Hur kan du få fulländade relationer på 60-90 dagar?
Mitt namn är Ingrid Carlsarv. Jag arbetar som Massageterapeut och Resanterapeut i mitt
egna företag Änglahänder.
Jag guidar människor till fulländade relationer genom skräddarsydd terapi.
I denna presentation får du läsa om hur Resan kom in i mitt liv och vilka förändringar
den har fört med sig. Vidare berättar jag om hur jag arbetar, klientfall och om motstånd
jag har stött på från klienter innan de har bestämt sig för att göra Resan. Slutligen
kommer ”Nästa steg”. Fortsätt läsa så får du veta vad det innebär! Du får gärna sprida
den här presentationen till andra och jag är tacksam för att du inte ändrar något i texten.

Mitt arbete som Resanterapeut
De senaste tio åren har jag arbetat som Resanterapeut. Resanterapin ger mitt arbete ett
djup och det är varje gång jag möter en klient en oerhörd glädje att uppleva
förändringen före och efter processen.
Under åren har jag hjälpt hundratals klienter med olika typer av problem, från
sömnsvårigheter till barnlöshet. Det vanligaste och ständigt återkommande problemet
är klienter som lider av att ha dåliga relationer, vilket tär på deras energi, humör och
hälsa. Under uppföljningssamtalen får jag ofta uppleva att syskon återförenas, föräldrar
och barn försonas och framförallt att mina klienter får glädjen tillbaka och energi till att
leva sina liv fullt ut!
Att ha bra och väl fungerande relationer tror jag att vi alla sätter stort värde på. Och för
att det ska fungera bra mellan oss och våra nära och kära så behöver vi ha en bra
relation till oss själva. Ofta, väldigt ofta är det här knuten ligger. Och den går att lösa upp!
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Cecilia – ett klientfall
Cecilia var en välvårdad kvinna i 40-årsåldern, med ett intressant arbete, villa, man och
två barn. Utåt verkade allt perfekt. Inne i Cecilia rådde dock kaos. Hon hade ingen som
helst tro på sig själv, på sitt eget värde.
Vi gjorde upp en plan, och tillsammans kom vi fram till att vi skulle göra tre
Resanprocesser inom loppet av tre månader.
I Resanprocesserna fick Cecilia möjlighet att möta sina inre rädslor med kärleksfullt stöd
av sin mentor och av mig som terapeut. Det visade sig att Cecilia varit mobbad i
grundskolan, något som hon skämdes för och hade trängt undan.
Cecilia utvecklades till en fullkomligt blomstrande kvinna. Hennes glädje och energi
strålande genom telefonen under de sista uppföljningssamtalen. Till Cecilias stora
förvåning blev hon nu bemött med större respekt på sin arbetsplats och därhemma var
både mannen och barnen mer kärleksfulla emot henne. Allt detta beroende på hennes
egen förändrade inställning.

Vad har Resan betytt för mig?
Innan Resan kom in i mitt liv arbetade jag enbart som massageterapeut. Efter några år
kände jag att jag ville ha in mer djup och stimulans i min verksamhet.
Boken Resan kom till mig via en vän och kort därefter åkte jag på en skidresa till
Frankrike. I pisten mötte jag en kvinna som berättade att Brandon Bays skulle komma
till Stockholm ett par veckor senare. Jag bestämde mig direkt, tog mig till ett internetcafé
och anmälde mig till Brandons seminarium. Väl där blev jag tagen av hur lyckliga alla
trainers såg ut att vara. De riktigt strålade.
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En tid senare var jag själv trainer på ett Resanseminarium. En längtan efter att inkludera
detta verktyg i min verksamhet började växa fram och efter att ha gått Abundance
Retreat fick jag, som genom ett under möjlighet att starta min utbildning till
Resanterapeut.
Det är nu elva år sedan, men jag minns så väl att jag tänkte: ”Det här gör jag för att kunna
hjälpa andra, själv har jag inga problem.” Jag kunde inte ha haft mer fel. Så mycket
släppte inom mig! Idag är jag tillfreds med mig själv, har bättre självkänsla, är en
tryggare person och inser att min allra bästa vän – det är jag själv!
Under utbildningen fick jag hjälp med att ta hand om och bearbeta en stor sorg som jag
burit inom mig under många år och jag fick, med hjälp av metoden och alla processer,
bättre relationer till både levande och döda.
Hur är det möjligt?
Genom att släppa fram känslor och genom förlåtelse.
Så här går det till:
• Vi börjar med ett samtal för att komma fram till hur jag på bästa sätt kan hjälpa
dig.
• Därefter följer själva processen som hos Änglahänder förstärks genom
understödjande massage.
• Under de påföljande veckorna har vi tre coachande samtal på telefon för att se till
att du på rätt väg och mår bra på alla sätt.
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Vad hindrar dig från att prova Resanterapi?
Här är några motstånd som jag ofta får höra följt mina kommentarer.
1. Jag är rädd att möta mitt inre
Rädslan finns alltid här och frågan är hur vi hanterar den. I Resan är alla känslor
välkomna, även rädslan. Jag guidar dig varsamt, tryggt och säkert och jag vet att
bortom rädslan finns något som du längtar efter att uppleva, ett liv i sanning och
frihet.
2. Jag vill inte riva upp det förflutna, då kanske jag mår ännu sämre
Visst kan det vara jobbigt att möta sig själv på ett djupare plan men det är det
värt! En känsla jag har fått hos de psykologer jag har besökt är att just när jag har
öppnat mig och börjar komma i kontakt med mina problem är det dags att runda
av och boka en ny tid. Inom Resan arbetar jag helt annorlunda. Jag avsätter 3-4
timmar för en process och därför hinner vi både öppna upp, bearbeta och stänga
säcken i lugn och ro. Med hjälp av detta arbetssätt kan jag konstatera att alla
mina klienter mår bättre när de lämnar mig än när de kom.
3. Det är dyrt
Vad är det du bär på? Hur mår du i ditt inre? Hur länge har du mått så här? Hur
mycket pengar har du lagt på terapier som inte har hjälpt dig?
Allting är relativt.
Jag kan inte garantera att du blir hjälpt men jag kan berätta att jag under mina
snart elva år som Resanterapeut har hjälpt hundratals klienter till ett friare liv
där de är mer sanna mot sig själva och sin omvärld.
Nästa steg
Känner du någon som skulle kunna vara intresserad av att få fulländade relationer och
ha mer glädje och energi i sitt liv? Hör av dig till mig!
Jag erbjuder en kostnadsfri konsultation på 20 minuter på telefon eller här på
Änglahänder, för att ta reda på vad jag kan hjälpa till med.
Vill du eller någon du känner ha ett gratis exemplar av boken Resan av Brandon Bays?
Hör av dig till mig! Jag ser fram emot att höra ifrån dig!
Med ljus och glädje!
Ingrid Carlsarv
Änglahänder
Jägarstigen 4
187 42 Täby
Tel: 070-894 23 83
anglahander@hotmail.com
www.anglahander.se
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