ACCESS BARS
Access Bars este o unealta de TRANSFORMARE care ne SUSTINE in procesul de extindere al
constiintei.
DEZVOLTA capacitatea NATURALA pentru a incepe sa ALEGEM pentru prima data în viata noastra
din starea de PREZENTA dizolvand astfel limitările in mai multe zone ale existentei noastre.
Iti amintesti ultimul moment din viata ta cand erai total relaxat/ a si hranit/a?
Cand ai primit vindecare si bunatate fara judecata pentru trupul tau si pentru fiinta ta?
Dar mai multa bucurie si distractie?
Dar mai multi bani?
Dar mai multa claritate despre viata ta si despre tine?
Ce zici de usurinta si de glorie?
Prima clasa/ curs din Access este The Bars. ACCESS BARS
Stiai ca exista 32 de puncte energetice pe capul nostru,iar cand sunt atinse ușor, elibereaza din structura
energetica fara efort si cu usurinta ceea tot ceea ce ne impiedica sa primim?
Aceste puncte contin toate gandurile, ideile, credințele, EMOTIILE si consideratiile pe care le-am stocat
de –a lungul existentelor noastre.
Aceasta este o ocazie pentru ca TU sa renunti la tot, la Tot ceea ce nu mai iti este benefic tie si corpului
tau!
Fiecare sesiune Bars in parte, te poate elibera de aspectele limitative din fiecare aspect al vietii tale, care
corespunde barei specifice.
Acesta este un proces incredibil de hranitor si relaxant, anuleaza conditionarea in toate aspectele din viata
ta pe care esti DISPUS sa le schimbi!
Si cum ar fi sa primesti cu mai multa usurinta contributia Universului si sa-ti creezi viata pe care ti-o
doresti?
Ce este NOU introdus in manual, 3 procese de corp hranitoare care sunt acum in clasele de ACCESS

BARS.
Datorita Sesiunilor individuale Bars mii de oameni si-au schimbat multe aspecte din corpurile lor si viata
lor, incepând cu somnul,sanatatea si greutatea, banii, sex si relationarile de orice fel, anxietatea, stresul si
lista continua!
Cum se desfasoara cursul de Bars?
- La începutul clasei se va face inregistrarea, plata si vei primi un manual cu instrumentele Bars, fie in
fizic fie daca clasa se organizeaza pe zoom;
- Pe parcursul zilei se vor face clearinguri,se va raspunde la intrebari, se vor dezbate teme din ariile vietii
fiecaruia;
- Vei viziona un film cu fondatorii ACCESS CONSCIOUNESS;
- Se vor explica tehnicile si procesele de corp ( înveti efectiv tehnica, pe care o poti folosii tot restul vietii
tale)
- Se primesc doua sesiuni de Bars;
- Se ofera doua sesiuni de Bars.
Ce obtii participand la aceasta clasa?
- Dreptul de a practica Access Bars in Romania sau în orice alta tara, in acord cu legislatia fiecarei tari;
- Primesti diploma valabila international care iti permite sa fii practician Bars;
- Esti înscris/a pe site-ul accessconsciousness.com;
- Primesti manualul de Bars cu numeroase informatii interesante;
- Poti alege ulterior să predai cursul de Access Bars, conform conditiilor stabilite de fondatori, devenind
facilitator.
Cine poate invata Bars?
Orcine, atat pentru persoane fizice, cat si pentru terapeuti sau psihologi, medici, coachi, traineri de
dezvoltare personala. Copiii sunt bineveniti. Nu exista limita de varsta.
Beneficiile participarii?

Este o modalitate sigura si usoara care te poate sustine de-a lungul intregii tale vieti sa eliberezi din
blocajele si convingerile limitative care va pot influenta:
- Stima de sine
- Increderea in sine
- Puterea personala
- Relatiile
- Abundenta si toate aspectele legate de bani si prosperitate
- Sanatate
- Pierderile de orice natura
- Stresul oxidativ
Cum te poate sustine?
- Elibereaza tensiunea din minte si din trup;
- Creeaza starea de pace si de bine care se continue si dupa terminarea sesiunii;
- Cu mult mai relaxat/a si invigorat/a in acelasi timp;
- Linisteste mintea si aduce claritate si prezeta crescuta in corp;
- Imbunatateste relatiile interpersonale prin crearea spatiului si îngaduintei fata de tine si fata de cei din
jurul tau;
- Reduce fricile, fobiile, anxietatea, stresul si stresul post traumatic;
- Creste si dezvolta creativitatea;
- Elibereaza locurile unde au fost create limitari si deschide posibilitati noi, diferite in toate aspectele
vietii tale;
- Permite sa ai mai multa energie disponibila in corp si la nivelul creierului, modificând semnificativ
functionarea creierului si a tuturor sistemelor din corp.

