ale opowiedziałam
historie tych, którzy poszli
dalej drogą odważnych
i wielkich wyzwań,
odrzucili alkohol, uratowali
rodziny, odzyskali zaufanie.

Piszą o tym w swoich listach i piszą o ich zmianie ci,
którzy są im bliscy, ci, którzy ruszyli z Nimi drogą życia
po piciu=
To opowieść o NICH. Oni są niesamowitymi ludźmi=
w swojej zwyczajności.
Takimi jak Ty=

Katarzyna Bosowska



4 Katarzyna Bosowska. Ale o  zo chozi ...

dzieci gorszego boga

5 Ola. Jestem tutaj
6 Zbyszek. Ja chcę do taty...

ecce homo

8 Koalka. Cztery pory roku
9 Sabina. Moja siła

posłuchajcie...

1 0 Katarzyna Bosowska. Do Miłości nie wystarczy... długa
łyżka

1 2 Danuta Dyrek. Jak żyć kiedy wszystko "ci wisi"
1 4 Piotrek. Mój Wspaniały Syn
1 5 Aneta Gładki . Przyjaciele są jak ciche anioły...
1 6 Dajredos. List do tych, którzy kochają

przez dziurkę od klucza

1 7 Ola. Nadzieja...
1 8 Klaudia. Ja, Siła, Wiara i Nadzieja
1 9 Mi$ka. Moje życie...

rewers

20 Czy jej się uda?
21 Marek Tomański. Samotność i więź

szkiełko i   oko

23 Marta Patas. Manipulowanie własnymi dziećmi

27 Nic śmiesznego
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fot. Sanja Gjenero



dzieci gorszego boga



dzieci gorszego boga

fot. Melissa Anthony



dzieci gorszego boga

Zbyszek

fot. Jenny Rollo fot. Mateusz Stachowski



fot. Alex Bruda

ecce homo



fot. Larissa Degen

ecce homo



posłuchajcie...

fot. Lancin Auriane



Katarzyna Bosowska

posłuchajcie...

fot. Daniel Jarr



posłuchajcie...

fot. Michał Zacharzewski



Danuta Dyrek

posłuchajcie...

fot. Mihai Tamasila



posłuchajcie...

fot. Eric Bernard



posłuchajcie...

Hymn o Przyjaźni:
Przyjaźń cierpliwa jest, łaskawa jest.

Przyjaźń nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą,

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą,

wszystko znosi,
we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma…



posłuchajcie...



Przez dziurkę od klucza

fot. Mateusz Stachowski

fot. Remigiusz Szczerbak



Przez dziurkę od klucza



Przez dziurkę od klucza

fot. Daniel Tiriba



rewers rewers



rewersrewers

fot. Jesse Hamble



rewers rewers

Marek Tomański

fot. Andreas Stuerz



fot. Jean Scheijen

szkiełko i oko



fot. Mark Uttecht

szkiełko i oko



Marta Patas

szkiełko i oko



W Poradni leczone są osoby uzależnione od alkoholu, hazardu i substancji
psychoaktywnych oraz ich rodziny i bliscy, potrzebujący pomocy i wsparcia.

Poradnia oferuje pomoc w formie:

 psychoterapii grupowej podstawowej i pogłębionej
 konsultacji indywidualnych
 porad psychologicznych
 porad psychiatrycznych
 interwencję kryzysowych
 terapię rodzin i par
 terapię ofiar przemocy
 terapię osób nie radzących sobie

z wyrażaniem złości i agresją

W Poradni odbywają się także spotkania grupy Anonimowych Alkoholików "Nowa
Droga". Są to spotkania samopomocowe, w których może wziąć udział każda osoba

z problemem alkoholowym bez rejestrowania się i wcześniejszego zapisywania.
Mityngi odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.30

email: fenixterapia@op.pl

INFORMACJA

Informuję, iż świadczenia:

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od
alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w
systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym

Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń z zakresu terapii
dla osób uzależnionych, w tym wczesnej diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących
szkodliwie i ryzykownie

Zadanie nr 3 – udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej
lub zagrożonej uzależnieniem

Zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych

Zadanie nr 5 – udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla
rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

w naszej Poradni są finansowane przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na
podstawie Umowy nr BKZ.21 51 . 0001 7.201 3 z dnia 11 .02.201 3

i tym samym dostęp do nich jest dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego bezpłatny

FENIX Psychoterapia Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres:
os. XXX lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski

NIP: 647-1 31 -82-71
REGON: 240786931
tel.: 603-77-59-00



nic śmiesznego nic śmiesznego

fot. Wil l iam Stewart

fot. Robert Reich
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