ΕΣ ΩΤΕΡΙΚΗ

αΘΛΗΣ Η

Τάι-Τσι
Σωματική άσκηση και εσωτερική γαλήνη
Το Τάι-Τσι είναι η πιο διαδεδομένη στη δύση αρχαία εναλλακτική μέθοδος.
Εξισορροπεί το Σώμα, την Ε ν έ ρ γ ε ι α (Τ σ ι) και το Νου, προσϕέροντας
ψυχική γαλήνη, σωματική ευεξία, ενίσχυση ανοσοποιητικού, αυτοπεποίθηση και μια άσκηση βοηθό για όλη μας τη ζωή, που εξελίσσεται συνεχώς
μαζί μας. Οι ασκήσεις δεν έχουν αντενδείξεις, δεν παίζει ρόλο η ηλικία σας
ή αν έχετε ξαναγυμναστεί.
δ ι δ ά σ κ ο ν τ α ι: ασκήσεις αναπνοών, Τσι-Κονγκ (ασκήσεις αϕύπνισης
του Τσι), ασκήσεις σε ζευγάρια και η Μικρή Φόρμα (σύστημα Γιάνγκ). Σε
προχωρημένα τμήματα διδάσκεται η Μεγάλη και η Μεσαία Φόρμα, το Σπαθί
του Τάι-Τσι, Μπο κ.λπ.
Ελεύθερη είσοδος σε συναντήσεις γνωριμίας.
Κάθε πέμπτη στις 6.00 μ.μ.

διαλογισμός ΖΕΝ
Στο τμήμα διαλογισμού θα ασκηθούμε σε διάϕορες μορϕές διαλογισμού, εξερευνώντας τη βαθύτερη ουσία μας. παίρνουμε ενέργεια Ζώντας το Τώρα!
Ένα μέρος της εκπαίδευσης είναι αϕιερωμένο ειδικότερα στο ΖΕΝ, την αρχαία τεχνική Σιωπής του Νου. ακόμα, θα χρησιμοποιήσουμε ϕράσεις ΚΟαΝ του
ΖΕΝ, τα Απρόσμενα Δρώμενα, την Επαϕή με το Χιούμορ και το Παιδί μέσα μας,
ενώ θα γίνουν και εϕαρμογές του ΖΕΝ σε καθημερινά θέματα των σπουδαστών.
Ελεύθερη είσοδος σε συναντήσεις γνωριμίας
Κάθε Τρίτη στις 9.00 μ.μ.
Μ α ΘΗ Μ αΤα - Σ Υ Ν Ε δ Ρ Ι Ε Σ Μ Ε Τ Η Λ Ε δ Ι α Σ Κ Ε ΨΗ

Με τον Γιάννη Ανδριανάτο
Με σύνδεση με το πρόγραμμα Skype μπορεί κάποιος να συνδεθεί για συνεδρία σε οποιοδήποτε μάθημα θέλει (Ρητορική, Συμβουλευτική Φιλοσοϕία,
Ζεν, Μέντωρ ή συζήτηση για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει) και απ’ όπου
θέλει (αθήνα, επαρχία, εξωτερικό). Ένας σύγχρονος τρόπος επαϕής και μαθητείας ειδικά για κατοίκους επαρχίας ή ενδιαϕερόμενους στην αθήνα με δύσκολα ωράρια. Οι συνεδρίες κλείνονται μετά από τηλεϕωνική επικοινωνία με
τον Γιάννη ανδριανάτο. Ένα ακόμη άνοιγμα του Ρητορικού Κύκλου σε μια
εποχή δυσκολιών να μπορούμε να συνεισϕέρουμε άμεσα και γρήγορα στις
σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες.

