CENÍK JAKO ODRAZ VYVÁŽENÍ HODNOT

Vážení klienti, ocenění služeb dává klientovi možnost materiálně vyvážit hodnotu,
kterou službou získal. Díky této vyváženosti může holistický terapeut BÝT , ŽÍT
a VYVÍJET SE v rovnováze a souladu se svým bytostním cítěním, ale i poskytnout
službu či podporu klientům sociálně slabším. Velmi děkuji, Vám, kteří poskytujete
velkorysejší dary, které mně umožňují naplňovat mé poslání i v širší míře - tvořit či
spolupodílet se na společensky významných transformačních projektech zaměřených na
EVOLUCI VĚDOMÍ a HOLISTICKY VĚDOMÝ UDRŽITELNÝ ŽIVOT.
SLUŽBA

CENA

Individuální holistické
ošetření

1 hod
2 hod

560 Kč
1.000 Kč

dobrovolný

Profylaxe - permanentka

3 hod

1.500 Kč

dobrovolný

Harmonizační skupinové
cvičení

1 hod

150 Kč

dobrovolný

Aquahealing
Pro klienty centra

1 hod
1 hod

960 Kč
800 Kč

dobrovolný

DAR

Konzultace či sdělení
telefon, e-mail

dobrovolný

Návštěva nemocných
či jinak potřebných

dobrovolný

Modlitby, přímluvy, meditace

dobrovolný

Doprovázení v krizi
Doprovázení umírajících či jejich rodin
Obřady, léčebné pořady, pobyty
půsty, pouti, školy, Cesty

dobrovolný

dle programu

dobrovolný

CENA zahrnuje převážně materiální náklady na uskutečnění služby:
-

Pronájem a vybavení prostor
Udržování a udržitelnost prostor
Spotřební materiál
Státní daňové, úřední, sociální a zdravotní povinnosti OSVČ
Vlastní službu a terapeutův čas
Průběžné profesní vzdělávání terapeuta včetně supervizí
Náklady na rovnováhu a udržitelnost zdraví terapeuta

Platí se hotově na místě či na účet (v případě uplatnění zaměstnaneckých výhod).
DOBROVOLNÝ DAR může zahrnovat:
-

Ocenění hlubší kvality a hodnoty holistického ošetření
Ocenění hlubší kvality a hodnoty holistického terapeuta
Ocenění holistických harmonizačních pomůcek
Přesahující hodnotu průvodcovství
Hodnotu lidského i spirituálního rozměru v podpoře krizového období
Vděčnost i Velkorysost darujícího
Důvěru, podporu i respekt k holistické životní cestě terapeuta i
holistickým projektům

S hlubokou pokorou a vděčností přijímám upřímné dary ze srdce jako
projev rovnováhy buď do příslušné schránky či můžete využít bankovního
účtu číslo 123 968 003 / 0300 (na DAR lze též vystavit doklad). Ať se již
rozhodnete pro jakoukoli formu či výši platby, vždy Vám poskytnu službu
v souladu s mým svědomím a mými nejlepšími schopnostmi i možnostmi.
Děkuji Vám všem za hlubší rozjímání nad koloběhem energie i peněz
v osobním i pracovním životě, ve vztahu k sobě samému, v mezilidských
vztazích, ve vztahu k přírodě i ke všemu, co nás přesahuje.
Děkuji sobě i každému z Vás za rozjímání nad hodnotami, které svým osobním
i profesním životem utváříme a nad celostním dopadem našeho konání.
Děkuji také za rozjímání nad obnovitelnými zdroji jak vnějšími, tak vnitřními.
Vážím si Vaší důvěry, možnosti i příležitosti pomáhat Vám a přispívat tím
k Vaší, své i celkové harmonizaci, což je i nejčistším záměrem mých kolegů.
S přáním naplněného a vědomého roku
1. 1. 2017

MUDr. Soňa Hájková
Centrum přírodní léčby

