Balance-Recovery Zelf-Healing
Over ons
Balance-Recovery betekent balans vinden
in ieder individueel deel van jouw leven.
Het maakt leven simpel en eenvoudig zoals
het leven is.
Eén zijn met alles wat er is.
Balance-Recovery is zoals het leven,
groei, verandering, zorgzaam.
Geen leraar, geen student, niets te
veranderen.
Gewoon zijn wie je bent.

Balance-Recovery helpt jou:
Opnieuw te verbinden met jouw ware zelf

Je relaties te verdiepen
Je wensen en dromen uit te laten komen
Het helen van de oorzaken van fysieke en
psychische ziekten en aandoeningen
Het leven genieten zoals het is

Kom en vier het leven met ons, want
het leven is vreugde, het leven is
fun, het leven is simpel.

Ervaar meer
Ontvang onze nieuwsbrief!
Close

Touch of Truth - komende

evenementen
Kies jouw Balance-Recovery Touch of Truth met Wilri en Jakub!

Touch of Truth – Duitsland, NRW – Bevestigd
februari 22 - februari 23

Touch of Truth – Litouwen – Bevestigd
maart 20 - maart 22

Touch of Truth – Duitsland, NRW – Bevestigd
maart 28 - maart 29

Touch of Truth – Tsjechië, Praag- Bevestigd
april 11 - april 12

Complete calendar!

Wilri Waarlo
Als een Transformation master begeleidt Wilri
Waarlo meer dan 24 jaar individuen en groepen op
hun pad naar mentale, emotionele en lichamelijke
balans.
Lees meer over Wilri…

Jakub Endrýs
Jakub begeleidt je tijdens onze Balance-Recovery
Zelf-Healing-Momenten en ook daarna. In mijn
handen zul jij je altijd veilig voelen.
Lees meer over Jakub…

“Als we weer beginnen te ervaren
verandert alles in liefde.
Alles maakt je vrij. Alles heelt jou.
Alles laat je terugvallen in je waarheid.
Het wonder om mens te zijn. Het maakt het
leven er eenvoudig.
Het verlicht jouw pad en maakt jou weer
normaal.
Niemand zijn. Versmelten met alles.
Eén zijn met God.
Eén zijn met het universum.”
-Wilri WaarloQuotes van Wilri

Embracing the World
JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJhbGFuY2UtcmVjb3
ZlcnkuY29tJTJGZ2xvYmUlMkZnbG9iZS5odG1sJTIyJTIwd2lkdGglM0Q0NzAl
MjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NzAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMj
IlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0QlMjJhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lMjIlMjBz
Y3JvbGxpbmclM0QlMjJubyUyMiUyMGFsbG93dHJhbnNwYXJlbmN5JTNEJTIydH
J1ZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==

Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze Balance-Recovery Nieuwsbrief.
E-mail:

Voornaam

Naam

Aanmelden voor lijst

Laat dit veld lees als je een mens bent:
Als je geen emails meer wilt ontvangen van ons klik hier om je
uit te schrijven..

Doneren
Voor diegene die gëintresseerd is bij te dragen aan het
success van Balance-Recovery en andere mensen te ondersteunen,
die niet genoeg mogelijkheden hebben om Balance-RecoveryMomenten bij te wonen. Nodigen we je uit een kleine bijdrage
te doneren om hun te ondersteunen. Bijdragen van elke grootte
zijn welkom en worden zeer gewaardeerd.
Wij beheren de donaties overeenkomstig met de doeleinden. De
donaties zullen worden verdeeld in drie verschillende doelen.
1. Voor mensen die niet kunnen betalen om deel te nemen.
2. Ons nieuwe Centrum.
3. Administratieve doeleinden.
U bepaalt zelf voor welk doel de middelen worden gebruikt.
Gelieve uw gewenste doel aan te geven.

Projecten voor …
Families en jongeren
“Be careful how you speak to your
children, one day it will become
their inner voice.”
– Peggy O´Mara –

Organisaties
“We willen allemaal in flow werken,
samen, in een team. Om het beste uit
iedereen te halen.”

Life Centers
“At the Balance-Recovery Life-Center,
everything comes together. Our
centers are all about being human,
being whole.”

ADHD
Vreemd genoeg worden steeds meer
kinderen gediagnosticeerd met ADHD,
ADS, PDD-NOS.
Wat zegd dat over onze maatschappij?

Family Reunion Sessions
In our Balance-Recovery Family
Reunion Sessions we work on selfhealing and reuniting the family
through many generations.

