Acess Bars
Du har inte råd att inte ta en Bars behandling!

Efter sessionen känns det i sämsta fall som om du precis
har fått ditt livs bästa massage – och i bästa fall kan hela
ditt liv förändras!
Hur går det till?
Access Bars

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor,
attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft om någonting.
Det kan till exempel handla om dina föreställningar och begränsningar
om glädje, tid, skapande av kontakter, medvetenhet, läkning, lugn,
kontroll, pengar, kreativitet, kropp, sexualitet, åldrande.

Du kan sitta eller ligga när du tar emot bars.
Att prata under behandlingen, eller ha ljud
runtomkring, är inget som påverkar resultatet.
Enda kravet är ingen musik i bakgrunden.
Jag stimulerar dessa 32 punkter vid huvud fot
och händer. Det känns som en stilla massage
och det är inte säkert att du upplever något. De
som upplever något kan känna värme strömma
igenom kroppen, pirr eller energiflöde.
Det är efteråt och upp till 3 veckor som du
märker av att din attityd, tankesätt har ändrats.
Du känner dig annorlunda och levande. En
bars session kan ta olika lång tid beroende på
individen och dess motstånd och spärrar. Men
den tid du får oavsett gör mycket resultat.
För en coachning session och Access bars
på 90 min vilket jag högt rekommenderar
för ultimat resultat endast 1 gång 700kr
Paketpris
3 gånger 1800kr
5 gånger 3000kr
10gånger 6000k r
Alla priser inkl. moms för privatperson
Exklusive moms för företag!

Tänk dig att dina tankar är ren energi, om du då tänker väldigt negativt
eller begränsande, skapar du en massa lager av energi på varandra att det
lägger sig som en massa på kärnan. När du får bars gå vi ner i dessa lager
och du avgör hur mycket i varje lager du är redo att släppa.
Det du är redo att släppa under behandlingen kommer aldrig att komma
tillbaka.
Vi pratar om att vi har 9 lager och ta sig igenom dessa lager kan gå fort
och kan ta tid beroende på hur medveten och villig du är. Jag gör clearings
under behandlingen (tar bort din föreställning som är i vägen för att släppa
den sanning du köpt som begränsar dig), En bars behandling kan förändra
så mycket om du är redo för förändring, men oavsett kommer du känna
dig annorlunda. Efter att man fått 20 bars behandlingar har hela livet vänt,
men efter bara en kan man känna sig totalt levande, men som sagt vi har
några lager så du kommer garanterat vilja fortsätta få bars.
VAD MER ÄR MÖJLIGT DÅ? ……..
Eftersom du stimulerar alla områden i ditt liv liksom din kropp, passar den
väldigt bra på smärtor och kroniskvärk. Genom att rensabort din
föreställning om att din kropp alltid har värk och är kronisk kan resultat
förbättras.
Efter min första bars behandling har jag märkt en helt ny energinivå, jag
är mycket positiv till allt, känner en stor tacksamhet och min syn på min
relation har ändrats radikalt och skapat nya möjligheter för mig och
kärleken. Jag känner mig levande på ett annat sätt. Vad mer är då
möjligt?

Ta hand om dig, du är det finaste som finns!

