Μήπως
…επαναλαμβάνετε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά;
…δεν έχουν ποτέ καλό τέλος οι σχέσεις σας;
…αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν
τόσο πολύ μετά το σεξ;
…επιθυμείτε να γνωρίζετε ΠΡΙΝ ξεκινήσει
η σχέση σας, πώς θα είναι ΜΕΤΑ ο σύντροφός σας;
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Η πλήρης επαγγελματική εκπαίδευση στο

Ψυχογενετικό Σύστημα

Γιατί επιλέγουμε το σύντροφο που επιλέγουμε;
με την

Phyllis B. Jenkins

Πρόεδρος του Redecision Therapy Association Worldwide (RTA),
Πρόεδρος του Northern California Group Psychotherapy Society (NCGPS).
Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Οικογένειας-Γάμου & Θεραπεύτρια Ομάδας,
Θεραπεύτρια Redecision, Gestalt, TA, Process Therapy, Ύπνωσης,
Εκπαιδεύτρια & Θεραπεύτρια Ψυχογενετικού Συστήματος

Εισαγωγική ομιλία:

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
20.00 - 22.00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

1ο εισαγωγικό αυτοτελές Σεμινάριο:

9 - 10 Δεκεμβρίου
2ο Σεμινάριο:

10 - 11 Δεκεμβρίου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 3 ΑΤΟΜΩΝ

Εκπαιδευτείτε στη πιο αποτελεσματική προσέγγιση της Συμβουλευτικής Ζευγαριών
Αποκτήστε νέες δεξιότητες και μια βιωματική μεθοδολογία άμεσα εφαρμόσιμη
για να αλλάξετε τα ενδοβολημένα μοτίβα, τόσο τα δικά σας, όσο και των πελατών σας

Ανακαλύψτε γιατί μαγνητιζόσαστε από τους λάθος συντρόφους ως τώρα
Βελτιώστε τη σχέση στην οποία ήδη βρίσκεστε
Γνωρίστε τον τέλειο σύντροφο για εσάς

Μήπως

…επαναλαμβάνετε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά;
…δεν έχουν ποτέ καλό τέλος οι σχέσεις σας;
…αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν τόσο πολύ μετά το σεξ;
…επιθυμείτε να γνωρίζετε ΠΡΙΝ ξεκινήσει η σχέση σας, πώς θα είναι ΜΕΤΑ ο σύντροφός σας;
Δεν είναι μυστικό: οι περισσότερες σχέσεις είναι καταδικασμένες να αποτύχουν πριν ξεκινήσουν.
Στην πραγματικότητα, ξέρατε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες είναι άπιστες στην πρώτη
δεκαετία του γάμου τους;
Γνωρίζατε, ακόμα, ότι ΜΙΑ στις ΤΡΕΙΣ γυναίκες έχει εξωσυζυγικό σεξ στα πρώτα δέκα χρόνια, εν συγκρίσει με έναν στους τέσσερις
άνδρες;
40% όλων των συντρόφων έχουν τουλάχιστον ΜΙΑ εξωσυζυγική σχέση στο γάμο τους.
Και παρόλα αυτά τα εντυπωσιακά δεδομένα, παντού οι ελεύθεροι συνεχίζουν να ψάχνουν για το μαγικό «ευτυχισμένοι για πάντα»
του παραμυθιού που τόσο απελπισμένα θέλουν να πιστέψουν.
Δυστυχώς, η υπόσχεση του «ευτυχισμένοι για πάντα» διαφεύγει μυστηριωδώς από τους περισσότερους ξανά και ξανά και ξανά!
Πώς επιλέξατε άραγε εσείς τον σύντροφό σας;
Ήταν η εμφάνισή της; Ήταν η αίσθηση του χιούμορ του; Ήταν η ζεστασιά του, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός; Ήταν το γεγονός ότι
το έπαιζε δύσκολη; Ακόμη αναρωτιέστε;
Οι περισσότεροι σοκάρονται όταν συνειδητοποιούν ότι ο λόγος που ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ότι επέλεξαν το σύντροφό τους, είναι πολύ
διαφορετικός από αυτόν για τον οποίο το έκαναν στην πραγματικότητα. Για να πούμε την αλήθεια, το γιατί επιλέγουμε το οτιδήποτε
–από μια γεύση παγωτού μέχρι έναν άνθρωπο με τον οποίο σχεδιάζουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, δεν είναι
αποτέλεσμα του τι θέλουμε, αλλά του πώς είμαστε ασυνείδητα προγραμματισμένοι να έλκουμε ή να αποφεύγουμε, να επιλέγουμε ή
να απορρίπτουμε αυτό που «νομίζουμε» ότι θέλουμε.
Ακούγεται τρελό; Τότε αναρωτηθείτε:
Πόσες φορές έχετε νιώσει τρελή έλξη για κάποιον που δεν ήταν κατάλληλος για εσάς;
Ή ερωτευμένοι με κάποιον που δεν σας άρεσε;
Ή είστε ίσως, ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που μοιάζουν να μην μπορούν να βρουν αυτόν που είναι ο «ακριβώς σωστός» γι’
αυτούς.

Τι είναι το Ψυχογενετικό Σύστημα (The Psychogenetics System™)
Το Ψυχογενετικό Σύστημα είναι μια διαγενεολογική προσέγγιση της Γκεστάλτ στη συμβουλευτική των ζευγαριών, οικογένειας
και γονεϊκότητας που αναπτύχθηκε από την Anne Teachworth το 1992 και αναφέρθηκε στο βιβλίο της: WHY WE PICK THE MATES WE
DO (Γιατί επιλέγουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε)
Το «Ποτέ δεν είναι αργά για μια ευτυχισμένη οικογένεια!» περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την επαναπρογραμματιστική
προσέγγιση αυτού του σεμιναρίου. Είναι ένας συνδυασμός από Γκεστάλτ και Ψυχογενετικού Συστήματος, ο οποίος εξερευνεί τις
διαγενεολογικές ενδοβολές.
Βασισμένη στις επαγγελματικές και προσωπικές της εμπειρίες, και αρκετά ανικανοποίητη από τα αποτελέσματα των παραδοσιακών
προσεγγίσεων της θεραπευτικής ζευγαριών, η Anne Teachworth, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γκεστάλτ της Νέας Ορλεάνης / Νέα
Υόρκης, ανακάλυψε το σημαντικό κομμάτι που έλειπε στη διάγνωση και θεραπεία των ζευγαριών.
Τώρα, χρησιμοποιώντας το Ψυχογενετικό Σύστημα έχει παρουσιάσει αξιόλογη επιτυχία στην εργασία της με ζευγάρια. Πρόσφατα
μπήκε και στο πεδίο εύρεσης συντρόφου, για να βοηθήσει ελεύθερους να βρουν το σωστό σύντροφο και τους βοηθά να προβλέπουν
την επιτυχία ή αποτυχία αυτής της νέας σχέσης, ΠΡΙΝ εμπλακούν τόσο πολύ με έναν πιθανό σύντροφο, αντί να πρέπει να περιμένουν
μέχρι τη στιγμή ΑΦΟΥ θα είναι ήδη σε μία σοβαρή σχέση, παντρεμένοι, έχοντας παιδιά ή περιουσία μαζί.
Η Anne ονομάζει τη διαγενεολογική της προσέγγιση «Το Ψυχογενετικό Σύστημα». Έπειτα από 15 χρόνια που χρησιμοποιεί αυτήν τη
μέθοδο, τώρα έχει χιλιάδες περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι αυτή είναι μια επιτυχημένη μέθοδος εντοπισμού και απενεργοποίησης
των κρυμμένων ναρκών οι οποίες μπορεί να καταστρέψουν τις πιθανότητες ενός ανθρώπου να επιλέξει το σωστό σύντροφο ή να
επιλύσει τις πραγματικές αιτίες των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που έχει ένα ζευγάρι σε μια σχέση στην οποία είναι ήδη
εμπλεκόμενοι.
Η Anne σας προτρέπει να μη διαλύσετε την παλαιά σας σχέση ή να εμπλακείτε σε μια άλλη άσχημη σχέση. Αντ’ αυτού, με το
Ψυχογενετικό Σύστημα μπορείτε να λύσετε τα ιστορικά σας προβλήματα και να μάθετε πώς να εξελίσσεστε σε μία σχέση. Αν είχατε
ποτέ την εμπειρία της απογοήτευσης μιας χαμένης ή αποτυχημένης σχέσης... αν δεν εμπιστεύεστε πλέον την ικανότητά σας να
επιλέξετε έναν καλό σύντροφο και διστάζετε να δεσμευθείτε γιατί φοβάστε μια ακόμη αποτυχημένη σχέση... ή αν προσδοκάτε να
μεταμορφώσετε μια παρούσα μη ικανοποιητική σχέση ή να σώσετε το γάμο σας.
Το Ψυχογενετικό Σύστημα θα σας προσφέρει το μυστικό κλειδί προς μια δυνατή αλλαγή του μοτίβου έλξης και μια πολύ επιτυχημένη
διαδραστική μεταμόρφωση.
Για να παραθέσουμε τον Tom Robbins,
«Ποτέ δεν είναι αργά για να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία.»
…και τον Albert Einstein,
«Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με το ίδιο σκεπτικό που το δημιούργησε»
…και τον Clarence Darrow,
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό είναι το πρόβλημα με την ιστορία»

Το Τεστ Επιλογής
Κάντε το τεστ επιλογής, βρείτε τον Εσωτερικό σας Ενήλικα και τον Εσωτερικό σας Σύντροφο, και μάθετε το μοντέλο του
Ψυχογενετικού Συστήματος. Μάθετε μια διαγενεολογική προσέγγιση η οποία αποκαλύπτει τα ενδοβολημένα διαδραστικά σας μοτίβα
(Introjected Interactional Patterns), επαναπρογραμματίζει εύκολα τα αποτυπώματα του Εσωτερικού σας Ζευγαριού για να βελτιώσετε
τις παρούσες ή μελλοντικές σας σχέσεις.
Η Anne θα δείξει πώς να εξετάζετε την ενήλικη σχέση του πατέρα και της μητέρας σας ως ζευγάρι και να καταλάβετε τη διαρκή
της επίδραση, όχι μόνο στην έλξη, επιλογή και τα διαδραστικά μοτίβα στις σχέσεις σας ως ενήλικας προς ενήλικα, αλλά ακόμη το
ασυνείδητο αποτυπωμένο αποτέλεσμα στον εσωτερικό σας διάλογο, την οικογένεια, τους φίλους, και τις εργασιακές σχέσεις, καθώς
και στις σημερινές σας γονεϊκές δεξιότητες. Θα σας δείξει πώς αυτά τα μεμαθημένα μοτίβα του Εσωτερικού σας Ζευγαριού, μπορούν
εύκολα να «σβηστούν» και να αλλαχθούν για το καλύτερο.
Με δέκα εύκολες ερωτήσεις, θα καταλάβετε την προσωπική σας διαδικασία έλξης, επιλογής και απόρριψης. Θα κατανοήσετε γιατί
έλκεστε μόνο από ανθρώπους που δεν έλκονται από εσάς, ή που δεν είναι διαθέσιμοι, ή άτομα που δεν σας κάνουν καλό ή δεν
σας ταιριάζουν.
Τώρα μπορείτε να σταματήσετε να κάνετε τα ίδια, παλιά λάθη... και να σταματήσετε να συμβιβάζεστε με τις παλιές, ίδιες, κακές
σχέσεις. Τώρα είναι μέσα στις δυνατότητές σας να αλλάξετε το μοτίβο σας έλξης –αυτό που ονομάζουμε «χημεία», και να επιλέξετε
ένα σύντροφο ο οποίος θα θέλει το ίδιο είδος σχέσης που θέλετε και εσείς.

Στόχοι του Σεμιναρίου
Το σεμινάριο είναι δομημένο και για την προσωπική ανάπτυξη όσο και για την επαγγελματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
Παρόλο που το σεμινάριο αποτελεί την πρώτη ενότητα της πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήδη με την ολοκλήρωση του
πρώτου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες σε επαγγελματικό επίπεδο θα
• μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το Ψυχογενετικό Σύστημα για προγαμιαία συμβουλευτική και για συμβουλευτική γάμου: Θα
αποκτήσουν τη δυνατότητα να προβλέψουν την επιτυχία ή αποτυχία μιας πιθανής σχέσης με έναν καινούργιο σύντροφο.
• ενσωματώσουν πολλά στοιχεία του Ψυχογενετικού Συστήματος στη δική τους θεραπευτική προσέγγιση
Οι συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο θα
• κατανοήσουν τη δική τους «ερωτική χημεία»: γιατί έλκονται από τον ίδιο τύπο συντρόφου ξανά και ξανά, και τα ασυνείδητα
μοτίβα τους επιλογής συντρόφου, ΠΡΙΝ αρχίσουν μια σχέση με ένα πιθανό σύντροφο.
• αναγνωρίσουν τα αποτυπώματα του Εσωτερικού Ζευγαριού που καθορίζουν τα διαδραστικά μοτίβα που αναδύονται στη σχέση
μετά το γάμο και τα παιδιά. Έτσι τα ζευγάρια θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα αληθινά «θέματα» στη σχέση τους,
και θα κατανοήσουν γιατί οι σχέσεις τους αλλάζουν τόσο δραματικά αφού παντρευτούν και κάνουν παιδιά.
• κάνουν την προσωπική τους επαναπρογραμματιστική εργασία Εσωτερικού Ζευγαριού και Εσωτερικού Γονέα ώστε να «διορθώσουν»
τα μοτίβα επιλογής και έλξης, τα οποία μπορεί να μην τους έχουν οδηγήσει σε ικανοποιητικές σχέσεις στο παρελθόν. Συνεπαγωγικά
θα μάθουν να «συντονίζονται» στον τέλειο σύντροφο και να αλλάζουν το «ενστικτώδες μοτίβο έλξης» σταματώντας έτσι τον
κύκλο των αδιέξοδων σχέσεων.
• έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τα μη λυμένα θέματα των γονιών τους και να επανατυπώσουν διορθωτικές συναισθηματικές
και συμπεριφοριστικές ενδοβολές μέσα στα αποτυπώματα Εσωτερικού Ζευγαριού και Εσωτερικής Γονείκότητας.

Δομή της Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ψυχογενετικού Συστήματος
Αυτό το εισαγωγικό αυτοτελές σεμινάριο αποτελεί την πρώτη ενότητα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ψυχογενετικού
Συστήματος η οποία αποτελείται από 4 εκπαιδευτικούς άξονες:
• Τα βιωματικά σεμινάρια στη Αθήνα με την Anne Teachworth και την Phyllis B. Jenkins. Εστιασμένα κυρίως στη μεθοδολογία:
παρουσίαση τεχνικών και εφαρμογή τους με εποπτεία.
• Τα σεμινάρια μέσω Διαδικτύου (webinars) με την Anne Teachworth που θα καλύψουν θεωρητικό υλικό και κρατάνε χαμηλό το
κόστος της εκπαίδευσης.
• Γραπτές εργασίες πάνω σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα και βιβλία), η κάθε μια εκ των οποίων θα συζητηθεί σε ένα skype
meeting με την Anne Teachworth.
• Την ατομική εποπτεία μέσω Skype κάθε εκπαιδευόμενου με την Anne Teachworth.
Η πλήρης επαγγελματική εκπαίδευση του Ψυχογενετικού Συστήματος προσφέρεται εξ’ ολοκλήρου για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, και αποτελείται από 3 επίπεδα πιστοποίησης:
1. Ψυχογενετικός Coach 2. Ψυχογενετικός Σύμβουλος 3. Ψυχογενετικός Θεραπευτής [Θα υλοποιηθεί σε επόμενο στάδιο]

Σε ποιους απευθύνεται
1.
2.
3.
4.
5.

Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατρούς, συμβούλους σχέσεων, συμβούλους ψυχικής υγείας,
κοινωνικούς λειτουργούς και όλους όσους ασχολούνται με το χώρο της ψυχικής υγείας.
Τελειόφοιτους, απόφοιτους και φοιτητές σχολών Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Ψυχοθεραπείας,
Ψυχιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας και Ανθρωπιστικών επιστημών.
Ειδικούς θεραπευτές: εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εμψυχωτές ομάδων.
Εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς
Άτομα που ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη

Ημερομηνίες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Πιστοποίηση για Ψυχογενετικός Coach
1ο Σεμινάριο [Phyllis B. Jenkins]: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ‘11,16.00 – 23.00 / Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 10.00 – 13.00
2ο Σεμινάριο [Phyllis B. Jenkins]: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου ‘11, 14.30 – 21.30 / Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 10.00 – 19.00
3ο Σεμινάριο [Anne Teachworth-SKYPE]: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου ‘12, 16.00 – 24.00
4ο Σεμινάριο [Anne Teachworth-SKYPE]: Σάββατο 24 Μαρτίου ‘12, 16.00 – 24.00
4 Εκπαιδευτικές Γραπτές Εργασίες. Η εργασία θα αφορά μελέτη σχετικών βιβλίων ή/και άρθρων.

Πιστοποίηση για Ψυχογενετικός Σύμβουλος [Οι ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν σύντομα]
5ο Σεμινάριο [Anne Teachworth]: Σάββατο 9 Ιουνίου ‘12, 10.00 – 18.00 / Κυριακή 10 Ιουνίου 10.00 – 18.00
6ο Σεμινάριο [Anne Teachworth]: Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου ‘12, 10.00 – 18.00 / Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 10.00 – 18.00
2 επιπλέον Εκπαιδευτικές Γραπτές Εργασίες. Η εργασία θα αφορά μελέτη σχετικών βιβλίων ή/και άρθρων.

Η ιδρύτρια της μεθόδου και εκπαιδεύτρια
Η Anne Teachworth, MA. CGC, FAPA, CPC, είναι μέλος του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας, και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ψυχογενετικής. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Gestalt της Νέας Ορλεανης / Νεας Υόρκης το 1977 και
είναι η τωρινή διευθύντρια. Έχει λάβει το Δίπλωμα Μέλους από το Ινστιτούτο Gestalt του Houston το 1977.
Για πάνω από 30 χρόνια εκπαιδεύει και εποπτεύει εκατοντάδες θεραπευτές Gestalt στην τέχνη, θεωρία,
ικανότητες και ηθική της συμβουλευτικής. Έχει υπάρξει χορηγός και συν-εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια Gestalt
στη Νέα Υόρκη μαζί με την Laura Perls. Επίσης το 1977 η Anne εκπαιδεύτηκε στον Νευρο-γλωσσικό Προγραμματισμό με τον Richard Bandler, συνιδρυτή του NLP.
Η Anne μέσα από την ειδίκευσή της στη συμβουλευτική ζευγαριών ανέπτυξε μια καινούρια προσέγγιση συμβουλευτικής για ζευγάρια και γονείς που ονομάζεται Ψυχογενετικό Σύστημα. Το 1995, η Anne παρουσίασε αυτήν την καινούρια προσέγγιση στο πρώτο Συνέδριο της AAGT στη Νέα Ορλεάνη και σε πολυάριθμα συνέδρια Transactional Analysis,
Gestalt και NLP σε όλο τον κόσμο. Το πιο δημοφιλές της βιβλίο είναι το «Γιατί επιλέγουμε το σύντροφο που επιλέγουμε» (1997), όπου ερευνάει τα μοτίβα έλξης και επιλογής συντρόφου. Η Anne διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, το Ισραήλ και την Ευρώπη.

Εκπαιδεύτρια Ψυχογενετικού Συστήματος
Η Phyllis B. Jenkins, MFT, CGP είναι πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Οικογένειας-Γάμου και πιστοποιημένη Θεραπεύτρια Ομάδας. Είναι η πρόεδρος του Redecision Therapy Association Worldwide (RTA) και η
τωρινή πρόεδρος του Northern California Group Psychotherapy Society (NCGPS).
Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Santa Clara. Επιπρόσθετα έχει ολοκληρώσει εκτενή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις: Redecision, Gestalt, Process Therapy, Transactional
Analysis, Ύπνωση και στο Ψυχογενετικό Σύστημα. Έχει εκπαιδευτεί με διεθνούς φήμης εκπαιδευτές όπως
ο Robert Goulding, MD, η Mary Goulding, LCSW, ο Erving Polster, PhD and η Miriam Polster, PhD.
Η Phyllis εργάζεται ψυχοθεραπευτικά σε ιδιόκτητο γραφείο στο San Jose, Καλιφόρνια. Είναι κλινικός μέλος
του American Group Psychotherapy Association (AGPA), της International Transactional Analysis Association
(ITAA), της USA Transactional Analysis Association (USATAA) και της California Association of Marriage and
Family Therapists (CAMFT). Διεξάγει συχνά σεμινάρια και ομιλίες στην Αμερική και διεθνώς, ειδικεύοντας στη σχέση ανάμεσα σε θεραπευτή-θεραπευόμενου και στους τρόπους αποτελεσματικής και άμεσης θεραπευτικής αλλαγής.

Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο
Επίσημο Site του Gestalt Institute of New Orleans/New York

http://www.gestalt-institute.com/
Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη της Anne Teachworth για το Ψυχογενετικό Σύστημα

http://www.youtube.com/watch?v=zziOdW_-PB4
Link του βιβλίου “Why We Pick the Mates We Do” στο Amazon

http://www.amazon.com/Pick-Mates-Step-step-Psychogenetics/dp/1889968536/ref=ntt_at_ep_dpt_1
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ΔΙΟΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης & Θεραπείας
Νικηφόρου Ουρανού 2, Λυκαβηττός 114 71

Τηλ: 210- 3620020, 3620490,

e - m a i l : diodos@otenet.gr,

w w w . diodosnet.gr

