
 

 

 

 

  

  

  

IIssccrriizziioonnee  aallll’’AAllbboo  sseezz..  AA      NN°°55669966  

OOrrddiinnee  PPssiiccoollooggii  ddeellllaa  TToossccaannaa  

                              

IIll  ddootttt..  DDaarriioo  CCaalloossssii  ssii  èè  llaauurreeaattoo  iinn  PPssiiccoollooggiiaa  CClliinniiccaa  

ee  ddeellllaa  SSaalluuttee  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  

FFiirreennzzee..  
PPeerr  llaa  TTeessii  ddii  LLaauurreeaa  hhaa  ccoonnddoottttoo  uunnoo  ssttuuddiioo  cclliinniiccoo  --  

ssppeerriimmeennttaallee  ssuullllee  ddiiffffeerreennzzee  ddii  ggeenneerree  ee  llee  rreellaattiivvee  

mmooddaalliittàà  ddii  rriissppoossttaa  aaii  ttrraauummii..  

HHaa  ssvvoollttoo  iill  ttiirroocciinniioo  pprreessssoo  ll''AAzziieennddaa  UUSSLL99  ddii  GGrroosssseettoo  
--  UUnniittàà  FFuunnzziioonnaallee  SSaalluuttee  MMeennttaallee  AAdduullttii..  

EE’’  iissccrriittttoo  aallll’’aallbboo  ddeellll’’oorrddiinnee  ddeeggllii  ppssiiccoollooggii  ccoonn  iill  nn..  

55669966  

FFrreeqquueennttaa  llaa  SSccuuoollaa  ddii  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  iinn  PPssiiccootteerraappiiaa  

CCooggnniittiivvoo  ––  CCoommppoorrttaammeennttaallee    
HHaa  ffrreeqquueennttaattoo  ccoorrssii    iinn  tteeccnniicchhee  mmeeddiittaattiivvee  ee  ddii  

rriillaassssaammeennttoo  

HHaa  iinnsseeggnnaattoo  mmaatteerriiee  aattttiinneennttii  aallllaa  ssffeerraa  ppssiiccoollooggiiccaa  iinn  

iissttiittuuttii  pprriivvaattii  mmeeddii  ee  ssuuppeerriioorrii;;  hhaa  ssvvoollttoo  aattttiivviittàà  ddii    
ffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoonndduuzziioonnee  ddii  ggrruuppppii  iinn  aammbbiittoo  

aazziieennddaallee  eedd  aassssoocciiaazziioonniissttiiccoo  

  

  

  

  

TTeell..  334400  5522  4433  996633    

  

RRiicceevvee  ssuu  AAppppuunnttaammeennttoo  

  

  

VViiaa  UU..  BBaassssii,,  88  --    5588110000  ––  GGrroosssseettoo  
  

ee--mmaaiill::  ddootttt..ddaarriiooccaalloossssii@@lliibbeerroo..iitt  
  

SSiittoo  WWeebb  ddoovvee  ppootteerr  ccoonnssuullttaarree  ssaaggggii  eedd  aarrttiiccoollii    

wwwwww..ddaarriiooccaalloossssii..aalltteerrvviissttaa..oorrgg    

PP..  IIVVAA  0011448877226600553399  

  

  

DDOOTTTT..DDAARRIIOOCCAALLOOSSSSII  
  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  oonn--lliinnee  

  
CCoommppeennssoo  mmeeddiioo  ppeerr  iinnccoonnttrroo  €€  4400  

PPRRIIMMOO  IINNCCOONNTTRROO  GGRRAATTUUIITTOO  
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CCHHEE  CCOOSSAA  ÈÈ  LLAA  RRAABBBBIIAA??  
  

  

LLaa  RRaabbbbiiaa  èè  uunn’’eemmoozziioonnee  ddii  bbaassee,,  ccoommee  ttaallee  rriissuullttaa  
aavveerree  uunnaa  bbaassee  iinnnnaattaa  eedd  uunnaa  ffuunnzziioonnee  aaddaattttiivvaa;;  

ffrreeqquueenntteemmeennttee  ppeerròò  eessssaa  vviieennee  eettiicchheettttaattaa  ccoommee  

eemmoozziioonnee  nneeggaattiivvaa  ddaa  eevviittaarree  iinn  nnooii  ee  nneeggllii  aallttrrii..  
  

NNoovvaaccoo  ((11997755))  ccoonnssiiddeerraa  llaa  rraabbbbiiaa  ccoommaa  llaa  

rriissppoossttaa  aadd  uunnoo  ssttiimmoolloo  ccoonnssiiddeerraattoo  ddaallllaa  ppeerrssoonnaa  

ccoommee  pprroovvooccaattoorriioo..  
SSeeccoonnddoo  TTrreennttiinn  ((22000011))  llaa  rraabbbbiiaa  nnaassccee  ddaallllaa  

ppeerrcceezziioonnee  ddii  pprreesseennzzaa  ddii  oossttaaccoollii  aall  

ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddii  uunn  pprroopprriioo  oobbiieettttiivvoo  ee  ddii  aavveerr  

ssuubbiittoo  iimmmmeerriittaattaammeennttee  uunn  ttoorrttoo..  

SSeeccoonnddoo  CCaasstteellffrraanncchhii  ((22000022))  sseeggnnaallaa  llaa  

ccoommpprroommiissssiioonnee  oo  ffrruussttrraazziioonnee,,  aavvvveennuuttaa  oo  

mmiinnaacccciiaattaa,,  ddii  uunnoo  ssccooppoo..  
  

GGeenneerraallmmeennttee  rriissuullttaa  lleeggaattaa  aadd  uunn  sseennttiimmeennttoo  ddii  

pprrooffoonnddaa  iinnggiiuussttiizziiaa,,  aallllaa  ppeerrcceezziioonnee  ddii  aavveerr  
ssuubbiittoo  uunn  ttoorrttoo  oo  ttaalloorraa  ddii  eesssseerree  iinn  ppeerrccoolloo..  

  

LLaa  rraabbbbiiaa  hhaa  qquuiinnddii  uunn  iimmppoorrttaannttee  rruuoolloo  

ttrraassffoorrmmaattiivvoo,,  eemmaanncciippaattiivvoo  eedd  eedduuccaattiivvoo  ssee  bbeenn  

eesspprreessssaa  eedd  iinnccaannaallaattaa;;    ccoonnsseenntteennddoo  ddii  iinntteerrvveenniirree  

eedd  aaggiirree  ccoonn  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  eedd  iill  ccoorraaggggiioo  

nneecceessssaarrii  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddii  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  

iinnggiiuussttiizziiaa,,  ddii  ssoottttoommiissssiioonnee  oo  ddii  ddaannnnoo..  
  

  
....  PPeennssiiaammoo  ppeerr  uunn  

aattttiimmoo  aa  ppeerrssoonnaaggggii  

ccoommee  RRoossaa  PPaarrkkss,,  
MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii  oo  

SS..  FFrraanncceessccoo,,  cchhee  

ccoonn  llaa  ffoorrzzaa  ddeell  lloorroo  

sseennssoo  ddii  ggiiuussttiizziiaa  

hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  
mmiigglliioorraarree  eedd  aa  

ccoonnddiizziioonnaarree  ppeerr  

ggeenneerraazziioonnii  iill  ppoossttoo  

iinn  ccuuii  vviivveevvaannoo  ee  ddaa  llii  iill  mmoonnddoo  iinntteerroo....  nnoonn  aaggiivvaannoo  
cceerrttoo  ssoottttoo  ll’’iinnfflluussssoo  ddeellllaa  ppaauurraa  oo  ddii  uunnaa  ccoolllleerraa  

iimmmmoottiivvaattaa  oo  sspprrooppoorrzziioonnaattaa..  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

....  QQUUAANNDDOO  DDIIVVEENNTTAA  NNEEGGAATTIIVVAA  
  

LLaa  rraabbbbiiaa  ppuuòò  ddiivveennttaarree  ddiissffuunnzziioonnaallee  oo  ““ppaattoollooggiiccaa””  ppeerr  llaa  

ppeerrssoonnaa  qquuaannddoo  llaa  ssuuaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ccoommpprroommeettttee  llee  

rreellaazziioonnii  ssoocciiaallii  oo  ssppiinnggee  aa  ccoommppiieerree  aazziioonnii  ddaannnnoossee  vveerrssoo  
ssee  sstteessssii,,  ggllii  aallttrrii    ooppppuurree  vveerrssoo  llee  ccoossee  ttrraassffoorrmmaannddoossii  iinn  

iirraa,,  aaggggrreessssiivviittàà  eedd  iinn  ccoommppoorrttaammeennttoo  aabbuussaannttee  

  

  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee  ddii  uunnaa  rraabbbbiiaa  iinntteennssaa  eedd  eelleevvaattaa::  

--  aacccceelleerraazziioonnee  ddeell  bbaattttiittoo  ccaarrddiiaaccoo  

--  iippeerriiddrroossii  

--  iippeerrttoonnoo  mmuussccoollaarree  

--  vvooccee  aallttaa  ccoonn  ttoonnoo  mmiinnaacccciioossoo  

--  vvaassooccoossttrriizziioonnee  cceennttrraallee  ccoonn  iippeerrtteennssiioonnee  
--  vvaassooddiillaattaazziioonnee  ppeerriiffeerriiccaa  ((rroossssoo  ddii  ccoolllleerraa))  

--  tteennddeennzzaa  aallll’’aazziioonnee  ccoonn  mmooddaalliittàà  ddii  ddiiffeessaa  oo  ddii  

aaggggrreessssiioonnee  

--  sseennssaazziioonnii  ssooggggeettttiivvee  ddii  ccaalloorree,,  iirrrriiggiiddiimmeennttoo,,  

iirrrreeqquuiieetteezzzzaa,,  ppaauurraa  ddii  ppeerrddeerree  iill  ccoonnttrroolllloo  

  

LLaa  RRaabbbbiiaa  ppuuòò  rriivveellaarrssii  nneeggaattiivvaa  aanncchhee  qquuaannddoo  nnoonn  

eesspprreessssaa  oo  qquuaannddoo  ttaacciiuuttaa,,  ppeerrcchhéé  oollttrree  aa  ppeerrddeerree  llaa  ffoorrzzaa  

ttrraassffoorrmmaattrriiccee  ee  pprrooppuullssiivvaa  ccoonnttiinnuuaa  aadd  aaggiirree  ddeennttrroo  ddii  nnooii  

ccrreeaannddoo  tteennssiioonnii  cchhee  ssppeessssoo  ggeenneerraannoo  aanncchhee  ssooffffeerreennzzee  

ffiissiicchhee;;  ffrreeqquueenntteemmeennttee  ssii  ffiinniissccee  ppooii  ppeerr  ddiivveennttaarree  

ffrruussttrraattii  ee  nneerrvvoossii  vveerrssoo  ppeerrssoonnee  ee  ssiittuuaazziioonnii  cchhee  ppooccoo  

hhaannnnoo  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  llee  ccaauussee  oorriiggiinnaallii  ddeellllee  iinnggiiuussttiizziiee  ee  
ssoonnoo  pprroopprriioo  llee  ppeerrssoonnee  aa  nnooii  ppiiùù  ccaarree  mmoollttee  vvoollttee  aa  

rriimmeetttteerrccii..  

  

  

  
MMuuttaarree  llaa  rraabbbbiiaa  iinn  uunn  ppootteennttee  

aalllleeaattoo  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  IINN  88  IINNCCOONNTTRRII  

  

  

CChhee  ccooss’’èè  llaa  rraabbbbiiaa,,  aa  ccoossaa  sseerrvvee??  

  

LL’’aarrttee  ddeell  bbuuoonn  ccoommuunniiccaarree  ee  ll’’aasssseerrttiivviittàà  

  

SSttrraatteeggiiee  ee  tteeccnniicchhee  ppeerr  ppaassssaarree  rraappiiddaammeennttee  

ddaa  uunnoo  ssttaattoo  ppssiiccoo--ffiissiiccoo  nneeggaattiivvoo  aadd  uunnoo  

ppootteennzziiaannttee  

  

CCoommee  mmii  ppaarrlloo??  --  IIll  ddiiaallooggoo  iinntteerrnnoo  

  

CCoossaa  ccii  ddiiccoonnoo  llee  eemmoozziioonnii,,  ccoommee  ttrraarrnnee  iill  

mmeegglliioo  

  

IIll  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  ee  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  

pprroobblleemmii  

  

AApppprreennddiimmeennttoo  ddii  ssttrraatteeggiiee  iimmmmaaggiinnaattiivvee  ee  

ddii  rriillaassssaammeennttoo  aall  ffiinnee  ddii  ggeessttiirree  aall  mmeegglliioo  llee  

eenneerrggiiee  ppssiiccoo--ffiissiicchhee  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

““PPoossssiiaammoo  ccaammbbiiaarree  llaa  nnoossttrraa  vviittaa  iinn  uunn  aattttiimmoo..  

PPoossssiiaammoo  ddiivveennttaarree  eessaattttaammeennttee  cciiòò  cchhee  vvoogglliiaammoo  

ee  lloo  ppoossssiiaammoo  ffaarree  ddiivveerrtteennddooccii!!””  AA..RRoobbbbiinnss  


