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Σεμινάριο: «Ανατρέφοντας Οικογένειες με Πνευματικές Αξίες» 

για γονείς γιαγιάδες, παππούδες και δασκάλους 

από τον Swami Ritavan Bharati 

 

την Κυριακή 17 Ιουνίου 18:00-21:30 

αυτή θα είναι επισήμως η πρώτη εκδήλωση στο χώρο μας, 

γι’ αυτό ο Swami Ritavan Bharati 

 θα ξεκινήσει εγκαινιάζοντας το κέντρο μας. 

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας. 

Τα θέματα που θα αναπτύξει ο Swami Ritavan Bharati: 

# Ποια είναι η σημασία του γάμου; 

# Γιατί κάνουμε παιδιά; 

# Ποια είναι η φιλοσοφία της γιόγκα για την εκπαίδευση; 

# Η σημαντικότητα των γερόντων στην οικογένεια. 

# Πώς φερόμαστε σε ένα παιδί που ζει σε μια ανταγωνιστική κοινωνία; 

# ahimsa (η αξία της μη βίας) σαν απάντηση στο bullying 

# Η θρησκεία και το μεγάλωμα των παιδιών ως παγκόσμιοι πολίτες  

# Η οικονομική κατάσταση σήμερα και η αξία της 

aparigraha (μη κτητικότητας) 

Το σεμινάριο θα μεταφράζεται άμεσα στα ελληνικά. 

Προτεινόμενη δωρεά:30 ευρώ με την δήλωση έως 5 Ιουνίου 2018 

Αυτό καλύπτει όλα τα έξοδα. Θα προσφερθούν καφές, τσάι, χυμός και 

βουτήματα. Πριν από το τέλος του σεμιναρίου θα έχουμε την ευκαιρία 

μιας dakshina,ενός Ινδικού εθίμου, σύμφωνα με το οποίο ο καθένας 

προσφέρει από την καρδιά του ένα ποσό σαν έκφραση ευγνωμοσύνης 

για όσα αποκομίσαμε και το οποίο ο Swami Ritavan χρησιμοποιεί για να 

βοηθιούνται ευαίσθητες ομάδες. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την Αίτηση Συμμετοχής στο  

hymhellas@cafeecole.gr       ή info@cafeecole.gr 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κουνταλίνι, ήσυχη ή σε κίνηση; 

ΟΝΟΜΑ*:……………………………………………………… ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ*: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:………………… ……………………………….ΚΙΝΗΤΟ*:…………………………………………………………… 

ΠΩΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ*: 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ανατρέφοντας οικογένειες με πνευματικές αξίες 

ΟΝΟΜΑ*:……………………………………………………… ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ*: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:………………… ……………………………….ΚΙΝΗΤΟ*:…………………………………………………………… 

ΠΩΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ*: 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη γιορτή της 4
ης

 Παγκόσμιας Ημέρας της Γιόγκα 

ΟΝΟΜΑ*:……………………………………………………… ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ*: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:………………… ……………………………….ΚΙΝΗΤΟ*:…………………………………………………………… 

ΠΩΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ*: 

 

 


