
Η επόμενη Ημέρα Περισυλλογής στις 12 

Δεκέμβρη σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη!!! 
 

 

Οι Ημέρες Μελέτης & Περισυλλογής είναι βιωματικά σεμινάρια που 

πραγματεύονται θέματα σχετικά με τον Οικουμενικό Ανθρωπισμό, τη μη-βία, το 

ξεπέρασμα της οδύνης, καθώς και θέματα αυτογνωσίας, ψυχολογίας & 

διαλογισμού. 

 

Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή στo 

 

http://parkoellada.wordpress.com/ergasies 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

 

Προαιρετική οικονομική συνεισφορά 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

Αθήνα 

Πολυχώρος Pure Bliss, Ρόμβης 24Α (μετρό Μοναστηράκι/ Σύνταγμα) 

 

Προσέλευση 10.30 - 11.00 

Διάρκεια: 11.00 - 16.00 

 

Οι Αρετές 

Τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική μας ζωή, τείνουμε να δίνουμε έμφαση 

στις δυσκολίες και στα αρνητικά τα δικά μας και των γύρω μας. Αυτή η οπτική 

δημιουργεί μια συμπεριφορά, έναν τρόπο να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε και να 

ζούμε, που μάλλον λειτουργεί αρνητικά. 

Είναι αλήθεια ότι καθημερινά αντιμετωπίζουμε πλήθος δυσκολιών. Αλλά είναι 

σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων 

είναι συνέπεια ενός απάνθρωπου συστήματος που μας έχει επιβληθεί και τείνει να 

μας κάνει αρνητικούς. 

Μπορούμε να αναπαράγουμε μηχανικά αυτή τη συμπεριφορά, ή μπορούμεα να 

ανακαλύψουμε πώς να ενισχύσουμε έναν τρόπο να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε και να 

ζούμε, που είναι βασισμένος στα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο θετικά στοιχεία του 

καθενός μας και των γύρω μας: τις αρετές. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
 

http://parkoellada.wordpress.com/ergasies


Θεσσαλονίκη 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 6ος όροφος 

 

Προσέλευση: 9.30 - 10.00 

Διάρκεια: 10:00 - 14:00 

 

Βία και Ενεργή μη-βία 
Όλες οι μορφές βίας εκδηλώνονται ως άρνηση της βούλησης των άλλων ανθρώπινων 

όντων (και φυσικά της ελευθερίας τους), ως άσκηση εξουσίας πάνω σε άλλον 

άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων. 

 

Αυτή η «αντικειμενοποίηση» του ανθρώπου, επιτρέπει σε κάποιους να στερήσουν 

από κάποιους άλλους το δικαίωμά τους στην ελευθερία, τη χαρά και τελικά, τη ζωή. 

Επιτρέπει επίσης, σε μια μειονότητα να ελέγχει ολόκληρη την κοινωνία, 

συγκεντρώνοντας βίαια πλούτο και πόρους. 

 

Γι'αυτό, η μη-βία είναι σήμερα η μοναδική μεθοδολογία δράσης που είναι συνεπής 

προς τον εαυτό της. 

 

Το σεμινάριο στοχεύει 

- στην κατανόηση εννοιών γύρω από τη βία και τη μη-βία και 

- στην αναγνώριση βίαιων συμπεριφορών στην καθημερινότητά μας 

 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα 

 

olpat_2001@hotmail.com και 6973.94.90.40 

mailto:olpat_2001@hotmail.com

