
ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness.  

Metoda vznikla v roce 1990 v USA  a od té doby již pomohla  tisícům lidí na celém 
světě  změnit významné  aspekty jejich života. 

Co když právě nyní nadešel čas pro něco úplně jiného, mnohem jemnějšího, vlídnějšího a 
pro nás snadnějšího?  

BARs je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, 
emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají 
uloženy. Při terapii se jemným dotykem určité kombinace bodů rozproudí jejich energie. Poté 
informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači. To 
nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na 
život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváte jinými. Celý váš život 
se může změnit. 

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: " Vaše volba je to, co tvoří vaši 
budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro 
nás byly zvoleny, že je to osud apod. 
Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. 

"Změníme-li naši volbu, můžeme změnit i naši budoucnost" 

 
ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. 
Jednotlivé body souvisí s oblastmi života, jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, 
kreativita apod. Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a 
vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich 
omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít 
šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám 
neslouží. 
Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.  

Účinky ACCESS BARS® 

● Odstranění bolestí různých částí těla 
● Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy 
● Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po 

lékařských zákrocích či úrazech 
● Uvolnění stresu a napětí 
● Pomoc při obtížných životních situacích 
● Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie 
● Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie 
● Snížení hyperaktivity u dětí 
● Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni 
● Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou 

  
Nyní je čas dovolit si přijímat, odstranit limity a otevřít se všem možnostem, které si 
dokážeme ve svém životě představit. Víme, že s BARs je každý z vás schopen se zbavit 
problémů, stresů a začít se víc bavit, více se smát a užívat si život naplno. Nejlepší a 
nejjednodušší způsob, jak tohle zjistit, je vyzkoušet terapii ACCESS BARS® osobně 



Můžete si vybrat 3 typy terapií: 

 
1)ACCESS BARS®  TERAPIE 
 
 
Jak probíhá terapie? 
 
Terapie probíhá vleže, v pocitu celkového uvolnění a relaxace. Během terapie ACCESS 
BARS® se terapeut postupně lehce dotýká 32 specifických bodů, tzv. „BARů“, na hlavě 
klienta. Tyto cílené dotyky specifických bodů aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, 
pocitů a emocí. 

Jemný dotek nejprve nastartuje proces a mozkové vlny se zpomalí, což umožní přístup k 
vzorcům chování a systémům přesvědčeiní a postojů, které jsme používali od dětství nebo z 
jiných životů. Začneme být více přítomni ve svém životě a minulost se nepromítá do 
budoucnosti stejným způsobem. 

Bars může být použit pro usnadnění změny v jakékoli oblasti vašeho života, jako jsou 
vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. 

Bars doslova mění pravděpodobnosti budoucích možností.Celkový stav těla a duše se 
zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta. 

Dojde k hluboké relaxaci, někdy i spánku. Někteří lidé mají vidiny, jiní mají po těle pocity jako 
bzučení, brnění, teplo, škubání nebo třes. Nic není dobře a nic není špatně.  
 
 
Klient se po terapii cítí uvolněný, spokojený a bezstarostný. Někdy se stává, že není 
schopen své pocity bezprostředně po terapii vyjádřit, pouze vnímá, že se cítí JINAK (v 
pozitivním smyslu slova).   

V jeho životě nastávají pozitivní změny, tak nějak samy od sebe. Věci se dějí s minimálním 
úsilím, přesně podle afirmace Access Bars: 

VŠE V ŽIVOTĚ KE MNĚ PŘICHÁZÍ S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ A SLÁVOU. 

Slovy se dá těžko vyjádřit nejen ten nádherný pocit po ošetření ACCESS BARS®, ale i ty 
nové pocity klidu a pohody, které se klientovi ve svém životě po Bars začíná prožívat. 

 
 
2)ACCESS TĚLESNÉ PROCESY  
Naše tělo je odrazem našeho života. Uchovává v sobě všechny nahromaděné emoce, 
traumata i náš celkový přístup k životu. 

Jaké by to bylo, kdybyste mohli informace těla přepsat až do buněčné struktury? 

Známe celkem 50 druhů tělesných procesů, které dokáží změnit nastavení buněk, odstranit 
chronické i akutní bolesti, uvolnit vše, co neodpovídá naší podstatě a tomu, abychom byli se 
svým tělem v souladu. Všechny tyto procesy mají společné to, že jsou energické. Pracují s 
energií těl. 



Tělesné procesy nevybíráme podle toho, „co si myslíme, že je pro tělo vhodné“ (logická mysl 
v tomto případě obvykle není dobrým rádcem), ale komunikujeme, ptáme se těla, co by pro 
něj v tuto chvíli bylo vhodné. 

Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness říká: „Tělo samo vám dá najevo, co 
potřebuje“. 

Vaše tělo s vámi komunikuje. Vy a vaše tělo máte vlastně povědomí o všem. Tělesné 
procesy zvyšují způsob, jakým vaše tělo dokáže ukázat, čeho si je vědomo - vědomí každé 
buňky a molekuly na celém světě. Vše, co se u tělesných procesů vyžaduje, je ochota být 
přítomen, dotýkat se těl a přijímat zpětnou vazbu od těla, na kterém pracujete. 

  

Biomimetická a biomimetrická mimika (Biomimetic and Biomimetric Mimicry) 
 

Ve svém životě se snažíme druhé napodobovat a chápat, je to přirozená schopnost našeho 
těla ve snaze zapadnout do tohoto světa. Abychom byli schopni druhé pochopit intelektuálně 
i energeticky, zakódujeme ve svém těle podobnosti - biomimetika. Biomimetrika je 
schopnost vašeho těla splývat s prostorem druhého, kdy například ve vztahu máte tendence 
z Já a Ty být najednou jedním. BBM proces uvolňuje tyto tělesné  a umožňuje vám být opět 
sami sebou. 

  

TSS - Trojnásobné sekvenční systémy (Trifold Sequencing Systems) 

TSS je systém, který se objeví v okamžiku, kdy se doslova zaseknete v nějaké události v 
minulosti a máte pocit, jako by byla neustále živá, jako včera. 

Tento tělesný proces je hodný kombinovat se spuštěním Bars při terapii Access bars. 
Pomáhá očistit dlouhodobé nánosy v důsledku braní léků, drog, hormonální antikoncepce, 
po očkování, antidepresivech a lécích na spaní apod. Čistí všechny traumatické zkušenosti, 
které způsobují, že se nám traumata opakovaně návrací, opakovaně je znovuprožíváme. Při 
tomto tělesnému procesu používáme podpůrná čistící prohlášení, která na vědomé úrovni 
čistí hluboce uložené spouštěče tohoto chování. 

  

Buněčná paměť (Cellular Memory) 

Máte-li trauma uložena v těle, například po úrazu, nebo máme na těle bolavé místo, prošli 
jste operací, můžeme jít do toho místa a spustit vytvoření celulární paměti a napravit dané 
místo na buněčné úrovni. Tělo tak dostane šanci se rozhodnout a uzdravit. Tento tělesný 
proces lze použít nejen na lidech, ale i  na zvířatech. 

 

De-MM De-Molekulární Manifestace a MDe-M Molekulární De-Manifestace 

De-MM je proces, ve kterém se molekuly promění v něco jiného, než jaké jsou nyní. 



MDe-M slouží ke zmizení toho, co v těle nechceme - zdravotní problém, onemocnění.  

  
  

MTVSS - Molecular Terminal Valence Sloughing Systém (Systém pro uvolnění moleculární 
terminální valence) 

Tento proces představuje zhruba tisíc věcí. Aktivujeme energie všech témat uvnitř těla. 
Projdete-li více ošetřeními během 10 týdnů, změní se celá struktura vašeho těla a tím si 
zajistit totální restart v těle. 

Tento proces lze provést ve více variantách: 

1. MTVSS celého těla 

2. Posílení imunitního systému a podpoření správné funkce žláz a orgánů (hypotalamus, 
hypofýza, epifýza, brzlík, štítná žláza, nadledvinky, játra, slezina, ledviny). 

 
Access Consciousness Facelift je jemný, ale dynamický proces těla, který vám pomůže 
vypadat mladší a umožňuje vašemu tělu cítit se lépe bez chirurgického zákroku, injekcí, 
krémů nebo pilulek. Je to skvělý způsob, jak omladit obličej a zvrátit známky stárnutí na 
obličeji a v celém těle. Prohlubuje a zrychluje přirozené hojivé schopnosti těla a umožňuje 
buňkám vaší tváře získat zpět jejich přirozenou záři, mládí a krásu. 

 

 
3)ACCESS ENERGETICKÝ FACELIFT® 
PRO KOHO JE VHODNÝ? 

Tento proces je pro kohokoli, kdo má zájem vypadat a cítit se energičtější a mladší. Access 
Facelift může také přispět k celkovému uzdravení, pohodě a uvolnění v těle. 

Každé sezení Access Faceliftu, ktreré trvá 60 - 90 minut, dává tělu šanci se pohnout a 
transformovat mnoho omezujících energií a hodnocení, které se promítne do obličeje, hlavy, 
hrudníku a těla - efektivně tak vymažou celulární paměť. 

Jemný uklidňující dotek působící na vaši tvář a krk, pracuje s buňkami vašeho těla, 
obnovuje, oživuje a omlazuje. 

Access Energetický Facelift je vhodný pro ženy a muže všech věkových kategorií a funguje 
v souladu s dalšími postupy. Výsledky jsou zcela bez rizika a každým následným sezením 
se zvyšují. 

Access Energetic Facelift prokazatelně zlepšuje: 

● Světlo & prosvětlenost obličeje 
● Elasticitu kůže 
● Jasnost v očích 
● Záři ve vlasech 
● Zlepšuje energii 
● Zvyšuje uvolnění 



Výhody však nejsou jen hluboko na kůži. Jako energetická praxe funguje Access Facelift 
také na podprahových příčinách hodnocení a stárnutí, pomáhá vám vypadat odlišně, jednat 
jinak, cítit se jinak a vytvářet větší lehkost, radost pro vaše tělo a váš život. 

Vaše tvář vypovídá o celém vašem životě. Energetický facelift obsahuje mnoho procesů, 
které vás k této transformaci dovedou. Může to být jeden z nejdůležitějších zážitků pro vaše 
vlastní sebevědomí a duševní zdraví. 

 
 
 
 
 


