NEW GESTALT VOICES
Τo New Gestalt Voices (NGV) είναι ένας οργανισμός, ο οποίος έχει ιδρυθεί από
πρόσφατα εκπαιδευμένους και εκπαιδευόμενους στις αρχές, τη φιλοσοφία και την
εφαρμογή της θεωρίας και θεραπείας Gestalt. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που
στοχεύει να δώσει νέα πνοή στο πεδίο της θεραπείας Gestalt, ώστε ολοένα και
περισσότεροι από εμάς να θέτουμε τις ιδέες μας, τη δημιουργικότητα και την
επίγνωσή μας στην υπηρεσία των ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών. Αποστολή του
New Gestalt Voices Journal είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου έκφρασης και
σύνδεσης των ανθρώπων της παγκόσμιας κοινότητας της Gestalt, όπου μέσα από μια
ανοιχτή δομή ηγεσίας, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει πρωτοβουλίες, που
αναδύονται μέσα από τους κόλπους μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης διεθνούς
κοινότητας.

NGV IN GREECE (NGViG)
Το New Gestalt Voices in Greece αποτελεί μία εθνική πρωτοβουλία, η οποία
αναπτύσσεται μέσα στους κόλπους του New Gestalt Voices και ευθυγραμμίζεται με
την αποστολή του.
Είμαστε μία μικρή ομάδα πρόσφατα εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων στη
θεραπεία Gestalt στην Ελλάδα, που συστήθηκε για να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και
να συντονίσει τη μετάδοση των ιδεών τους.
Σκοπός μας είναι να δημοσιεύσουμε πρωτότυπα άρθρα, τα οποία θα μεταφορτωθούν
και θα αναδημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του New Gestalt Voices στην ελληνική
γλώσσα με τη συνοδεία αγγλικής μετάφρασης. Η παρουσία της αγγλικής εκδοχής του
άρθρου κρίνεται καίριας σημασίας, ώστε η διεθνής κοινότητα να έχει πρόσβαση στις
καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που αναδύονται στην Ελληνική πραγματικότητα.
Αισιοδοξούμε η πρώτη έκδοση του ελληνικού περιοδικού να είναι έτοιμη προς
δημοσίευση το Δεκέμβριο του 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη
έκδοση λήγει στις 31 Ιουλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με
την ομάδα NGV in Greece στα email address: greece@newgestaltvoices.org
Είναι μία ευκαιρία όλοι όσοι εκπαιδεύονται ή έχουν πρόσφατα εκπαιδευτεί στη
θεραπεία Gestalt να εκφράσουν τις ιδέες τους και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά
τους, με άξονα τις αρχές, τη φιλοσοφία και την εφαρμογή της θεωρίας της θεραπείας
Gestalt. Η ομάδα μας θα βρίσκεται στην διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της επιμέλειας του ελληνικού κειμένου και της
αγγλικής εκδοχής του. Ευελπιστούμε το εγχείρημά μας αυτό να ενδυναμώσει τη
σύνδεση μεταξύ των πρόσφατα εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων στη θεραπεία
Gestalt τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Για το NGV in Greece: Deirdre Foley, Ειρήνη Κουτελά, Ευαγγελία Κυριαάκου
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