Унікальний Владо Іліч в Києві
14-15-16 листопада 2014
Семінар з сімейних впорядкувань «ЛЮБОВ І МАЙБУТНЄ»
Для тих, хто шукає внутрішньої гармонії, хоче поліпшити фізичне і духовне
здоров'я, усвідомити своє коріння і позбутися страхів, депресії, смутку, провини і
гніву, вирішити конфлікти, прояснити особисті та ділові питання, знайти своє
місце в житті і багато іншого.
Семінар проводитиме Владо Іліч (Vlado Ilic http://www.orderoflove.com) - найближчий
послідовник Берта Хеллінгера, професор, психолог-консультант, викладач p системних впорядкувань, директор
Інституту Комунікативності, тренер з міжкультурної комунікації, супервізор, тренер карате, медіатор. Засновник і
керівник навчального інституту по комунікації в Гаймерсхайме (Німеччина), голова Товариства системних впорядкувань в Сербії.
Владо живе в Німеччині, одружений, батько 5 дітей. Навчався в Белграді і в Німеччині. Практикує метод Сімейних
Системних Впорядкувань (Порядки Любові) більш ніж 15 років у різних країнах світу: Канада, США, Німеччина, Австрія, Італія, Сербія, Чорногорія, Македонія, Хорватія, Болгарія, Україна, Росія ...
Владо Іліч - один з кращих фахівців з:
- Партнерських відносин,
- Сімейних проблем,
- Сім'ям з дітьми з попередніх шлюбів,
- Консультування підлітків,
- Роботі з симптомами хвороб,
- Інтегративної медицини та психосоматики,
- Подоланні травми, зокрема військової травми,
- Успіху в професії,
- Системному консультування підприємств.
"Після 20 років роботи з людьми я виявив цілющу силу Руху Любові. Це найбільш ефективна робота, і в той же
час, найбільш складна. Слідуючи за Силою Духа, моя душа наповнюється найглибшою повагою, скромністю,
вдячністю і любов'ю. Я особливо люблю працювати з дітьми. Вони несвідомо беруть на себе відповідальність
своїх батьків - через любов. Це заплутує динаміку сім'ї, і виражається в різних поведінкових розладах у дітей,
захворюваннях, алергіях або частих травмах. Батьки можуть відновити порядки в сім'ї, навіть якщо їхні діти
не присутні на семінарі».
На цьому семінарі буде знайдено рішення щодо запиту кожного учасника. Беручи участь в семінарі, ви
відкриєте для себе нові якості життя та перспективи.
Початок семінару в п'ятницю 14 листопада о 10.00; Субота з 10.00 до 18.00;
Неділя з 10.00 до 18.00.
У п'ятницю, 14 листопада, з 18.00 до 20.00 -лекція для всіх бажаючих. Вхід-50 грн
Вартість участі:
170 євро-до 15 вересня,
200 євро - після 15 вересня.
Реєстрація:
Ірина: +38 (095) 403-96-77, Skype: irinyshakio
Тетяна: +38 (093) -193-63-34, +38 (050) -986-34-89, скайп - vombatysia,
razvitiye.resurs@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1449984105241341/1460981157474969/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity

