
Neverjetno

darilo človeštvu:



Access Consciousness® ali po slovensko ‘dostop do 
zavedanja’ je energijska transformativna tehnika, ki v sebi 
združuje starodavno modrost, kanalizirane energije in 
izredno sodobna motivacijska orodja.



Pred več kot tridesetimi leti jo je zasnoval Gary Douglas iz 
ZDA. V iskanju smisla življenja in sreče, potem ko je trikrat 
bankrotiral in se spet postavil na noge, je začel vesolju 
postavljati vprašanja in je bil odprt za vse, kar naj bi se 
prikazalo. Spoznaval in razvijal je svoje metafizične talente, 
kanaliziral informacije in se uril v zaznavanju energij.



Nekega dne ga je prijatelj prosil, da skanalizira nekakšne 
točke za njegovega maserja. Rezultat tega kanaliziranja je bilo 
32 točk na glavi, ki jih zdaj imenujemo Access Bars®. V 
nasprotju z nekaterimi drugimi energijskimi tehnikami te 
informacije do takrat v tej resničnosti sploh niso obstajale.



Dr. Dain Heer, soustanovitelj Access Consciousnessa® in 
kiropraktik po formalni izobrazbi, se je z Access Bars® (v 
nadaljevanju barsi) srečal pred 20 leti. Takrat je bil izredno 
nezadovoljen s svojim življenjem. Bil je na tem, da naredi 
samomor, in je vesolju dal šestmesečni ultimat, preden se je 
nameraval ubiti. Zgolj ena seansa barsov, ki je trajala 
približno eno uro, je popolnoma spremenila njegovo življenje



in ga popeljala v smer tistega, kar je globoko v sebi vedel, da 
je možno.

Beseda bar po angleško pomeni palica. Večina skanaliziranih 
točk je namreč na levi in desni strani glave, medsebojno pa jih 
povezujejo energijske 'palice'. Nekateri barsi potekajo tudi 
okoli glave. V barsih so vse naše omejitve v obliki misli, 
občutkov in čustev, ki smo jih ustvarili na različnih področjih 
življenja skozi vse čase, prostore, dimenzije in resničnosti. 
Med ta področja prištevamo denar, staranje, radost, telo, 
zdravljenje, kreativnost, nadzor, zavedanje in številna druga. 
Ko se nežno dotikamo teh točk s prstnimi blazinicami, iz njih 
odstranjujemo prepričanja, projekcije, pričakovanja, ločitve, 
sodbe, zavrnitve, odločitve, zaključke, izračune itd.



Da boste lažje razumeli delovanje barsov, si lahko 
predstavljajte računalnik, v katerem je ogromno starih 
datotek, ki po nepotrebnem zasedajo prostor, zaradi česar 
naš računalnik deluje počasneje ali se ustavlja. Z izvajanjem 
barsov je tako, kot da bi pritisnili na gumb za brisanje teh 
datotek, s čimer te stvari izginejo iz našega sistema ali se 
prenehajo avtomatsko pojavljati. Z izvajanjem barsov se začne

Kaj so Access Bars®?



razprševati elektromagnetni naboj polarnosti, ki je shranjen v 
vaših možganih. To je podobno, kot da bi aktivirali 
računalniški virus, ki začne stvari čistiti tam, kjer delujete 
popolnoma avtomatsko namesto iz zavedanja, kjer zavračate 
doprinos, namesto da bi ga z veseljem prejeli.



Barsi so orodje, s katerim lahko na tem planetu začnemo 
delovati drugače, si povrnemo moč, olajšamo pot do 
sprememb in si posledično ustvarimo več možnosti. Barsi na 
tem planetu omogočajo drugačen način delovanja. Trilijone 
let so bili ljudje navajeni delovati iz gostote svojih misli, 
občutkov in čustev, saj so se z njimi identificirali in jih 
naredili dragocene. Žal z mislimi, občutki in čustvi 
polariziramo enost, ustvarjamo ločenost in zavračamo 
energijo prejemanja. Prejemanje pa je prav tisto, česar nas 
barsi učijo, kar nas posledično vodi k enosti in zavedanju.

Seanse barsov se navadno izvajajo na masažni mizi in so zato 
prijetne tako za stranko kot praktika. Že po nekaj minutah 
izvajanja barsov se ljudje sprostijo in postanejo zaspani. 
Večina ljudi po 15 minutah zaspi, tudi v hrupnem okolju, 
kajti možgansko valovanje se iz budnega beta stanja zavesti

Kaj se dogaja med seanso?



(14–28 Hz/s) zniža v delta stanje zavesti (0,1–4 Hz/s), 
stanje popolne sprostitve. Ker se z izvajanjem barsov 
možganski valovi upočasnijo, omogočajo dostop do 
podzavestnih vzorcev, sistemov prepričanj in stališč, ki smo 
jih naredili za svoje že v ranem otroštvu ali celo v prejšnjih 
življenjih.



Nekateri ljudje v času seanse vidijo podobe, drugi občutijo 
ščemenje, toploto, utripanje, valovanje, mravljince ter trzanje 
v različnih delih telesa. Številni ljudje energijo barsov 
primerjajo z energijo zadovoljstva med vzburjenjem. S 
čustvenega vidika veliko ljudi govori o tem, da jočejo ali se 
smejijo brez kakršnegakoli očitnega razloga. Ob koncu 
seanse vsi ljudje pravijo, da občutijo globok občutek 
umirjenosti in radosti.



Med vsako seanso barsov se lahko sprosti od 5–10 tisoč let 
omejitev na področju življenja, ki je povezano s točko, ki se je 
dotikamo. To je izredno negovalen in sproščujoč proces, saj 
odpravlja omejitve na vseh področjih življenja, ki ste jih 
pripravljeni spremeniti.



Ljudje, ki redno prejemajo barse, poročajo o povečani 
občutljivosti v dlaneh, pretočnosti, okrepljenem zavedanju, 
zaznavanju, intuiciji ter zmožnosti videnja in čutenja 
energijskih tokov in blokad. Z vsako seanso se počutijo bolje, 
imajo več jasnosti, so bolj odprti in bolj zaznavajo svet okoli 
sebe. Izboljša se jim življenje in področja, ki prej niso 
delovala, prenehajo biti težava.



Barsi za večino ljudi pomenijo, da so si prvič v življenju 
dopustili prejeti nekaj brez obveznosti in razmišljanja. V tej 
resničnosti prejemanje ne deluje, saj smo večinoma navajeni 
le dajati. Čeprav nas neskončno vesolje nenehno obdaruje, 
smo mi tisti, ki določamo, kaj bomo prejeli s tem, ko smo to, 
kar smo.



Že samo izvajanje/prejemanje barsov lahko razširi 
sposobnost zavedanja tako, da se začnete bolj zavedati sebe, 
svojega življenja, te resničnosti in vsega onkraj nje! Začnete 
prepoznavati nove možnosti in priložnosti ter aktivirati speče 
zmožnosti. Z večjim zavedanjem lahko začnete ustvarjati 
življenje, za katero ste vedno vedeli, da obstaja, a ga niste še 
ustvarili.

Kaj lahko pričakujete ob rednem prejemanju/izvajanju 
barsov?



Redno prejemanje barsov, najmanj enkrat tedensko, se 
priporoča ljudem, ki so preobremenjeni, pod stresom, napeti, 
ki potrebujejo več lahkotnosti in radosti, imajo težave s 
spanjem, se želijo zbuditi polni energije in revitalizirani, bi 
radi izstopili iz začaranega kroga neskončnih težav, se želijo 
globoko sprostiti, so depresivni, se ves čas jezijo in privlačijo 
težave, iščejo način, da se spočijejo, otrokom z 
diagnosticirano motnjo pozornosti ter motnjo hiperaktivnosti, 
otrokom pred testi, ustnim spraševanjem za večjo 
koncentracijo in fokus ter boljše ocene, ljudem z obsesivno-
kompulzivno motnjo in avtizmom, nosečnicam za lajšo 
nosečnost in porod, ljudem, ki želijo odpraviti določene 
čustvene, mentalne in energijske blokade, ljudem, ki se želijo 
znebiti določenih bolezenskih stanj in povrniti zdravje 
fizičnemu telesu, ter ljudem, ki si želijo boljšo delovno 
storilnost in več mentalne jasnosti. Barsi so še posebej 
primerni za vse tiste, ki se ukvarjate z osebnim razvojem sebe 
in drugih, želite doseči hitrejše in trajnejše rezultate ter za 
hitro in učinkovito procesiranje vsega, kar se aktivira pri 
vašem delu. Barsi prav tako pomagajo ljudem, ki iščejo 
spremembe številnih vidikov življenja in telesa, vključno s 
telesno težo, spolnostjo, financami, komunikacijo, 
umirjenostjo, močjo, odnosi, nevrozami, stresom in veliko 

Komu vse priporočamo prejemanje barsov?



več.

Delavnica Access Bars® je namenjena vsem, ki želijo vse v 
svojem življenju ustvarjati na lahkoten, radosten in veličasten 
način. Vsem, ki vedo, da je v življenju možno nekaj več ... 
Učenje barsov je izredno preprosto. Naučite se jih na 
enodnevni delavnici, ki traja od 6–8 ur in jih izvajajo številni 
Bars facilitatorji po vsej Sloveniji. Med delavnico greste 
štirikrat skozi celoten proces, dvakrat izvajate barse in se 
naučite, kje so, ter dvakrat prejemate barse in ste deležni 
njihovega delovanja na lastni koži. Dobro je tudi vedeti, da 
vsakič, ko izvajate barse drugi osebi, istočasno odpravljate vse 
skupne omejitve tudi pri sebi. Zato je priporočljivo izvajati 
barse na čim večjem številu ljudi, še bolj kot to pa na svoji 
družini in partnerju, kajti z njimi se običajno najbolj zatikamo. 
Vedite, da vsakič, ko izvajate barse, ti delujejo vedno globlje!



Delavnice barsov so brezplačne za otroke do vključno 15. leta 
starosti, kajti otroci imajo veliko manj omejitev kot odrasli, 
zaradi česar s svojo prisotnostjo dvigujejo vibracijo na 
delavnici in nas učijo biti v stiku sami s seboj. Tako bars 

Na kakšen način poteka učenje Access Bars® in komu vse je 
namenjeno?



delavnice, ki so namenjene samo otrokom, trajajo zgolj dve 
uri, saj se otroci hitro učijo ter radi izvajajo in še raje 
prejemajo barse.



Po delavnici postanete praktik Access Bars®, prejmete 
certifikat praktika, kar vam omogoča takojšnje samostojno 
izvajanje seans Access Bars®. Kakšen prispevek je to lahko 
vam, vašim bližnjim in celotnemu planetu?

Nevroznanstvenik dr. Jeffrey L. Fannin je letos marca na 
konferenci Secret Knock v San Diegu, ZDA, prvič prišel v stik 
z barsi. Izvedel je mapiranje možganov z EEG-jem na eni osebi 
pred seanso barsov in po njej. Več o osupljivih rezultatih te 
raziskave si lahko ogledate na naslednji povezavi in si nastavite 
prevod v slovenščino: http://eng.accessconsciousness.eu/.



Rezultati, do katerih je prišel, so v njem vzbudili takšno 
zanimanje, da se je odločil izvesti raziskavo s številčnejšim 
vzorcem 130 ljudi. Raziskava bo v kratkem končana in 
izsledki bodo javno objavljeni.

Ali je delovanje Access Bars® znanstveno potrjeno?



Prednost te tehnike je v tem, da so spremembe hitre in očitne 
na vseh področjih življenja. Osebi, ki prejema barse, sploh ni 
treba vedeti, kaj se je med seanso odstranilo in iz katerega 
obdobja. V nasprotju s številnimi drugimi tehnikami, ki se 
ukvarjajo z odpravljanjem vzroka težav, med seanso barsov 
stranki ni treba podoživljati travme, drame in stresa, da bi se 
vse to odstranilo. Osebi se ni treba čustveno zlomiti, da 
pridemo do bistva problema, temveč se omejitev znebi na 
lahkoten, radosten in veličasten način, s tem, da popolnoma 
sproščeno leži na masažni mizi in uživa. Kako je lahko še 
boljše kot to?



Gre za preprost, dinamičen in neškodljiv telesni proces, ki vas 
ne bo zgolj osvežil in sprostil, temveč vam bo zagotovil vse 
tisto, kar ste že od nekdaj vedeli, da obstaja. Gary Douglas 
pravi: »V najslabšem primeru se boste po barsih počutili, kot 
da ste pravkar prejeli najboljšo masažo v življenju, v 
najboljšem pa se bo vaše celotno življenje spremenilo.«



Mantra Accessa je: Vse življenje prihaja k meni lahkotno, 
radostno in veličastno.™ Le kdo si ne bi želel biti bolj 
radosten, imeti manj preglavic in denarja na pretek? Morda je

Kakšne so prednosti tehnike Access Bars® v primerjavi z 
drugimi tehnikami?



pot do tega izvajanje in prejemanje barsov? Bi bilo to nekaj, 
kar se vam zdi zabavno, prijetno in vas nagovarja?



