
 Σεμινάριο 

Ύπνωση ∗ Θεραπευτική Φαντασία∗ 
Εργασία με το Υποσυνείδητο 

 Απευθύνεται σε ειδικευμένους στο τομέα της υγείας 
και σε άλλους ενδιαφερόμενους 

  

Ψυχολόγος / Σωματικός Ψυχοθεραπευτής / Θεραπευτής  Ύπνωσης 

 (Dipl.-Psych., Βερολίνο) 

Σεμιναριο 29. – 31. Μαρτιος 2013 στην Αθηα 
Παρ: 18:00 - 22:00 
Σαβ: 10:00 – 18:00 
Κυρ: 10:00 -16:00 

Στην γερμανικη γλωσσα με ταυτοχονη μεταφραση 
Κοστος 200.-€ + 20.-€ κοστος για φαγιτα και ποτα 

Δυνατοτητα : ατομικηη συμβουλευτικη \ατομικη θεραπεια με ταυτοχρονη μεταφραση 
60.- € μια ωρα Πεμ, 28.3., απο 15:00 / Σαβ, 30.3., απο 18:00 \ Κυρ, 31.3., απο 16:00 

 
Κέντρο Alma 

28ης Oκτωβρίου, 4 
16233 Βύρωνας/Καρέας 

Για πληροφορίες και εξασφάλιση θέσης παρακαλούμε καλέστε στο: 
210 7660125 & 6973042714 

 

Σεμινάριο 

Ύπνωση ∗Θεραπευτικός Οραματισμός ∗ 
Εργασία με το Aσυνείδητο 

• Οι βασικές γνώσεις και βασικές τεχνικές για την εργασία με την ύπνωση, την φαντασία και τη βαθιά χαλάρωση.  
• Θεραπεία υπό κατάστασης Trance. Για την αρμονία του μυαλού, του σώματος και της ψυχής.  
• Πληροφορίες για την αναπνοή, τη φωνή, την κίνηση, την αφή, τη γλώσσα του σώματος και τα τελετουργικά. 
• Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας του εγκεφάλου. 
• Σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των εχθρικών φαντασιώσεων, βαθιά κρυμμένων συναισθημάτων 

και ασυνείδητων πεποιθήσεων (ψυχική και ψυχοσωματική παράλυση / καταναγκασμοί / εθισμοί /  μπλοκάρισμα 
της χαράς της ζωής). Η διευθέτηση αυτών των ανασταλτικών μηχανισμών με Trance, θετική φαντασία, την 
επικοινωνία με το ασυνείδητο και των βαθιά κρυμμένων πόρων χρησιμοποιώντας τη βαθιά χαλάρωση. 

• Πρακτικές ασκήσεις στην ομάδα / οδηγός για την ύπνωση και την αυτοϋπνωση (ποικιλία μεθόδων) / Για να είναι 
ενδεικτικό δίνονται παραδείγματα φαντασίας, ταξίδια μέσω φαντασίας και εμπειρία ύπνωσης. 

 

Σύντομο Βιογραφικό 

Hans Dräger (Dipl.-Psyc.) ζει και εργάζεται στο Βερολίνο όπου πραγματοποιεί συμβουλευτικές συνεδρίες, θεραπείες, 
Supervision (Επίβλεψη), Coaching, ατομικά αλλά και σε ζευγάρια ή ομάδες. 
Η φράση του είναι “Χώρος για το σώμα και την ψυχή”. 
  

Σπούδασε 7 χρόνια ψυχολογία, ιατρική, φιλοσοφία, κοινωνιολογία και έπειτα συνέχισε για 5 χρόνια εκπαίδευση στην 
Ψυχοοργανική Ανάλυση και Βιοδυναμική με τον Paul Boysen στο ( Παρίσι ) (DGPOA ), Σωματική Ψυχοθεραπεία 
προσανατολισμένη στην ψυχολογία του βάθους. Για 2 χρόνια εκπαιδεύτηκε στην θεραπείαGestalt με τον John Brinley ( 
New York ) και έπειτα ολοκλήρωσε 2 χρόνια εκπαίδευση στην ύπνωση με τον Werner Eberwein ( Berlin ) ( DGH). Ως 
συμπληρωματική εκπαίδευση και μεταπτυχιακά πραγματοποίησε Ομαδική εργασία – Balint, Αλληλεπίδραση θεμάτων 
(TZI), Διεξαγωγή συζήτησης επικεντρωμένη στον πελάτη (GT), Βιοενεργητική, Συστεμική θεραπεία, Ψυχόδραμα. Έχει 
εργαστεί ως σύμβουλος διοίκησης σε μεγάλες εταιρίες, λέκτορας σε παιδαγωγικά ιδρύματα, διαλέξεις, σεμινάρια, 
διευθυντής σπουδών και προϊστάμενος του τμήματος σε πολυτεχνείο για τη Κοινωνική Ψυχολογία. Είναι μέλος 
του European Association for Body-Psychotherapy ( EABP ), της Γερμανικής εταιρίας Ύπνωσης (DGH), Γερμανικής 
εταιρίας Σωματικής Ψυχοθεραπείας (DGK), Γερμανική εταιρία Ψυχοοργανικής Ανάλυσης (DGPOA). 


