ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΛ ΛΩΝ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΔΥΟ ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΟΙ ΘΕΟΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ
Η ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΡΣΗ, Η ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΑΣΗ.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΑΣ;

Η Ζωή εμφανίζεται και εξελίσσεται μέσα από Δίπολα. Για την ψυχή μας, το κυριότερο
Δίπολο είναι τα δύο αδέλφια: Ο Απόλλων και ο Διόνυσος, τάξη και η έξαρση, η λογική
και η τρέλα, η ηρεμία και η έκσταση, ο έλεγχος και το άφημα. Η σκέψη και ο χορός.
Μέσα μας είναι το πεδίο μάχης. Όσο δεν ομονοούν οι δύο θεοί μέσα μας θα είμαστε
ανικανοποίητοι και ανήσυχοι. Σε αυτό το ξεχωριστό Σεμινάριο θα δούμε, θεωρητικά και
πρακτικά, τα σύμβολα των δύο Αρχετύπων, τις αποτυπώσεις στη συμπεριφορά μας, τον
παραλογισμό της μονομέρειας (μόνο ένας θεός), την θεραπευτική συγκατοίκηση των δύο
θεών μέσα μας. Μια βαθιά, βιωματική εμπειρία που θα μας συναρπάσει.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 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






Οι Αρχετυπικές αντιθέσεις που κρατούν σε ισορροπία το Σύμπαν. Η αέναη πάλη που γίνεται αγκάλιασμα.
Ο Απόλλων και τα Σύμβολά του. Οι κώδικες Ψυχής
για να συντονιστούμε με τον Απόλλωνα.
Ο Διόνυσος και τα Σύμβολά του. Οι κώδικες Ψυχής
για να συντονιστούμε με τον Διόνυσο.

Μύθοι για τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο που αφυπνίζουν την Αυτεπίγνωσή μας. Αυτοέλεγχος και Ενθουσιασμός.
 Συνταίριασμα των αντιθέτων. Μόνο η ένωση των δύο


δυνάμεων θεραπεύει την ανησυχία της Ψυχής. Η εργασία μέσα του θεού Πάνα. Πως τα Όρια δίνουν αξία στα
πράγματα.
 Η Αυτοθεραπεία μέσω του Απόλλωνα και του Διονύσου.
Θεραπευτικές εφαρμογές των δύο θεών. Η αταραξία και
η έκσταση.
 Ο Απόλλων και ο Διόνυσος στις ερωτικές σχέσεις και
στην εργασία. Πώς εναρμονίζουμε τις δυσκολίες και
κυλά η ζωή αβίαστα.
 Ο Απόλλων και ο Διόνυσος στην συμπεριφορά μας. Λυτρώνοντας καταπιεσμένες πλευρές μας. Εφαρμογές-ασκήσεις στους δύο θεούς.
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ΚΥΚΛΟΣ

Τηλ.: 210 80 42 042  6977 07 13 48
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