
 

 

     
το ολιστικό & δημιουργικό  

παιδαγωγικό, ανθρωπιστικό & θεραπευτικό κέντρο 
"δημιουργώ.εμένα   θεραπεύω.εμένα"  "create.me  therapy.me" 

 
υλοποιεί ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα για εγκύους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

“ελάτε,  

  να ζωγραφίσουμε το μωρό σας” 
                   

                            

                                “ let’s draw your baby ” 
 
                                            

το  πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 δίωρες συναντήσεις κάθε μήνα & 
εφαρμόζεται σε ομαδικό επίπεδο καθ όλη την διάρκεια της 
κύησης, υπάρχει όμως & η δυνατότητα πέραν αυτού, για 
εξατομικευμένα ραντεβού, ανάλογα με τις ανάγκες ή την 
επιθυμία κάθε εγκύου.                                                                             
η προσέγγιση γίνεται με δημιουργικό & ευχάριστο τρόπο, μέσα 
από τις τέχνες, στην ελληνική & αγγλική γλώσσα. 
 
 
 



 

 

 φίλες μου, 
  
γνωρίζετε, 
πως η εγκυμοσύνη είναι ένας ενεργός διάλογος ανάμεσα στην μητέρα & 
το παιδί !?   
νομίζω, πως ναι!   
στην προσπάθειά μου  να σταθώ  δίπλα σας σε αυτόν τον διάλογο & το 
πολύ ιδιαίτερο 9μηνο της κύησης έχω αναπτύξει ένα πρόγραμμα & για να 
σας επιμορφώσει & για να σας λύσει απορίες, αγωνίες ή φόβους, μα & να 
σας κάνει να βιώσετε αυτό το διάστημα  όσο πιο δημιουργικά & 
ευχάριστα γίνεται! 
ο διάλογος που μπορεί να αναπτύξει  η μητέρα με το μωρό που φέρει 
μέσα της, είναι  μοναδικός!  
πώς  μπορεί αυτή η επικοινωνία, να έχει ποιότητες που να υποστηρίζουν 
τη ζωή, έτσι ώστε όταν αυτό το παιδί γεννηθεί, να μεγαλώνει & να 
απολαμβάνει  υγεία, στο σώμα του & στο πνεύμα του!? πως να δημιουργεί 
καλές σχέσεις με τους γονείς του μεγαλώνοντας!? 
η μητέρα λειτουργεί σαν περιβάλλον μάθησης. 
η μητέρα είναι το πρώτο σχολείο! 
θα νιώσουμε την ευθύνη που έχουμε σαν μητέρες, από την στιγμή της 
σύλληψης μέχρι την γέννηση & τα πρώτα χρόνια του παιδιού μας.         
μαζί θα βιώσουμε ένα υπέροχο ταξίδι μέσα από τις τέχνες. 
-για την σύνδεσή μας με την θηλυκή φύση μας & για το θαύμα       
  το οποίο είμαστε πλασμένες να βιώσουμε 
-για την καθημερινή μας επικοινωνία με το αγέννητο παιδί μας                   
-για την προετοιμασία της γέννας  
-για την διατροφή, τον θηλασμό 
-για την "αγάπη" που η μάνα είναι 
-για ό,τι σας απασχολεί, με επιστημονική, όσο & ανθρώπινη προσέγγιση,  
  γένους θηλυκού! 
 
είμαι στην διάθεσή  σας για κάθε επιπλέον πληροφορία 
 

μαρία μπαξεβάνου 
παιδαγωγός, αξιολογήτρια & ειδική παιδαγωγός χαρισματικών παιδιών, 
σύμβουλος ψυχικής υγείας, μέντορας, καλλιτέχνις,  
expressive arts therapist, clinical hypnotherapist 
69 3 888  15 12  
69 9 3 74 30 66 
www.dimiourgoemena.com  

http://www.dimiourgoemena.com/

