
Αναφορά Εργαστηρίου 

«Ζω Επιτυχημένα – Υλοποίηση» 

10 Απριλίου 2010, στο Κέντρο Πληροφόρησης  Λάρνακας, του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

Ολοκληρώθηκε το τρίτο εργαστήρι της σειράς «Ζω Επιτυχημένα» που 

αφορούσε το πώς μέσα από εξελιγμένες μεθόδους όπως η 

Χρωματοθεραπεία και το NLP μπορεί κάποιος να θέσει σωστούς στόχους 

για τον ίδιο, σε κάθε τομέα της ζωής του και να τους υλοποιήσει. 

Δημιουργός και εισηγητής του προγράμματος, η κα. Έλενα 

Χατζηγεωργίου. 

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες από ερωτηματολόγια που απάντησαν 

με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου μας δείχνουν πόσο τους έχει 

βοηθήσει το δίωρο αυτό εργαστήρι. 

«Με βοήθησε η χαλάρωση. Έχει αυξηθεί η αυτοπεποίθηση μου, και μου 

άρεσε το εργαστηριακό μέρος. Θα ήθελα να χωριζόταν σε δύο μέρη. Ήταν 

υπέροχο!!! Δεν το περίμενα τόσο καλό!» 

«Με βοήθησε μια και φεύγω με πιο θετική σκέψη. Με βοήθησε να 

αποβάλω κάποια στοιχεία από το παρελθόν και το παρόν που με 

ενοχλούσαν. Μου άρεσε ο τρόπος μετάδοσης και παρουσίασης. 

Χρειαζόμαστε πιο πολλή χρόνο για συζήτηση.» 

«Με βοήθησε στη σταθερότητα μου για τους στόχους μου και τις 

αποφάσεις μου. Νοιώθω τώρα ότι μπορώ να πετυχαίνω τους στόχους μου 

μέρα με τη μέρα με σιγουριά. Μου αρέσει το πώς νοιώθω φεύγοντας. Ότι 

κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου χαλάσει αυτό που νοιώθω. Σε 

ευχαριστώ!» 

«Με βοήθησε να ηρεμήσω, ενώ στο ξεκίνημα ένοιωθα πιο τεντωμένη και 

αγχωμένη. Μου άρεσαν όλα πολύ. Μπράβο πολύ ωραία, ίσως να γίνεται 

πιο συχνά.» 

«Με βοήθησε πάρα πολύ, αν και πίστευα ότι δεν έχω θέματα να δουλέψω 

σε σχέση με του στόχους μου (μια και έχω παρακολουθήσει αντίστοιχο 

σεμινάριο από τη ίδια εκπαιδεύτρια στην αρχή του χρόνου), τελικά έχω 

πολύ δουλειά. Η άσκηση με τις «Ισορροπίες» και στόχους για κάθε τομέα 

της ζωής μου με βοήθησε πολύ. Ξέρω τώρα τι χρειάζεται να κάνω και τι 

δεν χρειάζεται. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Μου αρέσει η ηρεμία που 

νοιώθω σε κάθε άσκηση.  Χρειάζεται χώρος με πιο πολλή ησυχία.» 



«Με βοήθησε ο κύκλος αξιολόγησης του εαυτού μου. Άλλαξε η διάθεση 

μου, νοιώθω χαρά. Μου άρεσε η άσκηση ανακάλυψης του εαυτού μας. 

Είναι όλα τέλεια.» 

«Με βοήθησε να καταλάβω τι θέλω πραγματικά, και να θέσω στόχους. 

Νοιώθω πιο δυνατή, πιο σίγουρη ότι μπορώ να πετύχω ότι βάλω στόχο. 

Μου άρεσε το όλο θετικό κλίμα που επικρατούσε.  Όλοι έχουν ένα κοινό 

στόχο την Αυτοβελτίωση. Είναι αναγκαίο τέτοια σεμινάρια για μια πιο 

καλή ποιότητα ζωής.» 

Είναι κέρδος για την κοινωνία μας, που ο Οργανισμός Νεολαίας – με 

πρωτοβουλία του Κέντρου Πληροφόρησης Λάρνακας -πρωτοπόρησε με 

το να διοργανώσει  σεμινάρια εξελιγμένων θεραπευτικών τεχνικών, που 

έχουν αποδειγμένα εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα σε όποιον τα 

παρακολουθήσει. 


