
 

  

  

Η Δύναμη της Παρουσίας με τον Eckhart Tolle   

  
Η Δύναμη της Παρουσίας  

Η Younity φέρνει σε αποκλειστική 
μετάδοση και για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα τα μαθήματα  του Eckhart 
Tolle,  πλήρως μεταφρασμένα στα 
ελληνικά! Σε αυτό το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα διάρκειας 8 εβδομάδων, ο 
Eckhart Tolle και η Kim Eng θα μας μάθουν 
πώς μπορούμε να είμαστε περισσότερο 
“παρόντες” σε κάθε φάση της ζωής μας, 
ώστε να μην αναλώνουμε το χρόνο μας 
αναπολώντας το παρελθόν ή 
ανησυχώντας για το μέλλον, αλλά να ζούμε 
στο μεγαλείο του τώρα! Αυτό το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 35 ώρες βιντεομαθημάτων με ειδικές 
διδασκαλίες, διαλογισμούς, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις γύρω από την παρουσία 
και πλούσιο μπόνους υλικό. Οι μαθητές που θα προμηθευτούν αυτό το πρόγραμμα θα 
μπορούν να το παρακολουθήσουν με ελληνικούς υπότιτλους οποιαδήποτε στιγμή της 
ημέρας θέλουν, όπου κι αν βρίσκονται.  

Σημειώστε πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο ελληνικούς υπότιτλους και όχι 
μεταγλωττίσεις των μαθημάτων. Ο Eckhart θέλει να διασφαλίσει πως η εμπειρία του 
προγράμματος είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γνήσια και αναλλοίωτη.  



 

  

 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με ένα εισαγωγικό 3ήμερο μαθημάτων (Δευτέρα 14/6 έως 
Τετάρτη 16/6) κατά το οποίο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
τρία σεμινάρια του Eckhart Tolle (ένα ανά ημέρα) εντελώς δωρεάν. Οι μαθητές που 
έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για αυτό το εισαγωγικό 3ήμερο μαθημάτων, θα 
λάβουν μέσω email τους συνδέσμους που θα τους παρέχουν πρόσβαση στα βίντεο. 
Τα θέματα των εισαγωγικών μαθημάτων είναι τα εξής:   

• Ποιος ο Λόγος της Παρουσίας;  
• Αγάπη και Παρουσία  
• Εξάσκηση της Παρουσίας  

Επιπλέον, θα προσφέρουμε στους μαθητές των εισαγωγικών μαθημάτων επιπλέον 
μπόνους υλικό που θα περιλαμβάνει ένα Σεμινάριο Ερωταπαντήσεων με τον Eckhart 
Tolle (διάρκειας 1 ώρας) καθώς και το πρώτο κεφάλαιο του *Ολοκληρωμένου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Η Δύναμη της Παρουσίας» (διάρκειας 2 ωρών). 

Σημαντικές ημερομηνίες:   

• Εισαγωγικά σεμινάρια: 14 – 16 Ιουνίου 2021 
• Έναρξη πωλήσεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 16 Ιουνίου 2021 
• Έναρξη προγράμματος «Η Δύναμη της Παρουσίας»: 21 Ιουνίου 2021 

Ποιος είναι ο Eckhart Tolle; Ο Eckhart Tolle γεννήθηκε στη Γερμανία και σπούδασε 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και του Κέιμπριτζ. Στην ηλικία των 29 ετών, μια βαθιά, 
εσωτερική μεταμόρφωση άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής του. Τα επόμενα χρόνια 
του τα αφιέρωσε στην κατανόηση, την ενσωμάτωση και εμβάθυνση αυτής της 
μεταμόρφωσης, κάτι που σηματοδότησε την αρχή για ένα έντονο εσωτερικό ταξίδι. 
Αργότερα, εργάστηκε στο Λονδίνο ως σύμβουλος και πνευματικός δάσκαλος. Τα 
γραπτά έργα του Eckhart περιλαμβάνουν δύο μπεστ σέλερ των New York Times. 
Θεωρούνται δύο από τα πιο σημαντικά πνευματικά βιβλία της εποχής μας: Νέα Γη και 
Η Δύναμη του Τώρα, που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.  



 

  

 
*Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η Δύναμη της Παρουσίας»   
Τι περιλαμβάνει:  

• Πάνω από 19.5 ώρες βιντεομαθημάτων με διαλέξεις και διαλογισμούς από 
τον Eckhart Tolle και την Kim Eng.  

• Πάνω από 12.5 ώρες μπόνους μαθημάτων με την Marriana Williamson, τον 
Jack Kornfield και τον Neale Donald Walsch.  

• Αρχεία Ήχου – για την ακρόαση του προγράμματος εν κινήσει.  
• Βιβλίο Ασκήσεων – με περισσότερες από 29 "Πρακτικές Παρουσίας".  

  
Τιμή Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Η αρχική τιμή του προγράμματος είναι στα 
€699.00. Η προσφορά της Younity ορίζει ειδική τιμή έκπτωσης στα €197.00 και ισχύει 
μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου (δυνατότητα πληρωμής σε 4 δόσεις) .  

Επικοινωνία:  
Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών της Younity 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Project Manager της Υοunity στην Ελλάδα.  

Πηνελόπη Δημητριάδη – Younity Greece Project Manager  

Email: pinelopi@younity.one  


