
Otevření hlasu pro lepší mluvený projev a zpěv: dech proti nervozitě, práce s hlasem, rétorika,

základy zpěvu

Zpěv po mongolsku: Dech, meditace hlasem a alikvotní techniky: zdravé dechové techniky,

meditace a léčení zvukem a zpěvem, alikvótní a hrdelní zpěv

Dech & sexuální energie: tao a tantra stručně a bez omáčky, práce s energií těla pomocí dechu, dech

místo kafe

Didgeridoo & Beatbox: Hubohudba, hra na nejstarší hudební nástroj na světě, původně z Austrálie

Čajování: degustace a lekce přípravy kvalitních čajů: degustace a lekce přípravy kvalitních čajů,

rozlišení různých druhů čajů a jejich účinků

(nový kurz!) Lucidní snění: jak vědomě snít, rozumět a pracovat se sny, integrovat stíny a zrychlit

vlastní realizaci

3-4 hodiny

1.000 Kč

jednorázově, cca 4x za rok

na webu www.naucmese.cz

nováčky a zvědavce

 

večerní
délka:

cena:

setkání:

informace:

pro::

semestrální
2 měsíce

půl rok

rok

2 roky

setkání:

pro:

Všechny kurzy mají formu večerní, semestrální či individuální a lze na ně vystavit dárkový poukaz. 

Pokud chceš navštěvovat více kurzů zároveň, za první zaplatíš dle ceníku a na každý další ti dám slevu 12,5 %.

  4.000 Kč / 8 lekcí

  7.500 Kč / 16 lekcí (ušetříš 500 Kč)

11.000 Kč / 24 lekcí (ušetříš 1.000 Kč)

21.000 Kč / 48 lekcí (ušetříš 3.000 Kč)

každý týden

pořádné změny a výrazný posun

individuální

Ceník kurzů školy d14 - 2020

Osvoj si základy

1 x 120 min

Posuň se o třídu výš

3 x 120 min

Proměň se v profíka

13 x  90 min

3.000 Kč

 

7.000 Kč

 

17.550 Kč

Ovládni svůj hlas nejen pro lepší prezentaci (2019)
Nejnovější online kurz specializovaný na prezentaci 

ve firmách a troška rétoriky k tomu.

KDE: www.bit.ly/daliseduo

ZA: 699 Kč

Ovládni svůj hlas (2018)

KDE: www.bit.ly/ovladnihlas

ZA: 1.000 Kč / 500 Kč pokud jsi účastník kurzu

hudební alba a cd
Ukázky všech hudebních alb a hudby najdeš na www.vysavayana.cz, 

kde si je můžeš stáhnout nebo pustit přímo na stránce.

Vysavayana
Hudba pro jógu, relaxaci a dobrý spánek

dřevěné album

online verze

490 Kč

390 Kč

Didgeridoo meditace
K masážím, odpočinku, koupelím 

a jako hudba před usnutím

250 Kč

Zenový čaj – First Flush

190 Kč, online

Čajový demáček
Perfektní pro tanec, jako hudba k práci

nebo k poslechu do auta.

11 minut, 49 Kč, online

Lyrické, dynamické a pestré minialbum, 

předchůdce Vysavayany.

Nejnovější kniha, která vám pomůže najít vaše zlato v hrdle.

Naučíte se díky ní perfektně alikvotně a hrdelně zpívat jako

mongolský pastevec.  Objevíte techniky léčení zvukem,

zpěvem a vyjádřování emocí. 350 stránek, návodů, tipů,

nákresů a odkazů na aplikace a zvukový analyzátor, které

raketově urychlí vaši učební křivku ve zpěvu.

 

Napiš mi na mail daliborneuwirt@gmail.com a pošlu ti ukázku

zdarma. Nebo mi rovnou pošli 499 Kč na účet

2901315949/2010 s tvým mailem v poznámce a knihu ihned

obdržíš v elektronické verzi. Jakmile bude kniha vytištěná,

podepíšu ji a poputuje k tobě. Bereš?

www.daliborneuwirt.com www.vysavayana.czwww.naucmese.cz

videokurzy
nová kniha: z plna hrdla


