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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ Ron Young
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Healing Wisdom

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ,  ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Αγαπητοί φίλοι της Healing Wisdom, σας καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη.

Οι συναυλίες θα προσφέρονται από τους
μουσικούς και καλλιτεχνικούς δημιουργούς
που μας βοηθούν και μας υποστηρίζουν
κάθε εβδομάδα, προσφέροντάς μας, σε 
κάθε συνάντηση μας, τη συμπόνοια, την
έμπνευση, και την ομορφιά τους. 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Πρώτες 3 εβδομάδες 2 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ανά εβδομάδα • Τρίτη • Σάββατο

Την 4η εβδομάδα Συναυλία καλλιτεχνών με μουσική και θέαμα • Σάββατο

Δεδομένου του χρόνου και της πολυπλοκότητας αυτών που
είναι απαραίτητα για να προχωρήσουν οι διαλογισμοί
απρόσκοπτα και μαγικά, καλώ όλους όσοι νιώθετε 
το κάλεσμα και έχετε τη δυνατότητα, να κάνετε μια 
εβδομαδιαία προσφορά, εντός της ζώνης ασφαλείας 
σας, σαν ένδειξη υποστήριξης και ευγνωμοσύνης προς
τους διοργανωτές και τους διερμηνείς. 

Για την 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

των 
Διοργανωτών

και των 
Διερμηνέων

Για την 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

των 
Δημιουργικών
Καλλιτεχνών

Για τη βιωσιμότητα του διαδικτυακού αυτού μοντέλου, χρειάζεται να σεβαστούμε
και να υποστηρίξουμε τους διοργανωτές, τους διερμηνείς και τους καλλιτέχνες 

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η όμορφη εργασία, λάβαμε μια βαθιά και γενναιόδωρη προσφορά
υποστήριξης και υπηρεσίας από τους τρεις διοργανωτές, τους εννιά διερμηνείς και πολλούς
δημιουργικούς καλλιτέχνες, με τη συμβολή των οποίων σε κάθε συνάντηση προχωράμε με 
μεγάλη επιτυχία. Λόγω της εξαιρετικής ανταπόκρισης σε κάθε διαλογισμό, πλέον χρειάζονται
πάνω από 50 ώρες εβδομαδιαίως για την οργάνωση των συναντήσεων συμπεριλαμβανομένου
του χρόνου μετάφρασης όλων των κειμένων. Οι διοργανωτές και οι διερμηνείς είναι το κλειδί
στην επιτυχία μας και το έργο τους είναι πολύ δύσκολο. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο.

Διοργανώνουμε μηνιαίες συναυλίες για 
να υποστηρίξουμε τους δημιουργικούς 
καλλιτέχνες. Ξανά, παρακαλούμε να 
προσφέρετε εντός της ζώνης ασφαλείας
σας προς αυτούς, κατά τη διάρκεια της 
συναυλίας κάθε μήνα.

Τόσο η Hilda Charlton, η βασική μου δασκάλα, όσο

και ο dr. Bert Hellinger, με δίδαξαν να φροντίζω

ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε δούναι

και λαβείν. Αλλιώς δεν θα έχει επιτυχία η κίνηση

προς τα εμπρός. Σε πολλές πνευματικές ομάδες

παρατηρείται ακραία μονόπλευρη συμπεριφορά.

Εμείς εδώ καλούμαστε να εργαστούμε στον κύκλο

της αγάπης και του σεβασμού, τιμώντας και 

υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο. 

Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη
σειρά διαλογισμών να συμπεριλαμβάνονται
ανοίγματα στο Θείο Θηλυκό , και για αυτό 
το σκοπό κάλεσα τη Sarah Peck, τη σύντροφο
μου και συνεργάτη μου, να καθοδηγεί το 
διαλογισμό κάθε Τρίτη. 

Θα προσφέρει Διαλογισμούς Εσωτερικών
Προσκηνυμάτων στα άγνωστα τοπία της
Ανώτερης Φύσης μας για μια βαθύτερη
αναδιοργάνωση και για να γίνουμε μάννα
για αυτό τον κόσμο. 

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ με την saRaH PeCK: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Μηνιαίες Συναυλίες για άμεσες προσφορές 
υποστήριξης των καλλιτεχνών- δημιουργών. 
Για να δείξουμε σεβασμό προς κάθε έναν που 

συνεισφέρει χρειάζεται να φροντίσουμε 
ώστε το μοντέλο αυτό να είναι βιώσιμο.

Ξανά, παρακαλούμε να κάνετε τις προσφορές 
σας προς αυτούς κατά τη διάρκεια της 

συναυλίας κάθε μήνα, ανάλογα 
με τις δυνατότητές σας.  

Το Σάββατο της 4ης εβδομάδας κάθε μήνα, αντί για διαλογισμό, 
σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια συναυλία μουσικής με 
δημιουργικά αναγνώσματα και οπτικά θεάματα, που προσφέρονται
από τους καλλιτέχνες-δημιουργούς που μας συνοδεύουν σε κάθε 
διαλογισμό. Όλοι τους μας υποστηρίζουν με ταπεινότητα, προσφέροντάς
μας  τη συμπόνοια, την έμπνευση και την ομορφιά τους.

Σημείωση: Ζητάμε από τον καθένα σας μια προσφορά στις μηνιαίες συναυλίες, 
ως μέσο άμεσης υποστήριξης της εργασίας των καλλιτεχνών.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
και ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ και ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Sarah Peck
15:00-16:00 μ.μ.
ώρα Ελλάδος

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ron Young
16:00-18:00 μ.μ.
ώρα Ελλάδος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Καλλιτέχνες
16:00-18:00 μ.μ.
ώρα Ελλάδος

Ευχαριστούμε 
τους διοργανωτές
Sabina Celentano, 
Simone Lamberti, 

και Sarah Peck

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες
Dawn Avery, Cindy Balan, Michael Falco,
Véronique Gambier, Marcus Miller,
Anna Odell, Samantha Podrebarac, 
Richard Shulman, Giovanni Voneki 

και Xi 希, για την ιερή προσφορά τους.

Ευχαριστούμε τους διερμηνείς
希 (Μανδαρινικά), 周可凡 (Καντονέζικα), 

Cindy Balan και Marie Brouillard (Γαλλικά), Francesco
Benivegna (Ιταλικά), 

Ελεάννα Χαλάτση και Καλλιόπη Κλώντζα (Ελληνικά), 
Olga Pérez και Denisse Becerra (Ισπανικά) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ κάθε έναν από εσάς για την προσφορά της υπηρεσίας σας στον κόσμο

Να είστε ευλογημένοι, Ron Young και η ομάδα της Healing Wisdom

Όλες οι Πνευματικές παραδόσεις είναι ευπρόσδεκτες και με σεβασμό στην κάθε μια, 
ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα να εισέλθει στην Πηγή μέσα από το μονοπάτι που του έχει δοθεί.

Δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε μια νέα θρησκεία ή πνευματική παράδοση.
Καλωσορίζουμε ισότιμα όλους όσους νιώθουν το κάλεσμα, από όλες τις παραδόσεις.

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ με τον RON YOUNG

Τελευταίο
ΣΑΒΒΑΤΟ

του μήνα

Συνεχίζονται
κάθε

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΙΤΗ

ΕΝΑ ΠΟΛΥ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι περισσότεροι γνωρίζετε τη Sarah ως την ήρεμη 
δύναμη που τρέχει την εισαγωγή στο zoom για κάθε
διαλογισμό και φροντίζει κάθε τεχνική δυσκολία ώστε
να δημιουργηθεί μια απρόσκοπτη ροή σε κάθε συνάντηση.
Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει προσωπικά, η Sarah
διατηρεί μια εντατική καθημερινή πολύωρη πνευματική
πρακτική εδώ και είκοσι χρόνια, η οποία συντηρεί την
πνευματική της υπηρεσία και διδασκαλία. 

Για πάνω από 10 χρόνια, έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς
για εκατοντάδες μαθητές που παρακολούθησαν τα 
μαθήματα διαλογισμού της στην περιοχή της Νέας 
Υόρκης. Στο Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, έχει
διατελέσει Διευθύντρια στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών: Πνευματικότητα- Νους- Σώμα, που η ίδια

υλοποίησε, και μέσα από αυτό προσέφερε στους 
φοιτητές βιωματική εκπαίδευση σε διαφορετικές 
πνευματικές μεθόδους, για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων θεραπείας, εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων. 

Προχωρώντας, έλαβε το διδακτορικό της από το 
Πανεπιστήμιο Columbia,  στη δημιουργία μιας 
έρευνας- ορόσημο για την πνευματική θεραπεία. 

Τέλος, η Sarah είναι ειδήμων στα μοναχικά 
περιπατητικά προσκυνήματα. Για εκείνη, τα 
προσκυνήματα είναι τέσσερις-πέντε εβδομάδες
μοναχικών περιπατητικών διαλογισμών, και όχι 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχει περπατήσει στο Ισραήλ
(Shvil Yisra’el), στην Ιταλία (Via Francigena) και στην
Ισπανία (Camino de Santiago).

Ξεκινήσαμε τους διαλογισμούς μέσω διαδικτύου
στις 26 Μαρτίου, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα
μαθητών και φίλων από όλο τον κόσμο. Στις 
28 Ιουλίου, που ολοκληρώσαμε τον 31ο μας
διαλογισμό, πάνω από 600 άτομα από την
Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την
Ασία και την Αυστραλία συμμετείχαν στη
διαδικασία! Αυτό που ξεκίνησε σαν αίτημα 
μερικών μαθητών έγινε μια παγκόσμια-διεθνής
κοινότητα. Πόσο όμορφο είναι αυτό το 
ξεδίπλωμα από την Καρδιά της Συμπόνοιας
όσων συμμετείχαν σε κάθε διαλογισμό; 

Η δική μου εκπαίδευση έλαβε χώρα δια ζώσης.
Σαν μαθητής, πήγαινα στο δάσκαλο και λάμβανα
τη διδασκαλία, και με όλες τις δυνατότητες
μου, αλλά και τη Χάρη του Ουρανού και της
Γης, είχα την πρόθεση να υλοποιήσω αυτό που
μου προσφέρθηκε διαμέσου της πνευματικής
πραγματικότητας του δασκάλου. Η δουλειά

των μικρών μπροστά στους μεγάλους είναι:
να ακολουθούν. Με αυτό τον τρόπο προχώρησα
και συνέχισα να «προχωρώ», με το να ακολουθώ.
Με το να ακολουθώ, πάντα πηγαίνοντας μόνο
όπου με καλούσαν, η εσωτερική κίνηση του
Πνεύματος έφθανε σε μένα μέσω της εξωτερικής
πρόσκλησης από τους ανθρώπους. Η κοινότητα
της Healing Wisdom μεγάλωσε και εξελίχθηκε
σε ένα ώριμο σώμα πνευματικής υπηρεσίας. 
Το να ακολουθείς φέρνει σπουδαία επιτυχία.

Όταν έφτασε η πανδημία, ο τρόπος με τον
οποίο είχα ως τότε καθοδηγηθεί να εργάζομαι
ανατράπηκε. Όπως προαναφέρθηκε, 
ανταποκρίθηκα άμεσα στην κίνηση της αγάπης
όσων ζήτησαν διαλογισμό και διδασκαλία 
διαδικτυακά, και με αυτό τον τρόπο η εργασία
συνέχισε να «προχωράει» καθώς συνέχισα να
ακολουθώ. Ευτυχώς, οι φίλοι της Healing
Wisdom ήταν επαρκώς εξελιγμένοι ώστε 

να μπουν βαθιά, όχι στον υπνωτισμό της 
εικονικής πραγματικότητας της οθόνης, του
διαδικτύου, και των φωνών του φόβου και 
του μίσους του κόσμου, αλλά στη Μία 
Πραγματικότητα της Ζωής.

Όλοι είχαν τη δύναμη της επιμονής, την εκ 
φύσεως συμπόνοια, και κυρίως, τη Χάρη της
Πηγής, ώστε να κρατούν τον εαυτό τους σαν 
το θεμέλιο για τη Δημιουργική Διάνοια
που βασίζεται στη Δύναμη της Αγάπης-
Συμπόνοιας για να διέλθει.

Σε έναν κόσμο ακραίας και διαρκούς αντίθεσης
και θανάτου, ο καθένας μας αγκάλιασε μέσα
από την ολότητα της ύπαρξης του τους 
αγαπημένους του, την κοινότητα του, και τον
κόσμο στον οποίο ζει, βιώνοντας μέσα σε
όλους τον Ένα, τον Αγαπημένο.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ron Young

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Healing Wisdom

Οι Διαλογισμοί μας συνεχίζονται


