Oferta kursu
ACCESS BARS
Kurs przeznaczony dla osób związanych z naturoterapią, masażystów, naturoterapeutów,
kosmetyczek, coachów i fizjoterapeutów.
Access Bars jest techniką pracy z ciałem polegającą na delikatnym dotykaniu 32 punktów na
głowie. W tych punktach zmagazynowane są nasze przekonania, nabyte od innych punkty
widzenia, osądy, oceny i konkluzje praktycznie na każdy temat. Dotykanie tych punktów w
trakcie zabiegu uwalnia nasze ograniczenia m.in. w takich obszarach jak pieniądze, ciało,
uzdrawianie, świadomość, radość, seksualność i wielu innych. Każdy zabieg Access Bars to
uwolnienie od ogromnej ilość ograniczających nas przekonań, które hamują nasz rozwój,
dobre samopoczucie dobrostan i radość.
Zabieg Bars otwiera w ludziach gotowość do znajdowania zawsze innych możliwość oraz
uznania siebie i swoich umiejętności, a także budzi w nas gotowość do zmiany i ułatwia jej
wdrożenie.
Trener: Ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i pracy z grupą. 12 letnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik i procesów uzdrawiania, rozwoju
własnego i technik wprowadzania zmiany. Od 4 lat jest Facilitatorem Access Bars i prowadzi
certyfikowane szkolenia Access Bars. Posiada certyfikację Access Consciousness LLC na
prowadzenie szkoleń Access Bars i Access Facelift.
Liczba uczestników: min. 2 osoby (praca w parach)
Czas trwania kursu: 8 h
Kurs obejmuje:
✓ niezbędne materiały szkoleniowe
✓ indywidualne konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu
✓ certyfikat
Forma zaliczenia: zadanie praktyczne

* * *
Istnieje możliwość udziału w kursie korzystając z dofinansowania lub refundacji
ze środków europejskich w wysokości do 80% ceny kursu.
O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.
* * *

ZAKRES KURSU
Część teoretyczna:
- omówienie techniki Access Bars
- właściwości i działanie techniki
- wskazania i przeciwwskazania dla Access Bars
- metodyka zabiegu Access Bars
- techniki werbalne stosowane podczas pracy własnej
- techniki facylitujące i praca z klientem
Część praktyczna
- prezentacja zabiegu
- wykonywanie sesji access bars – przygotowanie klienta
- wykonywanie sesji access bars – nauka znajdowania odpowiednich punktów na głowie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:
1. w zakresie WIEDZY uczestnik będzie:
− znał teoretyczne podstawy zabiegu Access Bars
− pozna nowe techniki werbalne pracy z klientem
2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik będzie potrafił:
− wykonać zabieg Access Bars dla klientów
− korzystać z technik i narzędzi werbalnych Access Bars dla siebie
− uruchamiać punkt Bars na głowie
− zmieniać własne ograniczenia i osądu
− eliminować natrętne myśli i nastroje
− pracować z klientem korzystając z poznanych narzędzi werbalnych
3. w zakresie KOMPETENCJI:
− otrzyma certyfikat Praktyka Access Bars i zdobędzie uprawnienie do wykonywania
zabiegu dla klientów
− poszerzy ofertę zabiegów dla obecnych i potencjalnych klientów
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