
Για να πετάξει ένα πουλί µε χάρη και δύναµη, για να πλοηγηθεί µέσα στα καιρικά συστήµατα που 

συναντά, χρειάζεται µια λειτουργική ισορροπία ανάµεσα στις κινήσεις των φτερών του. Είτε πετά σε 

ένα απαλό ρεύµα, είτε χειρίζεται ένα ξαφνικό ανοδικό ή καθοδικό ρεύµα, προσπαθώντας να επιβιώσει 

σε καταιγίδα. Η ζωή ενός ΛΟΑΤ ανθρώπου µέσα στην επικρατούσα ετεροσεξιστική κοινωνία έχει 

ανάλογες προκλήσεις. Για να ζήσουµε µια ολοκληρωµένη ζωή, για να πετάξουµε ελεύθερα, χρειάζεται 

να βρούµε βιώσιµους τρόπους αντιµετώπισης της οµοφοβίας και να µετατρέψουµε την αγωνία και

την αδικία σε κάτι χρήσιµο, δηµιουργικό και αναζωογονητικό.  

Η οµοφοβία και ο ετεροσεξισµός µπορούν να δηµιουργήσουν τραυµατικές εµπειρίες. Η εµπειρία του 

τραύµατος εντείνεται από το γεγονός ότι, ο δέκτης της απειλής ή του συµβάντος, συχνά αντιλαµβάνεται 

τόσο ισχυρή την απειλή που δεν µπορεί να αποδράσει ή να προστατευτεί από αυτήν. Μια πλευρά του 

ανθρώπου παραµένει σε εµπλοκή µε το τραυµατικό γεγονός και µια άλλη συνεχίζει τη ζωή. Η αίσθηση 

αδυναµίας και η ανθεκτικότητα µπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα στην εµπειρία του επιζώντα. Το πως 

αντιδρά κανείς στην τραυµατική επίδραση της οµοφοβίας και το πως τη χειρίζεται επιδρά σηµαντικά 

στην ποιότητα ζωής και συχνά στην ποιότητα ζωής

των αγαπηµένων ανθρώπων γύρω του. 

Αυτό το βιωµατικό σεµινάριο χρησιµοποιεί τεχνικές του 

Process Work, αξιοποιώντας την εγγενή φιλοσοφική 

πεποίθηση του ότι µέσα σε κάθε προβληµατική εµπειρία 

περιλαµβάνεται ο σπόρος µιας λύσης. Το Process Work 

είναι µια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση επίγνωσης που 

στηρίζει την ατοµική και συλλογική αλλαγή, και εστιάζει 

ταυτόχρονα στην κοινά αποδεκτή συµβατική 

πραγµατικότητα, αλλά και στην µυστήριο ονειρικό

υπόβαθρο της ζωής. 

Θα εστιάσουµε σε δεξιότητες επιβίωσης και τρόπους

που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την επίγνωση µας

για να βουτήξουµε σε προβληµατικές εµπειρίες και

να τις κάνουµε χρήσιµες και δηµιουργικές για την 

καθηµερινή µας ζωή. 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

Η Emetchi είναι διπλωµατούχος του

Process Work και µέλος του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του Process Work Institute,

στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια, 

εκπαιδεύτρια και επόπτρια στις ΗΠΑ και 

διεθνώς. 

Κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία, όπου και 

πριν από δεκαετίες ήταν ιδρυτικό µέλος ενός 

από τα απελευθερωτικά κινήµατα των ΛΟΑΤ. 

Από τότε παραµένει µέλος διαφόρων οµάδων 

που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική 

δικαιοσύνη για τη ‘φυλή’ της. Ταυτόχρονα 

έχει εµπειρία χρόνων, προσωπική και 

επαγγελµατική, στη δουλειά µε την 

κακοποίηση και το τραύµα, προσφέροντας τις 

υπηρεσίες της σε κυβερνητικές και 

µη-κυβερνητικές οργανώσεις. 

∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α

Τ Ο Π Ο Σ :  Αµφιτρίτης 9 και Αγίου Αλεξάνδρου, Παλαιό Φάληρο

Ω Ρ Ε Σ :  Σάββατο 10.00 – 17.00 και Κυριακή 10.00 – 14.00 

Το σεµινάριο θα γίνει στα Αγγλικά µε ταυτόχρονη µετάφραση στα Ελληνικά.

Η γνώση Αγγλικών δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή. 

∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ρ Α :  100 €

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η :  Ο αριθµός θέσεων στο σεµινάριο είναι περιορισµένος. Για την έγκαιρη εγγραφή σας µπορείτε

να καταθέσετε στην Alpha Bank την προκαταβολή για το σεµινάριο και να στείλετε τη ∆ήλωση Συµµετοχής

µε φαξ στο 210 9848 912, ή µε email στη διεύθυνση info@processwork.gr.  

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ : Προκαταβολή: 35€, µε κατάθεση στην Alpha Bank, στον λογαριασµό

IBAN <GR60 0140 1920 1920 0231 0005 343>. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε και το όνοµα σας, για να µπορούµε

να επιβεβαιώσουµε την κατάθεση.

∆ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ονοµατεπώνυµο

διεύθυνση                                                              τ.κ.                          περιοχή    

τηλέφωνο                                                               κινητό

e-mail

προκαταβολή                                                         ηµεροµηνία κατάθεσης

 

∆υο Φτερά για να Πετάξεις:
η προσέγγιση του Process Work
στην Οµοφοβία και το Τραύµα
30 –31 Οκτωβρίου 2010 


