KDO JE BARBARA MODLIC


Motivatorka, iskalka duhovnih resnic, terapevtka in
raziskovalka človeške notranjosti



Svojo pot je začela v družinskem podjetju, kjer si je
nabirala prve podjetniške izkušnje



Se spoznavala z delom z ljudmi in na delovnem mestu.
Kasneje je nadaljevala svojo poklicno pot v državni
upravi, ter pridobivala nove, drugačne izkušnje, vezane
na organizacijo dela



V iskanju sebe je nadaljevala s študijem
TRANSPERSONALNE PSIHOLOGIJE, na Akademiji TCT®, se
učila energijskih tehnik Zdravljenja s ponovno
povezavo- The reconnection®, tehnikami meditacije,
angelske terapije in se spoznavala z drugimi oblikami
dela na sebi



Zadnje izpopolnjevanje je bil študij ŠTUDIJ HIPNOZE, kjer
je tudi pridobila certifikat ameriške šole hipnoze O.H.T.C.
Med izobraževanji je začela s svojo samostojno
podjetniško potjo, kjer je delila svoje znanje in
pridobivala izkušnje s svetovanji, mentorstvom,
ustvarjala programe in meditacije za doseganje ciljev,
odpravo čustvenih, mentalnih in energijskih blokad.

PODROČJE DELA


ANTISTRESNE MEDITACIJE ZA PODJETJA



INDIVIDUALNE MEDITACIJE



HIPNOZA



ANGELSKA TERAPIJA



TERAPIJA ATINAS (ki je kombinacija

pogovora, hipnoze, energijskega zdravljenja in
Theta healinga)

PODROČJA NA KATERIH VAM LAHKO
DOLOČENA TERAPIJA POMAGA:


Stres (lažje premagovanje stresnih situacij)



Lažje spopadanje s spremembami



Težave pri odnosih



Strahovi



Odvisnosti (opuščanje slabih navad)



Lažje doseganje ciljev



Trema, boljša koncentracija



Čustveno in psihično okrevanje po splavu



Priprava na nosečnost in rojstvo



Celostni preobrazbi (boljša samopodoba)

ČAS ZASE
Antistresni CD in USB ključ- na katera sta posneti dve vodeni meditaciji



Čas zase – globoka sprostitev (22:41 min)



Čas zase – minutka (08:33min)



CD - Čas zase

USB ključ – Čas zase



Redna cena: 12 Eur

Redna cena: 20 Eur



Cena 10 Eur (ob naročilu 10 kom)

Cena 17 Eur (ob naročilu 10 kom)

ANTISTRESNI CD ali USB KLJUČ
ČAS ZASE
ANTISTRESNI CD in USB ključ- Čas zase STA ZASNOVANA TAKO DA :


Poslušalcu nudita globoko sprostitev tako na telesnem kot psihičnem nivoju



Pomaga na način, da nudi sprostitev od stresa



Nudi podporo, da poslušalec opravlja naloge bolj kvalitetno



Je bolj spočit, vitalen, naravnan produktivno in reagira premišljeno , umirjeno.

Z naročilom CD ali USB ključa lahko predstavite svoje podjetje kot napredno
razvojno naravnano, z občutkom za ljudi ter učinkovito pri varnosti in zdravju
pri delu.
P.S. MOŽNOSTI ZA PODJETJA


Na prvi strani CD-ja možen logotip vašega podjetja z naslovom ČAS ZASE



Enaka možnost tudi na USB ključu, s tem, da je logotip vgraviran na USB



Možnost priprave v angleškem jeziku.

INFORMACIJE IN NAROČILA:

ATINAS, SVETOVANJE, USPOSABLJANJE IN TERAPIJE

Barbara Modlic s.p.

Kamnikarjeva ulica 3, Lavrica, 1291 Škofljica

Posluje ob vikendih na Ptujskem koncu v prostorih
MODMED d.o.o.
Zagojiči 7
2272 Gorišnica
Tel: 041-626-350 Barbara
E-pošta: barbara.modlic@gmail.com
FB: www.facebook.com/atinas.barbara/

