
Έναρξη Σάββατο 10:00 Λήξη Κυριακή 17:00 

 Δεληγιώργη 55-59, 104 37 Αθήνα 

Διάρκεια 8 Σαββατοκύριακα. Κάθε 1ο Σ-Κ το μήνα 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ 

ΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΑ!  

ΤΑ ΙΧΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ 
Ένα υπέροχα αποκαλυπτικό ταξίδι στην Προγεννητική μας Εμπειρία! 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε-ΜAIL: info@cosmoanelixis.gr 



Με Λίγα Λόγια 
Μια εισαγωγή στην Προγεννητική Ψυχολογία που ολοκληρώνεται σε 8 

Σαββατοκύριακα & επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα στον χρόνο. 

Ιδανικό για επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί, τον άνθρωπο 

και την οικογένεια. Ένα οδοιπορικό των πιο σημαντικών σταθμών από 

πριν την σύλληψη μέχρι τον αποθηλασμό και πώς αυτές οι στιγμές 

πιθανόν να καταγράφονται και να καθορίζουν την ποιότητα της ζωής 

μας μετά σε όλη μας την παιδική και ενήλικη ζωή μας. 100 χρόνια 

έρευνας στην Προγεννητική Ψυχολογία αποκαλύπτουν, εξηγούν, 

ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν, προάγουν την Υγεία, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, την Ειρήνη και τον Πολιτισμό.  

 

Θεματολογία 

1.Πριν την σύλληψη, Η διαγενεαλογική πληροφορία, οι γαμέτες και η 

εμπειρία και η πληροφορία που φέρουν. Πώς αυτή μεταφέρεται; 

 

2. Η εμπειρία της σύλληψης. Πώς αυτή αναγνωρίζεται στην ζωή μετά 

την γέννα;  

 

 3. Η εμφύτευση, η εμβρυική εμπειρία και η ενδομήτρια ζωή. 

Εντυπώματα που διαρκούν μια ζωή. 

  

4. Η σύνδεση. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλής ποιότητας 

σύνδεση ανάμεσα στο αγέννητο παιδί και το μητρικό περιβάλλον; 

 

5. Η κυοφορία, η γέννα και πώς μας καθορίζει. Πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε τα παιδιά της καισαρικής 

 

6. Τα πρώτα χρόνια της Ζωής μου, ασφαλής δεσμός και αυτονομία 

 

7. Σχεδιάζοντας ανθρώπους. Η τεχνολογία και το τέλος του Homo 

Sapiens? 

 

8. Η Αρχή συνδέεται με την Μέση και το Τέλος. Προγράμματα 

Προαγωγής υγείας για να καλωσορίζουμε υγειέστερα κι ευτυχισμένα 

παιδιά, και να είμαστε υγιείς & ενεργοί πολίτες μέχρι το τέλoς της ζωής 

μας.  

  



Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Όλγα Γκουνή, Προγεννητική Ψυχολόγος, 

Ερευνήτρια (COST Action) Εκπαιδεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη σε συνεργασία 

με την cosmoanelixis.  

 
Αξία συμμετοχής 750 ευρώ (τμηματική καταβολή 5 δόσεις των 150 ευρώ). Περιλαμβάνει 

δίδακτρα, καφέ, εκπαιδευτικό υλικό, φάκελο συμμετοχής. Δίδεται βεβαίωση συμμετοχής 

 
Τα εγγεγραμμένα μέλη του Ερευνητικού Κέντρου Προγεννητικών Επιστημών έχουν 

τα αντίστοιχα προνόμια.  
 

'Εγκαιρη Εγγραφή 

Με την έγκαιρη εγγραφή και καταβολή της συμμετοχής μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη 

του προγράμματος κερδίζετε έκπτωση 80 ευρώ. Παρακαλώ να έχετε απόδειξη 

καταβολής του ποσού μετά την έκπτωση με ημερομηνία 10 ημέρες πριν την έναρξη. 

 

ΦΙΛΟΣ 

Έρχεστε μαζί με ένα φίλο σας; Τέλεια! Ο ένας από εσάς πληρώνει αλλά παρακολουθείτε 

και οι δύο! Γιατί τα ωραία νέα είναι καλό να τα μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε! Σας 

περιμένουμε! 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Αν είστε εθελοντής για περισσότερο από 1 χρόνο και μπορείτε να το αποδείξετε με 

βεβαίωση του φορέα, θα χαρούμε να σας δούμε κοντά μας. Τηρείται σειρά 

προτεραιότητας, λόγω περιορισμού θέσεων (7 θέσεις σε κάθε κύκλο).  

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και μόνο το θέμα που σας ενδιαφέρει. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση η αξία συμμετοχής είναι 100 ευρώ για τις 2 ημέρες παρακολούθησης.  
 


