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Služby, které můžete využít 

Hodinová konzultace 

 Konzultace po telefonu 1 500,-Kč 

 Osobní konzultace v Ostravě 3 500,-Kč 

 Osobní konzultace v Opavě 3 000,-Kč 

Sestavení obecného programu přednostně na konkrétní téma 

Můžete požádat, abych sestavil program na vámi zvolené téma. Program nebude sestaven pro Vaše 
individuální potřeby, ale bude obecný na danou problematiku, pro kterou jsem dosud program nesestavil. 

Příklad: Trpíte zánětem močových cest a program, který je zaměřený na podporu léčby ještě není v mé 

nabídce. Můžete si domluvit, že takový program vytvořím přednostně. Čas potřebný k sestavení takového 

programu je většinou 2 až 3 týdny. 

Vaše náklady bez dalších požadavků budou 1 750,-Kč (1 400,-Kč) 

V ceně je zahrnuto: 

 Půl hodiny konzultace po telefonu 750,-Kč 

 Sestavený program zaměřený na domluvené téma  1 000,-Kč 

 Písemný návod, jak program co nejlépe využít Bonus zdarma 

Během konzultace po telefonu, probereme váš požadavek a domluvíme zaměření programu. 
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Sestavený program zaměřený na domluvené téma. Většinou jsou programy dva jeden pro poslech přes den 
a druhý pro poslech před spaním. V takovém případě je druhý program zdarma jako bonus. V některých 
situacích, které se netýkají zdravotních problémů, stačí používat program kratší – kolem 10 minut. 

V takovém případě budou celkové náklady poníženy o 350,-Kč 

V ceně nejsou zahrnuty žádné další konzultace ani služby. Vytvořený program bude nabízen, jako placený, 
dalším zájemcům. 

Sestavení individuálního programu na míru 

Individuální program je vždy sestavován k jedné problematice. Budete-li chtít řešit více témat, budou to 
vždy individuální programy. Jak chápat téma programu. Například deprese a úzkostné stavy je jedno téma, 
protože úzkostné stavy jsou součástí depresí. Vztahy obecně je jedno téma, ale pokud bude program 
zaměřen na konkrétné problém ve vztazích a budete chtít řešit více takových problémů, každý musí mít 
vlastní speciální program. Mé doporučení pro takový případ je maximálně dva programy v průběhu půl roku 
a pokud možno nepoužívat je souběžně.  

Může se stát, že váš program bude vyžadovat průběžné variace. Problém je tak náročný, že je potřeba 
zpracovat několik programů na jeho řešení. Každá taková variace je za příplatek. 

Vaše náklady bez dalších požadavků budou 9 000,-Kč (6 000,-Kč) 

V ceně je zahrnuto: 

 2 hodiny konzultace po telefonu  3 000,-Kč 

 Sestavený program zaměřený na zvolené téma  6 000,-Kč 
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 Variace programu za příplatek 1 500,-Kč 

 Výpis použitých subliminálních afirmací Bonus zdarma 

 Písemný návod, jak program co nejlépe využít Bonus zdarma 

Samozřejmostí je individuální přístup. Konzultace po telefonu v délce 2 hodin je můj odhad, ale výsledný 
počet konzultací je individuální v závislosti na problému. Odhad mohu upřesnit během první konzultace 
s vámi. Všechny konzultace nad 2 hodiny jsou příplatkové. Ve výjimečných případech se může stát, že 

konzultace nebude využita v plné délce. V tom případě je možné konzultaci využít kdykoli v průběhu 6 
měsíců, dle Vašich potřeb. 

Máte možnost vyžádat si jiný druh konzultace a také ostatní služby. Pokud zde není služba uvedená, může 
být dohodnuta individuálně během konzultace. 

Čas potřebný na vytvoření programu je přibližně 4 týdny od poslední konzultace. Konzultace lze čerpat po 
částech. Telefonní konzultace je možné hradit až po jejich uskutečnění (max. 1 hodina). Máte možnost, 
kdykoli od další spolupráce odstoupit a tvorbu programu tak ukončit. Peníze uhrazené za konzultace, které 
již proběhly, jsou nevratné. Případná zálohová platba, převyšující cenu vyčerpaných konzultací, vám bude 
vrácena. 

V případě že Váš program bude možno použít obecně a vy s tím budete souhlasit, bude cena vašeho 
programu poloviční. Tedy jen 3 000,-Kč. V takovém případě by minimální náklady byly 6 000,-Kč. 

 

Pro komunikaci používejte e-mail: trojan.r@seznam.cz, případně mobil: 774 367 253 

mailto:trojan.r@seznam.cz
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Před první konzultací doporučuji pročíst následující články a články s nimi související, uváděné v odkazech, 

kde popisuji některé náležitosti související s binaurálními programy. 

článek Co jsou Binaurální programy? Čím vším vám mohou být prospěšné?, je o tom, jak to funguje, a co vše vám mohou tyto programy poskytnout. 

Článek Solfeggio tóny a jejich vztah k psychosomatice a psychoterapii se věnuje tomu, jakým způsoben na nás tyto frekvence působí a jak to dělají.  

Přeji Vám příjemný den 

Radek Trojan 

Blog, FaceBook  

https://www.zivotbezhranic.cz/co-jsou-binauralni-programy-cim-vsim-vam-mohou-byt-prospesne/
https://www.zivotbezhranic.cz/solfeggio-tony-a-jejich-vztah-k-psychosomatice-a-psychoterapii
https://radek-trojan.cz/
https://www.facebook.com/NaStezceMoudrosti/
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