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Η Πειθώ στην καθημερινή επικοινωνία
Το ιδανικό τμήμα για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο. Το ταχύρυθμο τμήμα
συμπυκνώνει την Ρητορική και διαλεκτική ύλη χωρίς να στερεί όλες τις
αναγκαίες γνώσεις και ασκήσεις που γίνονται στο ετήσιο τμήμα. Μια επέν-
δυση στον εαυτό μας στη δύσκολη χρονική συγκυρία που ζούμε.

Η Ρητορική - διαλεκτική είναι η ζωντανή επικοινωνία στις καθημερινές
σχέσεις, στο επάγγελμα, στην οικογένεια με σκοπό ν’ αλληλεπιδράσουμε
σωστότερα, αποτελεσματικότερα και πιο ευχάριστα. Είναι μια Τέχνη απα-
ραίτητη σε κάθε επαγγελματία (καθηγητές, δικηγόρους, πωλητές, στελέχη
επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, ηθοποιούς, πολιτικούς, θεραπευτές κ.λπ.)
για κάθε συναισθηματικό, οικογενειακό πρόβλημα επικοινωνίας, για κάθε
σκεπτόμενο και ανήσυχο άνθρωπο που θέλει να βελτιώσει την επικοινωνία
του με τους άλλους και τον εαυτό του. διδάσκονται (Θεωρία και πρακτική)
η γλώσσα του σώματος, δομή της ομιλίας, αυτοπεποίθηση, πειθώ, επιχει-
ρηματολογία, φυσιογνωμική, ξεπέρασμα του τρακ, συνεντεύξεις σε ραδιό-
φωνο, TV, διευθέτηση διαφορών, εξομάλυνση συγκρούσεων.

Με τον Γιάννη Ανδριανάτο - Εκπαιδευτή του Ρητορικού Κύκλου

δίνεται Βεβαίωση Σπουδών

Ελεύθερη είσοδος σε συναντήσεις γνωριμίας

Έναρξη πέμπτη 5 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.,

και κάθε πέμπτη στις 5:30 μ.μ.
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ΙδΡΥΤΗΣ-ΕΚπαΙδΕΥΤΗΣ: Γιάννης Ανδριανάτος

Σεμινάριο: Ρητορικής - διαλεκτικής
Η πειθώ στην καθημερινή επικοινωνία

Μια νέα μοναδική στην Ελλάδα μέθοδος πάνω στην πιο αρχαία και πολύτι-
μη Τέχνη, τη Ρητορική-διαλεκτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγ-
χρονου ανθρώπου. Μια ένωση αυτογνωσίας και εϕαρμοσμένης γνώσης.

Μια τ έ χ ν η  α π α ρ α ίτ η τ η για κάθε επαγγελματία (καθηγητές, δικη-
γόρους, πωλητές, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράϕους, ηθοποιούς, πολιτικούς,
θεραπευτές κ.λπ.), για κάθε διαπροσωπική σχέση (συναισθηματική, οικογενεια-
κή, ϕιλική, συνεργασίας), για κάθε σκεπτόμενο και ανήσυχο άνθρωπο που θέ-
λει να βελτιώσει την επικοινωνία του με τους άλλους και με τον εαυτό του.

δ ι δ ά σ κ ο ν τ α ι (θεωρία και πρακτική): Η γλώσσα του σώματος, δομή
της ομιλίας, αυτοπεποίθηση, πειθώ, επιχειρηματολογία, ϕυσιογνωμική, ξε-
πέρασμα του τρακ, συνεντεύξεις σε ραδιόϕωνο-TV, διευθέτηση διαϕορών, εξο-
μάλυνση συγκρούσεων. δίνετα ι  Βεβαίωση Σπουδών.

Ελεύθερη είσοδος σε συναντήσεις γνωριμίας

Κάθε δευτέρα στις 7.30 μ.μ. ή κάθε Τετάρτη στις 5.30 μ.μ.

Συμβουλευτική Φιλοσοϕία
Ατομικές Συνεδρίες

Η παλαιότερη και ταυτόχρονα η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης του ψυχισμού
και αντιμετώπισης προβλημάτων (επαγγελματικών, συναισθηματικών, υπαρ-
ξιακών), ασθενειών, απροόπτων κ.λπ., χρησιμοποιώντας τα καλύτερα στοιχεία
από όλη την Αρχαία Φιλοσοϕία (ανατολική και δυτική) και τη Σύγχρονη
Ψυχολογία και Συμβουλευτική, σαν Ενέργεια δράσης και Εξέλιξης.

Μια διαλεκτική διερεύνηση, μια κοινή –μαζί με τον σύμβουλο– Αναζή-
τηση των Αιτίων και των καλύτερων Επιλογών Δράσης. Μια πρακτική Εϕαρ-
μογή της Φιλοσοϕίας στη ζωή μας

α κ ό μ α: Συναντήσεις ατομικών μαθημάτων στη Ρητορική-διαλεκτική,
την Κυβερνητική και την Εσωτερική Άθληση (χαλάρωση, διαλογισμός).

Σ ε μ ι ν ά ρ ι α: Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας σε εταιρείες, Οργανι-
σμούς, ΜΜΕ, πολιτικούς κ.λπ.


