
Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΡΘΩΠΙ-ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΡΘΩΠΙ-

ΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.ΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.

Κάθε δράση μας, κάθε προσπάθειά μας συνδέεται με τον ευρύτερο Κόσμο που μας φιλοξενεί! Κάθε δράση μας, κάθε προσπάθειά μας συνδέεται με τον ευρύτερο Κόσμο που μας φιλοξενεί! 
Καμία επιμέρους επιτυχία δεν μπορεί να πραγματωθεί (εργασιακή, ερωτική, στην υγεία μας, Καμία επιμέρους επιτυχία δεν μπορεί να πραγματωθεί (εργασιακή, ερωτική, στην υγεία μας, 
στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τη φύση) χωρίς η δράση μας να εναρμονίζεται με στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τη φύση) χωρίς η δράση μας να εναρμονίζεται με 
τους Νόμους, τους Αρχέγονους Κανόνες της ίδιας της Ζωής. Του Μεγάκοσμου, στον οποίο τους Νόμους, τους Αρχέγονους Κανόνες της ίδιας της Ζωής. Του Μεγάκοσμου, στον οποίο 
χρειάζεται να προσαρμοστούμε και να συνεργαστούμε. Ποιοι είναι λοιπόν οι Νόμοι της Ζωής; χρειάζεται να προσαρμοστούμε και να συνεργαστούμε. Ποιοι είναι λοιπόν οι Νόμοι της Ζωής; 
Η γνώση τους και η γνωριμία μαζί τους θα κάνει κάθε πράξη μας να συνεργάζεται μαζί Η γνώση τους και η γνωριμία μαζί τους θα κάνει κάθε πράξη μας να συνεργάζεται μαζί 
τους και να επιτυγχάνουμε πιο φυσικά, πιο αβίαστα, πιο απολαυστικά. Σε αυτό το ξεχωριστό τους και να επιτυγχάνουμε πιο φυσικά, πιο αβίαστα, πιο απολαυστικά. Σε αυτό το ξεχωριστό 
Σεμινάριο θα μάθουμε και θα ασκηθούμε στους Νόμους τους διαχρονικούς της Ζωής, όπου η Σεμινάριο θα μάθουμε και θα ασκηθούμε στους Νόμους τους διαχρονικούς της Ζωής, όπου η 
άγνοια τους φέρνει αποτυχία όσο κι αν προσπαθούμε. Πώς η ατομικότητά μας συμπλέει με άγνοια τους φέρνει αποτυχία όσο κι αν προσπαθούμε. Πώς η ατομικότητά μας συμπλέει με 
την κοσμική Σοφία!την κοσμική Σοφία!

Κυριακή 14 Μαΐου 2023
10:30 π.μ.-14:30 μ.μ. και 15:30-18:30 μ.μ.

(Με διαλείμματα για φαγητό, καφέ, ξεκούραση)

Με τον Γιάννη Ανδριανάτο - Εκπαιδευτή Ρητορικής-Διαλεκτικής

Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο

Για δια ζώσης και μέσω zoom 
(απαραίτητη η σύνδεση με το zoom του Ρητορικού Κύκλου)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

	Τι είναι οι Νόμοι της Ζωής; Ποιοι είναι οι κανόνες 
πέρα από το χώρο και το χρόνο που ισχύουν πα-
ντού;

	Ποια είναι τα εμπόδια, οι παραλείψεις, τα λάθη που 
μας εμποδίζουν να πετύχουμε; Πώς η επιτυχία να γί-
νει συνήθεια;

	Πώς να έχουμε εμπιστοσύνη στο κοσμικό σχέδιο; Η 
αρχιτεκτονική του σχεδίου μέσα μας. Η διαφορά ονεί-
ρου και ενόρασης. 

	Ποιοι είναι οι κορυφαίοι Νόμοι της Ζωής; Πώς να 
αναγνωρίζουμε τον κάθε Νόμο μέσα σε κάθε πράξη; 
Πώς να ασκούμαστε και να εφαρμόζουμε κάθε Νόμο;

	Οι Νόμοι μέσα μας και οι Νόμοι στο περιβάλλον. 
Πώς να εφαρμόζουμε τους Νόμους σε ανθρώπους που 
δεν τους γνωρίζουν; 

Ρ Η Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ   Κ Υ Κ Λ Ο Σ
Τηλ.: 210 80 42 042 	6977 07 13 48

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

	Οι Νόμοι της Ζωής στην εργασία μας. Πώς να επιτυγ-
χάνουμε χωρίς συγκρούσεις; Πώς να συναντήσουμε την 
αφθονία χωρίς προσκόλληση;  

	Οι Νόμοι της Ζωής στον Έρωτα και στις ανθρώπι-
νες σχέσεις. Πώς να έλξουμε τους κατάλληλους ανθρώ-
πους; Πώς να επιτυγχάνουμε χωρίς υστεροβουλία, βία 
και χειρισμούς; Γιατί οι Νόμοι δίνουν πάντα αποτέλε-
σμα; 

	Οι Νόμοι της Ζωής στην Θεραπεία. Πώς να απολαμ-
βάνουμε την Υγεία συνεργαζόμενοι με τον Σύμπαν; Πώς 
η Ζωή δεν μπορεί να βλάψει τον Εαυτό της; Πώς η 
Γνώση των Νόμων θεραπεύει;

	Εφαρμογές, παραδείγματα, ασκήσεις.


