Πρωταρχικόσ δεςμόσ (attachment)
και οι ςχζςεισ τθσ ηωισ μασ”
Ψυχοεκπαιδευτικό ςεμινάριο για ενιλικεσ
Συντονιςτισ : Γιϊργοσ Καλαρρφτθσ*

Χώροσ διεξαγωγισ: «Λόγω Ψυχισ»:
Κυπρίων Αγωνιςτών 81, 151 26 Μαροφςι
Πρόγραμμα: : Κυριακι 31 Μαρτίου 2019 Ώρεσ: 10:00-18:00
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ μζχρι τθν Παραςκευι 15/3/2019
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ μπορείτε να
απευκφνεςτε ςτθ Γραμματεία του «Λόγω Ψυχισ»:
Στουντίου 10Β, 151 26 Μαροφςι Τ: 2108033287,
Fax: 2108031341, e-mail: info@logopsychis.gr

Credit: Gustav Klimt, Mother and Child,1905

Ο πρωταρχικόσ ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ (attachment) μεταξφ γονιοφ και παιδιοφ ενυπάρχει και επθρεάηει, άλλοτε ανεπαίςκθτα και άλλοτε πιο ζντονα, (ς)τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ όλων. Συνειδθτά ι αςφνειδα μασ αγγίηει βακειά ωσ παιδιά,
ωσ γονείσ, ωσ ςυντρόφουσ, ωσ φίλουσ, ωσ ςυναδζλφουσ. Εκεί χρειάηεται να ανατρζξουμε για να κατανοιςουμε και να
εμπεριζξουμε τθν κρίςιμθ απαρχι αυτοφ που ςταδιακά γίναμε, αυτοφ που είμαςτε. Εκεί να προςφφγουμε για να ανακαλφψουμε τθν επίδραςι και τθν επανεμφάνιςι του ςτουσ τρόπουσ που ςχετιηόμαςτε με τουσ άλλουσ, ωσ ενιλικεσ πλζον.
Τζλοσ, εκεί πρζπει κυρίωσ να γυρίςουμε αν κζλουμε να νοθματοδοτιςουμε τουσ τρόπουσ μεγαλϊματοσ των δικϊν μασ
παιδιϊν και τθ ςχζςθ μασ μαηί τουσ, που αςφνειδα επθρεάηονται, ςε κακοριςτικό κάποιεσ φορζσ βακμό, από τουσ δικοφσ
μασ πρωταρχικοφσ δεςμοφσ με τουσ γονείσ μασ.
Στο ςεμινάριο κα γνωρίςουμε, μ’ ζναν ςυμμετοχικό τρόπο, όλα, τα ςχετικά με τθν καίρια ςθμαςία των πρωταρχικϊν ςχζςεων ςτθν οικοδόμθςθ τθσ προςωπικότθτάσ μασ, νζα δεδομζνα, που προζρχονται από τθν ζρευνα ςτουσ τομείσ των νευροεπιςτθμϊν, τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ *πρωταρχικόσ δεςμόσ (attachment) & ιδιοςυγκραςία (temperament)], κακϊσ
και από τθν κλινικι πρακτικι ςτθν ψυχοκεραπεία. Η μελζτθ των ευρθμάτων αυτϊν μασ απελευκερϊνει από τθ ςτείρα
διάηευξθ γονιδίων / περιβάλλοντοσ και μασ επιτρζπει να ςυνκζςουμε γονιδιακζσ επιρροζσ και περιβαλλοντικζσ παρεμβάςεισ ςτθν κατανόθςθ και αλλαγι του ςχεςιακοφ μασ χάρτθ.

*Ο Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP, CCTP
είλαη ζπληδξπηήο, επηζηεκνληθόο ζπλππεύζπλνο, εθπαηδεπηήο & θιηληθόο επόπηεο ςπρνζεξαπεπηώλ ζην «Λόγσ Ψπρήο» θαη εξγάδεηαη ηδησηηθά ζην Μαξνύζη σο
ςπρνιόγνο, ςπρνζεξαπεπηήο, ζεξαπεπηήο νηθνγέλεηαο & ζύκβνπινο ηνμηθνεμαξηήζεσλ.

www.facebook.com/georgekalarritis
www.gkalarritis.gr
https://twitter.com/gkalarritis
https://www.youtube.com/channel/UCSgWvwrVLoQGSCcvQcuTeAg

