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“Πίσω από τον τοίχο:
εφιάλτες και όνειρα των συναντήσεών µας”
µια βιωµατική οµάδα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης
µε θέµα τις σχέσεις έρωτα, αγάπης, πόθου.

συντονιστής: ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ψυχοθεραπευτής)
________
Οµάδα κλειστή, λειτουργεί ανά 2 εβδοµάδες για 3 ώρες, Πέµπτες, 19.00 - 22.00, Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018
_________________________________________________

..... Ο τρόπος δουλειάς της οµάδας βασίζεται από τη µια µεριά στη φιλοσοφία και τη
µεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, η οποία αποτελεί µιά υπαρξιακή, ολιστική και ανθρωπιστική
προσέγγιση. Σεβασµός στα προσωπικά όρια, στην µοναδικότητα της κάθε οντότητας και στην
υποκειµενική πραγµατικότητα, καθώς και επικέντρωση στον ξεχωριστό τρόπο που βιώνει ο
καθένας µας τέτοια ζητήµατα, χαρακτηρίζουν κάθε δουλειά µε τους άξονες της Gestalt.
Η θεραπεία Gestalt αποσκοπεί στο να αναπτύξει το άτοµο τις µέγιστες δυνατότητες
αυτοϋποστήριξης, αντιµετωπίζοντας δηµιουργικά, στις διάφορες συνθήκες, θεµελιώδη
πανανθρώπινα θέµατα, όπως είναι η κάθε µορφής απώλεια σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, η
µαταιότητα, η µοναξιά, η ευθύνη των επιλογών µας την κάθε στιγµή.
Από την άλλη µεριά, ο τρόπος δουλειάς της οµάδας εµπλουτίζεται µε την προσέγγιση του
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Π.Θ. η οποία ονοµάζεται PSP (Process Stage Praxis - ενσώµατη αλληλεπίδραση βασισµένη στην
εσωτερική εµπειρία). Στην PSP, συναρθρώνεται σε ένα ιδιότυπο αµάλγαµα η προοπτική Gestalt µε
κίνηση, σωµατική δουλειά, αυτοσχεδιασµό.
H θεραπεία Gestalt, και ασφαλώς επίσης η PSP, βλέπουν τον άνθρωπο ολιστικά, σε άµεση
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του, σαν αναπόσπαστο στοιχείο ενός ενιαίου όλου. Στο απέραντο
αυτό όλον, τίποτα δεν µπορεί να νοηθεί αποµονωµένα, άρα και τίποτα δεν υφίσταται
“αντικειµενικά” και πιο “έγκυρα” από οτιδήποτε άλλο.

..... Η οµάδα, σε κάθε συνάντηση, δουλεύει µε εναλασσόµενους κύκλους που
περιλαµβάνουν: βιωµατική δουλειά της οµάδας, βιωµατικές ασκήσεις (συνήθως µε
αυτοσχεδιασµό, αλληλεπίδραση, κίνηση και σώµα), µοίρασµα της εµπειρίας και πολύ σύντοµες
θεωρητικές εισηγήσεις που κυρίως πλαισιώνουν κάθε τόσο αυτά που γεννά η κάθε διαδικασία της
οµάδας.
Ο όρος “βιωµατικός” σηµαίνει πως η οµάδα ΔΕΝ είναι κάποια “τάξη” όπου διδάσκεται
κάποια “ύλη” σαν µάθηµα ή δίνονται συµβουλές. Σηµαίνει πως µε αφορµή τις ασκήσεις,
επικεντρωνόµαστε στο βίωµα, σε ό,τι συµβαίνει άµεσα, ζωντανά, στο παρόν της οµάδας, και από
τη θέση αυτή ο καθένας εξερευνά τα τοπία του προσωπικού του κόσµου.
Τέλος, µια που υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και παρανοήσεις για την έννοια της
βιωµατικής οµάδας, επαναλαµβάνεται πως κανείς ΔΕΝ “υποχρεούται” να πει ή να κάνει κάτι που
δεν το επιθυµεί.

..... Η οµάδα, είτε ως αυτόνοµη συνάντηση είτε ως κύκλος συναντήσεων, έχει ως κεντρικό θέµα
τη σχέση και τη δυναµική της σε διάφορες καταστάσεις και επιλογές, και δουλεύει ανάλογα µε την
εκάστοτε όψη της σχέσης που έχει ως θέµα.

..... Η οµάδα απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για οποιονδήποτε λόγο να δουλέψει µε
τον Εαυτό του, την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, σε σχέση µε τα θέµατα αυτου του υλικού,
και σε ένα ασφαλές αλληλεπιδραστικό πλαίσιο.
Υπογραµµίζεται πως ΔΕΝ προϋποτίθεται καµµία προηγούµενη σχετική εµπειρία.
Ειδικότερα, ο επαγγελµατίας ή ο σπουδαστής σε χώρους που αφορούν την ανθρώπινη ψυχή µε
κάθε τρόπο (ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση, κοινωνική εργασία, κλπ), θα έχει την ευκαιρία να
επωφεληθεί όχι µονο ως προς την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και εµπλουτίζοντας τα
επαγγελµατικά του εργαλεία καθώς θα δει άµεσα και τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας.

.... Ο σκοπός της οµάδας, είναι να ενεργοποιήσει τον συµµετέχοντα ως προς διάφορα θέµατα
που έχουν να κάνουν µε τη σχέση, όχι µόνο θεωρητικά, αλλά επίσης στην προσωπική του
πραγµατικότητα όπως διαµορφώνεται στο δικό του πεδίο ζωής.
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Έτσι, o συµµετέχων δουλεύει:
(α) ατοµικά, και παράλληλα
(β) αλληλεπιδρώντας µε τους Αλλους, στη µοναδική “µήτρα” της συλλογικής δύναµης της οµάδας.
Μέσα από τέτοιου είδους δουλειά, ο συµµετέχων έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει ό,τι
θέµατα αγγίζει η εκάστοτε θεµατική της οµάδας, και γενικότερα:
**Διάφορες λεπτές αποχρώσεις της αγάπης, του έρωτα, του πόνου που ακολουθεί το τέλος του
έρωτα και της αγάπης.
**Την ευαίσθητη εξισορρόπηση των απογοητεύσεων και της χαράς στη συντροφική σχέση.
**Την ανεπαίσθητη διαφορά ανάµεσα στην εγγενή ανάγκη µας για ασφάλεια και στην ανάγκη µας
για υπέρβαση των ορίων µας συναντώντας µε πολλούς τρόπους τον Άλλον.
**Επίσης, τις δυσδιάκριτες περιοχές του πόθου, του πάθους, της λαγνείας, της εξάρτησης.
**Κι ακόµη, την πολυσηµεία και την πολικότητα της ύπαρξής µας: ως οργανισµοί σεξουαλικοί
αλλά και ως όντα που µε τρυφερότητα αγαπούν και αγαπιούνται, ως όντα µοναδικά µε προσωπικά
όρια, που ωστόσο αναζητούµε διαρκώς τον Άλλον.
**Και βέβαια, τα ρίσκα, τους φόβους και τη βαθειά χαρά όταν επιχειρούµε να υπερβούµε τον
κόσµο µας κινητοποιηµένοι από τη µαγεία που γεννά η συνάντηση µε τον Άλλον στις άπειρες
δυνατές του όψεις και εκφράσεις.

Οπότε, ο συµµετέχων πιθανά αποκοµίζει:
**Μια προσωπική βιωµατική προσέγγιση των επί µέρους θεµάτων γύρω από τα οποία ξετυλίγεται
κάθε συνάντηση.
**Ανάπτυξη της επίγνωσης, αυτογνωσία και βήµατα προσωπικής ανάπτυξης ως προς την ευρύτερη
θεµατική της οµάδας.
**Κάποια προσωπικά αφοµοιωµένα εργαλεία που θα είναι εν δυνάµει “χρήσιµα” στις κάθε είδους
σχέσεις της καθηµερινής ζωής.
**Και, εάν παρακολουθήσει και τις ανάλογες διαλέξεις αυτής της χρονιάς, µια ιδιότυπη υπαρξιακή
προσέγγιση στη φύση και τη δυναµική των ανθρώπινων σχέσεων.

