Ομιλίες «μια Τετάρτη κάθε μήνα» στο
Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ»
2014 – 2015
Ημερομηνία

15.10.2014

Ομιλητής - Θέμα

Στρογγυλό τραπέζι: Σάββας Αλεξόγλου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, Θεραπεία
Μαζαράκη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και Κωστής Γκουρτσούλης, ψυχολόγοςψυχοθεραπευτής, με θέμα:
«Η αναγκαιότητα της προσωπικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση του

ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου. Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία»
12.11.2014

Ομιλία του Παναγιώτη Σταμπόλη, εκπαιδευτικού-ψυχοθεραπευτή, με θέμα:
«Τραύμα και Σώμα»
και της Σοφίας Τσουμάκη, οικογενειακής συμβούλου-τραυματοθεραπεύτριας, yoga trainer,
με θέμα:

«Ο“Ασφαλής τόπος” στο τραύμα: εικαστική και βιωματική παρουσίαση»
10.12.2014

Στρογγυλό τραπέζι: Κώστας Μπούσουλας, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, Νίκος
Παπαντώνης, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής και Νίκος Τσάμης, ομοιοπαθητικός ιατρόςσυστημικός ψυχοθεραπευτής, με θέμα:
«Βίλχελμ Ράιχ 1939-1957: Η θεωρία της οργόνης και οι πειραματικές

εφαρμογές της»
14.1.2015

Όμιλία της Μαρίας Ανδρεουλάκη, βοηθού μητρότητας-ρεφλεξολόγου, με θέμα:
«Η διεθνής πρωτοβουλία Μητέρα-Βρέφος-Γέννηση: 10 Βήματα για βέλτιστες

μαιευτικές υπηρεσίες προς τη μητέρα και το βρέφος»
Θα ακολουθήσει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας
11.2.2015

Ομιλία της Paola Abbonda, ψυχολόγου-οικογενειακής θεραπεύτριας Σωματικής και
Συστημικής προσέγγισης , με θέμα:
«Από την γραμμική προς την σύνθετη οπτική: Η έννοια της ανθεκτικότητας»»

18.3.2015

Ομιλία της Κατερίνας Κουνάλη, ψυχοθεραπεύτριας, με θέμα:

22.4.2015

Ομιλία του Παναγιώτη Μπαλατσού, κινησιοθεραπευτή και της Δέσποινας Μαρκάκη,
ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας , με θέμα:

20.5.2015

«Ο εθισμός παιδιών και εφήβων στο Διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισης»

«Η Υποχονδρία: Οργανική και ψυχολογική διάσταση»

Ομιλία των Rita Fiumara-Liss, ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας και Silvana Lepre,
ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας με θέμα:
«Οι "λέξεις κλειδιά “ στην ψυχοθεραπεία, φράσεις που οδηγούν στο

υποσυνείδητο»
10.6.2015

Ομιλία και παρουσίαση βιβλίου του Genovino Ferri, ψυχίατρου-ψυχοθεραπευτή-trainer, με
τίτλο: «Ψυχοπαθολογία και Χαρακτήρας»
(ο χώρος της παρουσίασης θα ανακοινωθεί)

Σημείωση: Οι Ομιλίες γίνονται στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ», 3ης Σεπτεμβρίου
84, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα και ώρα 20.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη!
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