Δωρεάν masterclasses Φεβρουαρίου

Τώρα περισσότεροαπόποτέ,

ας διαλογιστούμε!
In this new year,

RESOLVE … to MEDITATE … to ACHIEVE
2017 masterclasses από τον Daaji
Μια σειρά από εισαγωγικές & προχωρημένες τάξεις
για να εμβαθύνετε σην εμπειρία Heartfulness
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ EVENT ΣΤΙΣ
1, 2, 3 Φεβρουαρίου, τον Απρίλη, τον Ιούλη & τον
Σεπτέμβριο
Οι masterclasses Φερβουαρίου θα είναι
διαθέσιμες από τα
μεσάνυχτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις
1, 2, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΗ: http://el.heartfulness.org/masterclass/

Press Release
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Με πάνω από 800,000 ανθρώπους παγκοσμίως να παρακολουθοούν τις online
masterclasses από τον Daaji τον Ιανουάριο, το Ινστιτούτο Heartfulness
ανακοίνωσε σήμερα την πραγματοποίηση περισσότερων masterclasses στις
1,2,3 Φεβρουαρίου κι αργότερα τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες
που θα ανακοινωθούν.
Αυτή η διαδικτυακή σειρά θα δώσει την ευκαιρία σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να
διδαχθούν τις εισαγωγικές τεχνικές Heartfulness∙ ενδυναμώνοντας τα άτομα και τους διάφορους
οργανισμούς με ένα σετ από απλές και αποτελεσματικές τεχνικές που μπορούν να αφομοιωθούν
εύκολα στον πυρετώδη καθημερινό ρυθμό ζωής μας.

Οι βασικές πρακτικές Heartfulness παρέχουν μια έμπρακτη όσο και επιδέξια προσέγγιση
στον διαλογισμό, την χαλάρωση και την προσωπική εξέλιξη. Προωθούν την ατομική
ευημερία και καλλιεργούν το εσωτερικό δυναμικό. Αυτή η μέθοδος μπορεί να αφομοιωθεί
εύκολα στην επιβεβαρυμένη, καθημερινή σύγχρονη ζωή.
Η σειρά masterclasses διαλογισμού 2017 προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλους όσους
έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Κατά τη διάρκεια των masterclasses στις 1, 2 και 3 Φεβρουαρίου, ο Daaji θα καθοδηγήσει
τους συμμετέχοντες στις βασικές πρακτικές Heartfulness: της χαλάρωσης, του
διαλογισμού, της αναζωογόνησης και της εσωτερικής σύνδεσης.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου:Χαλαρώστε. Διευρύνετε την Συνείδησή
σας
Στην πρώ τ η m ast er c l ass , θα διδαχθείτε τ ην χα λάρω ση
Heart ful n ess για φ υ σική ευ εξ ία όπω ς κα ι τον
καθοδηγού μ ενο δια λ ογισμ ό Heart ful ness στην πη γή του
φ ω τός μ έσα στην κα ρδιά σας .
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου: Αναζωογονηθείτε. Απλοποιείστε
Στη δεύ τερη m ast er cl ass , μ ε μ ια απλ ή, αναζω ογο νητικ ή
τεχνική θ α μ άθετε ν α χα λαρώ νετε το μ υ αλό σας , ώ στε μ ε το
πέρας της ημ έρας , ν α απ αλείφ ετε το στρ ες και τα έντο να
συ ναισθήμ ατα κι έτ σι, να απ λοποι ήσετε την ζω ή σ ας .
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου: Συνδεθείτε. Με τον ανώτερό σας
εαυτό
Στην τρίτη m ast ercl ass , θα μ άθετε να σ υ νδέεστε μ ε τον
ανώ τερο εαυ τό και ν α ακού τε τη ν φ ω νή της καρδιάς σας .
Παρατηρ ήστε τα β α θύ τερα συ ναισθήμ ατά σας , κάνε τε
σω στές επιλογέ ς και διαμ ορφ ώ στε την π ορεία ζω ής σας .

“Η καρδιά είναι το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξή μας. Χωρίς την καρδιά, το
μυαλό είναι ακυβέρνητο.”, λέει ο Kamlesh Patel. “Με την καθοδήγηση της καρδιάς, ο νους
ανθίζει και εκπληρώνει τον ρόλο για τον οποίο έχει προοριστεί. Η Heartfulness σας βοηθά
να ακούτε την φωνή της καρδιάς σας κι έτσι, να τελειοποιήσετε την ζωή σας.”
“Η Heartfulness αποτελεί έναν ελεύθερο, αδογμάτιστο τρόπο να βιώνετε και να διατηρείτε
την εσωτερική χαρά, την ισορροπία και την ηρεμία μυαλού.”, είχε πει ο Victor Kannan, ο
Διευθυντής του Ινστιτούτου Heartfulness στην Βόρεια Αμερική. “Είναι προσβάσιμη σε
όλους μέσα από συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια και μεταδόσεις. Είμαστε εξαιρετικά
χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε την σειρά των online masterclass μέσα στο 2017.”

Καταβολές και διεθνής παρουσία :
Η Heartfulness είναι μια προσέγγιση στο σύστημα διαλογισμού
Raja Yoga που λέγεται Sahaj Marg, το οποίο και ιδρύθηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα και μετατράπηκε σε οργανισμό το 1945.
Περισσότερα από εβδομήντα χρόνια αργότερα, η Heartfulness
ακολουθείται παγκοσμίως από διάφορες κοινωνικές ομάδες,
εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα, οργανώσεις όπως και από τον
εταιρικό κόσμο.
Σε 130 χώρες, υποστηριζόμενοι από 7.000 πιστοποιημένους
εθελοντές εκπαιδευτές, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι
εξασκούν την πρακτική Heartfulness σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός
συνεχίζει να αυξάνεται μέσα από τα κέντρα Heartfulness.

Για τον Kamlesh D. Patel:
Γνωστός σε πολλούς και ως Daaji, o Kamlesh D. Patel είναι ο
τέταρτος δάσκαλος της παράδοσης του διαλογισμού Heartfulness.
Ασπαζόμενος τους διάφορους ρόλους ενός σύγχρονου
διδασκάλου, έχει μία σπάνια ικανότητα, που του επιτρέπει να
"βουτά" βαθιά στο κέντρο της ύπαρξής του στην καρδιά και
ταυτόχρονα, να ακολουθεί μία επιστημονική προσέγγιση όσον
αφορά στην έρευνα στο πεδίου του διαλογισμού, της
πνευματικότητας και της ανθρώπινης εξέλιξης.
Ένας εμπνευσμένος ομιλητής και συγγραφέας, στα τελευταία
γραπτά του οποίου, για την εξέλιξη της συνείδησης, μπορείτε να
έχετε πρόσβαση. Περισσότερα για τον Daaji: www.daaji.org.

Για το Ινστιτούτο Heartfulness:
Το Ινστιτούτο Heartfulness είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την
ευημερία και την αυτό-ανάπτυξη διαμέσω του διαλογισμού, της έρευνας και της
εκπαίδευσης.
Το Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα α τομι κ ά , για επιχ ει ρ ήσει ς , κυβερν ητι κά
ιδρ ύμ α τα κα ι έν οπλες υπηρ εσίες , σχ ολεία και κολλέγι α , κοι ν ότητες και
κοι ν ων ι κές ο μά δ ες σε όλο τον κόσμ ο , υποστηρι ζόμ ενο α πό πι στοποι ημ έν ους
εκπαι δευτές, οι οποί οι ως εθ ελοντές πρ οσφέρ ουν τον χ ρόν ο κα ι τι ς
δεξι ότητές τους για τον κοι ν ωνι κό α υτό σκοπό.
el.heartfulness.org/
Contact: masterclass@heartfulness.org
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