
Access  Consciousness Barsi™ Kursused 
Crystal Ra Laksmiga (koht täpsustamisel)

   11. juuli kl 10 – 17
 1. August kl 10 – 17 (UUS KURSUS)

Kas oled alati tundnud, et olemas on rohkem võimalusi elus kui on sinu reaalsuses praegusel hetkel? Bars™ on
väga effektiivne tervendamistehnika,  mis annab sulle  võimalused lahti  lasta ja  muundada need kinnistunud
mõttemustrid ja piirangud ning tunded, mis takistavad sul elada täielikult siin ja praegu oma unistuste elu. 

Mis siis kui kõik see mida sa identifitseerisid kui oma mõtted, suhtumised ja tunded, ei olegi sinu omad?
Missugune su elu näeks välja siis kui sa laseksid kõigest sellest lahti mis ei kuulu sulle? 

Mis sa ütleksid võimalustele elada sinu tingimustel?

Sinu pea peal on 32 punkti,  mida aktiviseerides puhastuvad, lahustuvad ja muunduvad kõik need uskumused ja mõtte-mustrid, mis su
praegust reaalsust enam ei teeni ja millest oled valmis lahti laskma ning seeläbi aitab kaasa sellele, et sa saad veelgi rohkem sinuks endaks.
Kursus sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Vaatame õppevideot kuidas Barsi teha ja seejärel teeme ise kaks seanssi teiste peal ja saame
ise kaks seanssi. Samaaegselt käime läbi kõik punktid teoreetiliselt. Räägime ka mida tähendab Accessi puhastuslause.  Kui teed läbi ühe
kursuse, saad koheselt hakata tehnikat jagama oma lähedastega või siis ka tegema seda teraapiateenusena. Kui teed läbi 3 erinevat kursust
3 erineva õpetajaga, siis on sul võimalus saada Barsi ametlikuks õpetajaks rahvusvaheliselt. 

Võta kaasa oma lõunasöök või võid minna ka välja sööma, kuna meil on 1 tund lõunapausi, võimalusel oma pehme madrats ja padi ning
tekk. Kursusel osalejad saavad kursuse osalustunnistuse  ja kursuse materjal tuleb su emailile. Kursusel osalejad saavad ka peapunktide
kaardi.  

Lisainfot  Crystal  Ralt  crystalralaksmi@gmail.com,  või  55924831  võ i  www.crystalralaksmi.com või
accessconsciousness.com. Kursuse maksumus, esmakordsetele osalejatele on 190 eurot, korduskursus 95 eurot, lastele
alla  15-e  tasuta  kui  osaletakse  maksva täiskasvanuga või  on erikokkulepe kursuse juhendajaga,  lastele  16  -  18 poole
hinnaga. 

Kursuseid  juhendab  Access  Consciousnessi™ sertifitseeritud  Barsi  ja  Kehatehnikate Vahendaja,  seiklusjuht,
transformaator Crystal Ra Laksmi Eestist.

 
Crystal on viimastel aastatel viibinud erinevates maades nagu Rootsi, Norra, Hawaii ja 
 Mehhiko ning Costa Rica. See on andnud talle unikaalse võime aru saada inimeste  
 erinevustest, harjumustest ja vajadustest.  Tema kogemustega antropoloogiast, ärist, 
 innovatsioonist, enesearenduskursuste loojana, seikluskoolituste juhina, on talle loonud 
 laiahaardelise kogemustepagasi ja suhtlusvõrgustiku rahvusvahelisel tasandil. Ta kasutab 
 kõiki oma võimeid efektiivselt ja väekalt nii inimesi suunates iseenda väe keskmesse ja 
 inspireerides neid saama iseenda meistriteks. Crystal on väekas katalüsaator, kes võib 
 muutusi esile kutsuda lihtsalt oma dünaamilise kohaloluga.

11. juuli online registreerimise link: http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=58426
1. augusti online registreerimise link: http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=58427

Lase Crystalil sütitada oma tõelist potentsiaali ning leida iseendas erinevad võimalused, 
kuidas lasta sellel lahti rulluda sinuga koostöös, sulle sobival moel – 

muundudes oma reaalsuse meistriks ja elada oma unistust. 

Kõik kursusel osalejad võtavad täieliku vastutuse oma vajaduste ja valikute väljendamise eest koheselt kursuse ajal. Kursuse korraldaja
garanteerib kohustusliku osa läbikäimise, kuid jätab endale õiguse teha kursuse ajal vajalikke muudatusi lisaosade ja muus osas milleks
vajadus tekib, kuna järgneb energiatele nagu Accessis soovitatakse. 
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http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=58426

