
 

   

Συζήτηση	με	τον	Θεό 



 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ  

ΤΟΥ MASTERCLASS! 

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να σε 

βοηθήσουμε να κατανοήσεις απόλυτα !"# 

διδαχές του Masterclass του Neale Donald 

Walsch «Συζήτηση με τον Θεό». $%!&# ο 

οδηγός αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που 

θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις και να 

κατανοήσεις τα μηνύματα του Neale. 



 

   

Τι να κάνω πρώτα; 

1. Καταρχήν, κατέβασε αυτό το pdf αρχείο στον 

υπολογιστή σου. Θα σου χρειαστεί πριν και μετά 

το Masterclass. Θα μπορούσες επίσης να το 

εκτυπώσεις, αλλά η εξοικονόμηση χαρτιού 

βοηθά τον πλανήτη μας. 

 

2. Βεβαιώσου ότι έχεις ολοκληρώσει τις 

Δραστηριότητες που ακολουθούν, πριν την 

έναρξη του Masterclass, ώστε να επιλέξεις σε 

ποιους τομείς της ζωής σου θα επικεντρωθείς 

περισσότερο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου 

με τον Neale.  

 

3. Ακολούθησε τα βήματα του Masterclass 

παράλληλα με τον οδηγό. Σε αυτόν θα βρεις 

ερωτήσεις και ασκήσεις με κενά που θα σε 

βοηθήσουν να καταγράψεις όλη τη σοφία που 

μοιράζεται μαζί μας ο Neale. 

 

4. Μόλις ολοκληρώσεις το Masterclass , 

αναλογίσου τι κέρδισες από αυτό και πώς θα 

μπορούσες να εφαρμόσεις έμπρακτα τις διδαχές 

του Neale στην ζωή σου! Θα βρεις έναν κενό 

χώρο στο τέλος του οδηγού, ειδικά σχεδιασμένο 

για αυτό τον σκοπό. 



 

   

PART 1 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Πριν ξεκινήσεις στο Masterclass, αφιέρωσε λίγα λεπτά και αναλογίσου  

τους στόχους και !"# προσδοκίες που έχεις από το Masterclass 

«Συζήτηση με τον Θεό».  

 

1) Τι σε ώθησε να συμμετάσχεις σε αυτό το σεμινάριο;  

2) Τι ελπίζεις να κερδίσεις φεύγοντας από αυτό; 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο ν  Θ ε ό  
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3) Τι ερωτήσεις θα έκανες εσύ στον Θεό;  

QUIZ  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αυτό το σύντομο και περιεκτικό quiz θα σου δώσει 

την ευκαιρία να αξιολογήσεις το επίπεδο που 

βρίσκεται η συνειδητότητα σου. Διάβασε τις 

παρακάτω προτάσεις και σημείωσε, από το 1 ως 

το 10, πόσο αληθινές είναι αυτές για εσένα. 

1-10 

Μπορώ και βλέπω ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός 

της ζωής μου  
 

Πιστεύω σε κάποιου είδους ανώτερη δύναμη  

Στη ζωή μου νιώθω και βιώνω έμπρακτα το πώς 

συνδέονται όλα μεταξύ τους 
 

Δεν κρίνω !"# καταστάσεις με το να τις 

χαρακτηρίζω «σωστές» ή «λάθος» 
 

Πιστεύω ότι υπάρχει αφθονία αγαθών για όλους στον κόσμο 

που συνυπάρχουμε 
 

Πιστεύω πως είμαι σχετικά συνδεδεμένος με τα υπόλοιπα 

στοιχεία του σύμπαντος σε αυτή την ζωή 
 

Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να αφυπνίσουμε το ανθρώπινο 

είδος 
 

 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  

 



 

   

Χρήσιμες συμβουλές 

Το Masterclass διαρκεί πάνω από μία ώρα και βασίζεται στο έργο 

του Neale Donald Walsch «Συζήτηση με τον Θεό». Σε περίπτωση 

που θέλεις να το διακόψεις πριν αυτό τελειώσει, μπορείς είτε να 

περιμένεις μέχρι να σου στείλουμε εμείς την βιντεοσκόπησή του, 

ή απλά διάλεξε μια νέα ημερομηνία για να το παρακολουθήσεις!  

Φρόντισε να απολαύσεις το Masterclass του Neale χωρίς να 

διασπάται η προσοχή σου. Το αξίζεις! Βάλε το κινητό σου στο 

αθόρυβο, χαλάρωσε, πάρε δίπλα σου το αγαπημένο σου ρόφημα 

και έχε μαζί σου ένα τετράδιο για να κρατάς σημειώσεις. 

Αν ξέρεις κάποιον που θα του άρεσε αυτό το Masterclass, 

αντίγραψε αυτό το σύνδεσμο και μοιράσου τον μαζί του για να τον 

προσκαλέσεις. Ανυπομονούμε να μάθουμε πώς σου φάνηκε η 

εμπειρία του Masterclass, οπότε μην ξεχάσεις να μας κάνεις tag 

σε όποια ανάρτηση δημοσιεύεις σχετικά με το Masterclass! 
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Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  

 



 

   

ΜΕΡΟΣ 2 

ΤΟ MASTERCLASS 

Μια γρήγορη ανακεφαλαίωση των μηνυμάτων του Neale σε αυτό το 

Masterclass: 

 

 Είμαστε όλοι ένα: Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσά μας ή 

μεταξύ του τι ο καθένας από εμάς θεωρεί ως Θεό ή θεϊκή 

παρουσία.  

 

 Υπάρχουν αρκετά για όλους μας: Υπάρχει αρκετή αφθονία για να 

είναι ο καθένας μας απόλυτα ευτυχισμένος. 

 

 Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις τίποτα: Ο Θεός δεν χρειάζεται 

τίποτα από εσένα. Δεν σε διατάζει και δεν απαιτεί τίποτα από 

εσένα. 

 

 Τίποτα δεν είναι σωστό ή λάθος: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. 

Δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός δεν είναι. Τα πάντα είναι εκφράσεις 

της υπόστασής Του.  

 

 Σε ό,τι αντιστέκεσαι, αυτό θα επιμένει: Δεν θα είσαι ποτέ σε θέση 

να βιώσεις αυτό που θέλεις, αν δεν καλωσορίσεις πρώτα και το 

αντίθετο του.  
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Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  
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Ακολούθησε τις βασικές διδαχές του 

Masterclass και συμπλήρωσε τις παρακάτω 

προτάσεις. 

! Θεός: «Το ερώτημα δεν είναι σε ποιον μιλάω, αλλά 

_________________________________________________________»; 

 

! Το σημαντικότερο μήνυμα είναι πως «Όλοι είμαστε ______________». 

 

! Ακόμα κι αν επιλέγεις να δεις την θετική ή αρνητική πλευρά της ζωής, 

πάντα βλέπεις μία/ένα ____________________________ του ποιος 

πραγματικά είσαι. 

 

! Δεν υπάρχει τίποτε που χρειάζεται να κάνεις ______________ για να 

βιώσεις ______________.  

 

! Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους διαθέσιμους πόρους, αλλά 

________________________________________________________. 

 

! Κάθε άνθρωπος και κάθε κατάσταση που συναντάμε στη ζωή μας είναι 

ένα ________________ από τον Παράδεισο. 

 

! Ο τρόπος με τον οποίο αγγίζω τις ζωές των άλλων ανθρώπων είναι ο 

τρόπος με τον οποίο η ζωή ___________________. 

 

! Ποια είναι η αγαπημένη λέξη του Θεού;  ________________________. 

 

! Γιατί ο Neale υπογραμμίζει πως ό,τι κάνουμε στους άλλους το κάνουμε 

τελικά και στον εαυτό μας; _________________________  

 

! Ποια είναι η συμβουλή του Neale όταν νιώθεις ότι δεν έχεις αρκετά 

πράγματα στη ζωή σου; _______________________________  

 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  
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ΣΧΟΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  

 



 

   

ΜΕΡΟΣ 3 
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Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να 

αναρωτηθείς κάποια πράγματα… 

1) Πώς νιώθεις μετά από την παρακολούθηση του Masterclass; 

2) Ποιες ήταν οι ιδέες που σου έκαναν εντύπωση; 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  
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3) Πώς μπορείς να εφαρμόσεις όσα έμαθες  στη ζωή σου; 

4) Είσαι έτοιμος να ακούσεις τα μηνύματα του Θεού; 

Σ υ ζ ή τ η σ η  μ ε  τ ο  Θ ε ό  

 



 

  

Αυτό το μοναδικό Masterclass αποκάλυψε την τεράστια 

γενναιοδωρία του Neale, όταν αποφασίσει να μοιραστεί τις 

γνώσεις και τις διδαχές τους με ανθρώπους που αποζητούν 

το βαθύτερο νόημα της ζωής. 

 

Κάθε διδαχή του κρύβει πολλές πνευματικές αλήθειες που 

περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Κάθε ιδέα του προσφέρει 

μια καινούργια οπτική που μπορεί να σε βοηθήσει να 

καταλάβεις τα μηνύματα του Θεού και να σε φέρει ένα 

βήμα πιο κοντά στη δική σου συζήτηση με το Θεό. 

 

Αν θέλεις να εμβαθύνεις στο έργο του Neale και να βιώσεις 

το απόλυτο ταξίδι ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και 

συνειδητότητας, σε προσκαλούμε να ανακαλύψεις το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 10 μαθημάτων του Neale Donald 

Walsch. 

 

Αυτό το πρόγραμμα σου δείχνει τον εαυτό σου - και την 

ανθρώπινη ψυχή - με έναν τρόπο ριζοσπαστικό και σε 

τοποθετεί μπροστά στη μεγαλύτερη σου πρόκληση: Πώς 

να γίνεις μεγαλύτερος και πραγματικά δυνατός μέσα στην 

ανθρώπινη εμπειρία, προσφέροντας τη βεβαιότητα πως 

όλα αυτά είναι δυνατά. 

 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτό Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 10 μαθημάτων, κάνε κλικ εδώ. 

 

Ευχόμαστε να απόλαυσες το Masterclass. Σε περίπτωση 

που θέλεις να παρακολουθήσεις και άλλο παρόμοιο υλικό, 

μπορείς να μας ακολουθήσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπου δημοσιεύουμε διαρκώς νέο υλικό για να 

καλλιεργήσεις τον νου και τη ψυχή σου. 


