Семинарът “Миротворци” дава практически духовни наставления

не само за

възстановяване на нарушени взаимоотношения, но и поддържането на добри
взаимоотношения въз основа на Библията. Женени двойки, родители, сгодени двойки,
служители и началници, бизнес партньори, братя и сестри ... всички ще си тръгнат от
семинара с ценни практически знания.

ЛЕКТОРИ

Брайс Томас е адвокат от Северна Каролина, САЩ. Г-н Томас е известен със своите
способности в съдебната зала, но неговата страст е да помага на хората да открият
силата на Исус Христос в техните взаимоотношения.
Брайс Томас е роден на 11 декември 1947 година в град Шарлота в Северна
Каролина, САЩ. Женен е за Нанси и има три деца. Завършва образованието си в
Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, където първо завършва бакалавърска
степен по хуманитарни науки, а след това взима докторска степен по право. Веднага
след дипломирането си през 1974 година започва адвокатската си практика, която
продължава и до днес.
През 1999 година е

сертифициран

за Медиатор/Арбитър от

служение

“Миротворци” в град Билингс, Монтана, а от юли 2001 става Ментор. Изнасял е
множество семинари на тема “Миротворец” , включително и за напреднали, в САЩ,
Канада, Нигерия, Индия и Украйна.
Лъчезар Попов завършва Право в Софийския университет през 1978 година и работи
като правен консултант за няколко държавни предприятия. След падането на
комунистическия режим през 1989 година той започва да работи в частния сектор.
Получава лиценз от Софийската адвокатска колегия през 1992. През 1994 става
българският

представител

за

Международни

адвокати

(Advocates

International),

стартирайки Институт за принципите на правото (ИПП). Основните сфери на дейност на
ИПП са прилагането на принципите на правото, справедливост, религиозни свободи,
човешки права, медиация и помирение и професионална етика.
През 2005-2006 той завършва обучение и покрива стандартите за медиатор в
Национален център за разрешаване на конфликти (National Conflict Resolution Center) в
Сан Диего, щата Калифорния, САЩ. През 2007 година получава лиценз за медиатор от
Министерствоно на правосъдието в България.
През периода от 2001 до 2007 Лъчезар Попов покрива няколко нива за
напреднали по Миротворство и започва да преподава миротворство в България.

