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Evenementendata zijn nog niet bevestigd.

Zelf-Healing-Moment
Zaterdag, 25 Mei
11:30 : Registratie
12:00 – 17:00 : Balance-Recovery Zelf-Healing-Moment
Zondag, 26 Mei
11:30 – 17:00 : Balance-Recovery Zelf-Healing-Moment
Financiële Compensatie Zaterdag:
Volwassenen: €119,- incl. Zelf-Healing-Video
Studenten: €99,- incl. Zelf-Healing-Video
Kinderen: €59,- incl. Zelf-Healing-Video (Kinderen onder
toezicht van ten minste één ouder die deelneemt aan het
Balance-Recovery Zelf-Healing-Moment.)
Financiële Compensatie Zaterdag en Zondag:
Volwassenen: €169,- incl. Zelf-Healing-Video
Studenten: €129,- incl. Zelf-Healing-Video
Kinderen: €89,- incl. Zelf-Healing-Video (Kinderen onder
toezicht van ten minste één ouder die deelneemt aan het
Balance-Recovery Zelf-Healing-Moment.)

» Show more
Neem deel aan een bijzonder evenement met Wilri Waarlo, een
meester in het transformeren van levens.
Hij leert mensen om zichzelf te openen en leidt de aandacht
naar een innerlijke plek, waar heling gebeurd op natuurlijke

wijze.
Door de diepte van Wilri’s zijn, ontstaat bewustzijn waar
heling nodig is.
Waar is heling nodig?
Het bewustzijn over de eenheid van lichaam, geest en ziel is
tegenwoordig aan het groeien. Als iets in ons niet in balans
is, kan zich dit uiten in lichamelijke, geestelijke en
psychische symptomen.
Het werk is een mogelijkheid om opnieuw te leren om die
eenheid in zijn balans te herstellen.
Zo vindt heling eenvoudig natuurlijk plaats.
Wilri’s werk is gebaseerd op liefde en creëert een veilige
omgeving.
Wat kan het werk teweegbrengen?
Alles wat ons niet langer meer van dienst is of zelfs tot last
is, kan worden losgelaten. Het werk stimuleert een
confronterend zelf-genezingsproces. Het beïnvloedt ieder deel
van het leven. Op die manier komen licht, liefde en innerlijke
vrede weer tot leven, en veranderen lichamelijke symptomen
zich positief.
Vele mensen van over de hele wereld beschrijven Wilri’s
evenementen als levensveranderend…
Wij bieden dit werk aan mensen die werkelijk op zoek zijn naar
vrede, liefde en vrijheid.
Wij nodigen jou uit, om hierbij te zijn.
“Wij zijn liefde, stilte en vreugde en we moeten ons leven en
alles er wat gebeurd vieren.” – Wilri Waarlo
Come and discover your true nature!
Supported by Jakub Endrýs
For many years Jakub is Wilri´s right hand. He will accompany
you during our Self-Healing-Moments. You will always feel safe

in his hands.

Testimonials:
“I just wanted to send my deepest gratitude to you. Not for
anything in particular, just for existing and being such a
beautiful radiance of unconditional love. Thank you, and I
love you!” – Jackie, USA
“Wilri is a love surgeon. His courage is contagious. His
rebellious spirit is like standing under a cool waterfall deep
in the forest and letting all the crap wash away.
Life is so beautiful. He helps to bring us back here.” – Jill,
USA
“I have never experienced something like this. There are no
words.
Psychologists and psychiatrists cannot help people, but this
work can. This is the work of the future.”
– Vladislav, Psychologist and teacher, Czech Republic
“Wilri! Thank you so much. It is a very deep, healing and eye
opening experience. Your work brings me close to my True Self
and allows to shed ‘stuff’ that I am having and even don’t
know about. It is a Big Step to Free Yourself.” – Masha, USA
“Wilri and Jakub are supporting me unconditionally since the
very first moment and that saved my life. The Work is filled
with so much love and passion from them, it inspires and makes
me wonder again every time. They are a blessing to us.” –
Yinka, German
Balance-Recovery Zelf-Healing-Momenten met Wilri helpen jou:
• Opnieuw te verbinden met jouw ware zelf
• Je relaties te verdiepen
• Het helen van de oorzaken van fysieke en psychische ziekten
en aandoeningen.
• Je wensen en dromen uit te laten komen

• Het leven genieten zoals het is
Kom en vier het leven, want het leven is vreugde het leven is
fun, het leven is simpel.
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Boek dit Evenement een dag Boek dit Evenement twee dagen

