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Η αγάπθ είναι αυτό που όλοι προςπακοφμε να ζχουμε, παρόλο που τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν μποροφμε ακριβϊσ να
ορίςουμε τι είναι. Δεν μποροφμε να προςδιορίςουμε πόςο από αυτό κζλουμε ι αντζχουμε, αν μποροφμε να το δϊςουμε, να
το πάρουμε ι ακόμθ κι αν το αξίηουμε.
Συχνά αναρωτιόμαςτε πόςθ αγάπθ ζχουμε πάρει ςτθ ηωι μασ και ςχεδόν πάντα ο νουσ μασ πάει ςε γονείσ, παπποφδεσ,
γιαγιάδεσ, αδζρφια και άλλουσ ανκρϊπουσ που μασ αγάπθςαν ι κα κζλαμε να μασ είχαν αγαπιςει.
Πολλζσ φορζσ υποπτευόμαςτε ι άλλοτε είμαςτε ςίγουροι ότι ς’ αυτζσ τισ πρωταρχικζσ μασ ςχζςεισ κρφβονται ςτοιχεία που
μποροφν να μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε τισ τωρινζσ μασ ςχζςεισ και το γιατί μπορεί να μθν μασ βγαίνουν ι να
υπολείπονται των αναγκϊν μασ.
Η κεωρία δεςμοφ (attachment theory) μασ προτείνει ζνα πλαίςιο κατανόθςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ μασ ανάπτυξθσ και τθσ
δθμιουργίασ τθσ προςωπικότθτάσ μασ. Στθ βάςθ τθσ υποςτθρίηει ότι οι πρϊτεσ μασ ςχζςεισ με αυτοφσ που μασ φρόντιςαν
ενδοβάλλονται ωσ μοντζλα του ςχετίηεςκαι και κακορίηουν τον τρόπο και τον τφπο των μετζπειτα ςχζςεϊν μασ.
Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ. Άλλεσ αιτιςεισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ.
Στόχοσ του είναι να ςυνδζςει τθν κεωρία του πρωταρχικοφ δεςμοφ με τθν ψυχοκεραπευτικι και ςυμβουλευτικι πρακτικι
όπου ο κλινικόσ, ωσ μια «αςφαλισ βάςθ», αντιμετωπίηει κακθμερινά τθν πρόκλθςθ να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ ςτθν
«επιδιόρκωςθ» διαταραγμζνων, ελλιπϊν ι αποκομμζνων ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν.
Στθ κεματολογία του, που κα διερευνιςουμε τόςο κεωρθτικά όςο και με βιωματικζσ αςκιςεισ & κλινικζσ περιπτϊςεισ, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνονται: Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ δεςμοφ, πωσ μεταβιβάηεται ο τφποσ δεςμοφ, δθμιουργία και διακοπι δεςμοφ, νευροβιολογία του πρωταρχικοφ δεςμοφ, ιδιοςυγκραςία και δεςμόσ, ςτρατθγικζσ και άμυνεσ αναςφαλϊν
δεςμϊν, εργαλεία αξιολόγθςθσ δεςμοφ, διαταραχζσ δεςμοφ ςε διάφορεσ θλικίεσ και θ αντιμετϊπιςι τουσ κ.ά..

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