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Access BARS terapija 

Access Bars® je osnovna tehnika Access Concsiousness®. Gre za krasen 

pripomoček s katerim odstranjujemo stres, napačna prepričanja, programe, 

stališča, sodbe, pričakovanja, projekcije, zavrnitve, krivde, zamere, 

obžalovanja, sram, obtoževanja, stres in še mnogo več. Access Barsi nam torej 

dajo možnost, da spremenimo v svojem življenju vse kar ne deluje. 

Ali veste, da lahko vse to dosežete s preprostim, sproščenim in nežnim dotikom energetskih točk na vaši glavi?  

Res je. Bars je nežna tehnika, kjer z dotikom 32 točk na glavi možgani po 15 minutah terapije preidejo v theta 

stanje, ki je stanje globoke relaksacije, ki aktivira samozdravljenje telesa in odpira prostor zavedanja v našem 

življenju. Te točke vsebujejo vse omejitve, misli, ideje, prepričanja, čustva, sodbe in razmišljanja, ki ste jih shranili v 

kateremkoli življenju in vas zdaj omejujejo, da zavestno izbirate in tako ustvarjate svoje življenje na vseh področjih. 

Raztapljajo se glavne blokade iz vseh področji življenja in telesa. 

Vsaka bars seansa lahko sprosti od 5–10 tisoč let omejitev na področju življenja, povezano s točko, ki se je 

dotikamo. Obstaja točka-bar za zdravljenje, radost, telo, spolnost, denar, komunikacijo, prostor, čas, itd. 

Kaj so Access bars točke? 

Vabljeni, da si pogledate spodnji videoposnetek, da pobliže spoznate Access bars orodje. 

https://youtu.be/X2HWH9fG_40 

Predstavljajte si, kakšno bi lahko bilo vaše življenje, če bi vsaj enkrat na teden prejeli barse? Koliko omejitev bi 

lahko odpravili, če bi si dovolili izbrati prejemanje? 

 

Raziskava o vplivu Access bars na naše možgane 

V spodnjem videoposnetku lahko pogledate izsledke raziskave, ki jo je opravil Dr. Jeffrey L. Fannin, o tem kako 

Access bars terapija pomaga pri sproščanju, tako da vpliva na znatno zmanjšanje aktivnosti v možganih.  

https://youtu.be/DgGbFRjqQPk 
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Dogaja se razelektritev in na ta način se sprostijo vse energije, ki so ujete v možganih in telesu. 

Access Bars je res krasen pripomoček, ki omogoča boljše spanje, neobremenjenost, ljubeznive odnose, izboljšanje 

osebnega počutja in še veliko več. 

 

Vabljeni, da preizkusite Access bars terapijo na sebi in si omogočite popolnoma novo realnost. 

KAKO JE LAHKO ŠE BOLJŠE KOT TO? 

 

Moje izkušnje z Barsi 

Po dolgem premoru dela z Barsi sem jih ponovno aktivirala v preteklem letu, saj sem zapadla v kolesje 

pomankanja. Dobesedno me je potegnilo v mentalni 'mlinček' iz katerega nisem in nisem znala priti ven. 

Posledice so bile očitne, saj tisto kar misliš tisto živiš, imaš in si. Postajala sem vedno bolj črnogleda in negativno 

nastrojena, brez nasmeha in življenja v sebi. Zapiranje vase, energijska izčrpanost in slabo počutje je bila stalnica 

iz dneva v dan. Energijsko sem seveda vplivala na okolje in svoje najbližje, zato je bilo zelo težko zdržati v neki 

harmoniji. 

Ko greš malo globje z zavedanjem, kaj se dogaja, ugotoviš, da to ni tvoje. Vse to gre za podzavestni program 

prednikov, ki se danes odraža tako, da kljub boljšim življenjskim razmeram še vedno nimamo sproščenega 

odnosa do denarja in si na podzavestni ravni odrekamo resničnemu obilju. 

Nagibamo se h kopičenju denarja in ga težko zapravimo zase, saj je na podzavestni ravni še vedno močno prisoten 

strah pred tem, da ne bi imeli za svoje osnovne potrebe. Varčujemo za slabe čase, ker imamo v podzavesti 

prepričanje prednikov, da denar 'težko pride in zlahka gre'.    

Ko mi je bilo vsega dovolj, sem začela ozaveščati svoje izzive in jih korak za korakom postavljati v pravo smer. 

Dobesedno gre za (re)programiranje svojih misli in dejanj, kot na začetku prvega vdiha in učenja hoje. Z 

vztrajnostjo in voljo mi je uspelo narediti klik, da sem lahko naredila prvi korak in sedaj poskušam vzdrževati hojo 

obilja v sebi in svojem srcu. 

http://www.majalesnik.si/
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Barsi so 'klik', da te enostavno resetirajo in pomagajo, da vidiš luč na koncu tunela. In ko jo gledaš, jo tudi vidiš. 

To pa ti da energijo, da zopet uporabiš svojo voljo in moč za prvi korak.  

In ko prvi korak steče, preprosto shodiš po svojih najboljših močeh po svoji poti. 

 

»Hvaležna« 

 

VSE ŽIVLJENJE PRIHAJA K MENI RADOSTNO, LAHKOTNO IN VELIČASTNO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIR: 

- Gradivo Access BarsR, 2015 ; 

-  osebne izkušnje. 
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