Πρόλογος των επιμελητών

Σχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε αυτό το βιβλίο με πολλή χαρά!
Μας ευχαριστεί να μοιραζόμαστε όχι μόνο με τους συναδέλφους μας, αλλά και με τους θεραπευόμενούς μας καθώς και με
ένα ευρύτερο κοινό όσα με πόνο και κόπο έχουμε καταλάβει
όλα αυτά τα χρόνια για τις σχέσεις μας.
Κατά τα δέκα χρόνια που λειτουργεί το Ινστιτούτο μας εφαρμόσαμε στη διδακτική και θεραπευτική πράξη ένα μοντέλο που
απηχεί τις απόψεις και την εμπειρία μας. Το μοντέλο αυτό μας
βοηθά να συμπορευόμαστε με τις σύγχρονες εξελίξεις στον
χώρο της ψυχοθεραπείας, που παρά τις διάφορες σχολές και
προσεγγίσεις, μοιάζει να ενώνεται κάτω από την ομπρέλα σύγχρονων ερευνών για τον τρόπο που οι ανθρώπινες δυσκολίες,
ακόμα και οι πιο τραυματικές, μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Τα δέκα αυτά χρόνια εκπαιδεύσαμε αξιόλογους επαγγελματίες που σήμερα εργάζονται σε διάφορα πλαίσια και δομές.
Η συνεχιζόμενη σύνδεση μαζί τους μας κινητοποιεί να προσεγγίζουμε περισσότερους χώρους και να εμπλεκόμαστε σε
δραστηριότητες που μας τροφοδοτούν, όπως αυτό το βιβλίο.
Τα περισσότερα κεφάλαια έχουν γραφτεί από τους αποφοίτους μας, καθώς υπήρξαν, με μια διαφορετική μορφή, κομμάτια
των διπλωματικών τους εργασιών. Τους ευχαριστούμε για αυτή
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τη συγκινητική συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα έχει συνέχεια.
Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι θεωρητικό και περιγράφει
το μοντέλο μας με όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Οι συγγραφείς των επόμενων κεφαλαίων καταπιάνονται
με διάφορα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους όταν
απευθύνονται σε εμάς για βοήθεια. Κάτω από τη διατύπωση των
αιτημάτων με τα οποία μας προσεγγίζουν υπάρχουν ανείπωτα
τραύματα, ενίοτε διαγενεαλογικά, κρυμμένα μυστικά και ανομολόγητες επιθυμίες. Κυρίως όμως υπάρχουν κομμάτια τους που
ποθούν τη ζωή, κομμάτια δυναμικά και αισιόδοξα που η φωνή
τους πασχίζει να ακουστεί, ακόμα κι όταν εκείνοι μοιάζουν να
βυθίζονται στη θλίψη, την ανημπόρια ή την παραίτηση. Με αυτά
τα κομμάτια συμμαχούμε ως θεραπευτές, για να μη χάνουμε το
κουράγιο μας και την ελπίδα μας για ίαση όταν βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με τον φόβο και την ακινητοποίηση. Η ίαση, στον
βαθμό που επιτυγχάνεται κάθε φορά, γίνεται με δική τους τεράστια προσπάθεια που οδηγεί σε αυξημένη συνειδητότητα και
ενδυνάμωση.
Καλό διάβασμα

