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Η δύναμη του συμβόλου 
      Μια μέρα σύνδεσης και αυτοφροντίδας
      με την μέθοδο του sandplay

The power of symbol
        Α day of sandplay,
        self-care and connection



Στο σεμινάριο αυτό θα εξερευνήσουμε την δύναμη των συμβόλων και της 
εικόνας, τις έννοιές τους και τα μηνύματά τους σε εμάς. Μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες που μας βοηθούν να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, θα 
αφήσουμε στην άκρη την «σκέψη» και θα επιτρέψουν στον εαυτό μας να 
διαχειριστεί τη διαίσθηση. Θα αντλήσουμε εικόνες από το υποσυνείδητο μας 
για να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή μας και στη διαδικασία 
σύνδεσης με την ανθρώπινη φύση των άλλων, καθώς ψάχνουμε την πορεία μας 
στα επαγγέλματα φροντίδας.

Η γνωριμία μας με το Sandplay Therapy θα βασίζεται σε μια αναλυτική 
παρουσίαση της περίπτωσης ενός ταραγμένου 6χρονου αγοριού και τη 
μεταμόρφωση του μέσα από τη θεραπεία αυτή. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν 
να εμβαθύνουν στην περίπτωση, μέσω αισθητικής δημιουργικής ανταπόκρισης, 
προκειμένου να κατανοήσουν πιο βαθιά το νόημα αυτής της μεθόδου. Στο 
πνεύμα της σύνδεσης και της μάθησης, η ομάδα θα μοιραστεί αντανακλάσεις 
και διαισθήσεις.

Το Βιωματικό Σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, παιδαγωγούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς και θεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους διαθέτουν ανοιχτό πνεύμα 
και διάθεση για μία καινούργια εμπειρία. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους μία μινιατούρα, ένα μικρό 
σύμβολο που έχει συναισθηματική αξία για αυτούς (π.χ. ένα κοχύλι, ένα φτερό, 
μία πέτρα, ένα μικρό αγαλματάκι, …)

«Τόσο στην εξέλιξη του είδους μας 
όσο και στην ατομική βιολογική μας 
ανάπτυξη, η εικόνα προηγείται της 
λέξης» 

Kay Bradway
(Jungian Αναλύτρια,

δασκάλα της θεραπείας Sandplay)

«Μέχρι να κάνετε το ασυνείδητο 
συνειδητό, αυτό θα κατευθύνει τη ζωή 
σας και θα το ονομάσετε μοίρα»

Carl Jung

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ :
www.eps-ath.gr
τηλ.: 210 9622290 (εσωτ. 303)
opendoor@eps-ath.gr

Αριθμός συμμετεχόντων: 60 άτομα • Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 22 Νοεμβρίου 2018.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα γίνει δεκτή μόνο μία 
αίτηση ανά φορέα • Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας


