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Εκπαιδεστικό - Βιωματικό Σεμινάριο: 

«Σσνθετική Θεραπεία Ψστικού Τραύματος και  

Διαταρατής Μετατρασματικού Στρες (PTSD)» 
Κάκε εμπειρία που μασ ςτερεί τον ζλεγχο 

και τθ δφναμθ μασ, μπορεί να μασ τραυματίςει 
ψυχικά και να μασ δθμιουργιςει μία βακιά 
αίςκθςθ οδφνθσ και απϊλειασ. Μία ξαφνικι 
αλλαγι ςτθ ηωι μασ όπωσ ζνα ατφχθμα, ο 
κάνατοσ ι αποχωριςμόσ αγαπθμζνων 
προςϊπων, απρόςμενεσ αλλαγζσ όπωσ ζνα 
διαηφγιο, θ αλλαγι εργαςίασ ι κατοικίασ, θ 
απϊλεια χρθμάτων ι άλλων ςυνθκειϊν, μπορεί 
να μασ δυςκολεφουν πολφ περιςςότερο από όςο 
φανταηόμαςτε αρχικά ι από όςο οι άλλοι γφρω 
μασ μποροφν να καταλάβουν. Ακόμα 
περιςςότερο, οι επαναλαμβανόμενεσ εμπειρίεσ 
αποδυνάμωςθσ, όπωσ ο ςυςτθματικόσ 
εκφοβιςμόσ, θ εκμετάλλευςθ, θ παραμζλθςθ, θ ενδοοικογενειακι βία και θ ςεξουαλικι παραβίαςθ, 
τραυματίηουν βακιά το άτομο, αφινοντασ το ευάλωτο τόςο ςτισ ςχζςεισ του με τουσ άλλουσ, όςο και μζςα 
ςτο ίδιο του το ςϊμα. Σισ περιςςότερεσ φορζσ, οι τραυματικζσ εμπειρίεσ ςυνοδεφονται από πολυάρικμεσ 
επιμζρουσ απϊλειεσ, που μασ επθρεάηουν ενεργά και θ προςαρμογι μασ ςτισ καταςτάςεισ τθσ ηωισ μασ, 
ίςωσ να μθν επιτυγχάνεται ποτζ ολοκλθρωτικά, παρά το πζραςμα του χρόνου. Οι δυςκολίεσ μασ επιμζνουν 
όςο ςυνεχίηουμε να βριςκόμαςτε εκτεκειμζνοι ςτον «κίνδυνο». υχνά παςχίηουμε να βγάλουμε νόθμα ςτισ 
εμπειρίεσ μασ και δε βρίςκουμε καταφφγιο κατανόθςθσ οφτε ςτουσ κοντινοφσ μασ ανκρϊπουσ, αλλά οφτε και 
ςτον ίδιο μασ τον εαυτό. Κςωσ να αιςκανόμαςτε ζντονο άγχοσ, φόβο, κυμό, κλίψθ και ζλλειψθ ελπίδασ. Κςωσ 
αιςκανόμαςτε «ςπαςμζνοι» και ότι ςυνεχϊσ κάτι μασ λείπει. Μπορεί αυτι θ αίςκθςθ να μασ κάνει να 
προςπακοφμε ξανά και ξανά να γεμίςουμε το κενό που βακιά μζςα μασ νοιϊκουμε και αυτό να το κάνουμε 
με ζνα τρόπο που μασ ανατραυματίηει. Κςωσ να πιςτεφουμε ότι τίποτα δε κα είναι όπωσ πριν και να 
πενκοφμε για κομμάτια του εαυτοφ μασ που αιςκανόμαςτε ότι χάςαμε οριςτικά.  

Σο ψυχικό τραφμα διαβρϊνει κάκε πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ – τισ ςκζψεισ μασ (νοθτικό επίπεδο), 
το ςϊμα μασ (ςωματικό επίπεδο), τα ςυναιςκιματα μασ (ςυναιςκθματικό επίπεδο) τθν ενζργεια μασ 
(ενεργειακό επίπεδο), τθ ςυμπεριφορά μασ (ςυμπεριφορικό επίπεδο) τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ 
(κοινωνικό επίπεδο), τθ βακφτερθ επαφι με τον εαυτό μασ και το κείο (υπαρξιακό και πνευματικό επίπεδο).  

Θ επιςτθμονικι γνϊςθ και οι εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ψυχοκεραπείασ,  τονίηουν τθν πολυεπίπεδθ 
επίπτωςθ του ψυχικοφ τραφματοσ ςτθ προςωπικότθτα και τθ τάςθ να ζχει ακροιςτικζσ ςυνζπειεσ εφόςον 
παραμζνει ακεράπευτο. Θ ουςιαςτικι κεραπεία του ψυχικοφ τραφματοσ λαμβάνει χϊρα όταν καταφζρνει να 
αγγίξει τθ ψυχι ςτθν ολότθτα τθσ και γι’ αυτό είναι αναγκαιότθτα να υιοκετιςουμε μία ςυνκετικι 
προςζγγιςθ ςτθ ψυχοκεραπεία. Χρειάηεται να δουλζψουμε με κάκε πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, τόςο ςε 
λεκτικό όςο και ςε μθ-λεκτικό επίπεδο. Χρειαηόμαςτε τόςο τθ πλθροφόρθςθ για τθ κατανόθςθ του εαυτοφ 
μασ και του τραφματοσ μασ, αλλά και εργαςία με τθ ςωματικι μασ αίςκθςθ, τα ςυναιςκιματα, τθν ενζργεια 
και τθ πνευματικότθτα μασ. Θ επαφι με το κεραπευτι και τθν ομάδα αποτελοφν ζνα αςφαλζσ πλαίςιο να 
διερευνιςει κανείσ τισ πτυχζσ του τραφματοσ.  
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το ςεμινάριο αυτό, κα ενθμερωκείτε για τισ 
διαφορετικζσ πτυχζσ του τραφματοσ και τισ 
ςυνιςτϊςεσ αυτϊν ςτθ κεραπεία. Θα ειςαχκείτε ςε 
μία ςυνκετικι οπτικι και εργαςία των τραυματικϊν 
εμπειριϊν, ςφμφωνα με το μοντζλο κεραπείασ τθσ 
Kαναδζηασ τραυματοκεραπεφτριασ J. Simington 
(PhD.) (Taking Flight International). Σο μοντζλο αυτό 

ςυνκζτει τθ ςφγχρονθ νευροεπιςτθμονικι γνϊςθ με εναλλακτικζσ βιωματικζσ τεχνικζσ όπωσ τθ κεραπεία τθσ 
τζχνθσ, τισ τεχνικζσ φπνωςθσ, τθν ενεργειακι δουλειά, και το NLP (νευρογλωςςικό προγραμματιςμό). Σο 
κεωρθτικό υπόβακρο αυτοφ του μοντζλου βαςίηεται ςτθ κεωρία του C. G. Jung, (ιδρυτι τθσ Αναλυτικισ 
Ψυχολογίασ) και τθν αρχζγονθ ςοφία που πθγάηει από τουσ αυτόχκονεσ λαοφσ τθσ Αμερικισ. Σα κζματα που 
κα παρουςιαςτοφν ςτο ςεμινάριο περιλαμβάνουν τθν αξιολόγθςθ των τραυματικϊν εμπειριϊν, τισ 
διαφορετικζσ εκφάνςεισ και επιπτϊςεισ του τραφματοσ ςτθ προςωπικότθτα, με αναφορζσ ςτθ παιδικι και 
ενιλικθ ηωι, τθ κλινικι αξιολόγθςθ τθσ Διαταραχισ Μετατραυματικοφ τρεσ, κζματα ορίων, ςεξουαλικι 
παραβίαςθ και ενδοοικογενειακι βία, απϊλειεσ και πζνκοσ, ενδυνάμωςθ και πνευματικότθτα ςτθ 
κεραπευτικι διεργαςία.  Θα  διδαχτοφν επίςθσ ςυμβουλευτικζσ ςτρατθγικζσ και δεξιότθτεσ παρζμβαςθσ ςε 
τραυματιςμζνα άτομα. 

Σο ςεμινάριο κα διδαχκεί ςε τρία μζρθ (Μζροσ 1o : «Αςφάλεια», Μζροσ 2ο: «Ενκφμθςθ και Πζνκοσ», 
Μζροσ 3ο: «Επαναςφνδεςθ με τθ Ηωι») εκ των οποίων μόνο το πρϊτο μζροσ αποτελεί αυτοτελζσ ςεμινάριο. 
Για τθ παρακολοφκθςθ του 2ου και 3ου μζρουσ είναι υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ των προθγοφμενων 
μερϊν. Απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ /εκπαιδευόμενουσ ςτο χϊρο τθσ Ψυχικισ Τγείασ (Ψυχολόγουσ, 
Ψυχοκεραπευτζσ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, Εναλλακτικοφσ Θεραπευτζσ),  ι Παρζμβαςθσ ςτθ Κρίςθ 
(Εργαηόμενουσ ςε Ιατρεία Επειγόντων, ςε δομζσ ευπακϊν ομάδων όπωσ τουσ μετανάςτεσ, καταφφγια 
κακοποιθμζνων γυναικϊν κτλ.). Σο ςεμινάριο αυτό δίνει ζμφαςθ ςτθ βιωματικι προςζγγιςθ παράλλθλα με 
τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ, όμωσ κατά βάςθ είναι ψυχοεκπαιδευτικό και δεν αποτελεί κεραπευτικι ομάδα. 
 

Ειδικά περιεχόμενα για κάθε μζροσ ςεμιναρίου: 
 

•    1ο Μζροσ (Αςφάλεια) 

 6/5/2017, 12:00 – 19:00  

το πρϊτο μζροσ τουσ ςεμιναρίου, κα επικεντρωκοφμε ςτθν Αςφάλεια, κακϊσ θ αςφάλεια αποτελεί το 
πρϊτο βαςικό βιμα ςτθν αποκατάςταςθ τραφματοσ. Θεωρθτικι γνϊςθ για τα διαφορετικά είδθ του 
τραφματοσ και τισ ποικίλεσ επιπτϊςεισ τουσ κα διδαχκοφν αναλυτικά. Σεχνικζσ Αναπνοϊν και χαλάρωςθσ 
κακϊσ και βαςικζσ ςτρατθγικζσ ανακοφφιςθσ / εμπερίεξθσ των αγχϊδων αντιδράςεων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ παρζμβαςθ ςτθ κρίςθ, κα παρουςιαςτοφν. 

•    2ο Μζροσ (Ενθφμηςη και Πζνθοσ) 

27 & 28/5/2017, 12:00 – 17:00  

το δεφτερο μζροσ του ςεμιναρίου, κα εμβακφνουμε ςτον πυρινα των τραυματικϊν εμπειριϊν 
εξετάηοντασ τισ επαναλαμβανόμενεσ εμπειρίεσ τραφματοσ όπωσ τθν ενδοοικογενειακι βία, τθ παραβίαςθ 
των ορίων ςτθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ και τθν ψυχολογία τθσ παιδικισ παραμζλθςθσ / κακοποίθςθσ. 
Προθγμζνεσ τεχνικζσ ενδυνάμωςθσ, απελευκζρωςθ ανεπίλυτων ςυναιςκθμάτων, εργαςία απαρτίωςθσ των 
αποςχιςμζνων ψυχικϊν μερϊν και περιςυλλογι γφρω από τισ προςωπικζσ απϊλειεσ και τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ, κα εξεταςτοφν ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο. 
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•    3ο Μζροσ (Επαναςφνδεςη με τη Ζωή) 

 

το τελευταίο αυτό μζροσ αποκατάςταςθσ τραφματοσ, κα εξετάςουμε τθ νζα κοςμοκεωρία που ςυχνά 
προκφπτει μετά από τθν επεξεργαςία των τραυματικϊν εμπειριϊν. Θ ςυνειδθτοποίθςθ των προςωπικϊν 
ςτόχων κακϊσ και θ επαναςφνδεςθ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ κα είναι το επίκεντρο τθσ κεματολογίασ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ κα προχωριςουν ζνα ακόμα βιμα ςτο κεραπευτικό τουσ ταξίδι,  απελευκερϊνοντασ 
πεποικιςεισ  και αιςκιματα που τουσ κρατοφν πίςω, προχωρϊντασ με μεγαλφτερθ δθμιουργικότθτα και 
εμπιςτοςφνθ ςτο μζλλον τουσ.  

 

Eιςηγήτρια:   

Αλεξάνδρα Κορδόςη  - Ψυχολόγοσ / Ψυχοθεραπεφτρια (MA., BSc.) 

Θ Αλεξάνδρα Κορδόςθ είναι Ψυχολόγοσ / 
Ψυχοκεραπεφτρια υνκετικισ Προςζγγιςθσ ζχοντασ 
εκπαιδευτεί ςτθν Ελλάδα και το Θνωμζνο Βαςίλειο. Είναι 
κάτοχοσ Πτυχίου Ψυχολογίασ (BSc.) από το Middlesex 
University of London, Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ (ΜΑ) 
ςτθ υνκετικι Ψυχοκεραπεία και υμβουλευτικι από το 
Regent’s College, City University of London, Διπλϊματοσ 
υςτθμικισ Οικογενειακισ Θεραπείασ (Pg. Cert.), από το 
Birkbeck College University of London κακϊσ και Κλινικισ 
Ψυχοπακολογίασ (Pg Cert.) από το Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Ζχει ειδικευτεί επιπλζον ςτθ 
υνκετικι Θεραπεία Σραφματοσ και Μετατραυματικισ 

Διαταραχισ (Pg. Cert.) και τθν Τποςτιριξθ ςτο Πζνκοσ (Pg. Cert.) από τθ Διεκνι εταιρεία Taking Flight 
International Corporation of Canada. Ενθμερϊνει διαρκϊσ τθ πρακτικι τθσ ςυμμετζχοντασ ςε εργαςτιρια, 
ςυνζδρια, κεραπευτικζσ και εποπτικζσ ομάδεσ γφρω από τθ υμβουλευτικι Ψυχολογία,  τθ υςτθμικι 
Οικογενειακι Θεραπεία, τθ χεςιακι Ψυχανάλυςθ και τθ Σραυματοκεραπεία. Είναι μζλοσ τθσ Βρετανικισ 
Ζνωςθσ Ψυχολόγων (BPS Memb. No: 156537) και πιςτοποιθμζνθ υμβουλευτικι Ψυχολόγοσ από το 
Βρετανικό υμβοφλιο Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ (HCPC Memb. No: PYL31698).  

τθν επαγγελματικισ τθσ πορεία ζχει εργαςτεί ςε διάφορεσ δομζσ με ενιλικεσ και παιδιά (“Kids Company: 
Daubeney Primary School, Hackney, London”, “Islington Continuing Counselling Project: Highbury Counselling 
Centre”, "Εργαςτιρι Ανάπτυξθσ Παιδιοφ, Εφιβου και Οικογζνειασ ΑΡΓΩ", "Κζντρο Σζχνθσ και 
Ψυχοκεραπείασ", “Ιατρείο Κεφαλαλγίασ και Ψυχικϊν Διαταραχϊν”, “Εταιρεία Εκπαιδευτικϊν 
Δραςτθριοτιτων "ΔΡΩ", κακϊσ επίςθσ ζχει αςκθκεί ςτο “Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ” γυναικϊν του 
Αιγινθτείου Νοςοκομείου και ςτουσ “Γιατροφσ του Κόςμου" τθσ Ακινασ). Σα τελευταία ζτθ εργάηεται 
ιδιωτικά, παρζχοντασ Ατομικι Ψυχοκεραπεία, Θεραπεία Ηεφγουσ, υμβουλευτικι Γονζων και Οικογζνειασ, 
Θεραπεία Σραφματοσ και Πζνκουσ και υνεδρίεσ Αυτογνωςίασ.  

Website: www.psychologyforus.gr 

Email: alexa.kordosi@gmail.com  

Linked In: Alexandra Kordosi 

Facebook: Ψυχολογία Για Εμάσ 

 

  

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ και εγγραφζσ:   210 – 8217710 ,  contact@bhc.gr 
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