
To Ελληνικό Δίκτυο της Συστημικής Σκέψης & Πράξης
Η Κοινότητα της Συστημικής Αναπαράστασης



Μια δυνατή Συνάντηση αποτελεί μείγμα από μια δυνατή 

αλληλεπίδραση Ανθρώπων και ενός δυνατού Περιεχομένου

Ο  Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  Σ Κ Ο Π Ο Σ

«Προοιωνίζοντας το Παρόν Συνδημιουργούμε το Μέλλον»



Η Εμπειρία Συμμετοχής στο Συστημικό Συμπόσιο 2022

το «υπομόχλιο»

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2020
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Επικρατούν στο ΠαρόνΕνδυναμώνουν το Παρόν
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➢ Πώς οι νεωτεριστές θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν την πίστη στο Μέλλον;

ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ;
Είσαι καινοτόμος, νεωτεριστής, «πρόσκοπος»;

➢ Ποιες ηγετικές ικανότητες θα δυναμώσουν την πίστη στο Μέλλον;

➢ Ποια σημάδια βλέπουμε στο Παρόν, που υποδεικνύουν 

ότι εγκαταλείποντας πράγματα με συνειδητό τρόπο θα 

έλθουν περισσότερα;

➢ Αν η Βιολογία και η οικονομία της 

Ευεξίας καθοδηγούν το Μέλλον, 

τι λέει αυτό στους νεωτεριστές 

σήμερα; Πώς θα αυξήσουμε την 

εμπειρία σύνδεσης με το Παρόν 

και την πίστη μας στο Μέλλον;



ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ

• ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΕΝΟΙ (εγκαταλείποντας την Ύπνωση)

• Νόηση και όχι σκέψη > Ενθύμηση

• ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ (διαλύοντας την Απομόνωση)

• Αλχημεία χώρου & διαλόγου > Δημιουργικότητα

• ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ  (αφήνοντας τη Χειραγώγηση)

• Αλλαγή μέσω δυναμικών > Ενσυνειδητότητα

• ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ  (χάνοντας την Αμνησία μας)

• Επαφή με την ουσία > Αυθεντικότητα

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ…



ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ & ΜΟΙΡΑΣΜΑ

1. Ποιο είναι το κατώφλι που πρέπει να περάσεις 

μέσα σου, για να καταστείς κύριος της 

δημιουργικής σου δύναμης και φλόγας ;

Ο ΜΥΣΤΗΣ

2. Ποια είναι η ποιότητα της φωνής σου και του 

τόνου, που εκπέμπεις στον κόσμο ;

3. Τι θα χρειαζόσουν για να αλλάξεις τον τόνο σου ;

4. Τι θα χρειαζόταν για να απεμπολήσεις τις ψευδείς 

και τεχνητές ταυτότητες, ώστε να λειτουργήσεις 

από τον πυρήνα σου ;

5. Τι θα τεθεί σε κίνδυνο κάνοντας αυτό ;



The Hellenic Network of Systemic Thinking & Praxis
The Community of the Systemic Constellation Work



A Powerful Meeting contains the coupling of 

A powerful process of People and the unfolding of 

A powerful & alive Content

“Foresighting the Present Co-creating the Future”

T H E  M A I N  P U R P O S E



The Experience of Participation @ EIDAS Symposium 2022

the «fulcrum»
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- COLLECTIVE
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THE 2020 DECADE PHENOMENA
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➢ How could modernists cultivate faith in the Future?

ARE YOU AT THE RIGHT TIME?
Are you an innovator, a modernist, a "scout"?

➢ Which leadership skills will strengthen faith in the Future?

➢ What signs do you see in the Present, which indicate that 

by leaving things consciously more will come?

➢ If Biology and the Global Wellness 

economy guide the Future, what 

does it say to modernists today? 

How do we increase our experience 

of connecting with the Present and 

our faith in the Future?



THE INITIATIONS

• AWAKENING (abandoning the Hypnosis)

• Minding and not thinking > Remembrance

• CONNECTING (dissolving the Isolation)

• Space & Dialogue Alchemy > Creativity

• RESPECTING (leaving the Manipulation)

• Change through dynamics > Mindfulness

• REMEMBERING (losing our Amnesia)

• Contact with the essential > Authenticity

LIVING THE PRESENT…



REFLECTION & SHARING

1. What is the threshold you have to go through 

to become the master of your creative power 

and flame?

THE INITIATOR

2. What is the quality of your voice and tone that 

you emit to the world?

3. What will you need to change your tone?

4. What would it take to get rid of false and artificial 

identities in order to function from your core?

5. What will be at stake doing this?


