
Ζνα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανωτζρου επιπζδου YOGA  ξεκινάει τον Μάιο του 2017.  

Το Advanced JYOTI YOGA  Teacher's Training 300 RYT  για τθν πιςτοποίθςθ Yoga Alliance 500 RYT  ζχει 

δθμιουργθκεί για να προςφζρει τισ δεξιότθτεσ και τα εργαλεία εκείνα ϊςτε να διδάξετε ςε υψθλό 

επίπεδο μζςω τθσ προςωπικισ ςασ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ και να απελευκερϊςετε πλιρωσ τισ  

επαγγελματικζσ ςασ  δυνατότθτεσ και προοπτικζσ.  

Το Advanced JYOTI YOGA  Teacher's Training 300 RYT απευκφνεται MONO ςε δαςκάλουσ που ζχουν 

ολοκλθρώςει επιτυχώσ το πρόγραμμα των 200 RYT και κζλουν να εμβακφνουν ςτισ γνϊςεισ τουσ και 

να δϊςουν ϊκθςθ ςτθν καριζρα τουσ.  

Λάτρεισ και επαγγελματίεσ τθσ Yoga, επιςτιμονεσ από κλάδουσ που κα υποςτθρίξουν ςτο να 

εμβακφνετε ςτθν Yoga δθμιοφργθςαν ζνα πρόγραμμα  που ςυνδυάηει παραδοςιακζσ εκπαιδευτικζσ 

μεκόδουσ και κεραπείεσ με τισ πιο ςφγχρονεσ αξίεσ τθσ Ενςυνειδθτότθτασ,  του Coaching, τθσ 

Ψυχολογίασ, τθσ Ανατομίασ και τθσ Φυςιολογίασ. 

 

   Η επιςτθμονικι ομάδα τθσ JYOTI YOGA: 

 

-  Παναγιώτα Τςιριγώτθ, http://jyotiyoga.gr/el/ourselves/  

-  Δρ Νεκταρία Αςθμακοποφλου, Ιατρόσ, Ομοιοπακθτικόσ, MD, Msc 

-  Δρ Νικόλαοσ Κωςτόπουλοσ, Ιατρόσ, Ομοιοπακθτικόσ  Ayurveda, ιδρυτισ  Κζντρο Ολιςτικισ 

Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα, http://holistichealthcentre.gr 

 

-  Νίκοσ Καηάνασ, κακθγθτισ Ινδικισ Φιλοςοφίασ, http://www.omilosmeleton.gr/nk_cv.asp  

 

-  Βιργινία Μακρι,  Ψυχολόγοσ http://www.virginiamakri.gr/cv/mk 

 

Μζςα από προχωρθμζνθ Asana, Pranayama και  Διαλογιςμό, Φιλοςοφία, Ανατομία, Ψυχολογία, 

Ayurveda και Coaching, το πρόγραμμα μακθμάτων μασ είναι μια εμπειρία πραγματικισ προςωπικισ 

αλλαγισ. 

Στο τζλοσ αυτοφ του ανωτζρου επιπζδου προγράμματοσ, οι απόφοιτοι advanced δάςκαλοι yoga 500 

RYT, ζχουν αποκτιςει δεξιότθτεσ και εργαλεία να διδάςκουν ςε υψθλό επίπεδο αρχάριουσ, 

προχωρθμζνουσ αλλά και ειδικζσ ομάδεσ αςκοφμενων yoga. Θα ενςωματϊςουν τθν φιλοςοφία τθσ 

Yoga ,τθν γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ και τα εργαλεία  ςαν ζνα χάρτθ για μία ηωι με ςκοπό, 

ςτόχουσ, χαρά και πλθρότθτα. 

 

Οι κφριεσ ενότθτεσ του προγράμματοσ είναι: 

 

Asana, Pranayama, Διαλογιςμόσ, Adjustments:  

Εμβακφνουμε ςτθν κατανόθςθ των asanas. Μζςα από το ςτοχευμζνο προςωπικό μασ πρόγραμμα 

ενδυνάμωςθσ, το ςϊμα μασ εξελίςςεται ιςορροπθμζνα και υποςτθρίηει ςυνειδθτά, με αςφάλεια και 

αυτοπεποίκθςθ πιο προκλθτικζσ asanas. Μζςω τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ καλλιεργοφμε τθν ικανότθτα 

να διδάξουμε αςκοφμενουσ και ομάδεσ  προχωρθμζνου επιπζδου.  



Αναλφουμε ςε βάκοσ το καφμα τθσ αναπνοισ. Με advanced pranayama, πρακτικζσ και κακθμερινι 

εξάςκθςθ βιϊνουμε πλιρωσ τα οφζλθ τουσ και ενιςχφουμε τθ ςφνδεςθ του νου με το ςϊμα και το 

πνεφμα. 

Αςκοφμαςτε, μακαίνουμε, εμβακφνουμε ςε τεχνικζσ διαλογιςμοφ αυξθμζνθσ 

εγριγορςθσ, εςτιαςμζνθσ προςοχισ εςωτερικισ ςιγισ και γαλινθσ. Κάνουμε τον διαλογιςμό μζροσ 

τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, τθσ προςωπικισ μασ ανάπτυξθσ και ζτςι ζχοντασ τθν πλιρθ επίγνωςθ τθσ 

διαλογιςτικισ κατάςταςθσ μποροφμε να διδάξουμε αυτζσ τισ τεχνικζσ.  

Τελειοποιοφμε τισ τεχνικζσ αγγίγματοσ με ςτόχο τθν ευκυγράμμιςθ του φυςικοφ ςϊματοσ.  

 

 

Ανατομία και Φυςιολογία τθσ Yoga: 

Σε αυτό το προχωρθμζνου επιπζδου μάκθμα κα αναλφςουμε τισ κζςεισ -κλειδιά τθσ  Yoga, τθσ 

αςφαλοφσ ανατομικισ ευκυγράμμιςθσ, τθσ λειτουργίασ του μυϊκοφ ςυςτιματοσ, του εριςτικοφ, του 

ενδοκρινικοφ, του αναπνευςτικοφ και  του νευρικοφ ςυςτιματοσ για τθν βακφτερθ κατανόθςθ τθσ 

λειτουργίασ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. 

 

Ενεργειακι Ανατομία (Τςάκρασ, Nadis): 

Θα εξερευνιςουμε τα ενεργειακά μασ κζντρα κακϊσ και τα ενεργειακά κανάλια κίνθςθσ τθσ prana, 

τθσ βιοενζργειασ ςτο ςϊμα μασ. κα εμβακφνουμε ςτα ενεργειακά ςώματα τισ ιδιότθτεσ και τισ 

λειτουργίεσ τουσ. κα αναλφςουμε τα  τςάκρασ, και το  πϊσ επθρεάηουν τθν υγεία και τθν ψυχολογία 

μασ. Με τθν  ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ κα ζχουμε βιϊςει αυτι τθν ενζργεια και κα ζχουμε εμβακφνει 

ςτθν δεξιότθτα να αντιλαμβανόμαςτε τον ενεργειακό κόςμο. 

Ayurveda: 

Αγιουρβζδα ςθμαίνει γνϊςθ ι επιςτιμθ τθσ ηωισ. Αρχικά ιταν μια προφορικι παράδοςθ που 

μεταδιδόταν από γενιά ςε γενιά. Τα πρϊτα γραπτά κείμενα παρουςιάςτθκαν περίπου πριν από 3000 

χρόνια ςτθν Ινδία. Η κεωρία τθσ, αναπτφςςει τισ αρχζσ που διζπουν τον άνκρωπο και το Σφμπαν. 

Διδάςκει πωσ με τθν τιρθςθ των αρχϊν αυτϊν μπορεί κανείσ να ζχει μια ιςορροπθμζνθ κατάςταςθ 

υγείασ. Ενςωματϊνει τισ ζννοιεσ Πνεφμα, Νουσ, Σϊμα, το περιβάλλον και το άτομο, φλθ και ενζργεια, 

διατροφι και ιδιοςυγκραςία ςε μια πρακτικι και ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςθμερινϊν 

προβλθμάτων υγείασ. 

 

Ψυχολογία: 

Μζςα από τθν κίνθςθ αγκαλιάηουμε τθν ψυχι. Εντάςςουμε το ςυναίςκθμα και τθν ςυνειδθτι  ςκζψθ. 

Όλα αυτά διαμορφϊνουν ζναν άνκρωπο, επθρεάηοντασ διαδραςτικά το ζνα το άλλο και ςυνεχϊσ τθν 

δυναμικι ροι τθσ μορφισ του ςϊματοσ.  

Ποιά είναι τα πιο "δθμοφιλι" προβλιματα με τα οποία ερχόμαςτε ςε επαφι ςιμερα και ποιά είναι τα 

κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ για να τα αναγνωρίηουμε; Κατάκλιψθ, αγχϊδεισ διαταραχζσ, 

εξαρτιςεισ, τοξικότθτα και θ λίςτα ςυνεχίηει να αυξάνει.  Πϊσ διαχειριηόμαςτε τθν διαφορετικότθτα 

των αςκουμζνων μασ; Πωσ ανατροφοδοτοφμε τθν απϊλεια ενζργειασ;  Στον κακοριςμζνο χρόνο 

αναλφουμε κεμελιϊδθ κζματα τθσ ςχζςθσ δαςκάλου - αςκοφμενου με ςτόχο το ςυνολικά 

αποτελεςματικό coaching προσ τον αςκοφμενο. 

 

 



Ιςτορία, Φιλοςοφία, Παράδοςθ: 

Μπαίνουμε βακφτερα ςτθν Ινδικι παράδοςθ τθ κεωρία πίςω από τθν πρακτικι. Τισ Βζδεσ, τα 

Μπράχμανα και τισ Ουπανιςάδεσ. Τα 6 μζλθ-βοθκιματα για τουσ Βζδεσ. Οι 5 ςυμπλθρωματικοί 

βζδεσ: Ayurveda, andharvaveda, Dhanurveda, Sthapatyaveda, Arthashastra.  Τα 2 Επικά: Ramayana, 

Mahabharata. 

Τα  3 ανορκόδοξα ςυςτιματα, τα 6 ορκόδοξα φιλοςοφικά (και  Yoga). Απαρχι και ανάπτυξθ του 

Γιόγκα. 

 Η φιλοςοφία του κλαςικοφ Γιόγκα του Patanjali και μεταγενζςτερα ςυςτιματα. 

 

Restorative  yoga, Ειςαγωγι ςτθ Θεραπευτικι Yoga.:  

Σε αυτό το μάκθμα κα γνωρίςουμε αναηωογονθτικζσ κζςεισ, ςειρζσ κζςεων και τα οφζλθ τουσ. Ο 

αργόσ ρυκμόσ αυτισ τθσ πρακτικισ κα μασ βάλει ςε μια διαφορετικι διαδικαςία ςκζψθσ και 

δθμιουργίασ προγραμμάτων με ςτόχο τθ χαλάρωςθ και τθν αποκατάςταςθ  εντάςεων και πόνων που 

προκαλεί θ κακθμερινότθτα. 

 

Yoga Nidra:  

Η Yoga Nidra είναι ζνασ πολφ αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθ μείωςθ του ςτρεσ και για τθν 

κατανόθςθ των βακφτερων επιπζδων του διαλογιςμοφ και τθσ ςυνείδθςθσ. Θα διδαχκοφμε πωσ 

λειτουργεί  και κα βιϊςουμε αντίςτοιχα μακιματα. 

 

Yoga για παιδιά:  

Εδϊ θ yoga παίρνει τθν πιο δθμιουργικι τθσ μορφι. Διδάςκεται με ειδικό τρόπο που είναι 

διαςκεδαςτικόσ και επιμορφωτικόσ μαηί. Θεατρικοποίθςθ, διαςκεδαςτικά και επιμορφωτικά 

παιχνίδια μζςα από asanas, που ευνοοφν τθν αυτοζκφραςθ, τθν ςυνεργαςία και τθν κοινωνικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν. Αναπνευςτικζσ αςκιςεισ, οραματιςμόσ και  ειςαγωγι ςτθν ενςυνειδθτότθτα 

δίνουν ςτον δάςκαλο τα απαραίτθτα εργαλεία και γνϊςεισ για να "χτίςει" ολοκλθρωμζνεσ και 

ουςιαςτικζσ ενότθτεσ πρακτικϊν  παιδικισ yoga.  

 

Yoga για εγκφουσ: 

Σε μια πολφτιμθ περίοδο ςτθ ηωι μιασ γυναίκασ θ yoga ζρχεται για να τθν βοθκιςει να τθν απολαφςει 

πλιρωσ. Θα διδαχκοφμε τισ κατάλλθλεσ  asanas, pranayamas και τεχνικζσ βακιάσ χαλάρωςθσ που κα 

ενιςχφςουν τθν φυςικι κατάςταςθ αλλά και τθ ςφνδεςθ τθσ μθτζρασ με το ζμβρυο. 

 

Η Τζχνθ τθσ Διδαςκαλίασ: 

Συνεχισ εβδομαδιαία πρακτικι διδαςκαλίασ των ςπουδαςτϊν μασ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ 

ικανότθτασ δθμιουργίασ αλλθλουχίασ και περιγραφισ κζςεων,  εξάςκθςθ ςτα adjustments, ςτθ 

δθμιουργία και διδαςκαλία βακιάσ χαλάρωςθσ και διαλογιςμοφ. Μζςα από ζνα πλάνο διδαςκαλιϊν 

με πλιρεσ feedback, δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του δαςκάλου. Στο τζλοσ του 

προγράμματοσ, οι δάςκαλοι κα μποροφν να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ ενότθτεσ και ροζσ 

πρακτικϊν και να τισ παρουςιάςουν με αυτοπεποίκθςθ και αποτελεςματικά. 

 

 

 



Marketing:  

Ζνασ από τουσ πολλοφσ λόγουσ που το εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα διαφοροποιείται  είναι ότι 

μοιραηόμαςτε τθν τζχνθ τθσ επιχειρθματικισ πλευράσ τθσ yoga. Θα ειςάγουμε τισ ζννοιεσ του 

Branding, του Pricing, του Positioning και τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ. Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ ο 

δάςκαλοσ κα ζχει μια ςαφι γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ του marketing και του ρόλου που κα πρζπει να 

διαδραματίςει ςτθν άμεςθ  επιχειρθματικι του δράςθ. 

 

Συμπεραςματικά, το πλάνο ανϊτερων ςπουδϊν τθσ JYOTI YOGA, που κα παρουςιάςει μια υπζροχθ 

επιςτθμονικι ομάδα επιτυχθμζνων επαγγελματιϊν, ςτοχεφει ςτο να δϊςει ςτον δάςκαλο όλεσ τισ 

γνϊςεισ, τθν δθμιουργικότθτα και το όραμα, να ταξιδζψει επαγγελματικά ςτον δυναμικά υπζροχο 

κόςμο τθσ yoga, ηϊντασ τθν αγάπθ, τθ χαρά τθσ επαφισ με τον εαυτό του και τον κόςμο και τθν 

ςωματικι, ψυχικι και πνευματικι υγεία και ανάπτυξθ.  

 

 

 

 

Βιογραφικά Επιςτθμονικισ Ομάδασ - Ειςθγθτών 

 

 

Παναγιώτα Τςιριγώτθ - Course Director 

 

H Παναγιϊτα Τςιριγϊτθ είναι θ ιδρφτρια τθσ ςχολισ JYOTI YOGA. 

Διδάςκει ωσ lead  trainer προγράμματα εκπαίδευςθσ δαςκάλων Hatha 

Yoga 200 RYT και 500 RYT, κεραπευτικά προγράμματα yoga, με 

εξειδίκευςθ ςτθ yoga για τον καρκίνο, ομαδικά και ατομικά 

προγράμματα yoga, coaching και personal development.  

Συμμετζχει ςε ςυνζδρια με διαλζξεισ ςχετικά με τθ κεραπευτικι 

άςκθςθ και το mindfulness. Αςκεί κεραπευτικό thai massage και thai 

yoga massage. Είναι αναγνωριςμζνθ από τθ Yoga  Alliance ωσ 

Experienced Yoga Teacher Ε-500RYT, Ε-200 RYT  και  YACEP (Yoga 

Alliance Continuing Education Provider).  Διοργανϊνει ςεμινάρια 

διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων παιδιϊν και εφιβων.  Ζχει διδαχκεί ςε 

Ελλάδα και  εξωτερικό.  

Η Παναγιϊτα Τςιριγϊτθ,  ςυνεχίηει κακθμερινά να εκπαιδεφει και να εκπαιδεφεται κάνοντασ πράξθ το 

όραμα τθσ  JYOTI YOGA,  να αποτελεί ζνα δυναμικό και ςυναρπαςτικό ταξίδι, να εμπνζει τουσ 

ανκρϊπουσ να μακαίνουν, να αςκοφνται, να αναπτφςςονται και να απολαμβάνουν τθν κάκε ςτιγμι τθσ 

ηωισ. 

  

 

 

 



 

                                                               Νίκοσ Καηάνασ  

 

 Ο κ Νίκοσ Καηάνασ είναι ο ιδρυτισ του Ομίλου Μελετϊν, όπου διδάςκεται 

θ πρακτικι φιλοςοφία Vedānta & Yoga, αλλά και απόψεισ τθσ Αρχαίο-

Ελλθνικισ φιλοςοφίασ και του Χριςτιανιςμοφ.  

Ζχει επιςκεφκεί πολλά ashram ςτθν Ινδία και είχε ωσ δάςκαλο του για 35 

χρόνια τον Shankaracharya του Βορρά, του Jyotir Math, μζχρι τον κάνατο 

του τελευταίου το 1997. 

Γεννθμζνοσ ςτθ Χίο, ςποφδαςε  ςτο Λονδίνο Αγγλικι Φιλολογία, Πολιτικι 

Οικονομία και ειδικεφκθκε ςτα Σανςκριτικά. Ζκανε μεταπτυχιακά ςτο 

Λονδίνο και ςτθν Ινδία (Ποφνα). 

Ζχει δθμοςιεφςει πολλζσ μελζτεσ ςτα ελλθνικά και  περιςςότερεσ ςτα 

αγγλικά ωσ βιβλία και άρκρα ςε διεκνι ακαδθμαϊκά περιοδικά. Ζχει 

μεταφράςει τισ Ουπανιςάδεσ ςτα Ελλθνικά. Ο ίδιοσ ιταν εκδότθσ του επιςτθμονικοφ περιοδικοφ 

Vedic Venues και τϊρα είναι μζλοσ του Εκδοτικοφ Συμβουλίου πολλϊν πανεπιςτθμιακϊν περιοδικϊν 

ςτθν Ινδία.  Ώσ ινδολόγοσ διεκνοφσ φιμθσ, ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλά Συνζδρια  κι ζχει δϊςει 

διαλζξεισ ςε διάφορα Πανεπιςτιμια ςτθν Ινδία, Ευρϊπθ και Αμερικι. 

 

 

Νεκταρία Αςθμακοποφλου MD, MscΑ 

 Ολοκλιρωςε το πανεπιςτιμιο τθσ Ιατρικισ και εκπλιρωςε το αγροτικό 

τθσ ςτο Τμιμα Επειγόντων Περιςτατικϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Μολάων  

 Ειδικεφκθκε ςτθν Ιατρικι τθσ Εργαςίασ ςτα νοςοκομεία "Σωτθρία", 251 

ΓΝΑ, "Ανδρζασ Συγγρόσ" & "Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν" . 

Παρακολοφκθςε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

"Επαγγελματικι & Περιβαλλοντικι Υγεία" τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 

Υγείασ. 

Εκπαιδεφτθκε ςτον Ιατρικό Βελονιςμό και τον αςκεί ενεργά (κάτοχοσ Διεκνοφσ Πιςτοποίθςθσ). 

Εκπαιδεφτθκε ςτθν Κλαςςικι Ομοιοπακθτικι και τθν αςκεί ενεργά (Ευρωπαϊκι Πιςτοποίθςθ), ενϊ 

παραμζνει δια βίου εκπαιδευόμενθ ςε αυτιν. 

Ζχει διατελζςει κατά καιροφσ Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ ςε μεγάλεσ εταιρίεσ, ςτο χϊρο των 

παραφαρμακευτικϊν & ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, κακϊσ & ςτο χϊρο του ιατρικοφ marketing. 

Ζχει εργαςτεί ςτο χϊρο τθσ Ιατρικισ Αιςκθτικισ και τθσ Ιατρικισ Μετάφραςθσ. 

Ζχει αςχολθκεί με τθ διδαςκαλία ανατομίασ ςε υποψιφιουσ δαςκάλουσ yoga, ενϊ ζχει 

παρακολουκιςει και θ ίδια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δαςκάλων yoga RYT 200 τθσ ςχολισ μασ. 

 

 



Δρ Ν. Κωςτόπουλοσ 

 

Ο Δρ Νικόλαοσ Γ. Κωςτόπουλοσ αποφοίτθςε το 1984 από τθν Ιατρικι Σχολι 

του Παν/μίου Ακθνϊν. Εργάςκθκε ςτθν Μονάδα Νεφροφ ςτο Ναυτικό 

Νοςοκομείο Ακθνϊν, ςτθν Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ ςτο Νοςοκομείο 

Πνευμονικϊν Νοςθμάτων “Σωτθρία” και ςτθν Αναπνευςτικι Μονάδα ςτο 

Manchester Royal Infirmary τθσ Αγγλίασ. 

Είναι μζλοσ του Συλλόγου Ομοιοπακθτικϊν Ιατρϊν ςτθν Ελλάδα και τθν 

Αγγλία. Επί δζκα ζτθ άςκθςε τθν  ιατρικι ςε ιδιωτικό ιατρείο ςτθν Harley 

street ςτο Λονδίνο τθσ Αγγλίασ, ςυνδυάηοντασ  τον Αγιουρβζδα με τθν 

ςφγχρονθ ιατρικι. 

Ο Vaidya (γιατρόσ του Αγιουρβζδα) Asvin Barot τον ειςιγαγε ςτον Αγιουρβζδα. Από το Δεκζμβριο του 

1999 ο Δρ Νικόλαοσ Γ. Κωςτόπουλοσ διευκφνει το Κζντρο Ολιςτικισ Ιατρικισ ςτθν Κθφιςιά, ςτο οποίο 

παρζχει ιατρικζσ υπθρεςίεσ και τον επιςκζπτονται για κεραπεία αςκενείσ από όλο τον κόςμο. 

Παράλλθλα μελετοφν με τον Vaidya Asvin Barot τισ ψυχοςωματικζσ αςκζνειεσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

του ςτρεσ χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκόδουσ που προτείνει ο Αγιουρβζδα. 

Συμμετζχει ςε διεκνι ςυνζδρια και ζχει δϊςει διαλζξεισ ςτθν Αγγλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, 

Ελβετία, Καναδά, Ιαπωνία και Ινδία, προωκϊντασ τθν επιςτθμονικι εφαρμογι του Αγιουρβζδα.  

 

 

 

 

Βιργινία Μακρι 

 

Η Βιργινία Μακρι, γεννθμζνθ ςτθν Ακινα το 1977, ςποφδαςε Ψυχολογία 

ςτο Université Lyon-Lumière II, Γαλλία και ςτο Université de Montréal, 

Καναδά.  Το μεταπτυχιακό τθσ ςτθν Ψυχολογικι Αξιολόγθςθ το απζκτθςε 

από το Goldsmith’s College, University of London.  Εργάηεται ιδιωτικά ωσ 

ψυχολόγοσ-ψυχοκεραπεφτρια εφιβων και ενθλίκων με τθ μζκοδο 

ςωματικισ ψυχοκεραπείασ τθσ Βιοςφνκεςθσ.  Πιςτεφει πολφ ςτθ ςφνδεςθ 

και αλλθλεπίδραςθ ςυναιςκιματοσ, ςϊματοσ και πνεφματοσ, κακϊσ και 

ςτθν ςυμβολι και επιρροι τθσ κυτταρικισ μνιμθσ του ςϊματοσ ςτθν 

ανάπτυξθ, ςτθ ςυμπεριφορά και ςτον τρόπο ςυςχζτιςθσ του ατόμου με το 

περιβάλλον.  Επίςθσ, ειδικεφεται ςτθν κλινικι ψυχολογικι αξιολόγθςθ εφιβων και ενθλίκων με 

ερωτθματολόγια προςωπικότθτασ και προβλθτικζσ διαδικαςίεσ. Παράλλθλα, ςυνδυάηει τον 

επαγγελματικό προςανατολιςμό με τθ ςυμβουλευτικι εφιβων για τθν αποτελεςματικότερθ 

αντιμετϊπιςθ και κακοδιγθςθ τουσ.  Τζλοσ, είναι μζλοσ του Συλλόγου Ελλινων Ψυχολόγων, τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρίασ Συμβουλευτικισ και του Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου Βιοςφνκεςθσ.   
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