
• Αλαθνηλώλσ ηελ έλαξμε, όπσο έρσ ππνζρεζεί ζε εθαηνληάδεο θίινπο πνπ έρνπλ ηελ ηηκή λα είλαη γνλείο, ηε 
ζεηξά 6 δίσξσλ εξγαζηεξίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε κεγάιε πξνζνρή γηα λα ζηεξίμνπλ  ηνλ θάζε γνληό 
ζε απηό ηνλ γεκάην πξνθιήζεηο ξόιν. Σε κηα επνρή πνπ είλαη πξόθιεζε λα θξαηήζεη θάζε άλζξσπνο ηηο 
ηζνξξνπίεο ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο δσήο ηνπ, έηζη ώζηε μεθάζαξα λα γλσξίδεη πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηεπζπλζεί, 
πσο θαη πνπ λα δηνρεηεύζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ, έηζη ώζηε λα έρεη ηελ επηηπρία θαη ηελ επηπρία πνπ νλεηξεύεηαη!

• Μηα ζρνιή γεκάηε ρξώκα κε κηα εληειώο δηαθνξεηηθή θηινζνθία από όηη ζαο έρνπλ ζπλεζίζεη κέρξη 
ζήκεξα…. Μηα ζρνιή πνπ ζα ζαο δώζεη ηελ δπλαηόηεηα λα δπλακώζεηε, λα είζηε ηθαλνί γνλείο γηα ηα 
δηθά ζαο μερωξηζηά παηδηά, όρη κέζα από εγρεηξίδηα αιιά αλαπηύζζνληαο ηηο δηθέο ζαο ηθαλόηεηεο, κε 
εκπηζηνζύλε ζην εαπηό ζαο, έηνηκνη λα θαζνδεγήζεηε ηα παηδηά ζαο, αιιά θαη λα κάζεηε πώο λα 
ζπλερίζεηε λα εμειίζζεζηε θαη λα γίλεζηε θάζε κέξα αθόκε πνην θαινί, αθόκε πνην ζνθνί, 
ΓΟΝΕΙΣ..έηνηκνη λα ρεηξηζηείηε αιιά θαη λα απνιαύζεηε ηελ εμέιημε θαη ηελ ελδπλάκωζε ηωλ παηδηώλ 
ζαο.  Μηα θαη κόλν δπλαηνί γνλείο… έρνπλ δπλαηά παηδηά. 

• Είλαη πξαγκαηηθά θαηξόο λα έρνπκε γύξσ καο ζηελ Κππξηαθή Κνηλσλία επηπρηζκέλνπο γνλείο, πνπ λα 
απνιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη όιεο ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, ηθαλνί λα αληινύλ από ηελ 
εκπεηξία πνπ έρνπλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπο θαη λα ηελ δηνρεηεύνπλ ζε όιε ηνπο ηε δσή… γνλείο πνπ λα 
αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο κνλαδηθόηεηα, θαη λα είλαη πεξήθαλνη γηα ηνλ εαπηό ηνπο… γνλείο πνπ λα κπνξνύλ 
λα επηηξέςνπλ ζηα δηθά ηνπο παηδηά λα είλαη ν πξαγκαηηθόο ππέξνρνο ηνπο εαπηόο…. Είλαη πξαγκαηηθά 
θαηξόο  λα δπλακώζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν…. Καη λα απνιαύζεηε αθόκε πνην πνιύ ηελ κνλαδηθή νηθνγέλεηα 
πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη.

• Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ηηο επηζηήκεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζε απηά ηα εξγαζηήξηα αιιά θαη ηελ 
δεκηνπξγό Κα Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.purecolour.eu
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Σηε μερωξηζηή απηή ζρνιή Γνλέωλ, γεκάηε ρξώκα, ζα έρεηε ηελ επθαηξία

•Τε ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ρξώκαηνο

•Πσο ηα παηδηά καο κηινύλ κέζα από ην ρξώκα

•Πώο λα απνβάιιεηε κε ηνλ πνην ζσζηό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, ζηξεο 

•Πώο λα δηαηεξείηε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ επεμία ζαο

•Να αλαγλσξίζεηε θαη λα ππνζηεξίμεηε ηελ κνλαδηθόηεηα ζαο

•Να κάζεηε πνην είλαη ην δηθό ζαο  κνλαδηθό ζηπι ζαλ γνληόο 

•Πώο λα θέξλεηε ηζνξξνπία ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ζαο

•Να ζέζεηε μεθάζαξνπο ζηόρνπο θαη λα κάζεηε πώο λα ηνπο πινπνηείηε 

•Να κάζεηε πώο λα θάλεηε ζσζηή δηαρείξηζε ρξόλνπ θαη ζσζηή νξγάλσζε

•Πσο κπνξείηε λα ζπληνληζηείηε κε ηε δύλακε ζαο, κε πξόζβαζε ζηα δηθά ζαο εθόδηα

•Πώο λα αμηνπνηείηε ζσζηά ηε δύλακε ηνπ κπαινύ ζαο αιιά θαη ην έλζηηθην 

•Πώο λα παίξλεηε ηηο ζσζηέο γηα ζαο απνθάζεηο

•Πώο λα θαζνδεγήζεηε ηα παηδηά ζαο κέζα από αζθήζεηο πνπ ζα κάζεηε γηα λα 

πεηύρνπλ ηα πνην πάλσ.

•Πώο λα δεκηνπξγήζεηε ην ηδαληθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ κέζα από ρξώκαηα

Έλαξμε Τεηάξηε 13 Οθηωβξίνπ 2010, ώξα 6.00-8.30κκ. Σηελ αίζνπζα ηνπ 

American Academy Cafeteria, Λάξλαθα

Εθπαηδεπηήο Έιελα Χαηδεγεωξγίνπ

Colour Life Coach TM, Colour Counselor and Healer,

Licensed NLP Master Practitioner, MPIWOC

Επέλδπζε €150
(ε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή

θαη ζηηο 6 δίωξεο ζπλαληήζεηο καδί κε

ην δηάιεηκκα γηα θαθέ.)

* Καηέιεμα ζε απηή ηελ ππεξβνιηθά

ρακειή ηηκή, κηα θαη ζέιω απηό λα

απνηειέζεη αθόκε έλα θίλεηξν γηα

ζαο ζην λα θέξεηε αθόκε πνην

πνιιή επηπρία ζηε δωή ζαο θαη

ζηελ νηθνγέλεηα ζαο!

Γηα πιεξνθνξίεο θαη 

ζπκκεηνρήο:

info@purecoloru.eu,

www.purecolour.eu, +35799616773

Σπκκεηνρέο κέρξη 10/10

(εάλ δελ έρεηε δειώζεη έγθαηξα

ζπκκεηνρή θαη ελδηαθέξεζηε κπνξείηε

λα επηθνηλωλήζεηε καδί κνπ γηα ην

ελδερόκελν λα ππάξρνπλ αθόκε ζέζεηο,

κηα θαη ζηόρνο είλαη λα ππάξρνπλ

κηθξέο νκάδεο )
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Όλνκα:

Επίζεην:

Δηεύζπλζε:

Email:

Τειέθσλν:

Πνζό Πξνθαηαβνιήο:

(πνζό πξνθαηαβνιήο €50 ην νπνίν ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη.)

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη …….10 Οθηωβξίνπ 2010

Υπάξρεη θάπνην πξόβιεκα πγείαο ή παίξλεηε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή?       Ναη/Όρη

Εάλ λαη παξαθαιώ δώζηε καο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο:

Απηό ην εξγαζηήξη δελ απνηειεί αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Πξνζθέξεηε γηα ζθνπνύο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο 

Υπνγξαθή:

H αίηεζε κπνξεί λα ζηαιεί κε courier κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ 99616773 Λάξλαθα 

Η έλαξμε ηεο ζεηξάο εξγαζηεξίωλ ζα γίλεη ζηηο 13/10/2010 θαη νη ζπλαληήζεηο ζα ζπλερίζνπλ κέρξη ηελ 

νινθιήξωζε θάζε 15 κέξεο., ζηηο πνην θάηω εκεξνκελίεο 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 & 22/12.

Δήισζε Σπκκεηνρήο – “Τν Φξώκα ζηελ εμέιημε ηεο Οηθνγέλεηαο”


