
Ένα διεθνές πιστοποιηµένο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα 
6 τριήµερων στη Θεραπεία Gestalt  

για τη Συστηµική Επίλυση Κρίσεων 
σε επίπεδο ατόµων, κοινωνικών οµάδων-δοµών και οργανισµών 

Μεταµορφώνοντας τον Εαυτό 
Αλλάζοντας τον Κόσµο 

Διευθυντής της Εκπαίδευσης 
Morgan Goodlander 

Μαθητή 2ης Γενιάς των Fritz και Laura Perls 
Διευθυντή Ινστιτούτου Gestalt του San Francisco, Διευθυντή Εκπαίδευσης Gestalt στο Esalen  

& Εκπαιδευτή Θεραπείας Gestalt σε 15 χώρες 

Μια εµπνευσµένη κορυφαία εκπαίδευση της θεραπείας Gestalt 
που τολµά να αντικρίσει τις διαταραγµένες ισορροπίες του ανθρώπου 

σήµερα.  

Διδάσκεται µια πρωτότυπη οπτική της µεθοδολογίας Gestalt 
 και προτείνονται εφαρµόσιµες λύσεις  

στις συγκρούσεις τόσο στο ψυχικό πεδίο του σύγχρονου ανθρώπου όσο και 
στις αντανακλάσεις του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Εισαγωγική οµιλία:  
Πέµπτη 24 Μαΐου 2012 20.00 – 22.00 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Έναρξη µε το 2ο Αυτοτελές Σεµινάριο: 25 – 27 Μαΐου 2012 

Οι εκπαιδευτικές ώρες του µετεκπαιδευτικού προγράµµατος αναγνωρίζονται ως έγκυρες ώρες 
εκπαίδευσης στη θεραπεία Gestalt διπλά από: 

• Το Gestalt Institute of San Francisco, αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ινστιτούτο του AAGT 
(Association for the Advancement of Gestalt Therapy) και  

• Την Ecole Parisienne de Gestalt. Η Παρισινή Σχολή της Gestalt, ένα από τα κορυφαία 
Ευρωπαϊκά ινστιτούτα Gestalt, ανήκει ως αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ινστιτούτο στην EAGT 
(European Association for Gestalt Therapy) όπως και στην EAP (European Association of 
Psychotherapy).  
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GESTALT ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 
“Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών Κρίσεων δουλεύουν µε άτοµα και οµάδες για 
να διασυνδέσουν την εσωτερική οργάνωση του ψυχισµού των ανθρώπων µε την οργάνωση 
και τις δοµές του έξω κόσµου µέσα στον οποίο υπάρχουν.” 

Morgan Goodlander  

T  
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Κάθε εξωτερική σύγκρουση είναι µία εσωτερική σύγκρουση:  
Πώς να προσαρµοστείς σε έναν γρήγορα µεταβαλλόµενο κόσµο 
Ζούµε σε έναν κόσµο που αλλάζει µε τροµερή ταχύτητα, µε έναν πρωτοφανή τρόπο. Αυτό, έχει ως 
αποτέλεσµα γρήγορες, µερικές φορές βίαιες συγκρούσεις στην κοινωνία µας σε όλα τα επίπεδα: 
πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, που µας επηρεάζουν βαθιά και συχνά χάνουµε την ικανότητά µας 
να αντεπεξέλθουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να καταφύγουν σε 
πιο βίαια µέσα αντίδρασης ή διαδήλωσης, ενώ άλλοι στρέφονται σε µια πιο εγωκεντρική ή 
«στρουθοκαµηλική» συµπεριφορά. Την ίδια στιγµή οι ίδιοι οι οργανισµοί/κοινωνικές δοµές πιέζονται 
φοβερά να βρουν έναν νέο προσανατολισµό και θέση ανάµεσα στην υγιή και αποδοτική λειτουργία, 
την (οικονοµική) επιβίωση και την κοινωνική ευθύνη.  
Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουµε είναι πως κάθε εξωτερική σύγκρουση αποτελεί µία 

εσωτερική σύγκρουση. Όλες οι µάχες µεταξύ των ατόµων και της κοινωνίας είναι µάχες του 
εαυτού µε τον εαυτό. Τα προβλήµατα του κόσµου είναι απλά η συλλογική εξωτερίκευση των 
εσωτερικών µπλοκαρισµάτων και συγκρούσεων του ατόµου. Προκειµένου να κατανοήσουµε και να 
συµµετέχουµε στη µεταµόρφωση της παγκόσµιας κοινωνίας, πρέπει πρώτα να µεταµορφώσουµε 
τον εαυτό µας και τις µικρές οµάδες στις οποίες ανήκουµε. Άτοµα, οµάδες, κοινωνικά 
σύνολα, όπως επίσης εταιρίες, οργανισµοί και έθνη υπάρχουν όλα σε σχέση µε τα εσωτερικευµένα 
ασυνείδητα µοτίβα και τις αυτο-αναφορικές αδιέξοδες διαδικασίες που παράγουν. Στον πυρήνα 
πολλών ασυνείδητων µοτίβων υπάρχει ο φόβος της απώλειας που συνοδεύεται από ένα άγχος 
προσµονής. 
 Για αυτό το λόγο, απαιτείται µία επανοργάνωση της εσωτερικής ψυχικής µας δοµής και 
λειτουργίας µε σκοπό να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ενοποίηση του ατόµου και κατ’ επέκταση του 
κοινωνικού συστήµατος. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν αυτή την προσέγγιση µπορούν να 
εφαρµοστούν µε αποτελεσµατικό τρόπο σε επίπεδο ατόµου, οργανισµού και κοινωνικού 
συστήµατος.   
Έτσι ο επαγγελµατίας ψυχικής υγείας θα αναγνωρίσει τους παραλληλισµούς µεταξύ 

εσωτερικού συστήµατος του ατόµου και εξωτερικού µακροσυστήµατος, µαθαίνοντας έτσι να 
κάνει τις κατάλληλες παρεµβάσεις µε έναν δηµιουργικό, πολυµήχανο και αποτελεσµατικό 
τρόπο, διευρύνοντας έτσι το θεραπευτικό του πεδίο. Επίσης, ο διευθυντής ενός οργανισµού µπορεί 
να επωφεληθεί από την επίγνωση των τεχνικών επίλυσης της εσωτερικής σύγκρουσης.  

Μία Νέα Εκπαίδευση Θεραπείας Gestalt στη Συστηµική 
Επίλυση Κρίσεων & τη Δια-οργανωσιακή Ενοποίηση  

Ανώτερα στελέχη και ψυχολόγοι της Ελληνικής Αστυνοµίας  
αξιολογώντας την εξαιρετική χρησιµότητα αυτής της εκπαίδευσης για την 
αντιµετώπιση κοινωνικών κρίσεων, θα συµµετάσχουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα.  
Αποσκοπούµε στη συµµετοχή «εκπρόσωπων» και άλλων κοινωνικών οµάδων που 
παίζουν κρίσιµο ρόλο στις κοινωνικές κρίσεις και αντιπαραθέσεις των ηµερών µας 
όπως επίσης και άλλών οµάδων που αποζητούν την κοινωνική αποδοχή και 

ισότιµη συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα. 
Στόχος µας είναι να εµπλουτιστεί η εκπαίδευση µέσα από ζωντανές διεργασίες 

επίλυσης κρίσεων (conflict resolution) και ενσωµάτωσης  
µε τη συµµετοχή ατόµων που αληθινά εκπροσωπούν δοµικά συγκρουόµενους 

ρόλους. 
Αυτή η καινοτόµος εκπαίδευση υιοθετεί την ιδέα πως κάθε κρίση είναι και µια ευκαιρία για 
σηµαντική ανάπτυξη και το αδιάρρηκτο κοµµάτι κάθε διαδικασίας ωρίµανσης των εµπλεκόµενων 
µελών (ατόµων και συστηµάτων). Η ιδέα για το σχεδιασµό αυτού του προγράµµατος προέκυψε από 
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την κρίση που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα και την επικείµενη ανάγκη των συναδέλφων µας στο 
χώρο της ψυχικής υγείας, να επεκτείνουν τη θεραπευτική τους µεθοδολογία προκειµένου να 
αγγίξουν ένα ευρύτερο φάσµα της θεραπευτικής εφαρµογής και παρέµβασης για να είναι 
σε θέση να διαχειριστούν αιτήµατα πελατών που έχουν άµεσα λάβει µέρος στον κοινωνικό 
ακτιβισµό (για παράδειγµα, αναµέτρηση µε τις δυνάµεις της αστυνοµίας) ή έχουν έµµεσα 
επηρεαστεί από την πρόσφατη κοινωνική αναστάτωση στην πράξη, και το περιβάλλον 
κλίµα ανασφάλειας, οργής και φόβου.  
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, που δηµιουργήθηκε από τον Morgan Goodlander, 

διευθυντή του Ινστιτούτου Gestalt του San Francisco, βασίζεται στις «δυνατές» τεχνικές που 
επικεντρώνουν στη διαδικασία και τη βιωµατική εµπειρία της Θεραπείας Gestalt. Επιπλέον, 
το υπόβαθρο Gestalt του προγράµµατος εµπλουτίζεται από την Υπερ-προσωπική ψυχολογία, την 
Ψυχοδυναµική αντίληψη, την Αφηγηµατική Θεραπεία (αποδίδοντας νόηµα), τον κοινωνικό 
κονστρουκτιβισµό, την οργανωτική ανάπτυξη και επίσης τις πρόσφατες ανακαλύψεις των 
Νευροεπιστηµών. Ως αποτέλεσµα το πρόγραµµα αυτό παρέχει ένα ευρύ συστηµικό πλαίσιο 
αναφοράς και ένα πολύπλευρο σετ πρακτικών εργαλείων προκειµένου οι επαγγελµατίες να 
δουλέψουν µε συµπόνια αλλά και δυναµικά µε άτοµα και οµάδες. 

Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα αναγνωρίσουν πως η καλύτερη δυνατή λειτουργία του 
ατόµου και των οµάδων λαµβάνει χώρα όταν οι σκέψεις τους συγκλίνουν µε τα συναισθήµατά τους. 
Όσο µεγαλύτερη σύγκλιση υπάρχει στα µέλη του συστήµατος, τόσο πιο επαρκής, αυθόρµητη και 
εκπορευόµενη από τον ίδιο τον εαυτό γίνεται η συµπεριφορά τους. Τα άτοµα και οι οµάδες, των 
οποίων οι σκέψεις και τα συναισθήµατα συγκλίνουν σε µεγάλο βαθµό, συνήθως δουλεύουν καλά 
µαζί µε τη µικρότερη δυνατή σύγκρουση, επιλύουν γρήγορα τις κρίσεις µόνοι τους όποτε 
προκύπτουν, χρειάζονται λιγότερες εξωτερικές δοµές για να πετύχουν τους στόχους τους, και 
έχουν ψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας σε αυτό που κάνουν.  
Ως εκ τούτου, για να επιτευχθούν τα παραπάνω, σε αυτή την εκπαίδευση, κάθε οργανισµός, 

οµάδα ή ψυχισµός θα αντιµετωπίζονται σαν ένα σύστηµα και θα δουλεύονται µε συστηµικό 
τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, θα διδάξουµε στους συµµετέχοντες να εξετάζουν τα παρακάτω θέµατα-
κλειδιά προκειµένου να πετυχαίνουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία τόσο των ατόµων, όσο και 
των συστηµάτων (οργανισµών, κοινωνικών οµάδων, κτλ) : 

❖ Πού υπάρχει ο φόβος στο σύστηµα; 
❖ Πού είναι τα κέντρα απώλειας στο σύστηµα; 
❖ Ποιες είναι οι πολικότητες στο σύστηµα; 
❖ Τι αρνείται στο σύστηµα; 
❖ Πού εντοπίζεται η αξία στο σύστηµα; 
❖ Σε τι δεν δίνεται αξία στο σύστηµα; 
❖ Τι είναι ΜΕΣΑ και τι ΕΞΩ από το σύστηµα; 
❖ Σε τι έγκειται η κρίση µέσα στο σύστηµα; 
❖ Τι αποκηρύσσεται στο σύστηµα; 
❖ Ποια είναι τα δευτερεύοντα οφέλη του συστήµατος; 

Οι τρεις βασικοί τοµείς για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
του συστήµατος 

1. Απελευθέρωση συναισθηµατικών µπλοκαρισµάτων 
Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών Κρίσεων αποκαθιστούν τη συναισθηµατική ισορροπία και 
ανακτούν την αυθεντική ενέργεια δίνοντας τη δυνατότητα έκφρασης σε σηµαντικές 
συναισθηµατικές δυναµικές. 

2. Επέκταση των ορίων µας στην αφήγηση και διαµόρφωση της προσωπικής µας 
ιστορίας 
Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών Κρίσεων επεκτείνουν τους αφηγηµατικούς περιορισµούς 
ενισχύοντας το διάλογο, δηµιουργώντας καινούργιες προσωπικές ιστορίες, προκαλώντας τους 
ανθρώπους να προχωρήσουν πιο πέρα και δηµιουργώντας νέα όρια. 

      
3. Γεφύρωση σχεσιακής αποσύνδεσης 
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Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών Κρίσεων γεφυρώνουν τις σχεσιακές αποσυνδέσεις 
αναγνωρίζοντας τις οµοιότητες, σεβόµενοι τις διαφορές και χτίζοντας σχέσεις που βασίζονται 
στην αυθεντικότητα. 

Η θεραπευτική διάσταση της εκπαίδευσης 
Τα θέµατα που αντιµετωπίζουµε ως διεθνής κοινότητα καθρεφτίζονται στη ψυχή και την 
καθηµερινότητα των ατόµων και των οµάδων σε όλο τον πλανήτη. Ανεξαρτήτως των 
πολιτισµικών διαφορών ή της γεωγραφικής τοποθεσίας, η αντίσταση σε µία γόνιµη αλλαγή στις 
οµάδες προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τον ασυνείδητο φόβο απώλειας του ατόµου και τις 
συνοδευτικές ψυχολογικές προβολές. Αυτή η βασική ανθρώπινη πρόκληση είναι καθολική σε 
όλη την Υφήλιο.  
Αυτό το µετεκπαιδευτικό πρόγραµµα διερευνά την πεποίθηση πως το να έχεις επίγνωση και 

να απελευθερώνεις ασυνείδητους φόβους και προβολές προετοιµάζει το δρόµο για αυθεντική 
επικοινωνία (Το «Αθηναϊκό Μοντέλο της Αυθεντικότητας» που διαµορφώθηκε στην Αθήνα µέσα 
από τις δυναµικές διεργασίες στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος: «Ο Αυθεντικός 
Εαυτός σαν Θεραπευτικό Εργαλείο») καθώς και ενδο-προσωπική και κοινωνική µεταµόρφωση. 
Ο φόβος και οι προβολές µπλοκάρουν τα ακόλουθα 4 στοιχεία: την Επικοινωνία, την Επαφή, 
τη Σχέση, τη Συµπόνια και την Αλλαγή.  
Οι συµµετέχοντες θα µάθουν συγκεκριµένες ψυχοθεραπευτικές και οργανωτικές 

αναπτυξιακές τεχνικές για να δουλεύουν άµεσα µε τους φόβους και τις προβολές των ατόµων 
και των οµάδων µε σκοπό να αποκαταστήσουν τα παραπάνω 4 στοιχεία. 

Τεχνική της Δηµιουργικής Συµπόνιας 
Η Δηµιουργική Συµπόνια είναι µια τεχνική που βασίζεται στη σύνθεση της Θεραπείας Gestalt 
µε υπερ-προσωπικές αξίες και στόχους που αφορούν στη σχέση. Το αποτέλεσµα είναι µια 
τεχνική, η οποία τιµά τη ζωτική ενέργεια, τη θετική πρόθεση και το φόβο απώλειας, που είναι 
έµφυτος σε κάθε άνθρωπο, οµάδα ή οργανισµό, ενώ παράλληλα διαλύει τα µπλοκαρίσµατα που 
εµποδίζουν την οικειότητα και την ανάπτυξη. Είναι ειδικά σχεδιασµένη για ανθρώπους που 
επιζητούν µια πρακτική µέθοδο στη δουλειά µε άτοµα και οµάδες. 
Δηµιουργική συµπόνια είναι η αναγνώριση του εαυτού και του άλλου σα µια συν-

δηµιουργούµενη και αµοιβαία υποστηρικτική σχέση που ορίζει και τους δύο, παρέχοντας 
χώρο για τη σύγκρουση αλλά και την επίλυση.  

       Η Δηµιουργική Συµπόνια αναπτύσσεται µέσα από συγκεκριµένες βασικές αρχές. Πιο  
συγκεκριµένα, όταν οι άνθρωποι: 

❖ Ταυτίζονται µε τη θέση των άλλων. 
❖ Αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων. 
❖ Βιώνουν τα αισθήµατα των άλλων. 

Η εφαρµογή της εκπαίδευσης σε Οργανισµούς / Mεγάλες 
οµάδες Gestalt 

Οι κοινωνίες, οι γειτονιές, οι εταιρίες και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διαφοροποιούνται όλο και 
περισσότερο καθώς η οικονοµική ανισότητα και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στο χώρο δουλειάς 
βάζουν σε δοκιµασία τις σχέσεις και διασπούν τις οµάδες. Ένα όλο και πιο µεγάλο σετ δεξιοτήτων 
απαιτείται για τα άτοµα και τους οργανισµούς προκειµένου να είναι επιτυχείς και να διαπρέψουν στο 
σύγχρονο κοινωνικό και επαγγελµατικό περιβάλλον. 
Όλες αυτές οι νέες προκλήσεις προκαλούν έντονα συναισθήµατα και απαιτούν νέες διευρυµένες 

αφηγήσεις για να ενώσουν τα συναισθήµατα, την ενέργεια και τη ζωτική δύναµη των ανθρώπων 
και των οργανισµών που θα µας οδηγήσουν στο µέλλον. Η νέα κρίση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται 
σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς οι κοινωνίες, τα οικονοµικά συστήµατα και τα άτοµα έρχονται 
αντιµέτωπα µε τους περιορισµούς των παραδοσιακών τους απόψεων. 
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  Οι απόφοιτοι αυτού του προγράµµατος θα αποκτήσουν ένα µοναδικό σύνολο δεξιοτήτων για να 
αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και να βοηθήσουν τα άτοµα και τους οργανισµούς να 
επικεντρώσουν τη δύναµη των συναισθηµάτων τους στη διαδικασία δηµιουργίας σηµαντικών νέων 
συµφωνιών µε τον εαυτό τους και τον κόσµο γύρω τους. 
Τη στιγµή που ο κόσµος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών 

Κρίσεων θα χρειάζονται για να δουλέψουν µε κοινότητες και οργανισµούς προκειµένου να 
διατηρήσουν τα κοινωνικά συστήµατα και τις οµάδες εργασίας υγιή και λειτουργικά. 

Οι τρεις δυναµικές για να διευθύνετε οργανισµούς/µεγάλες οµάδες 
Gestalt 
Δηµιουργία Συµφωνίας 
Οι συνειδητές και ασυνείδητες συµφωνίες είναι η κόλλα που ενώνει τους ανθρώπους. Οι οµάδες, οι 
εταιρίες και οι κοινότητες βρίσκουν όλες την ταυτότητά και την κινητήριο δύναµή τους στη ζωή 
βασιζόµενες στις συµφωνίες που κάνουν µεταξύ τους. Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών 
Κρίσεων δουλεύουν µε στόχο να φέρουν τις ασυνείδητες συµφωνίες του παρελθόντος στο 
συνειδητό επίπεδο και να δηµιουργήσουν ισχυρές, νέες συµφωνίες που να ανταποκρίνονται στις 
τρέχουσες ανάγκες ή σε περίπτωση έντονης κρίσης.  

Ενδυνάµωση της Σύγκλισης 
Όπως ακριβώς υπάρχουν παλιές ασυνείδητες συµφωνίες που δεν εξυπηρετούν πλέον την τρέχουσα 
κατάσταση της ζωής, έτσι υπάρχουν και ασυνείδητες συµφωνίες που είναι αντιθετικά προσκείµενες 
η µία στην άλλη. Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών Κρίσεων δουλεύουν µε στόχο να 
αναγνωρίσουν και να ενοποιήσουν τις συµφωνίες αυτές µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι και το 
σύστηµα να λειτουργούν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Ανάπτυξη της Προσοχής 
Όταν οι Συµφωνίες είναι συνειδητές και ευθυγραµµισµένες στις οµάδες, ανακύπτει µια νέα αίσθηση 
σκοπού και κατεύθυνσης. Η οµάδα αποκτά ενέργεια, δηµιουργικότητα και την ικανότητα να 
προσαρµόζεται γρήγορα σε συνθήκες που αλλάζουν και στη κρίση. Η προσοχή και η πρόθεσή τους 
ενώνονται για να σχηµατίσουν την «Attentionality». Οι Gestalt Διαµεσολαβητές Συστηµικών 
Κρίσεων δουλεύουν µε οµάδες µε στόχο να γίνουν περισσότερο αυτό-καθοριζόµενες, επαρκείς και 
ευαίσθητες. 

Δοµή Προγράµµατος & Ηµεροµηνίες 
Δοµή 
Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραµµα αποτελείται από 6 τριήµερα σεµινάρια µε την ακόλουθη δοµή: 
Παρασκευή 16.00 – 22.30 
Σάββατο     10.00 – 18.00 
Κυριακή     10.00 – 18.00 

Οι ώρες του προγράµµατος θα περιλαµβάνουν θεωρία, επίδειξη και βιωµατικές ασκήσεις σε οµάδες. 
Το πρόγραµµα θα εστιάζει στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα 
υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για δουλειά σε οµάδες και ατοµική δουλειά µε κάθε εκπαιδευτή. 
Οι συµµετέχοντες θα βρεθούν σε ένα ζωντανό και ασφαλές περιβάλλον που ενθαρρύνει την αυτο-
έκθεση και µια σε βάθος έρευνα της σχέση µας µε τον εαυτό µας, τους άλλους και τον κόσµο· το 
µοναδικό στυλ του Morgan συνδυάζει την εκπαίδευση µε την αυθεντική προσωπική δουλειά.  

Ηµεροµηνίες Σεµιναρίων 
1ο Σεµινάριο: 2 – 4 Μαρτίου 2012 Morgan Goodlander  
2ο Σεµινάριο: 25 – 27 Μαίου 2012 Morgan Goodlander 
3ο Σεµινάριο: 20 – 22  Ιουλίου 2012 Morgan Goodlander 
4ο Σεµινάριο: 21 – 23 Σεπτεµβρίου 2012 Morgan Goodlander 
5ο Σεµινάριο: Νοέµβρης 2012 Chris Price / EPG Επισκέπτης Εκπαιδευτής 
6ο Σεµινάριο: 25 – 27 Ιανουαρίου 2013 EPG Επισκέπτης Εκπαιδευτής 
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Περιεχόµενα του Σεµιναρίου 
• Εξερευνώντας το Σπίτι µε τους Καθρέφτες: αντανακλώντας την κοινωνική σύγκρουση στις 
ενδο-προσωπικές διεργασίες και τις ενδο-προσωπικές διεργασίες στην κοινωνική σύγκρουση. 

• Δουλεύοντας µε Υπερπροσωπικές Διαδικασίες και αξίες σε ενδο-προσωπικές και 
κοινωνικές συγκρούσεις. 

• Δουλεύοντας µε Διαδικασίες Όλου του Συστήµατος και αξίες στην ενδο-προσωπική και 
κοινωνική µεταµόρφωση. 

• Η χρήση της πρόσφατης ανακάλυψης των Καθρεφτικών Νευρώνων (Mirror Neurons) 
στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση, σαν ένα θεµέλιο για ανθρώπινη 
ενσυναίσθηση και συµπόνια. 

• Χρησιµοποιώντας τη δύναµη του Σωµατικού Συντονισµού µε άτοµα και οµάδες στην ενδο-
προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 

• Δουλεύοντας µε τα Δευτερογενή Οφέλη στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 
• Οι Αρχές του Αϊκίντο στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 
• Μαθαίνοντας να παίρνεις όλες τις θέσεις στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 

oΓίνε ο Εχθρός: µετάτρεψε την ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση µε το να 
ανακτάς πλήρως τη θέση που έχεις αποκηρύξει. 

oΓίνε ο Χαµένος: αναγνωρίζοντας και δουλεύοντας µε την απώλεια που έχει η κάθε 
πλευρά σε µια σύγκρουση. 

oΓίνε ο Νικητής: αναγνωρίζοντας και δουλεύοντας µε τα οφέλη που έχει η κάθε πλευρά 
σε µια σύγκρουση. 

oΓίνε ο Θύτης: δουλεύοντας µε τη δύναµη που έχει η ενδο-προσωπική και κοινωνική 
σύγκρουση. 

oΓίνε το Θύµα: δουλεύοντας µε την εξερεύνηση σε µια ενδο-προσωπική και κοινωνική 
σύγκρουση. 

oΓίνε ο «Μυηµένος»: δουλεύοντας µε το προνόµιο στην ενδο-προσωπική και κοινωνική 
σύγκρουση. 

oΓίνε ο Ξένος: δουλεύοντας µε την περιθωριοποίηση στην ενδο-προσωπική και κοινωνική 
σύγκρουση. 

• Δουλεύοντας µε την Ντροπή στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 
• Ενσωµατώνοντας και τιµώντας τον Αποδιοποµπαίο Τράγο στην ενδο-προσωπική και 
κοινωνική σύγκρουση.  

• Δουλεύοντας µε τις παγκόσµιες πολικότητες του σωστού και του λάθους, του καλού και 
του κακού, του αποδεκτού και µη αποδεκτού στην ενδο-προσωπική και κοινωνική 
σύγκρουση. 

• Χρησιµοποιώντας το Φόβο σαν Κοινή Βάση για Αλλαγή: µαθαίνοντας να δουλεύεις µε την 
ευαλωτότητα που υπάρχει σε κάθε πλευρά µιας σύγκρουσης και χρησιµοποιώντας την 
ευαλωτότητα σαν γέφυρα στην επαφή. 

• Εισαγωγή στα βασικά της Θεραπείας Gestalt: όπως εφαρµόζεται στη µεταµόρφωση του 
ατόµου και της οµάδας. 

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα µάθουν 
• Να χρησιµοποιούν τις πολικότητες σε ένα σύστηµα που θα δουλεύει µε κατεύθυνση την 
ενοποίηση των αντιθέσεων σε ανθρώπους και οµάδες. 

• Να χρησιµοποιούν τις διεργασίες Ταύτισης της Gestalt µε ανθρώπους και οµάδες. 
• Τη διαφορά µεταξύ “Διεργασίας” και “Περιεχοµένου” σε ένα σύστηµα. 
• Πώς να “Κρατάνε Τον Χώρο” για την κρίση, το χάος και την αναγέννηση: δουλεύοντας 

µε ακραίες καταστάσεις και κρίση στην ενδο-προσωπική και κοινωνική σύγκρουση. 
• Πώς να δουλεύουν µε τη “Σκιά” σε άτοµα και οµάδες. 
• Να εντοπίζουν τις εσωτερικές συγκρούσεις στα εξωτερικά προβλήµατα και τα 
εξωτερικά προβλήµατα που προκύπτουν από τη δυναµική των εσωτερικών συγκρούσεων. 

• Να επεξεργάζονται την “Ιστορία” των ατόµων και των οµάδων οργανώνοντας και 
διατηρώντας µια κατάσταση σύγκρουσης. 
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• Πώς να δίνουν το λόγο σε “Στοιχεία που δεν έχουν εκφραστεί” µιας προσωπικής και 
οργανωτικής σύγκρουσης. 

• Πώς να αναγνωρίζουν και να δουλεύουν µε την “Αναδύουσα Δυναµική” σε άτοµα και 
οµάδες. 

• Να προσαρµόζουν την εστίαση της διαµεσολάβησής όταν δουλεύουν για την 
επίλυση συγκρούσεων µε άτοµα και οµάδες. 

• Να εφαρµόζουν τις αρχές του Ιαπωνέζικου Αϊκίντο για τη θεραπευτική παρέµβαση σε 
άτοµα και τη διαµεσολάβηση σε οµάδες. 

• Να εφαρµόζουν την τεχνική του “Περπατάω Δίπλα” σε άτοµα και οµάδες. 

Σε ποιους απευθύνεται 
Το Μετεκπαιδευτικό σεµινάριο απευθύνεται σε κάθε επαγγελµατία ψυχοθεραπευτή και 
γενικότερα σε επαγγελµατίες του χώρου της ψυχικής υγείας, που έλκονται από τη θεραπεία 
Gestalt, και επιθυµούν να διευρύνουν το θεραπευτικό τους πεδίο, µαθαίνοντας να εφαρµόζουν 
τη θεραπευτική µεθοδολογία της Gestalt -επιπρόσθετα του ατόµου- σε συστήµατα, όπως 
οργανισµοί, εταιρίες, κοινωνικές οµάδες, κα. Την ίδια στιγµή οι διευθυντές ανθρωπίνου 
δυναµικού και οποιοσδήποτε εµπλέκεται µε διαχείριση κρίσεων/συγκρόυσεων και 
διαµεσολάβηση στον επιχειρησιακό ή κοινωνικό τοµέα, ή ακόµα και στον κοινωνικό 
ακτιβισµό, θα αποκτήσουν πολύτιµα εργαλεία και µεθοδολογίες όπως και νέους αποτελεσµατικούς 
τρόπους προσέγγισης. 

Πιο συγκεκριµένα το σεµινάριο απευθύνεται σε: 
1. Επαγγελµατίες Ψυχοθεραπευτές διαφόρων προσεγγίσεων, όπως Gestalt, Συστηµικούς, 
Σωµατικούς, Συνθετικούς, Δραµατοθεραπευτές, κ.α. 

2. Επαγγελµατίες ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συµβούλους σχέσεων, συµβούλους ψυχικής 
υγείας, εµψυχωτές οµάδων και άλλους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. 

3. Τελειόφοιτους, απόφοιτους και φοιτητές σχολών Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας, 
Συµβουλευτικής, καθώς και εκπαιδευόµενους Ψυχοθεραπευτές   

4. Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, και άλλους κοινωνικούς επιστήµονες 
5. Διευθυντές ανθρωπίνου δυναµικού, Συµβούλους Επιχειρήσεων και στελέχη ΜΚΟ  

Ενδεικτικά σχόλια συµµετεχόντων  
του 1ου Σεµιναρίου Μεταµορφώνοντας τον εαυτό, αλλάζοντας τον κόσµο  

Ο Morgan είναι εξαιρετικός, καταπληκτικός! Αν και είµαι χρόνια θεραπεύτρια Gestalt και έχω 
συµµετάσχει σε σεµινάρια του εξωτερικού µε µεγάλα “ονόµατα” Gestalt, είδα µια ιδιαίτερα 
αποτελεσµατική πρακτική της διαχείρισης κρίσεων, που θα µου είναι πάρα πολύ χρήσιµη στη 
δουλειά µου. 
Ξένου Φάνη,  
Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Κοινωνική Λειτουργός 

Νιώθω πολύ τυχερός που γνώρισα έναν τέτοιου υψηλού επιπέδου θεραπευτή. Ο Morgan έχει µια 
βαθιά γνώση της Gestalt, που µεταδίδει µε χιούµορ, αυθορµητισµό και αυθεντικότητα. Ο Morgan 
αποτελεί για µένα έµπνευση και ελπίδα για ένα τόσο δύσκολο εγχείρηµα όσο είναι αυτό της 
µεταµόρφωσης του εαυτού 
Μπάιµπας Θανάσης,  
ΡαΪχικός Ψυχοθεραπευτής 

Είµαι πολύ ικανοποιηµένη από τον Morgan ως θεραπευτή, ιδιαίτερα από την αµεσότητά του στην 
επικοινωνία. 
Ματαράγκα Ασηµίνα,  
Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας 
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Έµεινα πολύ ικανοποιηµένη από το επίπεδο της διδασκαλίας και της δουλειάς της οµάδας. Ο Morgan 
είναι εξαιρετικός, απόλαυσα τον αυθορµητισµό του, την συνεχή του παρουσία και εµπλοκή, την 
ενθάρρυνση από µεριάς του των µελών της οµάδας για ενεργό συµµετοχή και βιωµατική δουλειά. 
Μαρουλάκου Μαρία,  
Κοινωνιολόγος 

Κέρδισε το ενδιαφέρον µου, το επίπεδο δουλειάς ήταν ανεβασµένο. Αυτό που κέρδισα από τον 
Morgan κυρίως είναι να βιώσω και να δω το πώς δουλεύουµε στο «εδώ και τώρα». 
Λυδάκης Μανώλης,  
ΡαΪχικός Ψυχοθεραπευτής 

Καταπληκτική η προσέγγιση του Morgan! Σε σχέση µε το πώς τείνουµε να δουλεύουµε ως 
θεραπευτές Gestalt στην Ελλάδα, η αµερικάνικη προσέγγιση είναι πιο άµεση, δυναµική, δυνατή. 
Μου προκλήθηκε ενδιαφέρον για τη συνέχεια των σεµιναρίων και διαµόρφωσα την πρώτη 
εντύπωση για το πώς µπορεί να συνδυαστεί η Gestalt µε το coaching. 
Διονύσης, 
Ψυχοθεραπευτής Gestalt, Life Coaching 

Ο Morgan είναι ασύγκριτος, δεν συναντάς τέτοιους θεραπευτές στην Ελλάδα, µας έχει κερδίσει 
όλους! Οι παρεµβάσεις, επισηµάνσεις, επικεντρώσεις που κάνει κατά τη θεραπευτική διαδικασία 
είναι πάντα εύστοχες και ενσωµατώνουν τη θεωρία. 
Σταµπουλόπουλος Κώστας,  
Παιδοψυχίατρος, Οικογενειακός θεραπευτής 

Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από την όλη οργάνωση του σεµιναρίου. Ήταν ένα τριήµερο «γεµάτο», 
µε πολλή γνώση που µεταδόθηκε εµπεριστατωµένα, συµπυκνωµένα, εστιασµένα. Ο Morgan είναι 
πολύ φιλικός, άµεσος, έχει πραγµατικό ενδιαφέρον για τα µέλη της οµάδας, δεν είναι απλά ένας 
δάσκαλος που δίνει κάποιες πληροφορίες και φεύγει. Δόθηκε πολύ υλικό και εκτός θεµατικής του 
σεµιναρίου, καθώς προέκυπτε από τη βιωµατική δουλειά και σύµφωνα µε τις διερωτήσεις της 
οµάδας. 
Ζίγκερ Έντυ,  
Ψυχολόγος 

To θέµα του σεµιναρίου είναι ιδανικό για την περίοδο που περνάει η χώρα µας, αλλά και για τον 
καθένα προσωπικά. Ο Morgan, όπως πάντα, καταπληκτικός. 
Γουδέλη Άντζυ,  
Ψυχοθεραπεύτρια συνθετικής-εκλεκτικής προσέγγισης 

Μου άρεσε πολύ το σεµινάριο, θεωρώ ότι λειτούργησε πιο πολύ ως εισαγωγή στον κύκλο 
σεµιναρίων που θα ακολουθήσει και σκοπεύω να συνεχίσω σίγουρα. Ο εισηγητής ήταν πολύ 
άµεσος, ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις µια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία. Θα το 
ξανάκανα! 
Κόκορη Μυρτώ, 
Οπτικός, Εκπαιδευόµενη στο Life Coaching 

Το θέµα του σεµιναρίου είναι, και πάντα ήταν, εξαιρετικά επίκαιρο. Είναι σηµαντικό να βλέπουµε 
την κρίση, και κάθε κρίση, µε ολιστικό τρόπο, όπως µας διδάσκει ο Morgan. Μας έδωσε σηµαντικά 
θεραπευτικά εργαλεία. Ιδιαίτερα, παίρνω πολλά από το πώς «ψυχανεµίζεται», «διαβάζει» τη 
συµπεριφορά και συναισθάνεται την ουσία και βάθος όσων λέγονται και γίνονται. 
Κουλούρη Νίκη,  
Learning facilitator, Life Coach 

Μου άρεσε ειδικότερα ο βιωµατικός του χαρακτήρας και η µεταφορά της θεωρίας στο «εδώ και 
τώρα» της οµάδας. Ακόµη, η υπαρξιακή διάσταση που διέπει τη Gestalt και τον τρόπο δουλειάς του 
Morgan, που σε φέρνει σε µια ουσιαστική σύνδεση µε τον εαυτό σου και τη λειτουργία σου. 
Φίλη Δέσποινα,  
Σύµβουλος επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης (Life Coaching) 
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Παρακολούθησα το πρώτο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο και συνεχίζω και στο δεύτερο µε πολύ 
ενδιαφέρον. Ο Morgan Goοdlander, όπως και όλοι οι εκπαιδευτές είναι χαρισµατικοί και έχουν πολύ 
διαφορετικά πράγµατα να δώσουν ο καθένας. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλό και υπάρχει 
ισορροπία µεταξύ του θεωρητικού και του βιωµατικού µέρους του σεµιναρίου. Πρόκειται για µία 
άρτια δουλειά από την οποίο έχω αποκοµίσει προσωπικά και θεραπευτικά οφέλη.  
Ψαροπούλου Μαρία, 
Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας 

Εξαιρετικό! Με ενθουσίασε! Ο Morgan δεν είναι απλά καλός, έχει χάρισµα! Σε αγγίζει σε βάθος. 
Ανυποµονώ να παρακολουθήσω τη συνέχεια του εκπαιδευτικού κύκλου! 
Αρσενιάν Ελισσάβετ,  
Life Coaching 

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος  
Morgan Goodlander 
Ο Morgan Goodlander MA,  άρχισε την εκπαίδευση του στην Θεραπεία Gestalt το 1978 στο 
Ινστιτούτο Gestalt της Νέας Ορλεάνης. Ύστερα από δέκα χρόνια οµαδικής δουλειάς και 
εκπαίδευσης, µεταφέρθηκε στο Σάντα Κρουζ, Καλιφόρνια, όπου και ίδρυσε το Ινστιτούτο 
Gestalt του Σάντα Κρουζ. Το 1998 έγινε διευθυντής του Ινστιτούτου Gestalt του San 
Francisco καθώς και διευθυντής εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα µέλη του προσωπικού του 
παγκοσµίου φήµης  Ινστιτούτου Esalen, εκεί που άνθισε το κίνηµα της ανθρωπιστικής 
ψυχολογίας, και ο Perls ανέπτυξε µέσω των σεµιναρίων του την θεραπεία GESTALT. 
 Κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας, σχεδίασε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα Gestalt µε σηµαντικούς εκπαιδευτές, όπως τον Joseph Zinker από το Κλίβελαντ, 
τον Bud Feder από τη Νέα Υόρκη, τον Serge Ginger από το Παρίσι, την Anne Teachworth από 
την Νέα Ορλεάνη, τον Gonzague Masquelier από το Παρίσι, τον John Soper από το Ινστιτούτο 
Esalen, τον Masa Momotake από την Ιαπωνία, και τον σηµερινό Διευθυντή του Ινστιτούτο Esalen, 
τον Gordon Wheeler. 
 Επιπρόσθετα, ο Morgan έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε Διοικητικούς των Ηνωµένων Εθνών 
και της Διεθνούς Τράπεζας. Είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Association for the 
Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) για περισσότερο από 6 χρόνια. 
 Ο Morgan διεξάγει σεµινάρια Gestalt σε 15 χώρες, και το τελευταίο του ενδιαφέρον εστιάζεται 
στην εκπαίδευση GESTALT στην Ιαπωνία , όπου διοργανώνει προγράµµατα Gestalt σε 6 πόλεις.  

Επισκέπτες Εισηγητές 

Ιsabelle Le Peuc’h 

Η Ιsabelle Le Peuc’h είναι η τωρινή διευθύντρια της École Parisienne de Gestalt (EPG), ένα 
από τα σηµαντικότερα Ευρωπαϊκά κέντρα Gestalt,  και από το 2005 είναι µέλος της διοικητικής 
επιτροπής της σχολής. 
 Είναι θεραπεύτρια Gestalt, Coach και εκπαιδεύτρια Ψυχοθεραπευτών, αναγνωρισµένη 
από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας. Έχει διεθνή φήµη και πολλά χρόνια εµπειρίας 
τόσο στο χώρο της Διοίκησης και Συµβουλευτικής Επιχειρήσεων όσο και στο χώρο της 
Ψυχοθεραπείας. 
 Η ψυχοθεραπευτική της προσέγγιση εµπλουτίζεται από τις εξαιρετικές της δεξιότητες στη 
δουλειά µε το σώµα και στη θεραπεία του τραύµατος.  

Chris Price 
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Η Chris Price είναι µια από τις πιο έµπειρες και ευρέως αναγνωρισµένες θεραπεύτριες και 
εκπαιδεύτριες Γκεστάλτ στο Esalen Institute. Είναι ένα “σύµβολο” της προσέγγισης 
Γκεστάλτ στο Esalen και έχει γνωρίσει προσωπικά πολλούς µεγάλους πρωταγωνιστές και 
εµπνευστές του κινήµατος για το ανθρώπινο δυναµικό. Η Chris επισκέφτηκε το Esalen Institute ως 
µαθήτρια το 1971, και εκεί γνώρισε τον άντρα της και συν-ιδρυτή του Esalen Institute, Richard 
Price, µαζί µε τον οποίο έχουν συµβάλει στη δηµιουργία ενός από τα µεγαλύτερα κέντρα 
ανθρωπιστικής εξερεύνησης και κουλτούρας. 
  Για πάνω από 30 χρόνια εξελίσσει µια µοναδική προσέγγιση στη Γκεστάλτ, την Gestalt 
Awareness Practice (GAP). Η GAP είναι µια προσέγγιση ανάπτυξης επίγνωσης η οποία πηγάζει 
από τη δουλειά του ιδρυτή της Γκεστάλτ, Fritz Perls, είναι επηρεασµένη από τη Βουδιστική πρακτική 
και έχει αναπτυχθεί από κοινού µε τον Richard Price. 

Συνεχίζει να µένει και να διδάσκει στο Esalen Institute καθώς και σε άλλα κέντρα 
παγκοσµίως, και η πρωτοποριακή της προσέγγιση χαίρει διεθνούς εκτίµησης.  

[Αναµένεται η τελική επιβεβαίωση της συµµετοχής της] 

Bernard Elyn     
Ο Bernard  Elyn είναι πτυχιούχος µηχανικός, κάτοχος ΜΒΑ (Master in Business 
Administration) από το πανεπιστήµιο Science-Po, θεραπευτής Gestalt, σύµβουλος και 
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Paris V (Master 2). Είναι ο τωρινός αντιπρόεδρος του EPOKE SAS 
(Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Gestalt σε Οργανώσεις, Παρίσι).  
Είναι µέλος της Γαλλικής Κοινότητας Gestalt, της Επιτροπής Επιθεώρησης Κειµένων Gestalt, της 

Εθνικής Οργάνωσης Επαγγελµατιών στην Ψυχοθεραπεία, και της παιδαγωγικής οµάδας του EPG. 
Επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οµάδες τόσο στο χώρο της ψυχοθεραπείας όσο και των 
οργανώσεων / εταιρειών.      

Astrid Alemany-Dusendschön     
Η Astrid Alemany-Dusendschön    γεννήθηκε το 1965 στη Γερµανία, έζησε µέχρι τα 13 της έτη 
στην Ελλάδα, και έκτοτε εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Η αρχική της εκπαίδευση είναι στον 
επιχειρησιακό χώρο. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην Κλινική και Ψυχοπαθολογική 
Ψυχολογία (Paris VIII) και στη θεραπεία Gestalt (INGT, Nantes). Είναι επίσης αναγνωρισµένη 
θεραπεύτρια Αναπτυξιακής Σωµατικής Ψυχοθεραπείας (Developmental Somatic 
Psychotherapy – DSP) από το Κέντρο Σωµατικής Έρευνας της Ruella Frank στη Νέα Υόρκη.     

Eργάζεται ως Κλινική Ψυχολόγος και θεραπεύτρια Gestalt, ατοµικά, µε  ζεύγη και οµάδες. 
Είναι ιδρυτικό µέλος και εκπαιδεύτρια του EPOKE SAS (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Gestalt σε 
Οργανώσεις, Παρίσι).  
Είναι αναγνωρισµένο µέλος του Collège Européen de Gestalt Thérapie (CEGT), της EAGT 

(European Association for Gestalt Therapy) και της Société des Coachs Gestaltistes (SCG).  
Επιτελεί χρέη γενικής γραµµατέας του CEGT,  και είναι η τωρινή διευθύντρια της εκδοτικής 
οµάδας των «Τετραδίων Θεραπείας Gestalt» (Cahiers de Gestalt Τhérapie), διετούς επιθεώρησης 
που ιδρύθηκε το 1996.     

Σύνδεσµοι στο Διαδίκτυο 
Επίσηµο site του Gestalt Ινστιτούτου του San Francisco 
http://www.gestaltinstitute.com/ 

Άρθρα του Morgan Goodlander 
Stop Eating the Menu! Gestalt and Zen   http://www.openexchange.org/archives/OND05/
goodlander.html 

Gestalt and Two Traditions of Change     
http://www.openexchange.org/archives/JAS04/goodlander.html 

Βιντεοσκοπηµένη Συνέντευξη του Morgan Goodlander 
http://www.youtube.com/watch?v=j2beJPUaLA0 
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Πληροφορίες – Εγγραφές:  ΔΙΟΔΟΣ  Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης & Θεραπείας 
Νικ. Ουρανού 2, Αθήνα, Τηλ. 210 36.20.020 – 210 36.20.490, diodos@otenet.gr
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