Skype Σεμινάριο | “Σύντροφοι Ψυχής”
Αλλαγές στο Σεμινάριο
Η αλήθεια είναι ότι το Σεμινάριο «Σύντροφοι Ψυχής» σκόπευα να
το αναβάλλω για μια καλύτερη εποχή. Όμως όταν κάποιοι μαθητές
μου, μού ζήτησαν να γίνει, ότι θέλουν να το παρακολουθήσουν και
ότι μέσα στην σκοτεινιά των ημερών το θεωρούν το καλύτερο αντίδοτο, επέλεξα να το κάνω τελικά, μέσω βέβαια Skype, όπως γίνονται εδώ και αρκετό καιρό όλα τα μαθήματα του Ρητορικού
Κύκλου.
Επομένως το Σεμινάριο «Σύντροφοι Ψυχής» – με ποιους ανθρώπους ταιριάζουμε και πως να το διακρίνουμε. Πως να επιλέγουμε
φίλους, ερωτικό σύντροφο ή συνεργάτη, με ποιους έχουμε καρμική σχέση – θα γίνει στις 29 Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί.
Θα υπάρχουν όμως οι εξής αλλαγές:
Μείωση του χρόνου διάρκειας, από 7,30 ώρες σε 5 ώρες.
Το Σεμινάριο θα γίνει 11 π.μ. – 4 μ.μ., με ένα μικρό διάλλειμα.
Μείωση της τιμής από 75€ (ή 60€) σε 40€.
Περιορισμός στις συμμετοχές: έως 20 άτομα.

Επειδή ήδη κάποιοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, δηλώστε συμμετοχή γρήγορα (το αργότερο έως 27 Μαρτίου), για να μπορείτε
να είστε στην ομάδα «Σύντροφοι Ψυχής».
Δηλώσεις μέσω τηλ. Στο 6977071348, sms, e-mail).
Θα χρειαστεί να έχετε σύνδεση Skype και να κάνετε αίτημα στο
giannis.andrianatos για να μπείτε στην ομάδα (εκτός αν ήδη παρακολουθείτε μαθήματα Skype Ρητορικού Κύκλου και σας έχω
κάνει αποδοχή, τότε αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή).
Με ευχές υγείας και ψυχικής ηρεμίας σε όλους!
Γιάννης Ανδριανάτος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΨΥΧΗΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ, ΦΙΛΟ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ;
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ; ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΡΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ;
Τι είναι αυτό που μας έλκει ή μας απωθεί σε ανθρώπους που συναντάμε; Και γιατί με τον
πέρασμα του χρόνου μπορεί να μας έλκει κάποιος που μας απωθούσε ή αντίστροφα; Ποιοι
αφανέρωτοι μηχανισμοί μας διασταυρώνουν με ανθρώπους που γίνονται Σύντροφοί μας ή
χρόνιο πρόβλημά μας; Πως να επιλέγουμε Σύντροφο για μια ερωτική σχέση; Με ποια κριτήρια; Τι είναι η Καρμική Σχέση; Γιατί με κάποιους νιώθουμε ψυχικά «συγγενείς»; Πως να
επιλέγουμε φίλους; Με ποιους ανθρώπους ταιριάζει να μοιραζόμαστε την παρέα μας και τις
δραστηριότητές μας; Πως να επιλέξουμε συνεργάτη σε μια εργασία ή σε έναν επαγγελματικό
χώρο; Σε αυτό το απαραίτητο για όλους σεμινάριο θα εκπαιδευτούμε στην τέχνη της επιλογής
Συντρόφων Ψυχής, ανθρώπων με τους οποίους θα ζήσουμε, θα μοιραστούμε εμπειρίες, θα
συνεργαστούμε, θα εξελιχθούμε!

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020
Ώρες: 10:00 π.μ. - 14:30 μ.μ. και 16:00 - 20:00 μ.μ.
(Με δύο δεκάλεπτα διαλλείματα και μεσημεριανή ανάπαυλα για φαγητό και ξεκούραση)

Με τον

Γιάννη Ανδριανάτο

- Εκπαιδευτή Ρητορικής-Διαλεκτικής

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
◆ Οι

συμπαντικές «συγγένειες». Πότε δύο καταστάσεις στο σύμπαν θεωρούνται σύντροφοι.
Τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει με τους άλλους; Τι είναι η ψυχική συγχρονικότητα.
◆ Ποια στοιχεία έχει ένας Σύντροφος Ψυχής; Πως
τα διακρίνουμε; Τι κοινά και τι διαφορές έχουμε;
◆ Καρμική Σχέση. Τι κάνει μια σχέση καρμική,
δηλαδή να έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Γιατί μας
ασκεί μαγνητισμό μια τέτοια σχέση, ξεπερνώντας τη «λογική»;
◆ Σήματα στον εγκέφαλο και στο σώμα για να
αναγνωρίσουμε μια Καρμική Σχέση.
◆ Πως επιλέγουμε ερωτικό σύντροφο. Τι μας έλκει
και τι μας απωθεί. Το Γιν-Γιάνγκ των συναι-

σθηματικών σχέσεων. Πως ολοκληρωνόμαστε σε
μια σχέση; Πως να συντηρούμε μια ερωτική
σχέση. Πως να χωρίζουμε όταν χρειαστεί.
◆ Πως να επιλέγουμε φίλους Τι στοιχεία έχει ένας

φίλος-ψυχής; Γιατί στη φιλία υπάρχει πολύ αυταπάτη. Γιατί άλλα περιμένουμε κι άλλα συμβαίνουν.
◆ Πως

να επιλέγουμε συνεργάτες, συνεταίρους ή
προσωπικό στον επαγγελματικό τομέα. Ποια
κριτήρια πρέπει να έχουμε για να πετύχει η συνεργασία.

◆ Ανοίγοντας

τα ψυχικά φτερά μας σε νέες σχέσεις. Δοκιμάζοντας άγνωστε περιοχές βιωμάτων και γνωρίζοντας καλύτερα μέσα από
τους άλλους τον εαυτό μας.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Κόστος συμμετοχής 75 €
(για όσους μαθητές παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα στο Ρητορικό Κύκλο 60 €)
ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 25 , 2ος όροφος, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
Τηλ.: 210 80 42 042 * 210 88 14 952 * 6977 07 13 48

e-mail: giannisandrianatos@hotmail.com * www.ritorikoskyklos.gr

