
ΑΡΧΕΤΥΠΑ
Κρίκοι αλήθειας της ζωής

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11/2017
ΩΡΑ  18:00 - 19:30

Ένα άγγιγμα της φύσης, μας κάνει όλους συγγενείς.
Ένα άγγιγμα του μύθου, κάνει όλο τον κόσμο ιερό.

Ζούμε σε μια εποχή κρίσης των αξιών, των θεσμών, 
των προτύπων.

Οι προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές μας 
σχέσεις, βρίσκονται σε κρίση και παραμένουμε 

εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα και αντιφάσεις.

Είμαστε φορείς και κληρονόμοι μιας αρχαίας γνώσης 
που περιέχει όλες τις λύσεις, όμως έχει απωθηθεί 

και παραμένει ανενεργή. 

Έφτασε η στιγμή να θυμηθούμε. Να εναρμονιστούμε 
με το σύμπαν. Να επιστρέψουμε στις αξίες του Ελληνικού 

πνεύματος. Να κατανοήσουμε τα δυναμικά πεδία 
που υπάρχουν. Να αντιληφθούμε ότι οι Έλληνες είμαστε οι 

απεσταλμένοι των Θεών. Να συνειδητοποιήσουμε 
ότι είμαστε οι ταξιδιώτες που μεταφέρουμε το πνεύμα 

και τις αξίες της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Γης.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

«ΑΙΤΙΟΝ» 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  ΚΥΡΙΑΚΗ  19/11/2017  (12:00-15:00)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΑΙΤΙΟΝ», ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10  ΑΚΡΟΠΟΛΗ  (ΜΕΤΡΟ ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ)



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της σχολής Αναλυτικής Ψυχολογίας, Καρλ Γιουνκ, 
τα αρχέτυπα είναι ζωντανές ψυχικές δυνάμεις. 

Η αρχαία Ελληνική μυθολογία, με τα δυναμικά της αρχέτυπα, παραμένει 
η ζωντανή και επίκαιρη βάση δεδομένων του ανθρώπου.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να προσεγγίσουμε τα μυθολογικά αρχέτυπα, 
ως τον «χαμένο κρίκο» της αλήθειας, που απουσιάζει από την καθημερι-
νότητά μας, να αποκωδικοποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους και να 
αναγνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην ψυχή μας, προ-
καλώντας εσωτερικές συγκρούσεις. 

Σε αυτή την ενότητα που αποτελείται από 15 συναντήσεις, θα μελετήσουμε 
τους 12 Θεούς – Οντότητες, ξετυλίγοντας τους μύθους  και αποσυμβο-
λίζοντας τα μηνύματά τους. Θα μάθουμε με ποιο θεϊκό αρχέτυπο έχουμε 
κοινά χαρακτηριστικά (αρχετυπικά πρότυπα), πως αυτά καθοδηγούν τη 
συμπεριφορά και τις πράξεις μας και πως μπορούν να μετουσιωθούν. Θα 
ταυτίσουμε τη Θεά ή το Θεό που έχουμε μέσα μας και θα απαντήσουμε σε 
ερωτήματα που αφορούν στον ευαίσθητο τομέα των προσωπικών σχέσεων. 

12 ΟΦΕΛΗ
Ανακαλύπτουμε και ισχυροποιούμε τα δυνατά μας σημεία

Κατανοούμε συμπεριφορές και πράξεις δικές μας και των άλλων
Επηρεάζουμε θετικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις μας

Βρίσκουμε μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα μεγάλα θέματα της ζωής μας
Απελευθερωνόμαστε από εντάσεις με ασφαλή και θετικό τρόπο

Μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε
Εμπνεόμαστε για νέα ξεκινήματα

Ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να κάνει νέα βήματα στη ζωή
Μεταμορφώνουμε τον τρόπο που βλέπουμε τόσο εμάς, όσο και τους άλλους
Αποκτούμε προσωπική και ομαδική εμπειρία μεταμόρφωσης του εαυτού μας

Συνδεόμαστε με την ειρήνη μέσα μας και με όλο το σύμπαν
Συμμετέχουμε συνειδητά στο μεγάλο ταξίδι της Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 
πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Π.Α. • T: 6971 736 418 • e-mail: info@agkalia.com

Πληροφορίες - ∆ηλώσεις συμμετοχής: 
«BETTER WORLD»  T: 213 043 9673, 6936 527 527 • e-mail: info@better-world.gr

 


