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~ ЦЕНИ ~ 

УСЛУГИ ВРЕМЕТРАЕНЕ ЦЕНА 

МАСАЖИ 

Гръб и масажна яка 55 минути 25,00 лв. 

Класически масаж цяло тяло 60/90 минути 39,00/55,00 лв. 

Релаксиращ / Антистрес масаж цяло тяло 60/90 минути 39,00/55,00 лв. 

Спортен / Възстановителен (дълбокомускулен) масаж цяло тяло 55 минути 45,00 лв. 

Лечебен (дълбоко тъканен) масаж цяло тяло 60 минути 55,00 лв. 

Лечебен масаж върху части на тялото с болки от травми 30 минути 25,00 лв. 

Козметичен масаж при целулит 30/60 минути 25,00/45,00 лв. 

Вендузи 20 минути 25,00 лв. 

Ароматерапия   45 минути 39,00 лв. 

Кристалотерапия 30 минути 25,00 лв. 

AWAKENING авторски масаж съчетан с рейки сеанс 90/110 минути 55,00/65,00 лв. 

AWAKENING CENTER и FITNESS ADDICTED пакетни карти  „Фитнес + Масаж”  при запитване 

ПСИХОЛОГИЯ и ПСИХОТЕРАПИЯ 

Индивидуална терапия  60 минути 40,00 лв. 

Индивидуална онлайн терапия (по Skype)   60 минути 40,00 лв. 

Индивидуална сесия за Фамилни констелации  60 минути 70,00 лв. 

Интензивна индивидуална терапия ⸗ при запитване 

Терапия за двойки ⸗ при запитване 

Фамилни констелации за двойки ⸗ при запитване 

Онлайн терапия за двойки ⸗ при запитване 

Интензивна терапия за двойки ⸗ при запитване 

Групова терапия ⸗ при запитване 

Фамилни констелации в група – участие в констелация  1 ден 35,00 лв. 

Фамилни констелации в група – лична констелация 1 ден 70,00 лв. 

Интензивна групова терапия ⸗ при запитване 

РЕЙКИ 

Рейки сеанс и енергиен баланс на чакрите  60 минути   30,00 лв. 

Дистанционен рейки сеанс и енергиен баланс на чакрите (по Skype) 60 минути   30,00 лв. 

Рейки на конкретна ситуация  45 минути   40,00 лв. 

Усуи Рейки настройка I ниво – Инициацията (4 настройки) 1 ден 170,00 лв. 

Усуи Рейки настройка II ниво – Символите 1 ден 250,00 лв. 
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Усуи Рейки инициация III ниво – Усуи Рейки Мастер 1-2 дни 500,00 лв. 

Каруна Рейки настройка I ниво  1 ден 170,00 лв. 

Каруна Рейки настройка II ниво 1 ден 200,00 лв. 

Каруна Рейки настройка  III ниво – Каруна Рейки Мастер 1-2 дни 500,00 лв. 

Рейки практика в група „Духът на рейки” 1 ден 30,00 лв. 

Рейки сеанс на домашен любимец 30 минути 20,00 лв. 

Енергийно изчистване на дома/офиса ⸗ при запитване 

АКАШОВИ ЗАПИСИ / АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ 

Провеждане на послание от Акашовите записи  45 минути 30,00 лв. 

Провеждане на послание от Акашовите записи онлайн (по Skype или на e-mail)  45 минути 30,00 лв. 

Ангелска терапия (послание от Акашите + Рейки сеанс)   60 минути 50,00 лв. 

Ангелска терапия + медитативни дихателни практики   90 минути 70,00 лв. 

Ангелска терапия в група    180 минути 30,00 лв. 

Курс-посвещение в Акашовите записи 2 дни 333,00 лв. 

Акашови записи – групова практика 1 ден 30,00 лв. 

Медитативни дихателни практики 60 мин. 20,00 лв. 

ТАРО АКÁШИ КАРТИ  

Сесия Таро-Акáши карти   45 минути 30,00 лв. 

РЕГРЕСИЯ  

Регресия – индивидуална   60 минути 70,00 лв. 

Регресия – в група 180 минути 50,00 лв. 

СПОРТ, ХРАНЕНЕ и МОТИВАЦИЯ  

Консултация “Спорт и хранене” с фитнес инструктор  60 минути 30,00 лв. 

Изготвяне индивидуален хранителен режим  до 5 раб. дни 45,00 лв. 

Изготвяне на тренировъчна програма  до 5 раб. дни 45,00 лв. 

Пакет хранителен режим + тренировъчна програма         до 5 раб. дни 70,00 лв. 

Калориметрия до 5 раб. дни 60,00 лв. 

Участие в семинар/лекция ⸗  при запитване 

“АНГЕЛСКИ РЪЦЕ” Ратотилница за красота 

e-AWAKENING електронен магазин – виж в сайта ⸗  при запитване 

Участие в арт-работилница / уъркшоп (при сформиране на група) ⸗  при запитване 

КУРСОВЕ / ОБУЧЕНИЯ 

Усуи Рейки настройка I ниво – Инициацията 1 ден 170,00 лв. 

Усуи Рейки настройка II ниво – Символите 1 ден 250,00 лв. 

Усуи Рейки инициация III ниво – Усуи Рейки Мастер 1-2 дни 500,00 лв. 



23 | P a g e  
 

Каруна Рейки настройка I ниво 1 ден 170,00 лв. 

Каруна Рейки настройка II ниво 1 ден 200,00 лв. 

Каруна Рейки настройка  III ниво – Каруна Рейки Мастер 1-2 дни 500,00 лв. 

Курс-посвещение в Акашовите записи 2 дни 333,00 лв. 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ и ПАРТНЬОРИ Фирмени мероприятия (тийм билдинги, ритрийти) при запитване 

Абонирайте се за нашия е-Бюлетин или следете сайта ни www.awakening.land за актуални промоции и намаления. 
Посочените цени са в български лева и са крайни, към тях не се начислява ДДС. Цените са в сила от 1.02.2018 г. 

“АУЕЙКЪНИНГ” ЕООД 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

IBAN: BG51FINV91501016116015 

BIC: FINVBGSF 

Валута: BGN (лева) 

 


