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En dag - En kurs - Ett verktyg som kan komma att förändra allt!
Tänk om hela livet kan komma till dig med lätthet, glädje och härlighet?

Det magiska med Access Bars är att hela ditt liv kan förändras på 90 minuter.
Tankar, känslor, sinnesstämningar, dömande och synpunkter påverkar oss på
många olika sätt. När du får dina bars körda är det som att städa i ditt inre,
slänga det gamla och skapa mer utrymme för att ta emot och vara hela du.

a c c e s s b a r s® 3 2 p u n k t e r
Under kursen får du lära dig att ge och ta emot Access Bars, du får två
sessioner och ger två sessioner. Access Bars är 32 punkter på huvudet
som representerar alla våra livsområden. När dessa punkter får en lätt
beröring frigörs det vi lagrat i form av tankar, känslor, övertygelser,
dömande, slutsatser och svar genom all livstid. Det är som att storstäda
ditt inre, som att diskfragmentera och uppdatera dig själv till en version
som är mer du och bortom det du lärt dig. Som ett resultat av Bars ökar
din förmåga att ta emot allt utan att döma det som är. Hela ditt liv får en
ökad lätthet, din inre glädje växer, ditt varande med allt ökar och du
kommer snart att upptäcka att du har färre bekymmer.

kursinformation
Alla kan vara med på en kursdag, stora som små och oavsett tillstånd. Ingen förkunskaper krävs.
Det är både en teoretisk och praktisk kurs. Du blir utbildad Access Bars practitioner och du kan efter
kursen byta sessioner med andra eller ge Bars vidare till andra, på klienter, vänner och dina barn.
ANMÄLAN: www.livetar.nu
INVESTERING: 2 850 kr/vuxen. Repetition halva priset. 1 425 kr/ungdom. Barn gratis.
Det ingår material, certifikat, kaffe/te fika samt snacks.
ORT och LOKAL: Hälsocentret för kropp & själ i Gävle.
DATUM och TID: 15/9 kl 09.30 - 18.00
FRÅGOR: Anna-Lena Nygren tel: 070 - 697 67 76, mail: access@livetar.nu
Access Bars Facilitator (Haft kurser på ca 45 olika orter runt om i Sverige)

