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Αν έχετε κάποιο θέμα υγείας που σας απαγορεύει να

συνευρεθείτε με άλλα πρόσωπα, είστε ακόμα ευπρόσδεκτοι να

συμμετέχετε. Παρακαλώ ενημερώστε μας και θα εργαστούμε

μαζί σας για να βρούμε κάποια λύση.  

Ενόσω υπερισχύει η πανδημία όλες οι συναντήσεις θα είναι

εικονικές. Δεν θα υπάρξει καμιά διαπροσωπική συνάντηση αν

υπάρξει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ανησυχία για τη δημόσια υγεία. 

Παρά το ότι δεν συνίσταται, αν υπάρξει δυσκολία στον 

προγραμματισμό των εβδομαδιαίων εντατικών συναντήσεων

είστε ευπρόσδεκτοι να υποκαταστήσετε αυτά με κάποιο άλλο

εντατικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Healing Wisdom όταν

αυτό ανακοινωθεί. 

ΑΥΤΟ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Πρακτική Άσκηση Θα υπάρξουν επιπρόσθετες συνεδρίες όπου
οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν την
εργασία με αναπαραστάσεις. Αυτές οι συναντήσεις συνίστανται
αυστηρά, αλλά δεν απαιτούνται, και θα πραγματοποιούνται
σε χρόνο που τον επιλέγουν οι συμμετέχοντες. 

Διαλογισμός και Προσωπική Πνευματική Πρακτική Για την
ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, είναι ζωτικής σημασίας
μια βαθιά πνευματική πρακτική και η δέσμευση στην πνευματική
σας ανάπτυξη είναι ουσιαστική. Καθώς προχωράμε πέρα από
τις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις, σε κάθε συμμετέχων θα
ζητηθεί να εισέρχεται μέσα στην εργασία με την πνευματική του
εξουσία και να ανοίγει την πόρτα της διαμεσολάβησης μέσω
της εκπροσώπησης του Θεού, του Πνεύματος και της Χάρητος.

Εργασίες και Ανάγνωση Θα υπάρχουν γραπτές εργασίες
και παρουσιάσεις καθώς εκτυλίσσεται η εκπαίδευση. Καθώς
θέματα και ζητήματα επιλύονται εμπειρικά, ατομικά και με
την βοήθεια της ομάδας, θα δίδονται αναγνώσματα για να
υποστηριχτούν οι κινήσεις που επισυμβαίνουν. Με αυτό τον
τρόπο η αντίληψη και η κατανόηση γίνεται επίγνωση μέσω
της εμπειρίας. Αυτό είναι διαφορετικό από την παραδοσιακή
εκπαιδευτική μέθοδο που βασίζεται στη θεωρία.

Από το 1972-1995 ο Ron έλαβε την τυπική του εκπαίδευση μέσω του «Ενός» 

στις πολλαπλές του μορφές σαν Δάσκαλοι Masters που πρωτοστάτησαν για 

να βοηθήσουν το άνοιγμά του στην Αυτογνωσία. Ο καθένας τους ευγενικά 

πρόσφερε σε αυτόν, και σε αμέτρητους άλλους, χρόνια Παρουσίας με το Θεό και

το Πνεύμα μέσω του προσωπικού του παραδείγματος, εκπαιδεύοντάς τον να

ανοίξει στην Θεϊκή Πηγή πέρα από τον εαυτό και την «ανθρώπινη ταυτότητα»,

για να φέρει τα δώρα της πνευματικής θεραπείας σαν προσφορά και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. 

To 2007 o Δρ. Hellinger προσκάλεσε το Ron να εργαστεί μαζί του σε ένα προσωπικό επίπεδο σαν βοηθός του.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ:
� Πνευματική Γενεαλογία και Γενεαλογία Πνευματικής Θεραπείας: https://www.healingwisdom.com/gr/ 

� Γενεαλογία Αναπαραστάσεων: https://www.healingwisdom.com/gr/page/page7.html 

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Ron YoUng
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*Πρώτη on-line εξαήμερη εντατική εκπαίδευση για την Ευρώπη 

**Πρώτο εβδομαδιαίο εντατικό για την Ευρώπη με προσωπική παρουσία

***Δεύτερο εβδομαδιαίο εντατικό για την Ευρώπη με προσωπική παρουσία

Παρασκευή και Κυριακή 16:00-22:00 ώρα Ελλάδος

Σάββατο 17:00-23:00 ώρα Ελλάδος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναθεωρημένο: 8 Νοεμβρίου 2021

Στη διάρκεια των Θα υπάρξουν περίπου 500 ώρες 
διδασκαλίας και πρακτικής.

Η διδασκαλία του Ron εμπνεύστηκε από τη γενεαλογία του:
κάποιος μαθαίνει απευθείας μέσα από την εμπειρία του με
πελάτες. Συνεχίζει αυτή τη δουλειά με τους προχωρημένους
μαθητές του. Επομένως, μέρος αυτής της εκπαίδευσης
περιλαμβάνει την επιβοήθηση πελατών τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και σε ομαδικό.

Οι παρακάτω συναντήσεις
αφορούν στις διδασκαλίες

του Ron στην ομάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πρέπει να δούμε πως εξελίσσεται το άνοιγμα του κόσμου.
Όλες οι τριήμερες συναντήσεις θα είναι online, με ελάχιστες
πιθανές εξαιρέσεις, τις οποίες θα μοιραστούμε μαζί σας σε
μια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σχεδιάζουμε να κρατήσουμε τις εβδομαδιαίες εντατικές 
συναντήσεις σε επίπεδο διαπροσωπικό σε κέντρα 
retreat στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα του χώρου. 

Ενημερώσεις που αφορούν στην πιθανότητα διαπροσωπικών
συναντήσεων θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες
αρκετά εκ των προτέρων. 

ΕΓΓΡΑΦΗ
Προθεσμία εγγραφής σε αυτή την 

εκπαίδευση ως τις 12 Νοεμβρίου 2021.

Η εγγραφή σας σε αυτή την εκπαίδευση προαπαιτεί την
συμμετοχή σας σε κάθε μια από τις ημερομηνίες που 
παρατίθενται εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των retreat
εβδομαδιαίας διάρκειας. 

Ο Ron ακολουθεί τις προφορικές διδασκαλίες και την 
παράδοση της μετάδοσης των δικών του δασκάλων. Δεν 
θα σταλούν μαγνητοσκοπήσεις. Οι μαγνητοσκοπήσεις
που πραγματοποιούμε εξυπηρετούν αποκλειστικά το στόχο
της αρχειοθέτησης. 

Σύνδεσμος εγγραφής: www.healingwisdom.com/18mcgr
Απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός δέκα συμμετεχόντων για
παροχή μετάφρασης σε γλώσσες διαφορετικές της αγγλικής.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΛΛΑΔΑ
Σε μια κίνηση υποστήριξης των σπουδαστών το τελευταίο
έτος έχουμε εφαρμόσει σύστημα κλιμακωτών τιμών όπου 
οι συμμετέχοντες πληρώνουν αυτό που μπορούν βάση της
οικονομικής τους δυνατότητας. Θα συνεχίσουμε με αυτό τον
τρόπο και στην Διεθνή Εκπαίδευση στις Αναπαραστάσεις.

Δεσμεύεστε με 18 μηνιαίες πληρωμές,
από τον Νοέμβριο 2021 έως το Απρίλιο 2023.

ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Αντιλαμβανόμαστε τις οικονομικές δυσκολίες που οι Έλληνες
αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Για αυτό προσφέρουμε 
σε όσους θα εγγραφούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια
έκπτωση της τάξεως 20% στο ποσό των διδάκτρων. 

Κλιμακωτές τιμές που περιλαμβάνουν τα δέκα τριήμερα της
online εκπαίδευσης και τις ώρες της πρακτικής άσκησης.
175 € (αντί 215 €/$250 USD) | 150 € (αντί 185 €/$215 USD) |
110 € (αντί 140 €/$165 USD) Αυτή η κλίμακα απευθύνεται
σε μαθητευόμενους του Ron που έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον ένα σεμινάριο πριν από την 1η  Σεπτέμβριου
2021 και που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Επιπρόσθετα εκπαιδευτικά 
δίδακτρα για τις διαπροσωπικές εβδομαδιαίες ενότητες
κλιμακώνονται ως εξής: 1700 € | 1450 € για μαθητές του
Ron που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο
πριν την 1η Σεπτέμβρη 2021. | 1200 € για μαθητές του 
Ron που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. | Εάν οι
εβδομαδιαίας διάρκειας εκπαιδεύσεις θα γίνουν διαδικτυακά,
τα δίδακτρα θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Οι τιμές, τα ωράρια και οι ημερομηνίες για την 
εκπαίδευση του Ιανουαρίου 2022 προσαρμόστηκαν
βάσει της on-line πλέον δομής της. Οι λεπτομέρειες
θα δοθούν σε διαφορετικό flyer/mail. 

Πολύ πιθανό τα επιπρόσθετα δίδακτρα να είναι 
χαμηλότερα για τους Έλληνες μαθητευόμενους.

Επιπλέον έξοδα για διατροφή και διαμονή στην διάρκεια
των διαπροσωπικών retreat θα πληρώνονται απευθείας
στη δομή φιλοξενίας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
HealingWisdom.com

Παρακαλώ αν έχετε ερωτήσεις 
αποστείλετε email στην διεύθυνση:

info@healingwisdom.com 

Διεθνής Εκπαίδευση στις
Αναπαραστάσεις- Κινήσεις

στο Πεδίο της Ζωής
με το

Ron Young
ΕΥΡΩΠΗ

• Αγγλικά • Ιταλικά • Ελληνικά

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
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Με χαρά σας ανακοινώνουμε

τη δεύτερη Διεθνή Εκπαίδευση
στις Αναπαραστάσεις -

Κινήσεις στο Πεδίο της Ζωής της Healing Wisdom.
Θα εργαστούμε με την εξέλιξη στη δουλειά των

Αναπαραστάσεων καθώς αυτή ανοίγει και εξελίσσεται

συνεχώς στην κίνηση της πνευματικής συνειδητότητας

περιλαμβάνοντας:
� Οικογενειακές Αναπαραστάσεις
� Οργανωτικές Αναπαραστάσεις

� Πνευματικές Θεραπευτικές Αναπαραστάσεις
� Αναπαραστάσεις Πνευματικονοητικών Κινήσεων

� Πολυδιάστατες Αναπαραστάσεις
� Αρχετυπικές και Αναπαραστάσεις Ενσαρκώσεων

� Αναπαραστάσεις της Γαίας Ζωής
� Γεοπαθητικές Αναπαραστάσεις

Αυτή η εκπαίδευση προσφέρει ένα εκπληκτικό θεμέλιο για

μια ζωή γεμάτη αφθονία και επιτυχία, που υποστηρίζει

και ενδυναμώνει πλήρως την πνευματική, προσωπική

και επαγγελματική ζωή. Αν αυτό που σας εμπνέει να

παρακολουθήσετε την εκπαίδευση είναι να εμπλουτίσετε

την γνώση σας πάνω στην εργασία με τις

Αναπαραστάσεις μέσω της προσωπικής σας εμπειρίας, 
και να εμβαθύνετε στην πνευματική σας πρακτική, ή ακόμα

να εξελιχθείτε σαν συντονιστής Αναπαραστάσεων, η
εκπαίδευση αυτή μπορεί να σας υποστηρίξει.

Ron Young

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται
σε όσους έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον ένα από τα σεμινάρια

του Ron ή τους διαλογισμούς του.
Αυτή η εντατική εκπαίδευση είναι μια μεγάλη δέσμευση. 

Επομένως είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με το Ron 

και την εργασία του πριν να βουτήξετε βαθιά.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 18-ΜΗΝΟ ΓΚΡΟΥΠ�
Στους προχωρημένους και αφιερωμένους μαθητές 

που έχουν ολοκληρώσει την 18μηνη εκπαίδευση μπορούν 
να δοθούν ηγετικοί ρόλοι, συμπεριλαμβανομένου του 

να ηγούνται της πρακτικής άσκησης.
Στη διάρκεια της δεύτερης εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι 

του πρώτου γκρουπ, θα αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βάθος

και θα δουλεύουν με μεγαλύτερη κατανόηση τις κινήσεις των

αναπαραστάσεων. Σαν προχωρημένοι μαθητευόμενοι, η παρουσία

σας θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του πεδίου. Η 

προηγούμενη εμπειρία σας θα επιβοηθήσει τόσο εσάς όσο και

τους άλλους. Η νέα σας γνώση θα κτιστεί πανω σε αυτό που ήδη

γνωρίζετε. Όσο μεγαλύτερη ειναι η αφοσοίωση και η ικανότητα

αυτού του γκρουπ, τόσο περισσότερο θα μπορεί να διδάξει ο Ron.

ΟΣΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα σε όσους αισθάνονται ένα βαθύ

κάλεσμα αλλά δεν έχουν ακόμα εργαστεί με το Ron. 
Παρακαλώ στείλτε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας και τι σας
φέρνει σε αυτή την εκπαίδευση.
Email: info@healingwisdom.com

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ


