Access Bars® kurzy
Gratuluji k Vašemu rozhodnutí vybrat si v životě více…
… vybrat si více a rozšířit si život o nekonečné možnosti. Co je tady možné?
Tento kurz Vám otevírá neomezené možnosti, a to jak ve Vašem osobním životě, ale
také v pracovním, profesním. Ovlivní Vaše vztahy, vnímání sebe samého a otevře
Vám širší úhly pohledu na vše, co se Vám v životě děje.

‚Vše v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou.‘
To je základní mantra této techniky, kterou Vás během jednodenního kurzu naučím.
Společně se naučíme vyhledat a pojmenovat body – barsy, které jsou přesně
lokalizované na hlavě a ukotvíte se v postupu a v technice jak tyto body spouštět.
Tuto techniku je schopen se naučit opravdu každý, naprosto přirozeně ji zvládají děti,
pro které je spouštění bars zábavou.

CO NA KURZU ZÍSKÁTE a ZAŽIJETE:
- jasný a ověřený postup metody Access Bars®
- manuál (skripta) a detailní mapu bodů Access Bars®
- cerfitikát o účasti a k vykonávání metody Access Bars®
- dvakrát Bars dáte a dvakrát Bars přijmete
- získáte přístup k dalším Access technikám, které pracují s tělem k tzv. tělesným
procesům, které si ukážeme a vyzkoušíme
- naučíme se pracovat s otázkou a čistícím prohlášením, které můžete využít také v
každodenním životě
- během celého dne budete v prostoru otázek a čistících prohlášení, které vám
pomohou propustit ze svého života, co už vám neslouží
- dostanete přehled o možnostech v Access Counsciousness®
- ihned po skončení kurzu budete připraveni tuto metodu praktikovat ve svém životě,
či ve své praxi;
Ceny kurzů jsou stanoveny společností Access Consciousness® a jsou platné pro
rok 2019 s celostátní působností.
CONSCIOUSNESS®. Absolvováním kurzu se stáváte certifikovanými praktiky
metody ACCESS BARS®. Budete zaregistrování do systému ACCESS
CONSCIOUSNESS® jako praktik této metody.
Kurzy vedu pravidelně o víkendech, přihlášky a další info přes email:
pilchovapetra@seznam.cz

