
Με την 

Συστημική Σύμβουλο / Ψυχοθεραπεύτρια

Ένα χαρούμενο βιωματικό σεμινάριο, 

συντροφικών 

Για αυτούς που δεν περιμένουν η ευτυχία να τους χτυπήσει την πόρτα, 

αλλά κατευθύνονται π

Συμμετοχή: 20€/άτομο.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης πριν το σεμινάριο.

26510 70434, 

Αίθουσα Κε.Συ.Θε.Σ: 

 

Παρασκευή 6 Ιουλίου,  

18:00-20:00μμ 

Με την Δρ. Κατερίνα Αθανασίου,  

MindsetMotivator 

Συστημική Σύμβουλο / Ψυχοθεραπεύτρια 

βιωματικό σεμινάριο, για την αναζήτηση ευτυχισμένων 

συντροφικών σχέσεων στο σύγχρονο κόσμο.  

δεν περιμένουν η ευτυχία να τους χτυπήσει την πόρτα, 

κατευθύνονται προς την σωστή πόρτα. 

άτομο. 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης πριν το σεμινάριο.

26510 70434, kesythes@gmail.com. 

Αίθουσα Κε.Συ.Θε.Σ: Ελ. Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14, (1ος όρ.) Ιωάννινα

 

 

 

ευτυχισμένων 

 

δεν περιμένουν η ευτυχία να τους χτυπήσει την πόρτα, 

 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης πριν το σεμινάριο. 

όρ.) Ιωάννινα 

mailto:kesythes@gmail.com


Όλοι μας ψάχνουμε την ολοκλήρωση μέσα από την Αγάπη. Το ταξίδι είναι 

συναρπαστικό και ίσως για κάποιους, το τέλος αναμενόμενο. Είναι άραγε;  

 Πώς θα βρω τι θέλω από τον σύντροφό μου;  

 Πώς θα βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για εμένα; 

 Πώς αυτό γίνεται πράξη;  

Ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό ταξίδι αναζήτησης συντροφικής 

σχέσης.  

«Την ολοκλήρωση και την Αγάπη θα τη βρούμε πρώτα μέσα μας». 

ΣελΣιλβερσταϊν,  

H ολοκλήρωση και ευτυχία μας, είναι πρωτίστως μια προσωπικήυπόθεση. Κανείς δεν 

μπορεί να μας την επιβάλει  ή ακόμα και να μας τη χαρίσει «έξωθεν». Η συν-ύπαρξη 

χρειάζεται δύο … όχι δυο μισά, αλλά δυο ολόκληρα. Δύο ολόκληρα που 

συμπορεύονται από αγάπη, όχι από ανάγκη ούτε από συμφέρον. Δυο ολόκληρα που 

τα ενώνει η επιλογή.  

Αν έτσι αντικρίσουμε τη ζωή μας, ίσως πάψουμε να μεμψιμοιρούμε, να τα βάζουμε 

με τους άλλους, να είμαστε απαθείς ή μοιρολάτρες. Αν δεν περιμένουμε την ευτυχία 

να μας χτυπήσει την πόρτα, αλλά τραβήξουμε εμείς κατά κει, αν μη τι άλλο, σίγουρα 

στο τέλος, όποιο κι αν είναι, θα έχουμε κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι…  

Εισήγηση: Δρ. Κατερίνα  Αθανασίου, 

MindsetMotivator, Συστημική Θεραπεύτρια 
Η Κατερίνα  Αθανασίου, είναι πιστοποιημένη Συστημική 

Σύμβουλος Οικογενειακής Θεραπείας. Έχει εκπαιδευτεί στην 

Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης Ανθρωπίνων 

Συστημάτων (ΕΣΥΘΕΠΑΣ), στο μοντέλο AppreciativeInquiry από 

το Κέντρο Συστημικής Συμβουλευτικής και το 

KensigtonConsultationCenter και το Νευρογλωσσικό 

Προγραμματισμό από την Reframe. Είναι δεσμευμένη στο να 

υποστηρίζει και να παρακινεί άτομα και οργανισμούς να 

αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους, 

σε επαγγελματικούς και προσωπικούς τομείς. Είναι ιδρυτικό 

μέλος του ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ.Σ. (Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & 

Συμβουλευτικής), από το 2011. Είναι μέλος της EFTA (European FamilyTherapist Association) 

και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής.  

Η Κατερίνα Αθανασίου, προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσα από ατομικές συνεδρίες, 

σεμινάρια, ομιλίες και Συμβουλευτική για άτομα, ζευγάρια και επαγγελματίες.  Οι συνεδρίες 

γίνονται σε Μαρούσι, Αθήνα, Ιωάννινα και Online, κατόπιν ραντεβού. 

Email:drkatherineathanasiou@gmail.com, 

Website: www.drkatherineaathanasiou.com 

Τ. 26510 70434 – 215 215 1946. 

mailto:ginagthanopoulou@gmail.com
http://www.ginagcounseling.com/

