Om Resan
Resan är idag erkänd världen över som en kraftfull metod för transformation och
uppvaknande inför individens inneboende potential. Initiativtagaren Brandon Bays har
genom sina Resanseminarier, föreläsningar och böcker, bl. a boken Resan, fått ett
enormt gehör och genomslag för sin metod. Metoden har hjälpt tusentals människor
världen över till att befria sig själva från rädslor, oro, stress, depression, låg
självkänsla, kronisk ilska och vrede, fysiska sjukdomar och symtom och andra utryck
för ohälsa som beroenden, övergrepp, relationsproblem och karriärutmaningar.
Genom att använda Resanmetoden har människor världen över uppnått fantastiska
resultat oavsett ålder, bakgrund, kultur eller uppväxt. Resan är respekterad som en
allmängiltig metod, unik i sitt slag, vars handfasta, praktiska och användarvänliga
struktur leder till verkligt djupgående och hållbara resultat.
www.thejourney.com
Att göra en verklig förändring
”Detta är en inbjudan till dig att verkligen göra en förändring” genom att börja med dig
själv. Sant läkande och varaktig förändring börjar inom dig. Resan ger dig verktygen
att skapa en genomgripande förändring i ditt och andras liv. Min förhoppning är att
informationen kommer att inspirera dig att skrida till verket.”
Är du redo för Resan?
Ställ dig själv följande frågor:







Upplever du rädsla, oro och stress som en följeslagare i ditt liv?
Känner du dig som om du fastnat eller att det måste finnas mer som livet har att
erbjuda?
Konfronteras du med en dålig hälsa eller fysiska problem?
Upprepar du ohälsosamma beteenden eller mönster som gör dig deprimerad,
apatisk eller till och med får dig att hata livet.
Längtar du efter mer levande och djupa relationer?
Söker du fortfarande efter en kvalité av äkthet i ditt liv och kontakt med din inre
potential och djupaste sanning?

Om du känner igen dig i dessa frågor så är du varmt välkommen till att boka din
Resan process hos mig, processen erbjuder dig möjlighet till en varaktig förändring i
ditt liv!

Värdet med Resan

Resan ger dig enkla och effektiva verktyg som gör det möjligt för dig att leva livet än
mer autentiskt och äkta. Resan ger dig kraft och energi att återta initiativet inom alla
områden av ditt liv och skapa en långvarig och genomgripande förändring och
transformation.
Det är en enkel metod som på ett effektivt sätt för de verkliga orsakerna till dina
problem upp i dagen och inte bara symtomen. Resan ger dig en inramning som ger
dig tillgång till din egen inre visdom, som svarar an till vad som verkligen är sant för
dig och just därför ger dig möjlighet att leva ditt liv utifrån den potential av visdom som
bor inom dig.
Resan ger dig möjlighet att rensa ut gamla mönster och beteenden och på så sätt få
tillgång till en medvetenhet som reflekterar den du verkligen är – en uppgraderad
version av dig själv! Metoden är ett radikalt och kraftfullt sätt att möta vilken utmaning
som helst!
Brandon Bays har skrivit 4 böcker om Resan se nedan den senaste heter
”Medvetenhet den nya valutan”
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