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Міжнародний інститут розвитку інтелекту – це організація, діяльність якої спрямована на становлення
особистості та розвиток інтелекту, налаштовуючи на здорове мислення заради щасливого життя в суспільстві.
Організація здійснює систематичне керівництво просвітницькими форумами та освітніми програмами для
фахівців у різних країнах, проводить лекції з розвитку інтелекту (далі MIND-лекції) та консультаційні програми у
школах, військових базах, державних установах, промислових підприємствах, тюрмах та ін., з метою виховання
лекторів з розвитку інтелекту.
Окрім підписання меморандумів про взаємопідтримку з навчальними закладами в усьому світі, IMEI підтримує
заснування в університетах Кафедр з розвитку інтелекту, які покликані поширювати здоровий спосіб мислення
шляхом обміну студентами та активної товариської діяльності.
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ПРИВІТАННЯ

Якщо ви хочете змін у житті,
не намагайтеся докладати зусилля
Найголовнішою передумовою здорового суспільства є наявність
правильного способу мислення у його членів. Цей спосіб мислення
не видно одразу, але він схожий на план будівництва. Як форма і
структура будівлі закладена в проекті, так і життя йде відповідно
до способу мислення людини. Якщо ви хочете змін у житті, не
намагайтеся докладати для цього зусилля, а найперше і
найголовніше – зверніть своє серце туди, де б ви хотіли змін. Коли
ви спершу змінюєте своє відношення до певної ситуації, ваше
життя і обставини також змінюються. Часто люди живуть в
постійних і марних зусиллях змінити себе, вони переростають в
нав’язливу ідею, від якої люди не в змозі звільнитись, тому що не
знають законів життя нашої душі. Міжнародний Інститут розвитку
інтелекту показує, як насправді влаштована наша душа, виховує та
прищеплює здорове мислення, що приносить справжні зміни в
житті. Таким чином, наш Інститут завжди намагається допомогти
людям жити щасливим життям, долаючи проблеми й лікуючи хворе
суспільство шляхом виховання міцного характеру й правильного
способу мислення.
Міжнародний інститут розвитку інтелекту

Ректор Дже Хонг Кім
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Місія та мета Міжнародного інституту
розвитку інтелекту – створити щасливе
суспільство, шляхом привиття ясного
та здорового мислення
Наше суспільство, яке стрімко розвивається відповідно до
економічного зросту, зазвичай ставить на меті збільшення та
накопичення матеріальних цінностей. Більша увага спрямована на
кількісний ріст, заради якого готові на все, забуваючи про якість. Як
наслідок, бачимо соціальний занепад - багато людей страждають
психічно. Настав час згадати про цінності нашого життя. Час знову
поставити собі запитання, якою має бути шкільна освіта,
підприємницький дух, родина та соціум. MIND – це пошук
відповідей на такі питання. MIND-освіта – це освіта, яка змінює
мислення. Сьогодення вимагає, аби справжня освіта була такою,
яка змінює мислення від негативного сприйняття реальності до
позитивного, від страждання до надії, та від ізоляції до об'єднання.
Але ми сповнені надії, що зможемо улаштувати шкільну освіту
шляхом прийняття Закону про освіту та вдосконалення особистості,
перш ніж суспільство зайде у глухий кут. Місія та мета нашого
Міжнародного інституту розвитку особистості – це створення
щасливого суспільства, шляхом виховання ясного і здорового
способу мислення. Ми з нетерпінням чекаємо, коли таке
суспільство настане.

Міжнародний інститут розвитку інтелекту, доктор Мюнг Гю Лі
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ПРО IMEI

У 1995 році відбулася зустріч, під час якої учасники вирішили
прокласти шлях до щастя та становлення здорового світогляду
серед молоді. Поширюючи досвід проведення постійних курсів
виховання характеру для корейської молоді, в липні 2012 року
Міністри молоді з 20 країн світу зібрались в рамках Світового
форуму Міністрів у справах молоді, відчувши нагальну потребу в
розширенні сфери знань, що пропонується сучасною громадською
освітою. Таким чином, була підписана спілна декларація, що
передбачала поглиблення характеру освіти. Роком пізніше, у 2013 р.,
був офіційно заснований «Міжнародний інститут розвитку інтелекту»
покликаний втілити цю мрію у життя. Цей інститут, що є першим у
світі навчальним закладом, який виховує особистість з міцним
характером та здоровим способом мислення, відкриває майбутнє
людства та допомагає молоді знайти справжні цінності та поставити
правильні життєві цілі. Ми впроваджуємо дисципліну з виховання
здорового способу мислення в школах, військових закладах, на
підприємствах і т. і. Також запити на проведення подібних лекцій
надходять з-за кордону, таким чином, ми здійснюємо MIND-освіту в
глобальних маштабах і вона набуває все більшої популярнотсі.

ПРОГРАМИ
Передовий світовий досвід
з розвитку інтелекту
Розвиток інтелекту для
потреб молоді
Програми
(Recreation, Mind healing camp)

Найбільший зарубіжний
освітній досвід
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ОСНОВА IMEI

ВПРОВАДЖЕННЯ ЩАСЛИВОГО
СУСПІЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРАВИЛЬНОГО Й ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
МИСЛЕННЯ ТА ТВЕРДОЇ ЖИТТЄВОЇ

САМОДИСЦИПЛІНА

ДУХ ЗМІН
та ВИКЛИКУ

Тверда життєва позиція робить
нас здатними долати щоденні
труднощі

Самодисципліна є однією з
найважливіших складових для
досягнення успіху

Руйнування стандартів,
набуття нового мислення та
нових поглядів є початком

Ми здійснюємо освіту в сфері
становлення особистості, щоб
зробити сильними слабкодухих, бо
саме це є причиною суїциду,
страждань, наркотиків, розлучень
та ін.; ми ж допомагаємо людям
стати повноцінними членами
суспільства

Здатність до самоконтролю є
прекрасним запобіжником, що
тримає молодь в рамках
нормального життя. Ніхто не може
задовольнити всі свої бажання. Ми
пояснюємо важливість
самоконтролю, щоб люди могли
жити щасливим життям і розумно
використовувати свої молоді роки.
Це виховує у студентів
самодисципліну, яка дає
можливість досягати поставлених
цілей. Саме такі люди стають
лідерами в суспільстві

якісних змін у житті

ТВЕРДА ЖИТТЄВА
ПОЗИЦІЯ

ОПИСАННЯ

Коли душі людей перетікають,
тоді між ними руйнується стіна і
вони стають щасливі.
MIND-лекції прискорюють процес
культурного та морального
зростання молоді

В гонитві за матеріальними благами, сучасне суспільство недооцінює
важливість здорового способу мислення. Тому психологічні та
соціальні проблеми, такі як підвищення рівня розлучень та самогубств,
пристрасть до азартних ігор та знущань стають дедалі поширенішими
в наші дні. Через MIND-лекції Міжнародний інститут розвитку
інтелекту відкриває внутрішній світ та виховує здорове мислення, яке
дає можливість кожній людині стати успішною та щасливою.

MIND
ОСВІТА

ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ
МИСЛЕННЯ

ЩАСЛИВЕ
ЖИТТЯ
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ІСТОРІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ІМЕІ

1995-2012

ШЛЯХ ЯКИЙ ДО ЦЬОГО
ПРОЙШОВ ІМЕІ СЛУГУВАТИМЕ
ЗРАЗКОМ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ

2013

MIND-лекції для молоді у понад 50 країнах світу.

Березень
Квітень

Травень

Червень
Липень

Вересень

Жовтень

Проведено Лекцію з розвитку інтелекту у «Брейн-леб», Сонгдо
Конвенсія, Інчон (Південна Корея).
Лекція з розвитку інтелекту для батьків у Інчоні
Перша лекція з розвитку інтелекту у спорткомплексі «Андрес»,
Філіппіни
Лекція з розвитку інтелекту для учениць старшої школи Муніл для
дівчат
Спеціальна лекція «Кращий вибір курсу і самовдосконалення» у
старшій школі Юнсу для дівчат
Лекція з розвитку інтелекту у YМСА, Гонконг
Лекція з розвитку інтелекту на 3-ому Форумі міністрів у справах
молоді
Симпозіум з розвитку інтелекту для Заступника Міністра освіти та
офіційних осіб Гани
Лекція з розвитку інтелекту для студентів факультету управління
бізнесом університету Мумбай
Лекція з розвитку інтелекту в університеті КІІТ
Друга лекція з розвитку інтелекту в Кесон-Сіті, Філіппіни
Третя лекція з розвитку інтелекту у Анхелес-Сіті, Філіппіни (за
підтримки Міністерства культури та Департаменту у справах освіти
молоді міста Маніла)
Спеціальна лекція з розвитку інтелекту для робітників будівельної
сфери у місті Інчон.

2014
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Березень

Лекції розвитку особистості у Гонконзі і на Філіппінах

Квітень

Зарахування 122 осіб на курс лекцій розвитку інтелекту для фахівців
до Корейського навчального центру на Філіппінах
Лекції розвитку інтелекту в університеті Азіатсько-тихоокеанського
регіону (UAP) та в Національній військовій школі Перу
Лекції розвитку інтелекту на 4-ому Всесвітньому форумі міністрів

Вересень

Навчання з підвищення професійної компетенції незалежних шукачів
у Теджоні
Лекції розвитку інтелекту для молоді та батьків у Інчоні
Лекції розвитку інтелекту для держслужбовців у Міністерстві освіти та
культури Філіппін (підтримана 51 людиною Мін. освіти та культури)

Жовтень

Лекції розвитку інтелекту в початковій школі Донг-Гок у Тегу
Лекції розвитку інтелекту для 564 чоловік у Кабанатуан-Сіті, Філіппіни
Міжнародний інститут інтелектуальної освіти здобув свідоцтво про
реєстрацію як експерт в інтелектуальній освіті

Листопад

Лекції розвитку інтелекту для 300 батьків і учителів у вищій школі
Мунджін міста Кванджу

Грудень

Курс лекцій розвитку інтелекту (21 година) для нападників на жінок
Лекції розвитку інтелекту в початковій школі Чондок міста Йон-ін
Лекції розвитку інтелекту для бізнесменів у Гонконзі
Лекції розвитку інтелекту у Корпусі морської піхоти для членів
військового виконавчого комітету та їх сімей (100 осіб)
Лекції розвитку інтелекту для учнів середньої школи Хамьоль
Лекції розвитку інтелекту для учнів старшої школи Єсан
Лекції розвитку інтелекту для учнів 9 та 10 класів і 540 вчителів
старшої школи Мухо міста Донге-сі
Лекції розвитку інтелекту для учнів старшої школи Єсан

2015

Серпень

Жовтень

Yulgok Librarian Education
Teacher Training professional
improvement
training courses (110 people)
Mind Education in Pune University
in India (nearly 60 universities
200 professors)
Mind Lecture in USP Paciﬁc
University Students' Union
Executive in Tarawa Island Kiribati
for the primary, middle and high
school teachers (500 teachers)

Січень

Лекції розвитку інтелекту в Токіо, Осака, Ямаґата Японія
Лекції розвитку інтелекту для учнів початкової школи міста
Гангвон-до
Лекції розвитку інтелекту для вчителів Кесон-Сіті, Філіппіни
Лекції розвитку інтелекту для менеджерів Національного відділення
страхових компаній

Лютий

Лекції розвитку інтелекту у в'язниці Чхонджу міста Чхунбук - Програма
розвитку особистості протягом 50 годин
Лекції розвитку інтелекту для 100 студентів університету «Mount Kenya
University»

Березень

Лекції розвитку інтелекту для 350 студентів другого і третього року
навчання та їхніх батьків в середній школі Хадон міста Кьонсан-Намдо
Лекції розвитку інтелекту для місцевих жителів і молоді у центрі
побутового обслуговування військовослужбовців міста Cеул
Лекції розвитку інтелекту в Європі (50 учасників у Франції, 50 в Англії,
50 у Німеччині та 150 учасників в університеті Корвіна, Угорщина.
Курс лекцій розвитку інтелекту для фахівців університету Інха в Кореї
(щоп'ятниці)

Квітень

Лекції розвитку інтелекту «Прогулянка свідомістю задля щасливого
життя» у бібліотеці Санг-Данг міста Чхонджу, Корея
Лекції розвитку інтелекту для місцевих жителів і молоді у центрі
побутового обслуговування військовослужбовців міста Сеул
Курс лекцій розвитку інтелекту для фахівців у місті Ямато, Японія (100
учасників)
Лекції розвитку інтелекту для 150-ти учнів другого та третього року
навчання середньої школи Хадон, провінція Кьонсан-Намдо
Курс лекцій розвитку інтелекту фахівців для педагогів з Філіппін у
Освітньому центрі Кореї (122 учасника)
Лекції розвитку інтелекту для філіппінських професорів, деканів і віцепрезидента у Освітньому центрі Кореї за підтримки Міністерства
освіти (103 учасника)

Травень

Лекції розвитку інтелекту для місцевих жителів та молоді в офісі
Саннок-гу, Ансан

Червень

Лекції розвитку інтелекту для вчителів середньої школи Гевон, Сеул

Листопад
Грудень

Mind Lecture for 250 parents and students in Suncheon High School
Mind Lecture for 72nd Regimen 25th division 300 soldiers 300
Character Education for executives of 8802 army unit
Mind Lecture for 280 10th & 11th graders of Gangwon Cheorwon Girl's
High School
Mind Lecture at Uiwang middle school, Gyeonggi for 200 people
Mind Education at Lima, Peru 290 people
Mind Lecture for 7, 8 graders of Happo Middle School
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2016
Січень

Лютий

Березень

Квітень
Mind Education for all 10th graders of
Suncheon Technical High School 300 people
Mind Lecture for parents and 10, 11 graders
of Suncheon Geumdang High School,
South Jeolla 40 people 70 professors, Dean,
and Vice-president of Balaban State
University were educated at Maloros City
Robinson Mall
Mind Lecture in Limkokwing University,
Lesotho
Mind Lecture at University of Johannesburg,
South Africa
Mind Lecture at University of Eduardo
Mondlane, Mozambique
Mind Lecture for volunteer instructors in Bukgu, Gwangju
Mind Lecture at Sinnae Desian Library, East
Seoul 50 people
Mind Lecture in teachers job strengthening
training program
at Taewon High School, Bundang
Mind Lecture for elderly in Gunsan Senior
Center
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Травень

Mind Education for 237 Ghanians
Mind Lecture in Gosung High School 44 people
Special Mind Lecture for 70 new recruits of the Haemi Air Force
Mind Recreation training program for 600 nationwide mind lecturers
Mind Lecture at Youth training center in Cheongju 65 people
Mind Recreation at Deungwon Elementary School, Seoul
Mind Lecture in Chennai, India
Special Mind Lecture for athletics of Kangwon National University High
School
Mind Lecture and Mind Recreation for Goseong High School students,
Gyeongnam
Mind Lecture and Mind Recreation for Reserve Oﬃcers' Training Corps of
KyungHee University
2nd Mind Recreation training program for 500 nationwide mind lecturers
Mind Education at Lima, Peru 290 people
Mind Lecture for 7, 8 graders of Happo Middle School
Mind Lecture at Cheongdo artillery army
Mind Lecture at Korea Hansung Chinese High School 200 people
Mind Lecture for 100 of the 139th Crime Prevention patrolmen
Mind Education for 90 educational oﬃcials for cultivation and strengthen
job
competency Gyeongi province
Mind Education Specialist Training for 80 educational oﬃcials in the
Philippines
Mind Lecture at Korea Hansung Chinese High School 200 people
Mind Lecture for 100 of the 139th Crime Prevention patrolmen
Mind Education for 90 educational oﬃcials for cultivation and strengthen
job
competency Gyeongi province
Mind Lecture at Mamamgogo High School, Republic of South Africa
Kenya Secondary School Heads Association 2,000 people
Mind Lecture for students at Nagano, Japan
Mind Lecture at Hyderabad, India
Mind Lecture for Pune University students, India
Mind Camp at Saint Joseph University, Tanzania
Mind Lecture for Swaziland Federation of Teachers

Mind Lecture for students and professors of Seoul National University
Instructor training for Administrative introductory course of Gyeonggi
Province
Mind Education for all 400 students of Police University, Malawi
Character Education and Mind Recreation for Koryeo ROTC 50 people
Employment Mind Lecture for Dongguk University students
Character Education for student leaders and special admission students of
Gyeonggi
Logistics High School 70 people
Special Mind Lecture for citizens of Seongbuk city hall, Seoul
Mind Lecture for parents at Seoul Nowon Middle School 70 people
Mind Lecture for new recruits of Jeonnam Provincial Police Agency 46
people
Mind Lecture at Harare Institute of Technology University, Zimbabwe 200
people
Mind Lecture at National University of Botswana, Botswana
Mind Education for entire students of Police University, Malawi 400 people
Mind Lecture at Mongolian University Presidents Association
Educators Forum for professors, presidents in Thailand 85 people
Mind Education Specialist Training overseas for Filipino educators in
Japan 100 people
Character Education for parents education donation corps in Anyang
Family Healing Camp for parents and students of Taebong Elementary
School 66 people
Mind Lecture for volunteer students at Bukgu Youth Center, Gwangju 40
people
Mind Lecture at Dong-Eui University
Mind Lecture at Happy-I local children's center, Incheon
Mind Lecture at Yangsan Sungsan Elementary School
Mind Lecture for riot police, conscripted police squad commander
in Jeonnam Provincial Police Agency, Naju 30 people

Черв. Mind Lecture for 110 students of Pocheon First high scl.
Mind Special Lecture for University of Kazakhstan
President, Professors, and instructors
Mind Lecture for 150 students of Seoul Sinnae
Elementary School 5th & 6th graders
Лип. Mind Lecture for Monterey, the Ministry of Education
100 oﬃcials & parents
Mind Lecture for 3,000 students of Bangkok rachapat
banssomdet Phraya National University
Серп. Manipur India hosted by the Ministry of Education ﬁrst
Manipur educators mind the workshop
Mind Lecture for students of Swaziland National
University
Mind Lecture for 280 students of Kumdang Junior High
School, Gwangju
Вер. Mind lecture for 70 potential police oﬃcers of the Indian
police academy in Nagallaendeu
Mind lecture for 2,500 inmates of prison Chomburi in
Thailand
Жов. Mind lecture for 100 teachers of 17 schools in Malawi
Mind lecture for 70 senior management executives of
The Peruvian national police & security administration
Mind lecture for 7th grade students of Haseulla Junior
High School
Лист. Mind lecture for youth leaders training event hosted by
(VUFO) in Vietnam
Mind lecture at Mumbai city hall, India for more than 200
senior police executives
Груд. Mind lecture for 490 students of Cambodia national
institute of social aﬀairs, institute of electrical science
Mind lecture for 50 people at FTAPCCI including the chair
man, vice-chairman and administrators at India
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Mind lecture for the Taiwan Kkaosyung education presi
dent, secretary for ROTC Reserve Oﬃcers, Training Corps
oﬃcer, chief secretary
Mind lecture for 800 students of Haiti Kkabaisien of three
colleges
Mind lecture for 200 students of La Paz University student
and businessmen in Bolivia
Mind Lecture for 400 students at UNINOVE Univ. in Brazil
Youth Leadership Mind Lecture for 200 Santa Cruz Public
Oﬃcials
Mind Lecture for 90 students in Bolivia's sukkeuresi eseupabol
police school
Mind Lecture for Chuncheon 102 members of the Information
Communication Army
Mind Lecture for Taebaek Hwang Ji Girls' Middle School
Participation in the Incheon Region's Educational Infra
structure Expo
Mind Lecture for Brisbane Logan Youth Program Manager
in Brisbane, Australia
Mind Lecture for 26 Principals at the Conference on Educa
tion in Tanzania
Mind Lecture for the vice-president and professors at
Zambia Kitwee Technical Education University and at
Copperbelt University
Incheon Human Resource Development Institute at Promo
tion of new talent training
Mind Lecture for 160 police oﬃcers at the police training
centre in Osan

Квіт. Mind Lecture for 140 students at the Banuatu Institute of
Technology
Mind Lecture for 400 members of the women's group and
ordinary citizens, held jointly by the Ministry of Education,
and the Ministry of Youth of Kiribati
Mind Lecture for 70 students at the Robb Police University
in the Solomon Islands
Mind Lecture for 250 participants from educational institu
tions at the Namibia Student Entrepreneurs Program
Mind Lecture for 200 educators in the Philippines
Mind Lecture for 400 trainees and trainers at the Malawi
Kataka Police Academy
Mind Lecture at the Burundi State Broadcasting
Station RTNB
Mind Lecture at Zimbabwe Harare Science and Technology
University
Mind Education University Tour of the MTAC Technical
School in Uganda, College of Psychology in Macareth,
University of Cavendish
Mind Lecture for 420 Students, Professors, and Staﬀ
at University of Atesta, Mexico
Mind Lecture for 60 new Police oﬃcers at the Jeonnam
Provin cial Police academy
Hwang Ji Girls Middle School
Квіт. Mind Lecture for 70 Bogota juveniles in Colombia
Mind Lecture for 260 juvenile prisoners at
the Malaysian police headquarters
Mind Lecture for the Minister of Justice of Mozambique,
minister of education, juvenile correctional oﬃcers and
mentor for inmates
Mind Lecture for 420 Students, Professors, and Staﬀ at
University of Atesta, Mexico
Mind Lecture for conscripted policemen at the Hwasung
Training Center
Mind Lecture and Mind Recreation for 325 sophomore
students in Cheongju Solbang Middle School
Mind Lecture for 42 members of the Sunchon
University ROTC
Mind Lecture for 100 attendees at Daegu North Police
Station
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Частина 2
Поточний внутрішній та
міжнародний статус
- Азія
- Європа
- Африка
- Океанія
- Латинська Америка

ПОТОЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС IMEI

125

984

16

Загальна кількість лекцій

9,597

разів

Загальне число учасників

осіб
Усього, травень 2017 р.
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Коли порушується спілкування між членами суспільства
й конфлікти виходять на перший план, настає потреба
у вихованні здорового способу мислення.

ASIA
ПІВДЕННА КОРЕЯ
У грудні 2014 року Національна
асамблея одноголосно прийняла
закон про запровадження програми
з виховання характеру й особистих
якостей для того, щоб громадяни
мали тверду життєву позицію.
Починаючи з липня 2015 року,
програма виховання характеру стала
особливо популярною серед громадських організацій, а в освітніх
установах вона стала обов'язковою.
Інтерес до виховання правильного
мислення також стабільно зростає у
приватних компаніях та на
військових базах, де багато
конфліктів трап-ляється через
нестачу спілкування. Згідно з
висновком корейського Відділу
розвитку освіти, 72,4 % опитаних
погодились, що гуманітарні й
моральні стандарти учнів початкової,
середньої та вищої школи є досить
низькими, а 48 % відзначили, що
виховання гуманності й моралі
дійсно становить освітню проблему,
яка вимагає якнайскорішого
вирішення. І вирішення цієї
проблеми лежить у зміні соціальних
цінностей, розвитку освітньої
політики й створенні нового
освітнього середо-вища. Програма
виховання характеру (Національна
програма розвитку інтелекту) у
гуманітарній сфері дає поштовх до
позитивних зрушень.
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ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ, СЕРЕДНІЙ
ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ ПОСТУПОВО РОЗШИРЮЄТЬСЯ
«Я вважаю, студенти й вчителі вже відчули багато змін. Якщо матиму
таку можливість, я знову відвідаю лекції з розвитку інтелекту».
Дук Джин Мун, директор вищої школи для дівчат, Корея
«Втрати, які ми наразі спостерігаємо в освітній сфері, трапляються
через те, що учні користуються смартфонами і мають вільний доступ
до всіляких засобів інформації, які часто несуть досить
провокативний зміст. Це виховує душу, яка не спроможна
спілкуватися з іншими людьми, тож молодь поступово втрачає
здатність до глибоких роздумів. Я вважаю, що найкращий спосіб
дозволити учням покращити та висловити, що в них на душі, це
запровадити програму виховання характеру, яка дасть їм шанс
глибоко переглянути своє життя».
Мін Янг Джо, педагог сеульської середньої школи, Корея

КОЛЕДЖ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ПІВДЕННА КОРЕЯ
«Коли нам до рук потрапляють книги з самовдосконалення, ми часто
кажемо: «Я спробую» або «Я змінюсь». Однак, через деякий час
повертаємось на те, з чого починали. Але, коли я почав слухати лекції
Міжнародного інституту розвитку інтелекту, я дізнався про способи
активації «внутрішнього стержня», що є джерелом нашої поведінки.
Це змінило хід моїх думок, від чого, безумовно, змінилося моє життя».
Так Йон Ан, (Сеульський національний університет біохімічної інженерії) /
Південна Корея
«Я відповідальний студент коледжа, наполегливо навчаюся, щоб
отримати знання. Але якось я зрозумів, що живу не маючи мрій та
надії. Коли я почав слухати MIND-лекції, я дізнався, що перш за все,
справжній лідер формує в собі мислення, а потім змінює своє тіло і
накопичує знання».
Пауль Хон, (Корейський університет міжнародних справ) / Південна Корея

В освітній системі зосередженій на
знаннях, студенти несамовито
прагнуть досягти успіху. В нашому
суспільстві люди часто живуть з
відчуттям одержимості, яке, у разі
незадоволення потреб, часто
призводить до самогубств.
Міжнародний Інститут Розвитку
Інтелекту (IMEI) веде людей від
слабкого духу до сильного, навчає
самодисципліні замість потурання
своїм бажанням, дарує міцний та
сильний дух замість розчарованої та
спустошеної душі. Потреба у MINDвихованні щоденно зростає, тому що
для тих, хто оволодів ним,
відкривається справжнє щастя.
Таким чином, Кібер Університет в
Кон'янг з 2014 року включив MINDлекції до навчального плану у сфері
гуманітарних наук. Чоннамський
Технічний Науковий Університет
наразі отримав ліцензію на
проведення MIND-лекцій. Виховання
здорового способу мислення це
життєвий план, через який студенти
відкриють справжнїй сенс свого
життя. Й надалі, ми будемо
виховувати наставників, які будуть
щепити здоровий спосіб мислення
іншим.
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ПІВДЕННА КОРЕЯ
Багато установ схвалили MIND-лекції
як курс спеціальних лекцій в рамках
програми «Освіта впродовж життя»
задля вирішення питань, що
постають від нестачі спілкування між
працівниками. Такі лекції можуть
заснувати здорову корпоративну
культуру через правила людяності та
підтримання добрих взаємин. Метою
проведення MIND-лекцій на
військових базах та поліцейських
загонах особливого призначення є
становлення здорового духу шляхом
пропагування основних цінностей,
таких як повага, піклування та щире
спілкування Виховання здорового
способу мислення розвиває
правильний світогляд, який дає
змогу долати важкі життєві
обставини, сумлінно виконувати свої
професійні та соціальні обов'язки,
допомагає в попередженні злочинів,
таких як фізичне насильство,
ухилення від відповідальності,
жорстоке поводження з оточуючими,
самогубства, адже всі вони
скоюються через хибне бачення
світу.
MIND-тренінги є безцінним
елементом програм соціальної
реабілітації та адаптації в'язнів
перед тим, як вони виходять на
волю.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ MIND-ОСВІТИ
В КОРПОРАЦІЯХ, ДЕРЖАВНИХ БЮРО,
ЦЕНТРАХ ТРЕНУВАННЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ,
ВІЙСЬКОВИХ БАЗАХ ТА В'ЯЗНИЦЯХ
«Керівникам було важко знайти спосіб, як ефективно керувати
командою. Слухаючи лекцію, я чітко дізнався як людина влаштована і
як вона живе. Тепер я збираюсь застосовувати все вивчене на
практиці».
Старший лейтенант Кім Хі Су, (17-й бойовий льотний батальйон) /
Південна Корея
«Після прослуховування лекції, я усвідомив що є ще багато днів які я
маю прожити. Тому я подумав, що маю подолати все із сильною
душею, навіть якщо траплятимуться неприємності і труднощі».
Парк Джун Хо, (Відділ Сеульської Регіональної Поліцїї) / Південна Корея

На китайському урядовому телеканалі CCTV на
прохання Комітету комуністичної молоді Китаю
був показаний уривок з MIND-лекції
КИТАЙ

ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ НЕОБХІДНА ЩОБ НАБУТИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ Й
ПІДТРИМУВАТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ
МИСЛЕННЯ. ОСВІТА ДЛЯ ВИХОВАННЯ
ВЧЕНИХ З ГЛОБАЛЬНИМ СВІТОГЛЯДОМ
«Я дізнався, що є різні ступені особистості й побачив своє місце у цій
градації. Я також зрозумів, що думки людей не є помилковими, вони є
різними. Тепер я можу неупереджено ставитись до людей, які
відрізняються від мене. Це було корисним для мене, оскільки моє
серце стало більше толерантним і відкритим».
Ксяо Вен Ксінг, Пекінський університет / Китай
«Я зрозумів, що люди намагаються уникати труднощів і викликів у
своєму житті через хибні міркування. Для мене було дійсно корисно
відвідати лекції зі становлення особистості, тому що я дізнався про
справжні людські цінності і як керуватися ними у своєму житті».
Окуно Азумі, Службовець / Японія

G2 (Група двох) Китай зміцнює свою
економічну потужність і стає
світовою економічною державою
завдяки розбудові успішної ринкової
економічної інфраструктури після
революції.
Зміна цінностей необхідна для того,
щоб і надалі утримувати світовий
економічний потенціал. Зараз, йдучи
в ногу з розвиненим світом, Китай
спрямовує свої кроки на підтримку
MIND-лекцій, щоб виховати
покоління вчених зі світовим
світоглядом, і така тенденція
спостерігається по всій країні.
На китайському урядовому
телеканалі CCTV на прохання
Комітету комуністичної молоді Китаю
був показаний уривок з MIND-лекції.
Крім того, тема виховання здорового
способу мислення також прозвучала
в сотнях і тисячах спеціальних
молодіжних програм, за словами
Центру розумового розвитку в
Шеньчжені.

ЯПОНІЯ
Зараз Японія страждає через
затяжний період статичної
економіки, збільшення тривалості
життя, зниження народжуваності та
хікікоморі (відчудження від
суспільства, відмова від роботи та
освіти, домашня ізоляція) та ін.
Виховання здорового способу
мислення, що здійснюється
Міжнародним інститутом розвитку
інтелекту, полегшує спілкування з
тими японськими громадянами, які
закрили свої душі, й спрямовує
зусилля на підготовку MIND-лекторів
через MIND-тренінги.
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Індія, яка має велику кількість молодого наелення,
є найперспективнішою країною,
де запровадження програми
MIND-виховання матиме ефект доміно

ІНДІЯ
Починаючи з 2015 року, програма
виховання робочих навичок діє для всіх
мешканців країни. Програма включає
MIND-лекції, заохочує до відкриття
бізнесу, підвищує рівень зайнятості, і
крім того, покращує рівень життя для
всіх громадян Індії.
Університет Пуне, також відомий як
Оксфорд Сходу, зібрав членів кафедр із
різних факультетів для прослуховування
MIND-лекцій та обговорення наступних
дій щодо включення їх в університетську
програму.
Вже 100 з 650 факультетів оголосили
плани щодо продовження такої освіти, і
це стало хорошим прикладом для інших
університетів
.
«Після цих лекцій ми відчули нагальну
потребу в програмі MIND-виховання. Я
хотів би навчатися цьому, щоб
сформувати здорове мислення серед
студентів мого університету. Ми
підпишемо меморандум про співпрацю з
IMEI, щоб через лекції дати можливість
студентам долучитися до таких цінних
знань».
Доктор Кум Кум Діван, Заступник віцеканцлера Міжнародного університету Ноіда /
Індія.
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ОКСФОРД СХОДУ «УНІВЕРСИТЕТ ПУНЕ»
ЗАРАЗ ПРОСТО ЗАХОПЛЕНИЙ ІДЕЄЮ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ
MIND-ОСВІТИ!

Савітрібай
Фуле
Університет
Пуне

«Такі лекції не лише допомагають нам
мислити позитивно, але й вчать як жити
успішно. Я хотів би дійсно подякувати за
підготовку програми, яка стала корисною
як для професорів, так і для студентів. Ми
спілкуємося з колегами з Університету
Пуне, аби сформувати факультет, де
будуть викладатись така дисципліна, як
становлення здорового способу
мислення, та хочемо поширювати цю ідею
у всьому нашому університеті».
Доктор Віджей Харе, Декан міжнародних
досліджень Савітрібай Фуле Університету Пуне /
Індія

Підготовлені спеціалісти зараз
виховують філіппінських студентів
через лекції зі становлення
особистості в рамках курсу ІМЕІ

ФІЛІППІНИ
Більше 30 000 вчителів на Філіппінах
відвідали освітні програми розвитку
інтелекту IMEI. В 2013 програму було
вперше запроваджено для вчителів
на Філіппінах. Помітивши, що ця
освітня програма є надією для
державної освіти, Міністерство освіти
Філіппін ввело її як обов'язковий курс
для сучасних вчителів. Відразу ж
після закінчення першого
тренування, відчувся позитивний
вплив на освіту. Лектори з
Корейського національного інституту
розвитку інтелекту розробляють
освітні програми для інших країн. У
2014 році 190 викладачів та
чиновників у галузі освіти відвідали
Корею і взяли участь у інтенсивному
MIND-тренінгу. У 2015 році, посадові
освітяни, такі як ректори
університетів, професори та
директори шкіл відвідали IMEI.
Кваліфіковані вчителі посилюють
взаємодію через стандартну
програму IMEI, щоб розвивати
здоровий спосіб мислення молодих
студентів на Філіппінах.

АКТИВНА
ПІДТРИМКА
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ
І КУЛЬТУРИ НА
ФІЛІППІНАХ
«Я багато чому дізнався під час цього навчання. Мені особливо
сподобався урок про те, як володіти здоровим і запальним розумом.
Як педагог, я маю спілкуватися серцем до серця, вкладати душу, а не
просто читати лекції про знання, тому що так студенти відкривають
свої серця. Я сподіваюся, що все більше вчителів зможуть навчитися
цьому».
Антоніо Л. Дель Rosalio (віце-президент державного університету Булакан) /
Філіппіни
«Змінене мислення, змінене життя»
Змінене життя, змінений світ. Це те, що я дізналась завдяки освіті
розвитку інтелекту. Це допомогло мені зрозуміти, що стосунки
приносять нам щастя, і ми спроможні на такі стосунки, якщо
дослухаємося до інших. Вміти уважно слухати – це здатність номер 1,
яку ми всі потребуємо.
Памела Р. Ґатдула (президент Центральної школи Субик) Філіппіни

Станом на травень 2016
у програмі MIND-тренінгів
взяло участь 41 095
вчителів
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Навчитися мудрості
для подолання
життєвих труднощів

ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
У Європі освітяни почали звертати
увагу на проблему становлення
особистості. MIND-лекції чудово
приймають у країнах Європи, де
здавна викладають гуманітарні
дисципліни. Студенти захоплено
слухають лекції.
«Лекції були неймовірними, але курс
досить короткий. Сподіваюся, що у
нашому університеті ці лекції
проводитимуть частіше. Оскільки
багато студентів не знають як
збудувати своє майбутнє, вони просто
блукають».
Лопусні Агнес (студентка університету)
«Я прочитав багато книжок про мрії.
Але ці лекції навчили мене більшому.
Вони глибокі і представляють собою
абсолютно новий погляд. Мені
особливо сподобалася лекція про те,
що ми не повинні соромитися або ж
боятися мріяти. Ми маємо сміливо
крокувати до наших мрій».
Бернат Роланд / Будапешт (студент
університету Корвіна)
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ВЕЛИКА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ПОСТІЙНИЙ
ПОПИТ НА MIND-ЛЕКЦІЇ ТА ФАКУЛЬТАТИВИ

УКРАЇНА
Починаючи з 2016 р. MIND-лекції активно
впроваджуються в освітню систему України

Форум лідерів освіти, Київ, 2016

28 січня 2016 року в місті Києві
відбувся перший Всеукраїнський
форум лідерів освіти «Інноваційне
мислення сучасної молоді» за
сприяння Міжнародного інституту
розвитку інтелекту. Понад 250
представників навчальних закладів
України зібрались у готелі «Русь» з
метою обговорення нового напрямку
розвитку світової освіти,
Перед гостями виступив лектор
Міжнародного інституту розвитку
інтелекту, професор Кім Хон Рьоль
(Республіка Корея) з презентацією
діяльності інституту в різних країнах
світу, а заступник ректора
Міжнародного інституту розвитку
інтелекту, професор Лі Хі Мун
(Республіка Корея) прочитав лекцію
«Справжні зміни через інноваційне
мислення».
«Форум дуже потрібний, оскільки
сприяє змінам у свідомості людини та
презентує нестандартні для
української освіти погляди. Лекції і за
змістом, і за манерою подачі
інформації мене дуже вразили. На
яскравих простих прикладах
починаєш розуміти складні та глибокі
процеси».
Бєлофастова Таїсія Юріївна / проректор з
науково-педагогічної та соціальногуманітарної роботи Київського університету
імені Бориса Грінченка.
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Впровадження інноваційного мислення до освітньої системи України
розпочалося серією MIND-тренінгів, організованих Міжнародним
інститутом розвитку інтелекту (IMEI), республіка Корея.
У березні 2016 року було
проведено Перший в Україні MINDтренінг лідерів освіти. Захід відбувся
на базі Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут», за участі
лекторів IMEI Пак Ян Су та Лі Мьон Гу
(Південна Корея). Майже дві сотні
небайдужих викладачів, розуміючи
проблему сучасності, ретельно
вивчали новітні напрямки розвитку
особистості у світі.
У квітні 2016 року було проведено
Другий Mind-тренінг із впровадження
системи інноваційного мислення у
навчальних закладах України. Захід
відбувся у приміщенні Будинку
офіцерів, у центрі Києва.

Все більше представників місцевих влад
виявляють інтерес до MIND-освіти
Зустріч ректора Всеукраїнської філії
Міжнародного інституту розвитку інтелекту
prof. Park Sung Soo із мером м. Львів Андрієм Садовим
(2 листопада 2017 р.)
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MIND-лекції у вищих навчальних закладах України

MIND-лекція prof. Park Sung Soo
у Національному університеті «Львівська політехніка»
2 листопада 2017 р.

Mind-лекція prof. Park Sung Soo
у Львівському національному університеті імені Івана
Франка, 2 листопада 2017 р.

Mind-лекція prof. Park Sung Soo
у Київському національному лінгвістичному університеті,
31 жовтня 2017 р.

MIND-лекція prof. Park Sung Soo
у Національній Академії Управління
м. Київ, 30 жовтня 2017 р.

MIND-лекція prof. Park Sung Soo
у Київському національному торговельно-економічному
університеті, 20 жовтня 2017 р.

MIND-лекція prof. Park Sung Soo
у Вінницькому аграрному університеті,
5 жовтня 2017 р.
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Всеукраїнська філія
Міжнародного інституту
розвитку інтелекту активно
налагоджує звя’зки із сусідніми країнами

МОЛДОВА

У жовтні 2017 р. ректор філіалу IMEI в
Україні prof. Park Sung Soo провів зустрічі
з
- ректором Державного університету
Молдови Георге Чешнау;
- представником Міністерства молоді
та спорту Республіки Молдова Ion Donea;
- із замісником міністра молоді Pavel
Ianet, на яких було обговорено, яким
шляхом розпочати впровадження MINDосвіти у навчальну систему Молдови.
Prof. Park Sung Soo, окрім цього, був
запрошений прочитати ознайомчу MINDлекцію у Державному університеті
Молдови.

1

2

На фото:
1 - Зустріч prof. Park Sung Soo із представником
Міністерства молоді та спорту Республіки Молдова
(третий зліва) Ion Donea, та із замісником міністра
молоді (перший справа) Pavel Ianet;
2 - Представник Міністерства молоді та спорту Ion
Donea, замісник міністра Pavel Ianet;
3 - Зустріч prof. Park Sung Soo із ректором Державного
університету Молдови Георге Чешнау (другий зліва).
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3

Найкраще
виховання особистості
для того щоб змінити молодь

AFRICA
MIND-ВИХОВАННЯ ВНОСИТЬ СВІЖИЙ ПОДИХ
У ГАЛУЗЬ ОСВІТИ

СХІДНА, ЗАХІДНА, ПІВДЕННА,
ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА
Кенія, Гана, ЮАР, Танзанія, Камерун,
Конго, Замбія, Уганда, Мозамбік,
Ботсвана, Сенегал, Зімбабве, Намібія,
Брукіна Фасо, Бенін, Гвінея, Леон, Того,
Свазіленд, Малавія, Бурунді, Лесото,
Ліберія, Центральна Африканська
Республіка, Гамбія та багато інших країн
відправляли міністрів на міжнародний
Форум Міністрів Молоді, що проходив у
Південній Кореї. У рамках даного форуму
міністри активно підтримували діяльність
інституту ІМЕІ та обговорювали
перспективу впровадження MIND-освіти
у своїх країнах. У 2016 році, 2000
студентів з Кенії відвідали лекциії у
приміщенні Асоціації керівників середніх
шкіл Кенії.
Крім того, Хон Елвіс Афріе Анкра,
державний секретар освіти Гани,
відвідавши Форум освіти в Гані, залишив
відгук про MIND-освіту як таку, котра
може змінити молодь Гани. Така освіта
була обрана як найважливіша молодіжна
програма проекту Свазиленду "Проект
Свазиленду 2022".
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OCEANIA
АВСТРАЛІЯ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ, ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ...
«Нам потрібні тренінги для
підвищення інтелектуального рівня
населення».
Анот Тон, Екс-президент Кірібаті
У зв'язку з глобальним потеплінням
республіка Кірібаті знаходиться під
ризиком затоплення водами океану
вже до 2050 року. Президент вважає
MIND-лекції необхідним інструментом
для адаптації населення до нових
умов проживання, завдяки чому вони
змогли б підвищити свій духовний та
освітній рівень. Австралія, Нова
Зеландія і країни Південного
побережжя запрошують членів
міжнародного інституту ІМЕІ для
проведення MIND-тренінгів.

«Мати щасливе життя – не означає
робити все, що душа бажає, але
розуміти, що зміцнення
самоконтролю дозволить людині
прожити змістовне життя. Те, про що
я дізнався, перевернуло мій
світогляд».
Давид, студент коледжу, м. Сідней,
Австралія
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АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ ПОРЯТУНКУ
ТИХОАТЛАНТИЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

Ми маємо створити світліше майбутнє
через вивчення здорового способу мислення

LATIN AMERICA
НАВЧИТИСЯ ВЗАЄМОДІЯТИ З ІНШИМИ
ЧЕРЕЗ MIND-ЛЕКЦІЇ
«Я був в залежності від алкоголю та паління. Мої батьки вже давно
розлучилися і були байдужими до мене. Змалку я відчував себе
непотрібним і нещасним у цьому світі. Але після проходження курсу
MIND-лекцй, я зрозумів, що мої несприятливі умови не були
проблемою. Справжньою проблемою було моє серце, що переймалось
через обставини та схилялось до неправильних рішень. Сподіваюсь,
що зможу й надалі слухати такі лекції ».
Джобана Бакіс Мусіно, студент / місто Мехіко
«У MIND-лекціях проголошувалась ідея відмови від власних думок.
Спершу це здавалось абсурдним, та я зрозуміла, що мої думки – це
моє вперте серце, і воно приносять мені нещастя. Хочу більше слухати
такі лекції та навчитися змінювати свої думки».
Беніа, студент / Перу
«Через MIND-тренінг я дізналася як взаємодіяти з людьми та як
відкрити своє серце перед іншими. До сьогодні я жила в ізоляції. Але
зараз я зрозуміла наскільки важливими є ці речі».
Карліта, студент / Перу

КОЛУМБІЯ, МЕКСИКА, ПЕРУ,
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Хоч країни центральної та Південної
Америки зазнали швидкого
економічного розвитоку, проте у них
відсутні освітні програми з розвитку
мислення молоді, які б мали бути
майбутніми лідерами суспільства.
Для того щоб суспільство дійсно
розвивалось, необхідно аби молодь
мала тверду життєву позицію, яка
змінить майбутнє на краще. Останнім
часом різні країни Центральної та
Південної Америки вжили заходів з
впровадження програми з розвитку
інтелекту через інститут IMEI і ми
маємо значну підтримку з боку
молоді та педагогів, які вбачають
неабияку цінність такої освіти. В Перу,
де 60% населення становить молодь,
з успіхом пройшли MIND-лекції у
коледжі UAP, котрий вручив почесну
медаль члену інституту IMEI.
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ЛЮДИ,
ЩО ЗУСТРІЛИСЯ З IMEI
Міністр у справах молоді Замбії Вінсент Мвале
«Не існує більш чіткої відповіді ніж ця.
Більшість африканських країн фокусуюься
лише на академічній складовій освіти. Але
насмілюсь твердити, що правильний спосіб
мислення є основою життя. Ми надамо
можливість кожному освітянину, професору і
студенту Замбії здобути таку освіту».
Заступрик міністра молоді Кенії
Джеймс Вару
«MIND-лекції – це чудовий матеріал, що
надихає людей та змінює їх точку зору на
життя. Така освіта дасть кожному усвідомити
цінність життя».

Ректор університету Гронінген, Нідерланди
Зібранд Попема
«Сьогодні ми спостерігаємо кризу системи
традиційної освіти. MIND-освіта - це те, що
може допомогти у вирішенні цієї проблеми.
Бо акцент робиться не на академічній
складовій, а на способі мислення».

Ректор Відкритого Унівеситету Танзанії
Еліфаз Тозо Бісанда
«Я наполегливо намагався змінити життєву
позицію своєї молоді, та все марно. Коли ж я
зіткнувся з MIND-вихованням, я здивувався і
сказав: «Саме така освіта нам потрібна
найбільше!» Я зрозумів, як змінити людину
через мудрість, а не знання».
декан університету Савітрібай Плюс Пуна, Індія
Професор Віяй Харе
«MIND-освіта повна прекрасного змісту.
Вона надихає та змінює життєву позицію
людей. Така освіта розкриє нам
усі життєві цінності».
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Частина 3
Поточний статус
свідоцтво про
реєстрацію

ПОТОЧНИЙ СТАТУС РЕЄСТРАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЛЕКТОР
MIND ОСВІТИ 3,2,1
Спеціалісти Mind-освіти
розробляють навчання
різноманітного змісту та
використовують основані на
теорії методи викладання для
ефективного підходу до студентів
різних вікових категорій та
прошарків суспільства.

Спеціальний лектор mind освіти (SLME)
Департамент: Міністерство освіти / Реєстрація ліцензії
No. 2014-5260

КОНСУЛЬТАНТ У ГАЛУЗІ
ВИХОВАННЯ ПОШАНИ
ДО ЖИТТЄВИХ
ЦІННОСТЕЙ 3,2,1
Консультанти розробляють
навчання різноманітного змісту
та використовують основані на
теорії методи викладання для
ефективного підходу до студентів
різних вікових категорій та
прошарків суспільства.
Консультант у галузі виховання пошани до життєвих цінностей (LEEC)
Департамент: Міністерство освіти / Реєстрація ліцензії
No. 2015-002203

РАДНИК З ПИТАНЬ СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛЛЯ, КУРС ІНСТРУКТАЖУ І
ТРЕНУВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
СЕКСУАЛЬНИХ ЗНУЩАНЬ
Курси охоплюють навчання у галузі консультацій з питань
сексуального насилля, теоретичних і практичних методів
його запобігання.
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PART 3

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ,
СТАТУС РЕЄСТРАЦІЇ МЕМОРАНДУМІВ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

NGO Registered - Malaysia

MOU with Padmashree Dr.D.Y. Patil
Institute of Management Studies - India

MOU with Universidad Peruana
de Las Americas - Peru

СТАТУС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Mind-лекція, загальнообов'язкова дисципліна гуманітарного
факультету, Konyang Cyber University.

Chunnam Techno University of Sciences Life Respect Education
Сертифікований mind-інструктор 2-го рівня, лекція

Seoul University Lecture

Korea Univ. ROTC Lecture

Lecture University

Lecture ROTC

Seoul Univ., Korea Univ., Hanyang Univ., Dongguk Univ., Sungshin Univ. Korea Univ., Kyunhee Univ., HUFS, Hongik Univ., UOS, Sejong Univ.,
Inha Univ., INU, Pusan Univ., GNU, KNU, DEU, JNU, Kangwon Univ.,
Myongji Univ., Snue, Kyonggi Univ., Catholic Univ., Ajou Univ., Sunchon
Hallym Univ.
Univ., Honam Univ., Mokwon Univ.
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