


Este baralho é composto por:

63 cartas, divididas em 5 categorias temáticas:

Sentidos na vida

10 cartas: 5 que indicam vazio existencial e 5 que indicam presença 
de sentidos da vida.

Sentidos na temporalidade

9 cartas.

Eu não sou livre de, mas sou livre para ...

10 cartas.

Sinto-me responsável por...

9 cartas.

Valores: 

25 cartas: 8 de valores vivenciais, 10 de valores atitudinais e
7 de valores criativos.

Extras

23 cartas para atividades complementares;
Um cubo para a resolução de conflitos.
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A elaboração deste recurso terapêutico é uma iniciativa origi-
nada a partir da necessidade evidenciada na prática clínica, visando 
favorecer intervenções efetivas com adolescentes e adultos. 

O objetivo do presente material é facilitar o trabalho de inter-
venção que requeira a clarificação de sentidos e de valores na vida, 
facilitando a exploração de questões relevantes a serem aprofunda-
das no processo psicoterápico.

Dessa forma, tal enfoque aborda os principais aspectos para 
o autodirecionamento dos pacientes, reunindo sentenças sobre a 
vida, tais como a liberdade, a responsabilidade e os valores, propor-
cionando a descoberta de novas razões para viver. Tornar-se cons-
ciente de um sentido ou de uma direção pode surtir efeitos tera-
pêuticos relevantes na medida em que mobilizam recursos internos 
positivos que podem, por sua vez, gerar mudanças de atitudes.

Apresentação




