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KOUZLO ACCESS BARS
„ Kolik ze svého života trávíte tím, že hledáte omezení spíše než možnosti?“
Jaké byly vaše včerejší volby, které musíte dnes žít?
„ACCESS BARS® i ACCESS TĚLESNÉ PROCESY usnadňují změny ve všech oblastech
vašeho života. „Jemný a malý Dotek“ působící „silná a velká Kouzla“… Ruší omezení a mažou
programy Strachu, Úzkosti, Bolesti, Samoty, Výčitek, Soudů, Odmítání, Zloby, Strnulosti,
prožitých Traumat a emočních Zranění; otevírají Cestu k jiným volbám…
Když dovolíte odložit a zároveň přijmout všechny úhly pohledu; lži a soudy, které nejsou
vaše; strach a traumata, v nichž jste uvězněni; a otevřete se Lehkosti a Radosti své vlastní
Bytosti, vydáte se na tak na Cestu Vnitřní Svobody, na níž můžete tvořit cokoliv…
Možnosti těchto procesů jsou nekonečné:
• odstranění bolesti a nastartování samoléčebných procesů v těle
• odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy…
• eliminace stresu, uvolnění napětí, odstranění psych. problémů (deprese, úzkosti, strachy, fóbie)
• pomoc v náročných životních situacích
• odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie
• minimalizace projevů ADHD u dětí
• vhodné pro autisty i lidi s Alzheim. chorobou…
• celkový restart, omlazení a regenerace buněk…

… a MAGIE METAMORFIKY
MT je jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat
vytvořených v období prenatálního vývoje. Toto období je důležitým úsekem
našeho života. Zde jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Zde
se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Všechno, co lidská bytost
prožije ve svém prenatálním období: traumata včetně stresů a strachů matky,
prožitých v průběhu těhotenství; vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která
se pak různými způsoby objevují v realitě našeho současného života a ovlivňují naše
myšlenky, naši osobnost i naše vědomí... Takto vytvořené energetické bloky se odráží
v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí i psychické a emoční nerovnováhy.
Metamorfní technika je unikátem svého druhu… Není ani léčbou, ani terapií, ani
masáží ani metodou zaměřenou na léčení… Je to technika, která pomáhá dát nový
impuls naší vnitřní životní síle a pomáhá nám využít max. náš potenciál.
Těší se na vás ŽANET
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