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Καλώς ήρθατε στο επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Στην Γνωσιακή 
Κλινική Υπνοθεραπεία με Ψυχοθεραπεία! Στη διάρκεια αυτού του 
προγράμματος σας εφοδιάζουμε με υψηλού επιπέδου γνώσεις και τεχνικές. Οι 
εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενες γνώσεις στην 
υπνοθεραπεία ώστε να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
  
Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Κλινική 
Υπνοθεραπεία με Ψυχοθεραπεία είναι ένα πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης που συνάδει με το National Core Curriculum του Ηνωμένου 
Βασιλείου για σχολές Υπνοθεραπείας. 
 
 Έχει γραφτεί και επιμεληθεί από τον διευθυντή του Essex Institute of Clinical 
Hypnotherapy, Terence Watts, και είναι βασισμένο στις χιλιάδες ώρες 
επιτυχημένης δουλειάς του με Ύπνωση, Υπνοθεραπεία και Υπνοανάλυση.  
 
Με την συμπλήρωση της εκπαίδευσης σας έχετε το δικαίωμα εγράφης στο 
Complementary and Natural Healthcare Council του Η.Β και στον Σύνδεσμο 
Διπλωματούχων Υπνοθεραπείας Κύπρου, είναι επίσης πιστοποιημένο σε 
επαγγελματικό επίπεδο (practitioner level) από το General Hypnotherapy 
Standards Council (GHSC). To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο 
Υγείας και είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της Κλινικής 
Ύπνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
 Αυτή η εγγραφή σας κάνει αποδεκτούς από το ιατρικό επάγγελμα και είναι 
ανοικτή μόνο σε όσους έχουν εκπαιδευτή από ένα επαγγελματικό πρόγραμμα 
που δίνει τα εφόδια που ζητά το National Occupation Standards for 
Hypnotherapy του Η.Β. Τώρα μπορείτε να εκπαιδευτείτε σε αυτό το πρόγραμμα 
στην Κύπρο και Ελλάδα. 
 
Με την αποπεράτωση του προγράμματος και την απόκτηση του Επαγγελματικού 
Διπλώματος σας μπορείτε να αρχίσετε να έχετε ένα σεβαστό εισόδημα 
προσφέροντας τις υπηρεσίες σας ως Κλινικός/η  Υπνοθεραπευτής/τρια.  
 
Φανταστείτε τον εαυτό σας να μπορείτε να ανοίξετε το δικό σας επαγγελματικό 
γραφείο προσφέροντας Γνωσιακή Υπνοθεραπεία και βοηθώντας συνανθρώπους 
σας να αλλάξουν την ζωή τους. 
 



Περισσότερα για το Πρόγραμμα. 
 
 Το πρόγραμμα αποτελείτε από 10 μαθήματα (ένα σαββατοκύριακο τον μήνα για 
την Κύπρο, 3 εβδομαδιαίες ενότητες σε διάστημα 8 μηνών για την Ελλάδα) 
σύνολο 150 ώρες στην τάξη και 300 ώρες διάβασμα στο σπίτι που θα σας 
παρέχουν όλες τις ικανότητες που  χρειάζεστε για να δουλέψετε ως 
επαγγελματίας Υπνοθεραπευτής/τρια, βοηθώντας τους ανθρώπους να 
σταματήσουν το κάπνισμα, να χάσουν κιλά, να διαχειριστούν το στρες, το άγχος 
και τους φόβους τους …. και πολλά ακόμα. 
 
 Το πρόγραμμα μας είναι πλήρες σε βαθμό που σας δίνει μια ψηλού επιπέδου 
πραγματογνωμοσύνη. Οι μαθητές του προγράμματος αναφέρουν ότι πήραν από 
αυτό το πρόγραμμα μια τέτοια βαθιά γνώση τις «ανθρώπινης κατάστασης» που 
τους εξέπληξε. 
 
 Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστή και γραφτεί από τον Terence Watts ένα από τους 
λίγους στο επάγγελμα του Υπνοθεραπευτή που έγινε αποδεκτός ως  Fellow of 
the Royal Society of Medicine. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του Essex Institute 
και συνεχίζει να επιβλέπει τα προγράμματα όπως και να αναπτύσσει καινούργια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πιστοποίηση και Βεβαίωση. 
 
Με την συμπλήρωση του προγράμματος θα πάρετε το Professional Diploma in 
Hypnotherapy και το δικαίωμα να προχωρήσετε αν το επιθυμείτε στον δεύτερο 
χρόνο για απόκτηση του Advanced Professional Diploma in Hypnotherapy with 
Psychotherapy καθώς και την δυνατότητα για να εγγραφείτε σε επαγγελματικούς 
συνδέσμους επίσης θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά ‘DHP’ μετά το 
όνομα σας (‘DHP’ είναι διεθνές κατηγοριοποίηση για το Δίπλωμα στην 
Υπνοθεραπεία).  
 
Θα μπορείτε επίσης (για όσους το επιθυμούν) να εγγραφείτε στο 
Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) ώστε  γιατροί και άλλοι 
επαγγελματίες τις υγείας να μπορούν να αναγνωρίσουν ότι είστε ένας σωστά 
καταρτισμένος θεραπευτής. Το Essex Institute of Clinical Hypnotherapy, έχει 
εκπαιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους σε κάθε γωνία του κόσμου 
περιλαμβανομένων την Ιταλία, Ιρλανδία, Μπαχρέιν, Νότια Αφρική, Γερμάνια, 
Αυστραλία, Ελλάδα, Κύπρο, Χονγκ Κονγκ, Σουηδία και φυσικά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Προσφέρεται στην Ελλάδα και Κύπρο από το Soleas Training Solutions – Cyprus 
Hypnosis, NLP and Coaching Institute με εκπαιδευτή τον Χαράλαμπο Σολέα Msc, 

Bsc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πλήρως Αναγνωρισμένο. 
 
Το Δίπλωμα που θα πάρετε από το Essex Institute UK είναι πλήρως 
αναγνωρισμένο από τους ποιο κάτω συνδέσμους αλλά όχι μόνο. Με την 
συμπλήρωση των σπουδών σας έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση σε αυτούς 
τους επαγγελματικούς οργανισμούς ή σε όποιο άλλο εσείς επιλέξετε: 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                                                                     

• Cyprus Hypnosis & Hypnotherapy Association  
(Ο Κυπριακός Σύνδεσμος για Διπλωματούχους Υπνοθεραπείας) 

• Complementary and Natural Healthcare Council  
(Ο κυβερνητικός οργανισμός για εναλλακτικούς θεραπευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Πλήρες αναγνωρισμένος από το εθνικό σύστημα υγείας.) 

• The Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy  
(Διεθνής επαγγελματικός σύνδεσμος ύπνωσης και ψυχοθεραπείας.) 

• The National Register of Psychotherapists & Counselors  
(Διεθνής επαγγελματικός σύνδεσμος  ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής.) 

• The Society of Stress Managers   
(Με το να είστε μέλος αυτού του συνδέσμου αυτόματα έχετε το δικαίωμα να 
ονομάζεστε. Stress Management Consultant) 

• The National Register of Advanced Hypnotherapists  
(Αυτός ο σύνδεσμος δέχεται ώς μέλη μόνο άτομα που έχουν εκπαιδευτεί με τα πιο 
αυστηρά κριτήρια.) 

• The National Council of Psychotherapist. 
(Διεθνές σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.) 

• The National Guild of Hypnotists 
(Ο μεγαλύτερος διεθνής σύνδεσμος Υπνωτιστών με έδρα τις Η.Π.Α) 



Τι Περιλαμβάνετε Στο Πρόγραμμα: 
 

• Περισσότερες από 1500 σελίδες σημειώσεων 

• Δωρεάν όλα τα αναγκαία βιβλία για το πρόγραμμα 

• 8 ώρες ηχογραφημένων μαθημάτων 

• Επιπρόσθετες Διαλέξεις και μαθήματα 

• Όλα τα έξοδα εξετάσεων 

• Δωρεάν στήριξη από τηλ / email 

• Δωρεάν Προσωπική Θεραπεία 

• Δωρεάν Ατομική και Ομαδική Εποπτεία 

• Ηλεκτρονικό Υλικό σε ψηφιακή μορφή 

• Προγράμματα θεραπευτικής προσέγγισης έτοιμα για χρήση 

• Το βραβευμένο πρόγραμμα Διακοπής Τσιγάρου 

• Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας γραφείο 

• Εισαγωγή στο NLP και στο Mindfulness 

• Πολλά άλλα ακόμη 
 
Η γνώση όμως δεν σταματά με την αποπεράτωση των σπουδών σας γιατί 
τελειώνοντας συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση στην επαγγελματική εμπειρία και 
γνώση του διευθυντή και των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα τόσο ξεχωριστό; 
 

• Εκπαίδευση βασισμένη στις ανάγκες του/ης εκπαιδευόμενου/ης 

• Διαδραστικό μάθημα 

• Πλήρης υποστήριξη του/ης εκπαιδευόμενου/ης 

• Εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει ακριβώς αυτά που χρειάζεστε 

• Εκπαιδευτικό υλικό εύκολα κατανοητό 

• Εκπαίδευση εστιασμένη στην πρακτική άσκηση 

• Στο πρόγραμμα υπάρχουν γραπτές εργασίες και υλικό για ανάγνωση και 
συζήτηση, που βοηθάνε τον /ην εκπαιδευόμενο/η να κατανοήσει και να 
αφομοιώσει σε βάθος το υλικό της εκπαίδευσης 

• Πρόγραμμα αναγνωρισμένο 

• Πλήρης στήριξη των αποφοίτων και επιπλέον σεμινάρια γιατί η γνώση δεν 
σταματάει ποτέ 

• Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από ΕΝΑΝ πλήρως 
εκπαιδευμένο Υπνοθεραπευτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον/ην κάθε 
εκπαιδευόμενο/η 

• Στόχος του προγράμματος να εφοδιάσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η με τις 
απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές ώστε να νιώθει αυτοπεποίθηση και να 
έτοιμος ως Υπνοθεραπευτής 

 
Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 
 

• Ιστορία της ύπνωσης 

• Τι είναι η ύπνωση και τι δεν είναι 

• Θεωρίες της ύπνωσης 

• Συνειδητό- ασυνείδητο- κριτική σκέψη 

• Βασικοί ορισμοί για την ύπνωση, την υπνοθεραπεία, την κατάσταση 
έκστασης 

• Η επιστήμη πίσω από την ύπνωση 

• Ο τόνος φωνής και η χροιά φωνής στην ύπνωση 

• Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη 

• Η πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη στο γραφείο σας 

• Οι πρώτες συνεδρίες με τον πελάτη στο γραφείο σας 

• Πώς θα καταλάβετε αν κάποιος βρίσκεται σε ύπνωση 

• Πώς δομείται μια συνεδρία ύπνωσης 



• Πώς θα ‘’μπει’’ κάποιος σε ύπνωση 

• Επιλέξτε την κατάλληλη ύπνωση για τον κατάλληλο πελάτη 

• Πώς θα εμβαθύνετε την ύπνωση 

• Θεραπευτική χρήση της ύπνωσης 

• Θεραπευτικές Υποβολές 

• Θεραπευτικές ιστορίες – Μεταφορές Milton Ericson 

• Θεραπευτική Αυτό-ύπνωση  

• Διαχείριση πόνου 

• Απελευθέρωση τραυματικών εμπειριών - Υπνοανάλυση 

• Προγονική θεραπεία 

• Διαχείριση στρες, άγχους και πανικού 

• Διακοπή καπνίσματος 

• Διαχείρισης βάρους για αδυνάτισμα 

• Μελέτες περίπτωσης 

• Γνωσιακές τεχνικές και η χρήση τους στην Υπνοθεραπεία 

• Πώς προσαρμόζουμε τις τεχνικές μας στον πελάτη 

• Πώς δημιουργούμε δικά μας υπνωτιστικά σενάρια 

• Δεοντολογία και ηθική στην πρακτική 

• Και πολλά άλλα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Είναι η σταδιοδρομία του Υπνοθεραπευτή/τριας για σας; 
 
Το να είσαι Υπνοθεραπευτής / τρια μπορεί να σου δώσει: 
 
• Ελευθερία: Εάν δημιουργήσετε το δικό σας γραφείο, θα είστε ο δικός σας 
προϊστάμενος. Μπορείτε να επιλέξετε τις δικές σας ώρες εργασίας και να χτίσετε 
το πρόγραμμά σας γύρω από οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις. Πολλοί 
θεραπευτές εργάζονται από το σπίτι, πράγμα που δίνει μεγάλη ευελιξία. 
• Εκπλήρωση: Βοηθώντας τους άλλους να κάνουν  σημαντικές βελτιώσεις και 
αλλαγές στη ζωή τους, σας κάνει να αισθάνεστε υπέροχα! 
• Αναγνώριση: Η συμμετοχή σας σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα φέρνει και 
τον σεβασμό. Ωστόσο, να αναμένετε ότι μερικοί θα κάνουν ανόητα σχόλια 
σχετικά με την "ύπνωση"  
• Σύνδεση: Το Ινστιτούτο μας είναι μια οικογένεια στην οποία μπορείτε να 
συμμετέχετε. Δεν είστε μόνοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας ή καθ 'όλη 
τη διάρκεια της καριέρας σας. 
• Μια ευχάριστη πρόκληση: Η κατάρτιση δεν είναι εύκολη, αλλά αξίζει τον 
κόπο! Και η εργασία με πελάτες δεν είναι εύκολη: Οι άνθρωποι είναι 
πολύπλοκοι, αλλά συναρπαστικοί. Ποτέ δεν θα βαρεθείτε! 
• Οικονομικές ανταμοιβές: Ακόμη και αν μόλις έχετε 10 πελάτες εβδομαδιαίως 
και χρεώσατε 50 ευρώ, αυτό δίνει εισόδημα  24.000 ετησίως. Μερικοί 
θεραπευτές βλέπουν 35 ή περισσότερους πελάτες την εβδομάδα! 
• Πιο προσωπική διορατικότητα: Σχεδόν σίγουρα θα μάθετε περισσότερα για 
τον εαυτό σας από την πορεία μάθησης και όταν θα ξεκινήσετε πρακτική. Θα 
έχετε την ευκαιρία να επιλύσετε τα προβλήματά σας και να αξιοποιήσετε στο 
έπακρο όλες τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας στη ζωή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Είναι αυτό το καλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης για σας; 
 
Εάν οι ακόλουθοι παράγοντες είναι σημαντικοί για εσάς, τότε το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης μας είναι το σωστό για εσάς ( διαβάστε ολόκληρο το ενημερωτικό 
δελτίο και ρωτήστε τυχόν ερωτήσεις για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε την σωστή 
απόφαση να σπουδάσετε με μας!: 
 
• Διαθέσιμο το υψηλότερο επίπεδο διαπίστευσης 
• Μια διεξοδική εκπαίδευση τόσο στην θεωρία όσο και στην πρακτική 
• Μια σειρά μαθημάτων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
πράξη καθώς και στην ικανότητα σας ως Υπνοθεραπευτές 
• Υψηλά επίπεδα υποστήριξης, πάντα δίπλα σας σε κάθε βήμα. 
• Κέντρα εκπαίδευσης στην Αθήνα, Λευκωσία και Θεσσαλονίκη ώστε να μπορείτε 
να επιλέξετε, και, αν θέλετε, να μας επισκεφθείτε για να δείτε διαφορετικούς 
δασκάλους για να αποκτήσετε διαφορετικές προοπτικές 
• Έχετε τη σταθερότητα που συνοδεύει ένα Ινστιτούτο που δραστηριοποιείται 
εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια με πολλούς δασκάλους και προσωπικό 
υποστήριξης  
• Εκπαιδευτές που είναι σε πλήρη απασχόληση ως Υπνοθεραπευτές (προσέξτε, 
μακριά από ‘εκπαιδευτές’ που ποτέ δεν εξασκήσανε Υπνοθεραπεία) 
• Το προσωπικό (ο Διευθυντής (Terence Watts) και ο Χαράλαμπος Σολέας στον 
Ελλαδικό χώρο) έχουν συμμετάσχει σε κάθε σημαντική πρωτοβουλία στο 
επάγγελμα από το 1990 
• Μικρές τάξεις για να εξασφαλίσετε προσωπική προσοχή 
• Απλότητα και φιλικότητα στον τρόπο διδασκαλίας 
• Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που αναγνωρίζει τους μαθητές ως άτομα που 
πρέπει να βρουν το δικό τους στυλ εργασίας 
• Μια ανοιχτή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη θεωρία και την πρακτική 
• Προσφέρουμε μια διαδρομή για περαιτέρω ανάπτυξη με το Advance Diploma 
in Hypnotherapy with Psychotherapy και το δικαίωμα για όσους τηρούν τα 
προσόντα να συνεχίσουν για  να αποκτήσουν τον τίτλο του Ψυχοθεραπευτή από 
το European Association of Psychotherapy 
 
Μπορείτε να μας συγκρίνετε με άλλους στην αγορά. Ελέγξτε ότι πληρούν αυτά τα 
κριτήρια από την παραπάνω λίστα που σας ενδιαφέρουν. Είμαστε στην διάθεση 
σας για επίλυση οποιασδήποτε απορία σας και δίπλα σας σε κάθε βήμα της 
επαγγελματικής σας πορείας. 



Μαρτυρίες Μαθητών μας: 
 

• Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Soleas Training center είναι πολύτιμο. Η 
σημαντικότερη εκπαίδευση που έχω πάρει για τη ζωή μου, για τον τρόπο να 
αντιμετωπίζω εύκολα καταστάσεις που μέχρι πρότινος μου φαινόντουσαν βουνό. Δεν 
έχω λόγια να ευχαριστήσω τον Χαραλαμπο Σολέα.  Marilyn Karonis 

• Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα χάρη σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτή το κύριο 
Χαράλαμπο Σολέα που μας μετέφερε όλες αυτές τις γνώσεις που απέκτησε μέσα από 
την πολύχρονη εμπειρία και εκπαίδευση του. Σε ευχαριστώ για όλα δάσκαλε για αυτό 
το πανέμορφο ταξίδι στη γνώση!!!! Nektarios Demetriou 

• Ναι, συνιστώ Soleas Training Center - Training Solutions ανεπιφύλακτα! 
Επαγγελματικού επιπέδου Εκπαίδευση σε ένα άρτια εξοπλισμένο χώρο! Με ανθρώπινη 
προσέγγιση πάνω απ'όλα!   Julie Zachariades 

• Από τους καλύτερους, σε Ελλάδα και Κύπρο Εκπαιδευτής και θεραπευτής, ο 
Χαράλαμπος Σολέας έχει καταφέρει να παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις σε ένα 
εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον με πολύ μεγάλη αγάπη και ευαισθησία για τον καθένα! Η 
εργατικότητα του τεράστια.. ακαταπόνητος, με πλήρη αφοσίωση στο έργο του! Ο 
επαγγελματικές του ικανότητες άρτιες και το ανθρωπιστικό του έργο υπέροχο! Μπορώ 
να γράψω βιβλίο Εγκωμίων για τον άνθρωπο αυτόν, δεν είναι της παρούσης όμως 
κλείνοντας θέλω να συστήσω ανεπιφύλακτα το Soleas Training Center-Training 
Solutions και να ευχηθώ ολόψυχα όλα τα καλά!  Laprima Volta 

• Charalambos is a professional trainer by all means. Finding someone who is punctual 
and also flexible at the same time with a mixture of authority and friendliness is not that 
common. The most powerful characteristic of his, regarding his training courses and 
seminars is his transparency and honesty. No pushing upsells etc. He is a great source of 
knowledge! Highly recommend the basic NLP practitioner course and the life coaching 
course but the best thing you can do is contact him, tell him your situation and he will 
give you his honest view on it, the rest is completely up to you! Robert Constantin 

• Και κάθε μέρα να ήμουν στο Ινστιτούτο Soleas Training Center δεν θα βαριόμουν με 
τίποτε. Τα λόγια είναι περιττά. Τι να πει κανείς για τον κύριο Χαράλαμπο, για τις 
γνώσεις του, για την μεταδοτικότητα του, για το χιούμορ του, για την απλότητα του; 
Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μαθήτρια του.     Panayiota Georgiou 

• Μοναδικές εμπειρίες και ιδιαίτερες γνώσεις   George Eleftheriadi 

• Charalambos Soleas is an excellent trainer, very well skilled at passing on knowledge and 
empowering his students.  Rita Hajigeorghiou 

• Δεν μπορώ να το περιγράψω πολύ καλά με λόγια ... Θα πρέπει να το ζήσετε για να το 
καταλάβετε...   Andromachi Tsintzou 

• Ο Χαράλαμπος Σολέας μέσα από το έργο του ,με τις τεχνικές που μας δίδαξε μας άνοιξε 
μια πορεία μπροστά στην ζωή μας που δεν την φανταζόμασταν ποτέ, για την επίλυση 
των δικών μας προβλημάτων και να βοηθήσουμε σαν επαγγελματίες. Το ποιο 
σημαντικό , κάθε στιγμή είναι κοντά μας και μας στηρίζει για την εξέλιξη την 
επαγγελματική μας. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΔΙΔΑΞΕΣ !!!   

https://www.facebook.com/marilyn.karonis?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBEAOna2KusmE6_RNr3XbXHueHbOrUiG5tGSSv2AELrjsmaKm9LEyCcz1dTYQV8WT8wmyR0rSgotyvx&hc_ref=ARQO8HFAYwJ_fiXwgzz_U2kyOqv1YOnDDcuCck-we-wS2n74QVCfyzg37SmtOP47Jlg&ref=nf_target
https://www.facebook.com/nektariosgreen?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCmozMX7EYK4pbKC8_M3uxCe1GHgNAEtHi0LlB1bQpoJOKddKifNTwYZTx8QGhuHX2bZm5AN0CWZtGE&hc_ref=ARS4h4apTSyzqoFjKLHAw-jWd3LBu-rMiF6EbtWdLmmdd-zQuQFPB-Bw-mq47CKkzus&ref=nf_target
https://www.facebook.com/juliestili?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARACOdYUIoHSEuSWr4k-BV3JbzJSbVhycOEiAVjZTpbPq27KimLKtBi8EvRNR-OjDVV9U49aNC-IGAiI&hc_ref=ARTuaAS-Y87Q-aCLjCFCL2VfRVMA4rRXwEQ0jKVZFWpo3VIwskLLwbu7CjkIGcM7tl8&ref=nf_target
https://www.facebook.com/laprima.volta.37?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDvm_9wYpZ1EjVRGbC1k9oeF9qzT3Bd0zxTqdyj9tgq-j4uSEj6HeKLkDvWtgZ-ZnwUwXLEgyqBIjZh&hc_ref=ARS69vHXzyccl398gU-lyuaa2EydoZuV_soxBFaivi3ZEk-HwwpFSi6dIjI1i_RU09U&ref=nf_target
https://www.facebook.com/robert.ael?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAr23Hff1kbckLfkvZkVxocbtdv_1rcjuPprygHIIMnKJftixcmV90MJBjeXiNJaFeN2WucbhaW7Jdp&hc_ref=ARRxUbOVWU9T5a1KAko6eZo4u3C1YvvdQohTnz6d4b4I9uIS-XAbyymOm2krKOeVFcM&ref=nf_target
https://www.facebook.com/georgiou.panayiota?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAI1KSdOGfnqvHi7Llzbfi0uBHcGj3UzeKUOmmDpyVgsx5waaJ_bfgJs93ijJdes3HIW6H72-CeliYo&hc_ref=ARTXrG67_ROYvU7lDxRzMVsHrt3bcixXXr1u0QD8EgutXzAUIQ9fMzDcqhZOJbB29lE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/george.eleftheriadis.35?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDomAGgaW8vW9B59RV5wfjI7RaU9xGrgmPbDi78nSmrQllLNra3jtT9z56nKkUiyhIElHcvatzCS2EY&hc_ref=ARRhoLuu_VXzMjS5O0xvv9uB3lSU_jKfuwa5oAuyEa50JEsYzNVNKIas2eS2eVvjxN8&ref=nf_target
https://www.facebook.com/rita.hajigeorghiou?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD8VE6fnF9r_sY_5egCaU8ZvXi5pbIYIpPGSD8lJ_1-JJUqgFyBVb4Kal6busDFwLCFEVgD-r9yaHIU&hc_ref=ARS5VF3ZGoFuvfjg7oLX_8_xesXtgiSVdTzBwLMlOD69jBMPbksqOkY8T409ErXEHUA&ref=nf_target
https://www.facebook.com/andromachi.tsintzou?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCnHI9KOBYuzELstz_wdH6anNkHfNZj_Yw6IGP4p67cqwUX6SCtCJgivPnAnMPp4wVeAXOS2xLh4IAG&hc_ref=ARRYfmA1Wmnx9paSS5OYA4DDedhTH0niGpVfvT9ep6p2ffP1swxyF0YkU-uJssixYmw&ref=nf_target


• Μεταδοτικότητα, αίσθημα εμπιστοσύνης και καθοδήγησης! Παρακολούθησα όλα τα 
προγράμματα, καθώς και προσωπικές συνεδρίες και έφερα απίστευτες αλλαγές και 
αποτελέσματα στην ζωή μου! Η καλύτερη επένδυση για τον εαυτό σου! Κάντο και δεν 
θα μετανιώσεις! Ζεστός άνθρωπος, δυνατός δάσκαλος Alexia ManifestationLoveR 

• Ευχαριστούμε για τις υπέροχες γνώσεις σου που μας μετέφερες και συνεχίζεις να μας 
μεταφέρεις με άριστο επαγγελματισμό.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
 
 
 

Εποικηνωνία: 
 

Κύπρος: 
 
Soleas Training Solutions LTD 
Παπαφλέσσα 2 Λατσία 
Τ.Θ 12689 Τ.Κ 12689 
Λευκωσία Κύπρος 
email: soleastrainingsolutions@gmail.com 
Για πληροφορίες Τηλ. 7000 5750 
Από εκτός Κύπρου Τηλ. 0035799609886 

 
Αθήνα: 
 
Better World 
Θεοδώρα Παπαντωνάκη  
Τηλ.(+30) 213 043 9673 
Κιν. (+30) 6936 527.527  
Εmail: info@better-world.gr 
 
Θεσσαλονίκη: 
 
Σταύρος Τζαμτζής 
Διεύθυνση: Αριστείδου 2, Βότση 
Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη 65432 
Τηλεφωνο: 6986 610 110 
email: stavtzampsy@gmail.com 
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