Hyposyntes® hjälper!
Har du en önskan om att leva ett liv i harmoni med
dig själv och din omgivning? Att kunna uppleva
känslan av frid och glädje inom dig och, inte minst, att
kunna hantera olika situationer mer medvetet utan att
känslorna drar iväg med dig?
Hyposyntes hjälper dig att slippa de jobbiga tankar
och känslor som hindrar dig från att leva det liv du
önskar och förtjänar. Istället kan du leva ditt liv i
närvaro av nuet och kan släppa taget om det förflutna
och om framtiden, vilket ger dig en avslappnad och
harmonisk tillvaro.

Hyposyntes är en vidareutveckling av djupgående och
kraftfulla terapiformer som Hypnos, NLP, Sedonametoden, Spirituell Mindfulness och Soul Coaching.
Alla är säkra och beprövade tekniker för personlig
utveckling och ger mer djupgående personliga förändringar i ditt liv på ett enkelt och okomplicerat sätt.
Nedan hittar du erfarna, diplomerade Hyposyntesterapeuter från oss på Love it och som vi med varm
hand rekommenderar. Kontakta någon av dem redan
idag för mer information och pris!
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Elefanten är en symbol för nätverket av Hyposyntesterapeuter. Den står för;
Att dela med sig av sin visdom, att lära andra om sin egen storhet. Elefantens spirituella uppgift är att föra
den uråldriga visdomen med sig in i framtiden, att låta minnena om vem vi är i sanning få leva vidare”
Hyposyntes är ett registrerat och skyddat varumärke av
(Love it Communications AB)

