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για τη θεραπεία του αναπτυξιακού τραύματος

Περιγραφή   

Το Σεμινάριο εισάγει στη βιωματική, εννοιολογική 
και μεθοδολογική κατανόηση της προσέγγισης 
NARM™ .
Το Μοντέλο NARM™ είναι μια ολοκληρωμένη, 
ψυχοδυναμικά και σωματικά επικεντρωμένη 
συνθετική προσέγγιση για τη θεραπεία του 
αναπτυξιακού-σχεσιακού τραύματος. Ο θεωρητικός 
προσανατολισμός και η μεθοδολογία της 
προσέγγισης βασίζονται στην κατανόηση σχετικά 
με την λειτουργική ενότητα της βιολογικής και της 
ψυχολογικής ανάπτυξης. Αν και ψυχοδυναμικής 
κατεύθυνσης, η θεραπευτική προσέγγιση  
επικεντρώνεται  περισσότερο στα αποθέματα 
ψυχικής ανθεκτικότητας στο παρόν και την 
καλλιέργεια της ικανότητας για εμπερίεξη, παρά στην 
παλινδρόμηση και την ‘κάθαρση’, και αποφεύγει την 
παθολογικοποίηση.

Περιεχόμενο

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές 
της θεωρίας και κλινικής πρακτικής στην προσέγγιση 
NARM™

• Λειτουργίες και ρύθμιση στο Αυτόνομο Νευρικό 
Σύστημα (ΑΝΣ)
• Ο ρόλος του σώματος και του νευρικού συστήματος 
στο αναπτυξιακό τραύμα
• Η σχέση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στη 
δυσρύθμιση του ΑΝΣ και τη στρέβλωση της 
ταυτότητας
• Οι πέντε βιολογικές βασικές ανάγκες και η 
αναπτυξιακή τους σημασία
• Η λειτουργία των προσαρμοστικών επιβιωτικών 
στρατηγικών όταν οι αναπτυξιακές ανάγκες δεν 
εκπληρώνονται
• Η υπόρρητη πρόθεση των συναισθημάτων και η 
ψυχοβιολογική τους ολοκλήρωση
• Η κατανόηση και η θεραπευτική εργασία με τις 
ταυτίσεις βασισμένες είτε στη ντροπή είτε στην 
υπερηφάνεια
• Η θεραπευτική εργασία στη παρούσα στιγμή και η 
σημασία της σωματικής ενσυνειδητότητας
• Οι τέσσερις πυλώνες της θεραπευτικής διαδικασίας
• Ο Κύκλος Ίασης της προσέγγισης NARM™ και η 
θεραπευτική εργασία με ανοδικές (από τη σωματική 
αίσθηση προς τη γνωστική κατανόηση και επίγνωση) 
και καθοδικές (από τη ψυχονοητική επίγνωση προς τη 
σωματική αίσθηση) παρεμβάσεις.

Μεθοδολογία – Εκπαιδευτής

Θεωρητικές παρουσιάσεις, πρακτικές ασκήσεις σε
υποομάδες, βιωματική εργασία αυτοδιερεύνησης και
Demo- συνεδρίες. 
Το Σεμινάριο οδηγείται από τον Eκπαιδευτή, Michael 
Mokrus - https://www.narm.gr - και πλαισιώνεται 
παράλληλα από δύο Βοηθούς (Assistants), 
πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές στην προσέγγιση 
NARM™.

Γλώσσα
Αγγλική με διαδοχική μετάφραση στα Ελληνικά.

Ημερομηνίες 

8 – 10 Νοεμβρίου 2019  

Παρασκευή 8/11 & Σαββάτο 9/11 οι ώρες εργασίας 
είναι: 10:00 – 18:00
Κυριακή 10/11 οι ώρες εργασίας είναι: 10:00 – 15:00

Θα υπάρχουν διαλείμματα για καφέ πρωί και 
απόγευμα και μεσημβρινή διακοπή μιάμισης ώρας 
(Παρασκευή & Σάββατο).

Χώρος διεξαγωγής

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, 105 56 Πλάκα. 
http://www.ionic.gr/

Κόστος

350 €. Για εγγραφή έως 25 Ιουλίου (early bird): 320 €.

Εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την ηλεκτρονική 
αίτηση: https://www.narm.gr/dilosi-eisagogikou 
ή στέλνουν στο e-mail: narmgreece@gmail.com 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους και το αποδεικτικό 
κατάθεσης του κόστους συμμετοχής.
 
ΣΗΜ.: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται με λεπτομέρειες 
στην ιστοσελίδα του NARM Greece: www.narm.gr  
την οποία σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε.
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Κλινική Εκπαίδευση 
στην προσέγγιση NARM™

Αθήνα 2019-2021

Σύνδεση: Η βαθύτερη επιθυμία και 
ο μεγαλύτερος φόβος μας

Το NARM είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο για την 
αντιμετώπιση του τραύματος πρόσδεσης και των 
συνεπακόλουθων μακροχρόνιων ψυχοβιολογικών 
συμπτωμάτων και διαπροσωπικών δυσκολιών. 
Τα πρώιμα, ασυνείδητα πρότυπα αποσύνδεσης 
επηρεάζουν εις βάθος την ταυτότητα, τα 
συναισθήματα, τη νευροφυσιολογία, τη συμπεριφορά 
και τις σχέσεις. Η εκπαίδευση αυτή επικεντρώνεται 
ταυτόχρονα σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα 
και προάγει την αποτελεσματική θεραπευτική 
επεξεργασια του σύνθετου αναπτυξιακού τραύματος.
 

Βασικές αρχές

Η προσέγγιση NARM επικεντρώνεται στη λειτουργική 
σύνδεση μεταξύ της βιολογικής και της ψυχολογικής 
ανάπτυξης..Η θεραπευτική εργασία απευθύνεται 
ταυτόχρονα στη νευροφυσιολογία και την ψυχολογία 
του ατόμου.
Το NARM χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές οργανωτικές 
αρχές:
• την ενίσχυση της σύνδεσης και της οργάνωσης
• τη διερεύνηση της ταυτότητας
• τη θεραπευτική εργασία στο παρόν
• τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 Σε αυτή τη 2ετή κλινική εκπαίδευση στο NARM™ οι 
συμμετέχοντες μαθαίνουν: 
• Τις απαραίτητες δεξιότητες στη θεραπευτική 
εργασία με το τραύμα-σοκ και το αναπτυξιακό 
τραύμα και τη διαφοροποίηση των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων στα διαφορετικά είδη τραύματος.
• Πως να προσεγγίζουν θεραπευτικά την πολύπλοκη 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στη δυσρύθμιση του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος και τις στρεβλώσεις 
της ταυτότητας. 
• Πως να εργάζονται σταδιακά, με πρώιμες 
προσαρμοστικές στρατηγικές, που ενώ υπήρξαν 
επιβιωτικά υποστηρικτικές στο παρελθόν, 
στρεβλώνουν την αντίληψη και το βίωμα του εαυτού 
στο παρόν.
• Πότε να εργάζονται με καθοδικές ή/και με 
ανοδικές παρεμβάσεις προσεγγίζοντας τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις των αναπτυξιακών τραυμάτων και 
προάγοντας την ψυχοβιολογική ενσωμάτωση- 
απαρτίωση.
• Πώς να ενθαρρύνουν τους θεραπευόμενους με 
ενσυνειδητότητα και αποτελεσματικές πρακτικές στη 
διαδικασία αναγνώρισης και αποταύτισης από τις 
στρεβλώσεις της ταυτότητας.

Εκπαίδευση στην Αθήνα 2019-2021
Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2ετής και 
περιλαμβάνει ένα 3-ήμερο εισαγωγικό και τέσσερα 
5-ήμερα σεμινάρια (δύο σεμινάρια το 2020 και δύο 
το 2021). Συνολικά 120 ώρες. Περιλαμβάνει επί 
πλέον 20 ώρες ατομικής θεραπείας και εποπτείας 
με πιστοποιημένους θεραπευτές NARM. Το πλήρες 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε στο www.narm.gr

Βιβλιογραφία
Heller, L. & La Pierre, A., Θεραπεύοντας το 
Αναπτυξιακό Τραύμα - Εκδόσεις Π. Ασημάκης 2017

Ημερομηνίες
 8 – 10 Νοεμβρίου 2019 – Εισαγωγικό Σεμινάριο

18-22 Μαρτίου 2020 – 1η Ενότητα
11-15 Νοεμβρίου 2020 – 2η Ενότητα
24-28 Μαρτίου 2021 – 3η Ενότητα
27-31 Οκτωβρίου 2021 – 4η Ενότητα 
Έναρξη εργασιών την πρώτη ημέρα στις 10 π.μ.

Οργάνωση της Εκπαίδευσης ΝΑRM 
στην Ελλάδα
Ζωή Παραδομενάκη Σίλλατ, Dipl.-Psych., ECP EuroPsy
Κλ. Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια   www.ptyches.gr

Πιστοποίηση
Εκδίδεται από τον Dr. Laurence Heller, NARM Training 
Institute, μέλος στην USABP (US Association for Body 
Psychotherapy). Αναγνωρίζεται στα πλαίσια του CPD 
(Continuing Professional Development).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα NARM™ 
απευθύνεται:
Σε ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων που 
έχουν ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση 
και κλινική εμπειρία, και επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας όπως ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
ψυχολόγους, συμβούλους, εργοθεραπευτές, κ.α. που 
εργάζονται με το ψυχικό τραύμα.   

Υπό την αιγίδα             Με την υποστήριξη
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