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                  Untitled document              

  Практическа среща семинар
  
  

 

  Как да се освободим от вредните  навици и да
подобрим живота си
  

 

  

 

  Синтез от най-новите методи за работа и ключ към
съвършено здраве, положително мислене и успехи във всяко
начинание
    
    1. 

  
    1. Анализ на собственото ни състояние в момента  
    2. Подобряване на отношенията с партньора и с хората около нас  
    3. Успешна стратегия за подобряване на финансовото ни състояние и за намиране
най-благоприятни условия в нашия живот.   
    4. Как да подобрим здравето, самочувствието си и как да активираме вътрешната си
сила. Лична прогноза за 2013г. за всеки участник.  
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  Културно-просветен Център „НАЧАЛО” – гр. Варна
  

Йордан Йорданов - Председател на Център „НАЧАЛО”. Завършил обществени науки,
лектор и общественик със задълбочени теоретични и практични духовно-научни
познания в основните направления. Собствена Астрологична система от най-новите
познания в епохата на Водолея.  

  

Ани Василева, изучавала мениджмънт и маркетинг, дългогодишен консултант:
бизнес-въпроси, лични и семейни отношения. Занимава се с френология, нумерология,
парапсихология и личностно израстване на индивида. Организира форуми и спектакли
по изкуствата – поезия, свободен танц, изобразително изкуство и други.

  

Такса за участие – 35.00 лв.

  

За информация: Център „НАЧАЛО” 

  

 0884/ 155 177 

  

www.centar-nachalo.com 

  

 email: centar_nachalo@abv.bg 

  

ОЦ „Психея”

  

www.psychea.dir.bg
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Семинарът се провежда на 16.12.2012г. от 10.00ч. до 13.30 

  

адрес: София, Център „Идея Вита”, кв. Бели брези”, ул. „Лерин” № 64

  

Семинарът включва въведение в програмата за работа, изчистване на отрицателни
енергии и емоции от миналото, тест-карта за състоянието на участниците, групов и
индивидуален анализ под формата на игра, индивидуален подход към всеки участник за
приемане на правилните методи и нови модели носещи жизненост, щастие,
благоденствие и удовлетворение от живота. Срещите и комуникацията с участниците
протичат по забавен и изключително приятен начин. След семинара, вие ще отворите
нови врати и ще имате нови възможности в личен, професионален и творчески аспект. В
семинара могат да се включат хора на всякаква възраст, които чрез придобиване на
повече увереност в себе си ще преоткрият талантите и дарбите си. Ще се освободят от
губещите си навици и ще постигнат мечтите си.
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