Επγαζηήπια
Χπωμαηοθεπαπείαρ
Για ππώηη θοπά ζηο ΚΕΠΛΗ Πάθος, ειδικά για ηοςρ
Νέοςρ, η ζειπά επγαζηηπίων ηος Pure Colour, «Ζω
επιηςσημένα» κόλν γηα όζνπο λένπο δελ ζέινπλ λα κείλνπλ
ζηε κεηξηόηεηα, αιιά επηδεηνύλ νπζηαζηηθή επηηπρία θαη
επηπρία ζηε δσή ηνπο, γηα όζνπο λένπο δελ ζέινπλ πιένλ λα
λνηώζνπλ αβνήζεηνη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο…
αιιά ζέινπλ λα πάξνπλ ηε δσή ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο

1η Σσνάνηηζη Σσνετόμενης Επιηστίας: Σαββάηο 19 Μαρηίοσ 2011,
15.00-17.00μμ. - Μοναδικόηηηα
2η Σσνάνηηζη Σσνετόμενης Επιηστίας: Σαββάηο 2 Απριλίοσ 2011,
15.00-17.00μμ. - Σηότοι
3η Σσνάνηηζη Σσνετόμενης Επιηστίας: Σαββάηο 16 Απριλίοσ 2011,
15.00- 17.00μμ.- Στέζεις
Είζοδος Ελεύθερη
Πληροθορίες & δηλώζεις ζσμμεηοτής :
Στο τηλ. 26306419, στο υαξ. 26306219 ή
στο pafos@kepli.org.cy.
Αιτήςεισ μπορείτε να βρείτε και ςτην
ιςτοςελίδα www.youthboard.org.cy
Αιτήσειρ μποπούν να γίνοςν και για μία
μόνο σςνάντηση
...μάθετε πεπισσότεπα στο πίσω μέπορ...

Έρεηε Ννηώζεη πνηέ όηη Φάλεηε ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ζαο?
Έρεηε Ννηώζεη πσο είλαη δύζθνιν λα ρεηξηζηείηε ζηξεο, αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο πνπ ηξέρνπλ θάζε κέξα ζην κπαιό ζαο?
 Βξίζθεηε όηη απηό ην ζηξεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εκπνδίδνπλ ηελ
αξκνλία ζηηο ζρέζεηο ζαο?
 Έρεηε δπζθνιία λα λνηώζεηε πόζν μερσξηζηνί είζηε?
 Η εκπηζηνζύλε ζηα δηθά ζαο πξαγκαηηθά όλεηξα θαίλεηαη ζαλ λα κελ είλαη
θάηη ην ζεκαληηθό?
 Κνπβαιάηε αξλεηηθέο αλακλήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα από ην παξειζόλ, θαη
απηό εκπνδίδεη ζε θάπνην βαζκό ηελ εμέιημε θαη ηελ επηπρία ζαο?
 Είζηε κπεξδεκέλνη σο πξνο ην ηί πξαγκαηηθά ζέιεηε ζηε δσή ζαο?
 Οη ζηόρνη ζαο θαίλνληαη απξαγκαηνπνίεηα όλεηξα?
 Τν βξίζθεηε δύζθνιν λα ζέηεηε ζηόρνπο θαη λα ηνπο πινπνηείηε?
 Τν βξίζθεηε δύζθνιν λα θηάζεηε από ην ζεκείν πνπ είζηε ζηε δσή ζαο εθεί
πνπ πξαγκαηηθά νλεηξεύεζηε?
 Η επηθνηλσλία κε ηνπο γύξσ ζαο γίλεηαη πνιιέο θνξέο δύζθνιε κε
αρξείαζηεο εληάζεηο θαη παξεμεγήζεηο?
 Δελ είζηε ζίγνπξνη πνηέο είλαη νη δηθέο ζαο ηζνξξνπίεο κέζα ζηηο ζρέζεηο ζαο?
 Κάπνηεο θνξέο λνηώζεηε θνύξαζε θαη απνγνήηεπζε?

Δεν είζηε μόνοι ζαρ κέζα ζε όια απηά, γηαηί νη πην πνιινί λένη θπζηνινγηθά,
αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ή όια από ηα πην πάλσ ζέκαηα. Φπζηνινγηθά, κηα θαη
κανείρ δεν ζαρ έσει μάθει οςζιαζηικά πώρ να ανηιμεηωπίζεηε ηιρ
πποκλήζειρ ηηρ ζωήρ, πώρ να αξιοποιείηε όλα ηα εθόδια πος έσεηε μέζα
ζαρ θαη λα αθνινπζείηε ηε δηθή ζαο κνλαδηθή πνξεία. Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα μερσξηζηά απηά εξγαζηήξηα γηα λα κπνξέζεηε απιά λα
παξακεξίζεηε όηη ζαο εκπνδίδεη θαη λα κεγαινπξγήζεηε.
Πποπονηηήρ Ζωήρ και Επισειπήζεων γηα ζαο, η Έλενα Χαηζηγεωπγίος,
ην επίπεδν δνπιεηάο ηεο νπνίαο έρεη αλαγλσξηζζεί ζε Παγθόζκην Επίπεδν
αιιά θαη από επίζεκνπο θνξείο ζηελ Κύπξν όπσο είλαη ην Υπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Τν ηί ραξαθηεξίδεη ηε δνπιεηά ηεο, εθηόο από ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα, είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί ην ηδαληθό
πεξηβάιινλ όπνπ ν θάζε ζπκκεηέρσλ εύθνια θαη επράξηζηα, κπνξεί λα
εθθξαζηεί θαη λα κάζεη, ε ηθαλόηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί καδί κε ζαο
οςζιαζηικέρ αλλαγέρ ζηη ζωή ζαρ ειεπζεξώλνληαο ζαο από αρξείαζηα
βάξε θαη εκπόδηα.

