
DITT BÄSTA JAG
En kurs med verktyg för livet! 

 H U M A N  P O T E N T I A L . S E   

25-26 februari Västerås
25-26 mars Helsingborg
1-2 april Göteborg

"Vilken fantastisk upplevelse! Så

glad över kursen."

"Att läka på djupet var magiskt. Jag

kom till roten av dålig självkänsla,

osäkerhet och känslan av att inte

duga till. Nu äntligen är jag på väg

mot mitt bästa jag."

"Har fått helt annan ork och

energi."

Läs och boka

humanpotentialshop.se

eller ring

040-456102

Välkommen! 

Är du trött på att tvivla och ha en oro
som hindrar ?  

HÄR ÄR EN KURS SOM GÖR SKILLNAD! 

Genom att lära dig försonas med dig själv och dina upplevelser blir det
lättare att vara dig själv och skapa det du vill. 

Under kursen får du lära dig mer om:
- Nycklar för självkänsla
- Försonas med förluster, besvikelser och separationer 
- Släppa oförätter, befria inre hinder och läka konflikter
- Konsten att förlåta 
- Lyfta fram och förstärka det bästa hos dig
- Hur du kan använda dina unika förmågor

Under dessa två dagar stärks självkänslan och inre hinder blir upplösta.
Du får lära dig verktyg som hjälpt tusentals människor förbättra sina
liv. 

Mia de Neergaard kursledare:
Är grundare av utbildningsföretaget Human Potential som efter en svår
trafikolycka och utmattningsdepression åkte utomlands för läka fysiskt
och emotionellt. Hon gick utbilningar och kurser hos de främsta i
världen, Tony Robbins, Deepak Chopra, Joshua Freeman, Brandon Bays
mfl. Utifrån detta och sina egna erfarenheter är EQ LIFE metoden
utvecklad.
.Mia är uppskattad för sin proffesionella förmåga att guida människor in
till sitt innersta och lära ut livsverktyg  som ger mer glädje, energi, och
självacceptans till och med självkärlek.
Hon delar under kursen öppet med sig av sina personliga upplevelser.

.

NEW INSIDE
EQ LIFE

http://www.humanpotentialshop.se/produkt/Befria-Kanslan-1-Grundkurs

