Naše Služby
Prožitkové večery
Během Prožitkového večera vás pozveme, abyste zažili a
pocítili to, co vás vaše tělo, srdce a duše mohou naučit.
Pomůžeme vám dostat se do hlubšího kontaktu s vašemi pocity,
emocemi, očekáváními a přesvědčeními. V láskyplném prostředí
vás necháme zažít vnitřní mír, harmonii a rovnováhu mezi
srdcem, myslí a pocity.
Ceny se liší podle země, typu akce a lokace.
Příslušné ceny najdete u vaší vybrané události.
Přidej se teď! Kalendář akcí

Balance-Recovery Dotek pravdy
Setkat se s Wilrim během Balance-Recovery Doteku pravdy je
život proměňující a hluboce léčivé. Potkáš se s životem
samotným. Pokud se sám sebe ptáš: „Je tohle něco pro mě?“
Pak se místo toho zeptej: „Je život něco pro mě?“
Balance-Recovery znamená najít rovnováhu v každé jednotlivé
části tvého života a okamžitě tvůj život mění. Jde o to nalézt
rovnováhu ve tvojí mysli, pocitech, těle, duši … ve všem.
Nic nevynechat.
Balance-Recovery znamená být se vším co je.
Balance-Recovery Doteky pravdy s Wilrim ti pomůžou:
• Znovu se spojit s tvým opravdovým já
• Prohloubit tvé vztahy
• Uzdravit příčiny nemocí a jiných obtíží

• Uskutečnit tvá přání a sny
• Užívat si život tak, jak je
Pojď a oslavuj život s námi, protože život je radost, život je
zábava, život je jednoduchý.
Ceny se liší podle země, typu akce a lokace.
Příslušné ceny najdete u vaší vybrané události.
Přidej se teď! Kalendář akcí

Soukromá sezení
Pro ty, kteří by svá témata raději řešili v soukromí, nabízíme
možnost individuálních sezení. V až jeden-a-půl-hodinovém
sezení, nahlédneme problémy a jejich příčiny a budeme je řešit
s pomocí různých metod. Cena za až jeden a půl-hodinové sezení
se liší podle země a lokace. Pro další informace nás prosím
kontaktujte.
Pro lidi, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci jsme
ochotni přistoupit na speciální dohodu.
Ceny jsou bez cestovních nákladů.
Kontaktuj nás Kalendář akcí

Rodinná a skupinová sezení
Mnoho rodin navštěvuje naše Balance-Recovery SebeuzdravujícíMomenty pravidelně. V našich skupinách se všichni navzájem
podporují v osvobození od citové, psychické a mentální
bolesti. Během našich skupin jsme mnohokrát zažili úžasné
věci. Rodiče a děti k sobě opět nacházejí opravdový vztah.
Pokud se rodiče otevřou, děti se změní okamžitě. Protože děti
nevězí ve strukturách tak těsně jako dospělí.

Nabízíme soukromá sezení speciálně pro rodiny a pracujeme
společně přímo na tom, co je. Na příklad může jít o struktury,
které jsou v rodině již celé generace. Toto je skvělá
příležitost jak pro mladší tak pro starší členy rodiny
osvobodit se od staré bolesti a dostat se navzájem blíž.
Domluv si sezení Kalendář akcí

Skype sezení
Balance-Recovery Skype sezení jsou interaktivní. Můžeš klást
otázky a Wilri tě povede k odpovědím tvého z vlastního nitra.
Sdílením svých pochyb, strachů a obav s Wilrim, je můžeš
vyřešit, získat jasnost a dostat se ke tvé vlastní pravdě.
Sezení se mohou uskutečnit po telefonu nebo po skypu.
Ceny za dálková sezení::
30 min = 700,- Kč
60 min = 1000,- Kč
Domluv si sezení Kalendář akcí

Balance-Recovery
Sebeuzdravující-Video
Naše Balance-Recovery-Sebeuzdravující-Video je silný způsob
jak se propojit s tvojí vlastní uzdravující silou.
Pro Sebeuzdravující video potřebujeme tvoje jméno a příjmení,
tvojí emailovou adresu, tvojí fotku a krátký popis témat, na
kterých by si rád pracoval/a.
Tvé Sebeuzdravující Video můžeš získat:
10-15 min = 450,- Kč

Tvé video obdržíš během 7-10 dnů od zaplacení částky.
Kontaktuj nás Kalendář akcí

Videa z našich akcí
Již brzy!

Informační a zážitkové dny a
večery
Pro školy a ostatní typy vzdělávacích zařízení, stejně jako
nápravné ústavy a ústavy pro děti nebo mládež nabízíme
informační a prožitkové večery a dny.
Vašim studentům i dospělým objasníme témata jako je šikana,
ADHD, neúplné či rozbité rodiny a vzrůst násilí a kriminality.
Unikátním způsobem také vysvětlíme a necháme mladé i dospělé
prožít následky těchto témat na jejich život.
Naše přednášky doprovází mladí lidé, kteří mají přímou
zkušenost s vybraným tématem a jsou ochotni o něm otevřeně
hovořit.
Můžeme vaše studenty naučit a nechat zažít, co se děje v
Hlavách a Srdcích dětí, které jsou šikanovány nebo pocházejí z
rozbitých rodin. Stejným způsobem pracujeme i s ostatními
obtížnými životními situacemi.
Můžeme také zprostředkovat vašim studentům a mladým lidem jaký
je to pocit, když se nemůžeš na nikoho obrátit, protože rodině
není nikdo, kdo by se staral.

Naše Dny a Večery nejsou jen prázdná slova. Necháme studenty,
mladé lidi a dospělé cítit co se děje v nitru ostatních lidí.
Tak se prohloubí soucit a porozumění mezi studenty, mladými a
dospělými pro sebe navzájem.
Chceme dát studentům, mladým lidem a dospělým, kteří mají
potíže pocit, že nejsou sami a že existuje pomáhající ruka,
když jí potřebují. Toto je to, co děláme: Poskytujeme jak vaší
škole nebo zařízení jako instituci, tak každému jednotlivci
jako nezávislému člověku pomocnou ruku.
Kontaktuj nás! Kalendář akcí

