
VNÍMÁNÍ PROSTORU A  MOŽNOSTÍ 

Dnešní téma: Access Consciousness® 
nejsou jen Access Bars®

Co je to, o čem jsme vždy věděli,  že je 
možné a nikdy jsme to nebyli schopni najít?

ACCESS CONSCIOUSNESS® - "Přístup k 
vědomí", jehož zakladatelem je Gary 
Douglas a nejbližším spolupracovníkem Dr. 
Dain Heer je světové hnutí, vytvářené 

každým, kdo se k němu přidá.  Počet zemí, 
ve kterých je "Access" zastoupen v celosvětovém měřítku v posledních dvou letech 
rapidně vzrostl ze 40 na 173 a každý jednotlivý facilitátor nebo terapeut  je jeho 
součástí. Hlavním cílem Access je vytvořit svět vědomí a jednoty, kde všechno 
existuje a nic není odsuzováno. 

Co kdybychom mohli vyléčit ty oblasti našeho života, které pro nás nefungují tak, že 
fungovat začnou a přinesli více radosti, výběru a vědomí  tělesné schránce, životu 
a a životnímu  stylu? Jak se naučit žít život bez stresu a těžkostí?

ACCESS BARS®  je prvním  certifikovaným   kurzem  v Access Consciousness® a 
mnozí z Vás, kteří jste se už buďto s terapií Access Bars® nebo s  kurzem, kde se 
lze  lehce a snadno Bars® naučit setkali víte, či tušíte, že tímto kurzem to teprve 
začíná a otevře se před Vámi nekonečno možností a dalších výběrů. 

Co je to Access Bars?

Během terapie Bars® se trénovaný terapeut lehce dotýká 32 bodů na hlavě, což 
uvolňuje elektromagnetický náboj, který je "uvězněn" v mozku po dobu i mnoha 
životních cyklů myšlenkami, emocemi a pocity. Představte si, že někdo by mohl 
zmáčknout knoflík a ztlumit ten hlas v hlavě, který nám tvrdí, že nejsme dost dobří, 
nebo, že si nemůžeme splnit to, co jsme si vysnili. Hlas přicházející právě z těchto 
elektromagnetických nábojů nám brání uvěřit, že můžeme žít život, o kterém jsme 
vždy věděli, že je možný. To je to, co Bars® začnou odemykat - prostor BÝT SÁM 
SEBOU. 



Jak probíhá  kurz Access Bars® ?

Kurz je celodenní a Access Bars® se naučíte  snadno a lehce. Dostanete všechny 
potřebné informace k tomu, abyste byli schopni provádět terapii Access Bars® pro 
klienty i pro sebe. Jak by to mohlo být jestě lepší? 

Access® zahrnuje kromě Access Bars®, mnoho dalších modalit a procesů. Jedním 
z úžasných nástrojů Access Consciousness® jsou tzv. Tělesné procesy (v 
Angličtině Access Consciousness® Body Processes). 

Co jsou Access Consciousness® terapie tělesných  procesů?

Jaký vztah máme se svým tělem? Jak jiní bychom si představovali být? Co když 
tyto procesy mohou ovlivnit  tvořivé vědomí těla a uvolnit prostor k nastartování 
přirozených uzdravovacích  procesů v těle, tzn.  aby si tělo samo pomohlo vyléčit 
se? Co kdybychom si představili, že jemně vyzveme tělo, aby se vrátilo na původní 
úroveň fungování?
Terapeut jemně probudí tyto základní energie tím, že umísťuje své ruce na různých 
částech těla klienta  a tělo je vyzváno k expanzivnějśímu způsobu bytí, což zlepšuje 
funkci jednotlivých orgánů a systémů těla.

Jak terapie Access Consciousness tělesných  procesů probíhá?

Každé sezení začíná  úvodním rozhovorem o tom, proč je terapie požadována. 
Potom terapeut  pokládá  různé otázky, aby  se společně s klientem dobrali 
energetického základu potíží a bloků.
Klient, který o těchto procesech už ví něco více je schopen vybrat si ten, u kterého 
vnímá, že by mohl být prospěšný pro jeho tělo, nebo na základě toho, co vyplynulo 
z předchozí konzultace, vybere proces, který by byl pro klienta přínosný sám 
terapeut. L
Terapie pak probíhá tak, že si klient lehne úplně oblečen na  masážní lehátko a to 
na břicho, na záda nebo na bok, což záleží na postupu a oblasti těla, kde se 
uvolňuje energie. Terapeut se vždy ujistí, jestli je pozice klientovi pohodlná. 
Vlastní terapie je pak prováděna postupným opatrným přikládáním rukou terapeuta 
na tělo klienta a přesunováním do různých  poloh, ve kterých ruce chvíli setrvají na 
stejné pozici. 
Lidé prožívají tyto terapie různě, cítí se  hluboce uvolněně a mysl se vypne, 
převládá pocit, že v tomto hlubokém vesmíru relaxace může nastat obnova a 
uzdravení těla.
Zde jsou  jako příklad uvedeny  některé z procesů:

zlepšení funkce imunitního systému, nalezení nebo znovuobjevení radosti ze života
korekce zraku, odvrácení stárnutí organismu, energický facelift, energickým 
uvolněním zablokované energie dochází k zlepšení lehkosti bytí spíše než dělání a 
nebo uvolňování kalcifikace těla.



Jak dlouho terapie trvá? 

Terapie Access Consciousness® tělesného  procesu obvykle trvá 90 minut při 
osobní terapii. 

Může to být provedeno na dálku?

Tyto energie lze spustit na dálku, protože se jedná o energii, která je nezávislá na 
času a prostoru. Access Consciousness® společnost je ale toho názoru, že naše 
tělo také přijímá hodně opravdovým fyzickým kontaktem. Takže, ačkoliv energie lze 
spustit dynamicky na dálku, tato on-line nebo telefonická terapie není  součástí 
Access Consciousness oficiálního pojetí. 

V rámci  kurzu Foundation Access Consciousness®  je  začleněno  také několik  
účinných tělesných procesů, které po absolvování kurzu můžete poskytovat svým 
klientům. Jak by to mohlo být jestě lepší?

"Biomimetic and Biomimetric Mimicry" - tělesný proces

Tento proces začne vytěsňovat  bolesti, cesty  a realitu, které nejsou Vaše. Začnete 
vytvářet život, který si přejete. Pro odemknutí "Biomimetic Mimicry" tento proces 
vyžaduje sérii několika sezení. 

"MTVSS tělesný  proces" ( Molecular Terminal Valance Sloughing System) - 
zlepšuje funkce imunitního systému, funkcí individuálních orgánů (např. trávícího 
systému) a celého těla.

"Celular memory" 
 zbavuje buňky paměti traumat, jizev, a je také úžasně účinný pro zvírata.

Zajímáte-li se o Access Consciousness® a úspěšně projedete prvními  kurzy 
Access Bars® a Foundation (nyní 4 denní kurz, kde si máte možnost osvojit  
mnoho verbálních nástrojů a také několik tělesných procesů), Váš pohled na svět a 
naši realitu se může neuvěřitelně změnit.  Jedna jediná terapie Access Bars® Vám 
může,  jak říká s úsměvem  Gary Douglas,  změnit život. Přesně cituji: " V 
nejlepším případě jste měli nejúžasnější masáž  ve svém životě a v nejhorším 
případě se vám změní život" nebo je to naopak? 

Začnete se více ptát a nedávat si odpovědi, což otevře další prostor pro tvořivost,  
výběr a možnosti. Zní to krásně, jenže někdy to znamená, že  se rozloučíte také s 
tím co Vám přestává  sloužit a může se to týkat čehokoliv v životě, například málo 
placené  práce, která Vás vyčerpává a nebo partnerských a přátelských  vztahů, 
které stojí v cestě Vašemu osobnímu rozvoji. Častým jevem je detox a postupné 



vyplavování dlouholetých, třeba i chronických zdravotních potíží, které mohou vést  
ke konečnému  zbavení se daného problému.  

Takže pokud toužíte zůstat tam, kde jste, je na místě opatrnost a vy do  Access® 
rozhodně  nechoďte, pravděpodobně to není pro Vás. Pokud jste to právě vy, kdo 
vnímáte volání své duše a máte zájem na zachování lidského rodu a naší planety 
Země,  nebo byste rádi vyřešili něco, co Vás v životě omezuje, jste tu dobře a 
Access Consciousness® a jeho první kurz Acces Bars® může být vaší cestou.  
Celý vesmír se pro Vás otevře a začne Vám pomáhat!  A vlastně, není  to jinak? Co 
když Vy se konečně stanete svým vlastním vesmírem, nekonečnou, svobodnou, 
šťastnou a nezávislou bytostí,  která je tou hybnou a účinnou silou a přetváří svoji - 
naši realitu a činí   tento svět lepším místem. 

Zuzana Štěpánková, Access Consciousness® Bars Facilitator
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