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TEST ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ (PAM: 

PREBIRTH ANALYSIS 

MATRIX) 
Μια αποκαλυπτική βιωματική εμπειρία που ρίχνει φως σ' αυτό που 

είμαστε και ζούμε σήμερα! Επαναλαμβάνεται κάθε 3η Παρασκευή του 

μήνα, όλο τον χρόνο! 

 

 

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



Με Λίγα Λόγια 
 "To Tεστ Προγεννητικής Ανάλυσης" ή " Whole-Self Prebirth Analysis Matrix© 

(W-S PAM©), είναι το "κόσμημα" της Προγεννητικής Ψυχολογίας. 

Δημιουργήθηκε από τους Πρωτοπόρους στον χώρο της Whole-Self Prenatal 

Psychology, Philosophy & Education, Jon RG & Turner Troya GN Turner.  

 

To Test οδηγεί τον άνθρωπο πίσω στην πρωτογενή του εμπειρία για να 

ανακαλύψει και να αφυπνίσει την πηγή των σωματικών, νοητικών και 

συναισθηματικών προτύπων τα οποία έρχεται να ισορροπήσει.  

 

Επιτρέποντας ένα "ταξίδι" στα 22 κύρια σημεία της εμπειρίας του από πριν την 

σύλληψή του μέχρι τον απογαλακτισμό ο συμμετέχων αποκτά καθαρή εικόνα του 

τι χρειάζεται να κατανοήσει, να αλλάξει και να εξελίξει στη ζωή του έτσι ώστε να 

βιώνει καλή υγεία, καλές προσωπικές σχέσεις και την βέλτιστη ποιότητα ζωής.  

 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Όλγα Γκουνή, Προγεννητική Ψυχολόγος, 

Ερευνήτρια (COST Action) Εκπαιδεύτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη σε συνεργασία 

με την cosmoanelixis.  

 
Αξία Συμμετοχής 250 ευρώ. Περιλαμβάνει την συμμετοχή στο βιωματικό 

σεμινάριο, καφέ και φάκελο παρακολούθησης. 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 σεμιναρίου κερδίζετε έκπτωση 50 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 

Η είσοδος είναι Δωρεάν για όσους έχουν παρακολουθήσει το βιωματικό σεμινάριο πριν. 

Τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμού θέσεων. Πάντα χαιρόμαστε να 

βλέπουμε την πρόοδό σας! 
 


