
Co je Access  Consciousness® a Access Bars®?
Access  Consciousness® chcete-li "Přístup k vědomí" je soubor  jednoduchých technik, nástrojů a 
procesů, které umožní cestu k rozšířeni vědomí a které posílí organismus natolik, že se začnou 
uvolňovat energetické bloky a omezení, která nás drží zpátky a to nám může umožnit vytvoření 
života, který si přejeme. 

Každý z nás je jedinečný a má dary a schopnosti, které může nabídnout světu, ale my všichni se 
už od velmi ranného věku učíme  zapadnout  do kolektivu, porovnáváme se a soutěžíme s   
ostatními, obviňujeme se, když nesplňujeme něčí očekávání a přijatelnost pro svět. To vyžaduje 
hodně  odsuzování se a energie, aby jsme toto všechno ustáli a mysl/ego přebírá  kontrolu nad 
naším  životem. 
Někdy si nejsme jisti, kdo jsme, co opravdu chceme, a pochybujememe, že v tom můžeme něco 
změnit. Děláme ukvapené závěry, rozhodnutí a  vylučujeme  všechny ostatní možnosti, které by v 
našem  životě mohly nastat. 



Věříte, že vaše myšlenky vytvářejí Vaši realitu? Co kdybychom mohli fungovat  z prostoru otázek a 
zeptat se, co ještě je možné, co třeba dnes mohu být a vytvořit? Nová říše možností se otevírá, 
když přestaneme  hledat odpovědi, ale místo toho se sladíme s naśím  vědomím a tím co je tady a 
teď v přítomném okamžiku a staneme se pozorovatelem  směru, který se před námi otevírá. 
Co nejvíc miluji na Access je, že tento přístup k sobě samému neposkytuje odpovědi, ale dává 
nám  nástroje a procesy k tomu, abychom věděli, co víme a co je  pravdou  a pro nás (pro tebe, 
pro mě). Nemusíme se chápat, analyzovat nebo něco v nás opravovat. Jde o uznání se, uvolnění 
a výběr  jiných možností. 

Hnutí Access 
Consciousness®  bylo 
založeno  před více než 30 
lety v USA Gary 
Douglasem, který  začal 
používat otázky k nalezení 
toho, co jeśtě by mohl  
vytvořit ve svém životě. On 
také poprvé popsal  32 
bodů, které se  nazývají  
Bars®. 

Klíčovým  procesem, používaným  v Access Consciousness®  
je Access je Bars® terapie, energetický proces, který se dotýká 
32 bodů na hlavě, což uvolňuje  energetické  bloky  a 
umožňuje více prostoru a možností v našem životě. Jen si tak 
ležíte  na masážním stole a zvýší se průtok energie, což vede k  
zlehćení omezení, která nás často drží zpátky. Během terapie, 
když se energie rozproudí můžete pocítit teplo a brnění.  A po 
terapii, se lidé často  cítí lehčí a mysl je klidnější. To může vést 
k vnímání svého  života jinak, a z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit, že se zvýší citlivost a schopnost  naslouchání 
vlastnímu tělu, zlepší se vztahy k ostatním, k penězům, zvýší 
se sebevědomí, dochází k lepší kontrole emocí  a obecně k 
lehčímu přístupu k životu.



V posledních letech jsem procházela řadou 
zdravotních potíží, a vůbec jsem nevěděla, 
jak z toho začarovaného kruhu ven. Potíže 
se spánkem se střídaly s bolestmi zad nebo 
nohou a špatná fyzická kondice u mě vedla 
k nadváze a nechutí vůbec něco dělat nad 
rámec svých běžných rutinních  povinností 
a i ty se mi nedařilo zvládat, přestože  si 
jestě velice dobře pamatuji tu radost z toho 
třeba se jen tak projít do lesa nebo si jít 
zacvičit. Věci se u mě vyostřily po odchodu 
mého otce a doslova ze dne na den mi  
moje tělo řeklo, že když nezačnu se sebou 
něco dělat, tak mi ukáže. Alergie, různými 
lékaři posuzována jako nevysvětlitelná mě 
úspěšně ujišťovala o tom, že je něco 
špatně, jen jsem nevěděla co. 

Jak moc teď vím, že to byl budíček k návratu sama k sobě a přes meditace, jógu a další 
ozdravovací procesy a sledování a zkoušení různých modalit   ke zdravému životnímu stylu jsem 
se dostala až k Access Consciousness®.

Strach, úzkost a pocit beznaděje byly nahrazeny novou radostí ze života a lehkostí a Access mi 
stále  pomáhá objevovat nové a nekonečné možnosti. 

Jsem Access Consciousness® Bars  Facilitator 
a mám radost, že mohu tuto modalitu  sdílet s  
vámi. Mám licenci k poskytovánî Bars® terapie  
a také po absolvování základniho kurzu v 
Access Consciousness® tzv. "Foundation"  
mohu jako terapeut  provádět některé ze 
skvělých  Access Consciousness® Body 
procesů, jako například terapii MTVSS pro 
zvýšení imunity a zlepšení funkcí různých 
tělesných orgánů. Tyto terapie  mě osobně 
velice pomáhají  tak, že od té doby co jsem 
Access jsem byla snad jen u zubaře  a klasické 
chemické léky jsem vyřadila vůbec.

Těší mě, že mohu učit ostatní, jak se stát Access Consciousness® Bars terapeutem. Co když  
všechno už víme, jen tu bytost co ví v sobě objevit? Co když máme schopnost  tvořit? 



"Jakou energií, prostorem a vědomím mohu být, abych  byl schopen vnímat, vědět, být a 
dostat to, co můžu  vyprodukovat, vytvořit a ustavit nad rámec této reality a vybrat pro 
budoucí realitu?"

"Co jestě je možné?" 

"Všechno v životě ke mě přichází a radostí, lehkostí a láskou!"

Toto je jen ukázka  z osvědčených  verbálnich procesů Access Consciousness®  jako dárek pro 
Vás milí črenáři! 

Chcete-li vědět více, pošlete mi e-mail nebo zkuste  svou  vůbec první terapii, která by mohla 
změnit i Váś život. 
Jste připraveni přivítat ve svém  životě něco jiného a třeba  lepšího?
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