
Αναφορά  

Εργαςτήρι «Η Φωτεινή Ύπαρξη του Εφήβου»  

17 Φεβρουαρίου 2010, ςτο Κέντρο Πληροφόρηςησ Λευκωςίασ, Οργανιςμού 

Νεολαίασ Κύπρου 

 

Με επιτυχύα πραγματοποιόθηκε ςτο 

Κϋντρο Πληροφόρηςησ Λευκωςύασ, του 

Οργανιςμού Νεολαύασ Κύπρου, ςτισ 17 

Φεβρουαρύου 2010, το εργαςτόρι «Η 

Φωτεινό Ύπαρξη του Εφόβου». 

Στο εργαςτόρι αυτό η δημιουργόσ του 

Έλενα Χατζηγεωργύου αξιοποιεύ μεθόδουσ 

όπωσ Χρωματοθεραπεύα και NLP, ϋτςι 

ώςτε να δώςει εφόδια με καινούριεσ 

αποτελεςματικϋσ μεθόδουσ ςτουσ Έφηβουσ, να χειριςτούν τα ςυναιςθόματα τουσ, να 

αναπτύξουν ϋνα πιο εποικοδομητικό τρόπο ςκϋψεισ, αναπτύςςοντασ τισ ικανότητεσ 

τουσ, τη δύναμη τουσ, δημιουργώντασ ϋτςι μια πιο χαρούμενη και επιτυχημϋνη ζωό. 

Το εργαςτόρι παρακολούθηςαν 2 τμόματα από 

το Ενιαύο Λύκειο Κύκκου Β’, τα οπούα εύχαν 

ϋρθει ςε επαφό με αυτϋσ τισ μεθόδουσ μϋςα 

από τισ Καθηγότριεσ Τϋχνησ οι οπούεσ 

παρακολούθηςαν ειδικό  εκπαύδευςη, ϋτςι 

ώςτε μϋςα από το μϊθημα τουσ να μπορούν να 

ςτηρύξουν ακόμη περιςςότερο τη θετικό 

ανϊπτυξη του κϊθε μαθητό.  

Παραθϋτω κϊποια από τα ςχόλια των μαθητών 

από ερωτηματολόγια που απϊντηςαν με την 

ολοκλόρωςη του εργαςτηρύου. 

«Με βοόθηςε να χαλαρώςω και να νοιώςω ότι μπορώ να προχωρόςω μπροςτϊ ςτη ζωό 

μου! Με βοόθηςε να νοιώςω περιςςότερη αυτοπεπούθηςη για τον εαυτό και τισ 

ικανότητεσ μου. Μου ϊρεςαν περιςςότερο οι αςκόςεισ με το χρώμα και ότι διώξαμε τον 

φόβοσ μασ, και η ϊςκηςη με τον όχο. Χρειϊζεται περιςςότεροσ χρόνοσ ϋτςι ώςτε να 

μπορούμε να αναλύςουμε πιο πολύ τα 

χρώματα. Τϋλεια!» 

«Με βοόθηςε πολύ να ξεχωρύςω τα 

αρνητικϊ ςυναιςθόματα. Νοιώθω πιο 

χαλαρϊ, με περιςςότερη αυτοπεπούθηςη, 

Μου ϊρεςε το ότι κατϊλαβα τι ςημαύνει, 

και γιατύ μου αρϋςει το αγαπημϋνο μου  



χρώμα. Χρειϊζεται πιο πολλόσ χρόνοσ. Όλα όταν τϋλεια.» 

 

«Με βοόθηςε η ϊςκηςη που αποβϊλαμε τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα και ςκϋψεισ. Εύμαι 

πιο όρεμη. Ήταν πολύ βοηθητικό για μϋνα. Χρειϊζεται πιο πολλόσ χρόνοσ Μου ϊρεςε!  

Τϋλεια!» 

«Με βοόθηςε να ανακαλύψω ποια εύναι 

τα αρνητικϊ μου ςυναιςθόματα και να τα 

αποβϊλω, όπωσ και ςτο πώσ να εύμαι πιο 

χαλαρό και να χρηςιμοποιώ τα χρώματα 

που με βοηθούν. Εύχα κϊποιεσ αρνητικϋσ 

ςκϋψεισ , τισ οπούεσ ϋδιωξα, τώρα δεν 

ϋχω, εύμαι ανανεωμϋνη. Μου ϊρεςε η 

διαδικαςύα όπου κλεύναμε τα μϊτια, και 

φανταζόμαςταν εικόνεσ και χρώματα. 

Χρειϊζεται βελτύωςη ο χρόνοσ γιατύ θα 

το απολαμβϊναμε περιςςότερο. Τη θεραπεύα αυτό τη χρειαζόμαςτε πιο πολύ. Να 

εφαρμοςτεύ ςτα ςχολεύα γιατύ πραγματικϊ βοηθϊ!» 

«Με βοόθηςε, τώρα νοιώθω ότι μπορώ να βελτιώςω τουσ ςτόχουσ μου. Νοιώθω 

Μοναδικό. Μου ϊρεςε την ώρα που πετϊξαμε τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα. Χρειϊζεται 

περιςςότερη ώρα.» 

«Με βοόθηςε η ευχϊριςτη διϊθεςη τησ Εκπαιδεύτριασ, η ομαδικότητα, και ότι μασ 

ϋκανε να καταλϊβουμε πωσ τα χρώματα παύζουν ρόλο ςτη ζωό μασ. Ένοιωςα μια 

ηρεμύα και μια απαλό ζϋςτη για τον εαυτό μου και πιο χαλαρό. Μου ϊρεςε ότι όξερε πιο 

χρώμα εύχα ςκεφτεύ. Χρειϊζεται περιςςότεροσ χρόνοσ, να μασ περιγρϊψει ςτον καθϋνα 

τα χρώματα μασ πιο αναλυτικϊ. Ευχϊριςτη εμπειρύα, χρόςιμη για το παρόν και το 

μϋλλον.» 

«Με βοόθηςε αρκετϊ, ςτο να αποβϊλω το ϊγχοσ και τη θλύψη. Νοιώθω πιο αιςιόδοξη. 

Μου ϊρεςε ότι κατϊλαβα τι ςυμβολύζει το κϊθε χρώμα, όπωσ και οι όχοι που ακούςαμε 

ςτισ ςυχνότητεσ των χρωμϊτων.» 

Αξιοςημεύωτη η προςφορϊ του 

Οργανιςμού Νεολαύασ για τη 

δυνατότητα που δύνει ςτο να 

προςφϋρουμε ότι καλύτερο ςτουσ νϋουσ 

δημιουργώντασ ϋτςι μια ιςορροπημϋνη 

κοινωνύα.  


