
Ονομάζομαι Βαφειάδης Γεώργιος και είμαι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπευτής 

(Ψυχόδραμα)- Ολιστικός Θεραπευτής, εκπαιδευόμενος Ομοιοπαθητικός, Δάσκαλος Ατμα 

Κρίγια Γιόγκα. 

Οι σπουδές μου είναι οι ακόλουθες: 

 Bachelor of Science in Business Administration American College of Thessaloniki (ACT) 

 Bachelor of Arts in Psychology State University of New York Empire State College USA 

 Master of Arts Industrial and Organizational Psychology University of New Haven 

Connecticut USA 

 8 χρόνια συνεχούς εκπαίδευσης στο Ψυχόδραμα απο το London Centre for 

Psychodrama Group and Individual Psychotherapy με την Ψυχοθεραπεύτρια Jinnie 

Jefferies 

Είμαι πτυχιούχος Μάστερ του Πανεπιστημίου New Heaven Connecticut U.S.A. όπου 

ολοκλήρωσα τη μεταπτυχιακή εξειδίκευσή μου. 

Έχω λάβει την ιδιότητά μου ως ψυχοθεραπευτής μέσα από την εκπαίδευσή μου στο 

Ψυχόδραμα του Βritish Psychodrama Association, στις Ολιστικές Θεραπείες μέσα από 

συνεχόμενα σεμινάρια, στον βιοσυντονισμό από την G Tech Utah, USA. 

Η επιμόρφωσή μου συνεχίζεται με κατεύθυνση στην Ομοιοπαθητική. 

Είμαι Πτυχιούχος Δάσκαλος και εμψυχωτής του Συστήματος Biodanza Sistema Rolando Toro 

SRT.  

10 χρόνια ενασχόλησης  

Έχω κάνει την ειδικότητα για παιδία 6 modules 

Συμμετοχή 3 φορές στο Project Minotauro (ειδικό θεραπευτικό σεμινάριο)  

Τutor Σχολής Biodanza Hellas SRT. 

Είμαι Δάσκαλος Ατμα Κρίγια Γιόγκα, Simply Meditation και Project Mantra από την Bhakti 

Marga Sadhana. 

Διδάσκω Ρέικι σαν Reiki Master εδώ και 14 χρόνια. 

Εξειδικεύομαι στο Bowtech είναι μια μοναδική μορφή νευρομυϊκής επανόρθωσης. 

Λειτουργεί όχι μόνον μέσω του νευρικού συστήματος τόσο στο δομικό όσο και στο μυϊκό 

επίπεδο, αλλά και μέσω του λεμφικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι γνωστή για 

την αποτελεσματικότητά της τόσο σε εσωτερικές καταστάσεις όσο και στη μείωση του 

χρόνου αποκατάστασης. 

Συνεχίζω να παρακολουθώ τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στην ψυχοθεραπεία, τον 

βιοσυντονισμό και τις ολιστικές θεραπείες και σε άλλα επιστημονικά πεδία μέσα από 

σεμινάρια και συνέδρια ποικίλους θεματολογίας. 

Είμαι μέλος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών, του Αμερικάνικου Συλλόγου 

Ψυχολόγων, του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών και του Βρετανικού Συλλόγου 

Ψυχοδράματος. 

Εργάζομαι ιδιωτικά στον χώρο μου στην Θεσσαλονίκη ως ψυχοθεραπευτής- -ολιστικός 

θεραπευτής, δάσκαλος Atma Kriya Yoga, εμψυχωτής  Biodanza Rolando Toro  



Ασχολούμαι με ατομικές συνεδρίες αλλά και σαν ομαδικός ψυχοθεραπευτής (Ψυχόδραμα) 

με διάφορες ομάδες ανθρώπων που βιώνουν συγκρούσεις σε διάφορους τομείς τις ζωής 

τους. Στα προσωπικά τους, στον εργασιακό χώρο, στον οικογενειακό χώρο, στο σχολείο, 

στις σχέσεις τους, στο κοινωνικό χώρο. Επίσης από την 20 έτη εμπειρία μου στο χώρο τον 

Ολιστικών Θεραπειών ασχολούμαι και με άλλους τρόπους προσέγγισης των 

μπλοκαρισμάτων είτε σωματικών είτε ψυχοσωματικών. 


