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AcessBars Nedir?
Çok hızlı ve çok derin bir temizlik yapan, bir bilinçaltı temizliği yöntemidir.

Başımızda bulunan ve 32 noktadan oluşan bir dizindir. Bu noktalara hafifçe dokunularak beynimizde
ve bedenimizde sıkışıp kalan eski enerjiler serbest bırakılır, bu sayede muhteşem ve çok kolay bir
değişim dönüşüme olanak sağlanır.

Yaşamımızda anlam yüklediğimiz, önem verdiğimiz tüm duygu ve düşüncelerimiz bir elektrik yükü
halinde beynimizde depolanmaktadır. Bu elektrik yükü başımızda yer alan belirli noktalarda birikir.
Bars adı verilen Access’in temel çalışmasında amaç, o noktalara basitçe dokunarak orada oluşmuş
negatif yayın yapan manyetik alanı serbest bırakmaktır. Access’in kurucusu Gary Douglas her bir
Access seansının 5 ila 10 bin yıllık negatif kalıntıları temizlediğini söylemektedir.

Access Bars Nedir?
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Access Enerji dönüştürme sistemi, 1990’da Amerika’da Gary Douglas tarafından kurulan ve Dr.Dain
Heer katkılarıyla geliştirilen; arzu ettiğimiz hayatı istediğimiz gibi yaşamaktan alıkoyan her türlü
kutuplaşma, alışkanlık, yargı, inanç ve kararları hızlı ve pratik yöntemlerle değiştirebilmemiz için
bizlere sunulmuş prosesler ve araçlar setidir.

Gary Douglas, bir enerji seansı sırasında, kanallık
yoluyla kendisine iletilen ve “ACCESS BARS™” adı
verilen 32 noktanın oluşumu ile uygulanan seans
öğretisini aldı. Access bilincinin başlangıcı olan bu
anda; insanların farklı bir şekilde işlevler yapmalarına,
değişimlerine yardımcı olacağına, olasılıklara açık
olmak konusunda bir öğreti oluşturabileceğini gördü.
Bu konuda oluşan farkındalığıyla, bugün kişisel gelişim
ve enerji çalışmaları dünyası içinde yer alan Access
Consciousness®’ın kurucusu oldu.

Access Bars Nedir?

Gary Douglas Dr. Dain Heer

Başın üzerinde yer alan 32 özel noktaya uygulanan bir enerji seansıdır. İnsanların farklı şekilde işlev
yapmalarına, değişimlerine ve hayatlarında olasılıklara açık olmalarına yardım eden bir bilinçaltı
temizliği enerji çalışmasıdır.

Access Bars; baştaki 32 noktaya dokunarak hayatınızın o alanını sınırladığımız düşüncelerin
elektriksel donanımını temizlemeyi içeren, dinamik değişime yönelik, uygulamalı bir protokol
uygulamasıdır.

Bars noktaları; bedeninizle doğrudan bağlantılıdır. Barsların çalışmaya başlamasını takip eden zaman
içinde; düşüncelerin, duyguların, hislerin ve enerjilerin hücreler üzerinde yarattığı etkileri de serbest
bırakır.

Bedenimizle bağlantılı bu 32 nokta, herhangi bir zamanda yarattığımız veya aldığımız; düşünce, fikir,
inanç ve görüşleri saklar. Bu noktalar; sözel proseslerle ele aldığımız, kaynak olarak tanımladığımız
bilgilere dayalıdır. Bu nedenle barsların çalıştırılması, dinamik bir ihtiyaçtır.

Mucize değişimi yaşamak için siz de
Sakura Dönüşüm Merkezi'nde Access Bars™ enerji çalışmasına katılın!
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Access Bars Nedir?

Başımızın üstündeki bu bars adı verilen enerjetik şarj noktalarında şifa, zaman, alan, umutlar, hayaller,
iletişim, neşe, hüzün, kontrol, form ve yapı, şükran, huzur, dinginlik, beden, cinsellik, nezaket, şükran,
farkındalık, yaratıcılık, güç, yaşlanma, para vb. ile ilgili düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız,
bakış açılarımız ve kararlarımız depolanmıştır. Barslara dokunmak suretiyle bizi ve bedenimizi bu
güne kadar biriken herhangi bir şey hakkındaki tüm sınırlayıcı düşünce, fikir, davranış ve inanç
sistemlerimizden kurtarırız. Bu beden terapisini bilgisayarımızın hard diskinden gereksiz dosyaları
silmek ve formatlamak işlemine benzetebiliriz. Böylece hayatımızda yeni şeyler yaratmak için temiz
bir alan açmış oluruz. Barlar çalışmaya başladığında beyin dalgaları yavaşlar, çocukluktan bu yana
veya diğer yaşamlarımızdan gelen 5.000-10.000 yıllık davranış kalıplarına, inanç sistemlerine erişim
sağlanır.

Access bilinci, sizi düşüncelerinizin, duygularınızın, kalıp, inanç ve yargılarınızın sebep olduğu
kutuplaşma ve hapsolma hissinden kurtarmakla ilgili bir terapiyi içerir. Yaşadığımız dünyada bize
başkaları tarafından empoze edilen ve yapışıp kalan bakış açıları, yargılar, isteyerek ya da
istemeyerek kişilerden satın aldığımız bilgiler, farkındalığımızın henüz oluşmadığı anlarda
ezberlediğimiz sonuçlar; bizim yaşam kalitemizi, seçtiğimiz geleceği belirler. Access Bars; bizi
engelleyen, bloke eden tüm biriktirdiklerimizden özgürleşerek, sonsuz bir varlık olarak, bilinç ile
yaşayabilmemizi sağlayacak, enerjetik ve alternatif tıp gibi fayda sağlayıcı araçlar ve süreçler içeren
bir teknikler düzenidir…

Hayatınızda neyin olası olduğu, neyin olası olmadığı ile ilgili önyargılı bakış açılarından işlev
yaptığınızda ve dünyada sistemin nasıl çalıştığını katı bir şekilde tanımladığınızda, buna uymayan bir
şeyin olduğunun farkına varamazsınız. Sıkı sıkı tutunduğunuz her düşünce, davranış, fikir, karar veya
inanç enerjiyi kuvvetlendirir ve değişiminizi sınırlar, engeller. Access araç ve prosesleri hayatınızı
değiştirmek için farklı bir persfektif yaratır ve sizin için gerçek olan şeyler hakkında netlik
kazanmanıza izin verecek bilgiler sunar.
Kaynak: Solmaz Şahin
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Access Bars Amacı

Access Bars Amacı
Access Bars arzu ettiğimiz hayatı yaşamaktan bizi alıkoyan; alışkanlık,
yargı, bakış açısı ve kararları, basit hızlı ve pratik bir şekilde
değiştirmemize yardımcı olan bir sistemdir.

Access Bars bugün sizi sınırlamalarda tutan tüm bakış açılarınızdan,
kolektif bilinçle size yerleşen inanç, davranış ve alışkanlık
kalıplarından sizi özgürleştirir, hiç olmadığınız kadar kendiniz olmanızı
sağlar. Başkalarından satın alıp, kendinizinmiş gibi hayatınıza akredite
ettiğiniz tüm bakış açılarınızdan temizlendiğinizde bilinçten işlemeye
başlarsınız ve ancak bu işlevsellikle gerçek potansiyelinizin farkına
varır, kendi seçimlerinizle sonsuz olasılıklarla tanışırsınız.

Access’in amacı; drama ve travmalardan işlevsel hale gelmiş
hayatımızın yerine, hayatı neşe ve kolaylıkla yaşayabileceğimiz
yepyeni bir realiteyle bizleri tanıştırmaktır. Access hayatınızda iyi
gitmeyen bir şeyleri değiştirmek ve size farklı bir realite kazandırmak
için vardır.

Access Bars hayatımızdaki para, sağlık, aşk, iş, cinsellik, yaratıcılık, başarı, huzur-dinginlik, sosyal
ilişkiler vb. alanlarındaki tüm tıkanıkları açarak hem iç, hem de dış dünyamızla uyumu güçlendirir, her
alanda yaşam kalitemizi maksimum seviyeye taşır.

Kaynak: Zişan Benan Kalkan

Bu uygulama insanın kendine bilerek veya bilmeden koyduğu kısıtlamaları, istenmeyen anıları,
karmalardan gelen blokajları ve tıkanıklıkları, kişiyi zihinsel takıntılarından dolayı fiziksel olarak
hastalandıran düşünceleri bir daha geri dönmemek üzere kayıtlarından siler.

Bu 32 enerjetik elektrik şarj noktasındaki “çöp” temizlenip tıkanan enerjinin normal akışı sağlanınca
tüm blokajlar hızla çözülmeye başlıyor.
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Seans sırasında bu negatif deneyimleri boşaltmanın yarattığı, tanımlaması güç ekstatik bir durumda
buluyorsunuz kendinizi. Beyin dalgalarımız yavaşlıyor, genetik yapımızın bize hediyesi (yahut yükü)
olan herşey, artı anne karnından itibaren oluşan davranış biçimleri, duygu ve inanç sistemleri, yargılar,
eklentiler, blokajlar ve bakış açıları temizleniyor. İşte bu andan sonradır ki kişi hiç çekmediği kadar
derin bir “Oohhh!” çekerek, geçmişin hipnozu altında yaşamaktan özgürleşiyor. Seansın bir yan tesiri
olarak da uzuuun yıllar birlikte yaşamaya alıştığınız, artık sizin bir parçanızmışçasına kanıksadığınız
ve hiç susmadan tüm gün bıdı bıdı konuşma, yorum yapma, yargılama, negatif beklenti yaratma ve
eleştirme kapasitesine sahip kafanızdaki biricik şom ağızlı geveze sesin sustuğunu inanamayarak
fark ediyorsunuz.

Access Bars Amacı

Bu dokunuş yardımıyla şifa, zaman, form ve yapı, umutlar ve hayaller, farkındalık, yaratıcılık, güç,
tezahür ettirme, neşe, hüzün, yaşlanma, cinsellik, para, kontrol, beden gibi konulardaki tüm düşünce,
fikir, inanç, yargı, bakış açısı ve kararlar sanki bilgisayarın “delete” tuşuna basmışsınız gibi kolaylıkla
elimine oluyor, siliniveriyor.

Barları çalıştırdığınız zaman, yaşamınızda sakladığınız düşüncelerin, duyguların ve hislerin elektrik
yüklerini salıvermeye başlarlar, yaşamınızın farklı alanları ve bedeniniz ile ilgili sahip olduğunuz tüm
sınırlamaları temizlemeye başlarsınız, ilerlemenizi engelleyen sabit bakış açıları, yargılamalar,
olumsuz duygular ve sınırlayıcı inançlar silinir. Sadece barlara nazikçe dokunarak, orada şimdiye dek
depolamış olduğunuz her şeyi etkili bir şekilde temizlersiniz.

Bilim bize düşüncelerimizin moleküllerimizi etkilediğini ve hastalık, rahatsızlık ve yaşlanmayı
yarattığını söyler. Tüm bu düşünceler bedeninizde saklanır. Barları çalıştırmak bedenimize daha fazla
rahatlık ve kolaylık getirir, tüm şifaya kapılar açılmaya başlar.

Acccess Bars ile yaşama karşı daha olumlu bir bakış kazanabilirsiniz. Bu yaşamda biriktirdiğimiz acı
üzüntü öfke yüklü anılarımızı silebilirsiniz. Sorunlara karşısında farklı çözümler üretmemize yardımcı
olur. Acccess bars yaşamı neşeyle keyifle huzurla sürdürmemizi kolaylaştıran sihirli bir araçtır.
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Access Bars Amacı

Access Bars ile yasam devamlı bir
soru halinde olma demektir. Evren
soruları cevapsız bırakmaz. Dünya ile
ilişkimizi seçimler yaparak
sürdürürüz. Her bir secim aslında bir
soru demektir. Bundan başka nasıl
olur? Bundan başka neler mümkün?
Bundan daha iyi nasıl olur gibi
cümleler ile yolumuzu açarız. İşimize
artık yaramayan inançlarımızı
düşüncelerimizi silip bu sorularla yeni
bilinçli seçimler yaparız. Yaşamın
tümü bana kolaylıkla neşeyle
ihtişamla gelir. Yasam sıkıcı
tekrarlanan durumlardan çıkıp yeni
maceralardan, heyecanlardan
oluşmaya başlar.

Yine bilinçaltı temizliği veya bilinçaltı
enerji terapisi farkındalığımızı
yükseltir .Yaşamınızda kolay yoldan
yaşamaya başlarız. Yaşam kolay
sorumluluklarının hafif gelir. Hayat
kalitemiz artar. Yaşamı kontrol etmeyi
bırakır; keyif, neşe ve mutluluğa evet
deriz.

Bağdat Cad.
Süleyman Tevfik Sk. Hoş Seda Apt. No: 6/1

Suadiye/Kadıköy-İSTANBUL
0532 366 66 08
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Access Bars Amacı

Access sizi bildiğinizi bilmeniz için güçlendirir.
Acess bir kitap veya bir akıl bilgisi ile alakalı değildir; bu zihninizden başka bir yerden gelen bir biliştir.
Access bunu BİLİŞ olarak adlandırmaktadır. Biliş kolaydır ve çaba gerektirmez.

Access’te araçlar pratik, verimli ve etkili olmak üzere tasarlanmışlardır. Bu araçları farkındalığınızla
birleştirerek ne kadar fazla kullanırsanız, hayatınızın bütün alanlarında o kadar çok değişim
yaratırsınız.

Access, hayatınızın, çoğu insanın iyiyi, kötüyü ve çirkini halının altına süpürdüğü veya kendileri dâhil
hiç kimsenin görmediği köşelerde gösterdiği o alanlarda bir ışık yakar. Access size farkındalığınızı
kestiğiniz, kapasitenizi sakladığınız, hayatta kalmak, uyum sağlamak, kazanç elde etmek ve
kaybetmemek için yargıda yaşadığınız alanları gösterir.



Bağdat Cad.
Suadiye-İSTANBUL
0532 366 66 08
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Access Bars Amacı

ACCESS BARS EĞİTİMLERİ

www.sakuradonusummerkezi.com

Bunu size işe yaramayan bir şeyleri (finans, ilişkiler, çalışma, iş, ebeveynlik, vb.) işe yarayacak bir hale
getirecek şekilde değiştirmek pratik, basit araçlar vererek yapar. Aynı zamanda trilyonlarca yıl
boyunca farkında olmaksızın ve hayatı doğru algılamaya çalışırken bedeninizde oluşturulan kalıntı ve
stresleri serbest bırakmak için bedeninize yardımcı olur. Bedeniniz bunları serbest bırakabildiği ve
düşünce ve hislerden işlevsel olmaktan vazgeçtiğinizde, öyle olmak ya da olmamak gibi görünmeye
çalışmaktansa gerçekte olduğunuz kişi OLMAKTA özgür olursunuz. Yaşamın her alanında kolaylık
elde etmeye başlarsınız ve değişim daha kolay ve varoluşun bir yöntemi haline gelir. Koşulların etkisi
olmaktan size karşı olan değil işinize yarayan bir hayatı yaratmak ve oluşturmak üzere değişime
başlarsınız.
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Access Bars Amacı

Hayatımda istediğim biçimde işime yaramayan, yolunda gitmeyen şeyleri ne kadar hızlı
değiştirebilirim?

Farklı bir şeyleri seçmekte veya sorular sormakta ne kadar hızlıysanız o kadar hızlı değiştirebilirsiniz.
Temizleme cümlesini dikkate alacak olursak, bunu hayatınızdaki bir şeyi değiştirmek için
kullandığınız ilk anda bile netice alabileceksiniz. Temizleme cümlesini ne kadar çok sıklıkla
tekrarlarsanız, değişmesi için temizleme cümlesini kullandığınız şey o kadar çabuk, o kadar
derinlemesine ve dinamik değişecektir.

Çoğu insan kısıtlamaları veya sorunları çok uzun süre, belki de pek çok yaşam süreçlerinde
yaratıyorlar, onun için belli bir konudaki değişim için kullandığınız temizleme cümlesinin aradığınız o
değişimi gerçekleştirmesi günler, haftalar, aylar hatta yıllar alabilir.

Değişimin ne kadar hızlı gerçekleşeceği tamamen size bağlıdır.

Hayatınızın çabuk ve kolaylıkla değişmesi için istekli, gönüllü müsünüz? Gerçekten? Yoksa bu
değişim zaman alabilir mi?

10 yıldır yaşamakta olduğunuz bir sorunu
sadece 10 haftada değiştirebilecek olsanız,

buna değmez miydi?
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Access Bars Amacı

Diğer Yöntemlerden Farkı Yani Neden Access Bars?
Access bilince erişim çalışmasının diğer tekniklerden farkı; diğer yöntemler gibi tek tek geçmiş
olaylar ve hatıralarla ilgilenmemesi ve direkt olarak, merkezden, yani kendinizden yola çıkıp, tümden
gelen iç gücümüzü fark ettirmesi, ve bu merkezi dışarıya doğru yaymayı amaçlamasıdır. Minumum
efor, tam akış, ve biliçlilik sağlamak, bu sistemin özelliğidir.

Bağdat Cad.
Suadiye-İSTANBUL
0532 366 66 08

www.sakuradonusummerkezi.com

@sakuradonusummerkezi
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Access Bars Faydaları
Access Bars Faydaları

Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden, daha fazla kullanmanızı sağlar.

Artan odaklanma, mantık yürütme, hayattan daha fazla keyif alma, daha fazla kapasite, problem
çözme, işlerin daha kolay yürütülmesi, daha fazla kapasite ve fiziksel yetenek, artan farkındalık ve
ruhsal gelişme sağlar.

Access Bars, bu güne kadar tüm dünyada yüzbinlerce insana sağlık, para, seks, uyku, ilişkiler, kaygı,
okb, depresyon vb. birçok alanda hayatlarını istedikleri yönde değiştirmeleri için yardım etti ve
etmektedir. Access Bars’ın faydaları aşağıda sıralanandan şüphesiz çok daha fazla.

Bunlardan başlıcaları:

Access’in mucizeleri anlatmakla bitmez.

İsviçreli bilim adamları Access seansının etkilerini bakınız şöyle sıralamışlar:

* Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder.

* Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır.

* Yaşamın üzüntülerini en aza indirir.

* Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır.

* Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer.

* Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar.

* Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür.

* Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar.

* Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır.

* Bedenin yaşlanma hızını azaltır.

* Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar.

* Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur.

* Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratır.

* Hem rahatlamış, hem de enerjik hissetmenizi sağlar.

* Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar.

* Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder.

* Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Bu
kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır.

* Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır, böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla
olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar.

* Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden, daha fazlasını kullanmanızı sağlar.

* Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) gibi öğrenmeyi güçleştiren durumların
aşılmasında yardımcı olur.

* Artan odaklanma, mantık yürütme, problem çözme, hayattan daha fazla keyif alma, işlerin daha
kolay yürütülmesi, daha fazla kapasite ve fiziksel yetenek, artan farkındalık ve ruhsal gelişme sağlar.
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Access Bars Faydaları

ACCESS BARS UYGULAYICILIK EĞİTİMİ İLE
NASIL BİR DEĞİŞİM YAŞANIR?

Access Bars fiziksel, ruhsal ve zihinsel tüm blokajları bedenimizden atmamızda şaşırtıcı etkiler
yaratır; hayatımızı istediğimiz gibi şekillendirmemize olanak verir.

Access Bars, sonsuz varlık olarak sonsuz kapasitemizi engelleyen yetersizlik, öz güven eksikliği, öfke,
kırgınlık, pişmanlık, kıskançlık, fobiler, hiperaktivite, panik atak, anksiyete, nefret, korku, kaygı, odak
ve bipolar bozukluk gibi zihinsel/ruhsal problemleri siler. Beynimizi bir bilgisayara benzetirsek,
yapılan işlemi hard diskimizden virüslerin temizlenmesi gibi düşünebiliriz.

Access Bars’dan sonra parasal konulardaki tıkanıklarımız hızla açılmaya başlar; parayla ilgili sahip
olduğumuz tüm bakış açılarımızın, inanç kalıplarımızın, kararlarımızın, yeminlerimizin,
taahhütlerimizin, alışkanlıklarımızın, yargılarımızın bilinçaltından ve bedenimize kilitlediğimiz tüm
alanlardan silinmesiyle para/bolluk/bereket hayatımıza akmaya başlar.

Access Bars’dan sonra özel hayatlarımızda fark edilir değişimler meydana gelir; ilişkilerdeki
istikrarsızlıklarımız yerine çatışmalardan ve sınırlamalardan uzak, bize en uyumlu, en çok keyif, huzur,
heyecan veren ilişkiyi kendimize çekeriz.

Access Bars’dan sonra bedenimiz üzerinde biriktirdiğimiz tüm projeksiyonlar, ayrımlar, beklentiler,
yargılar, reddetmeler, kırgınlıklar ve pişmanlıklar ile kaplanmış olan her şeyden özgürleştiğimiz için
hücre yapısı dejenere olmamış sağlıklı yapısına geri döner ve biz hissedilir bir fiziksel rahatlama
yaşarız ve gün geçtikçe daha sağlıklı bir bedene sahip olmaya başlarız.
Kaynak: Solmaz Şahin
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Access Bars Eğitimi

Access Bars Eğitimi
Access Bars’ı Sakura Dönüşüm Merkezi'nde bireysel şekilde seans olarak almanın yanı sıra, nasıl
yapıldığını öğrenmek için eğitimini de alabilir, şifa ve farkındalık dolu yeni bir dünyaya adım
atabilirsiniz.

Bars’ı seans olarak almanız durumunda, gündelik hayatın endişelerinden, sıkıntılarında, uzaklaşıp,
yıllardır biriktirdiğiniz negatiflikleri sıfırlayabilirsiniz. Ön görüşme ve ihtiyaçlarınızın değerlendirilmesi
ile başlayan Bars seansı, başınızda bulunan 32 noktaya yapılan enerji çalışma ile devam eder. Eski
sizden geriye, olmaktan mutluluk duyacağınız yeni bir siz kalır. Şifa ve mutlulukla yenilenmenize
destek olur.

Dilerseniz de Sakura Dönüşüm Merkezi'nde Bars’ı uygulamayı öğrenerek başkalarının hayatlarına
mutluluk ve şifa kaynağı olabilirsiniz. Başın üzerinde yer alan enerji noktaları, anlamları ve nasıl
çalıştırılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz Sakura Dönüşüm Merkezi'nde
bulunan üç farklı Access Bars eğitmeninden eğitim alarak eğitmenlik seviyesine gelebilirsiniz.

Access Bars’ı deneyimlemek ve hayatınızı nasıl değiştireceğini gözlemlemek
sizin seçiminiz…
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Access Bars Eğitimi

Hamileler, Çocuklar, Engelliler, Bebekler & Yaşlılar
Bars Seansı alabilir mi?

Elbette. Access Bars herkes için tasarlanmış ve herkesle rezone olan bir sistemdir.

Hamilelikte alacağınız bir bars seansı daha kolay bir hamilelik dönemi geçirmenizi ve daha kolay bir
doğum yapmanızı sağlar.

Çocuklar ve bebeklere yapılan Bars, daha neşeli, sakin, huzurlu ve dingin olmalarına yardımcı olur.
Eğer dikkat eksikliği, yeme bozukluğu ve uyku problemleri varsa onları iyileştirir.

Yaşlı & engelli bireylere yapılan bars seansı kişinin daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve dingin olmasına
yardımcı olur. Özellikle yaşlı kişilerde var olan ölüm korkusunun iyileştirilmesine ve bedenle olan
ilişkinin değiştirilmesine yardımcı olur.

Access Bars Eğitimi Aşamaları

ACCESS BARS SEANSI NASIL UYGULANIR?
Access Bars seansı uygulayıcısı olmak için ‘’Access Bars Uluslararası Sertifikalı Eğitimini’’ bir Access
Eğitmeninden (BF) almanız gerekmektedir. 1 günlük bir eğitimden sonra siz de bu tekniği
uygulayabilirsiniz.

Access Bars seansı pratik, basit ve uygularken de sizin de katkı alacağınız bir tekniktir. Başımızdaki
bars adını verdiğimiz 32 noktaya yumuşak dokunuşlarla yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir seanstan
hemen sonra uygulamanın faydaları görülmeye başlar. Kişinin ne kadar seans alması gerektiği, sahip
olduğu blokajlarına, bakış açılarına, inanç kalıplarına kısaca taşıdığı yüklere göre değişkenlik gösterir.

Aynı gün içinde 4 seans da alabileceğiniz bu eğitimin elbette size çok daha fazla katkıları olacaktır.
Siz çöplerinizden temizlendikçe yaratmak istediğiniz hayatı ve sahip olmak istediğiniz her şeyi
hayatınıza çekmeye başlayacaksınız.

Eğitim sonunda size vereceğimiz Uluslararası Uygulayıcılık Sertifikası ile siz de bir ACCESS BARS
UYGULAYICISI olacaksınız.

1. Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2. Aşama: Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin
toplandığı aşamadır.

3. Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek
hale gelmesi için Access Bars eğitmenleri ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.

4. Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Access Bars eğitmenleri, ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5. Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Access Bars eğitmenleri, tarafından programın
değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.
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Access Bars Süresi

Access Bars Seansının Süresi
Bir Bars seansı 60 ila 90 dakika arası sürmektedir. Lakin eğer uygulayıcı, danışanın bir barsının daha
çok çalıştırılmaya ihtiyacı olduğunu hissederse seans süresi belirtilen ortalama süreyi aşabilir. Access
Bars kendinize ve bedeninize verebileceğiniz muhteşem bir armağandır.

Access Bars 1 günlük ortalama 8-9 saat süren bir eğitimdir ve yetkili Access Bars Eğitmeni tarafından
verilir. Bir günlük eğitimin sonunda Uluslararası geçerliliği olan Access Bars uygulayıcık sertifikası
verilmektedir. Eğitim sürecinde 2 adet bars seansı alınır ve verilir. Toplam da dört seans içerir. Eğitim
sonunda hem bireysel olarak Access Bars seansı deneyimlemiş hem de Access Bars uygulayıcısı
haline gelmiş olursunuz.
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Access Facelift

Access Bars'ın Zararı Var Mı?

ACCESS FACELIFT (ENERGETIC GENÇLEŞME)

Access Bars seansları 1990 yılından bu güne yüzbinlerce kişiye uygulanmış ancak olumsuz hiçbir
etkiyle karşılaşılmamıştır. Kaldı ki, uygulamayı yanlış yapmak imkansızdır ve bars uygulamaları ile
kimse zarar görmez. Bebekler dahil herkes bu seansdan gönül rahatlığıyla faydalanabilir. Access Bars
etkili, kolay ve güvenlidir.

Enerjetik Yüz ve Vücut Değişimi,

Access Face Lift sadece yüzümüzde değil, tüm bedenimizde etkili olan gerçekten şaşırtıcı bir proses.
Tekrar tekrar yapıldığı taktirde (en az 20 kez) kalıcı bir hale geliyor. Yüzümüzdeki yaşlanma
görüntüsünü tersine çevirirken, uygulanan proseslerle birlikte tüm bedende de benzer farkedilir
olumlu etkiler bırakıyor. İşlemden sonra yapay görünümden uzak doğal bir gençliğe kavuşurken,
yüzünüzün ve bedeninizin sıkılaştığını hissediyorsunuz. Kısaca Access ile daima genç hissedip daima
genç görünmek gerçekten mümkün.
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Access Consciousness® öğretisi içinde yer alan “The Body” dünyasıysa; “bedenlenmenin
muhteşemliği”ni keşfetmeniz için Facelift enerji ve terapi seanslarıyla içten dışa bir yenilenme
beraberinde muhteşem bir değişim sağlar. Bedenlerimizin kendine özgü hünerleri, hediyeleri ve
kabiliyetleri vardır. Bu özellikleri tanıyıp, kabul etmeye başladıkça, onunla farklı bir ilişki ve birlikteliğe
sahip olmanıza izin verir. Bedeninizle ilişki kurma şeklinizi değiştirmeye başladığınızda,
yaşamınızdaki her şeyle ve herkesle olan ilişkileriniz ve ilişki kurma şeklinizi de değişmeye başlar. The
Body dünyasının en etkili çalışmalarından biri olan Facelift (Enerjetik vücut ve yüz değişimi – germe
işlemi); bedeninizi sıkılaştırmak ve yaş kavramıyla ilgili olan tüm etkileri ortadan kaldırmanıza olanak
sağlayan bir enerji çalışmasıdır. Tüm bedeninizi sıkılaştırmak ve gençleştirmek için, yumuşak,
rahatlatıcı, yatıştırıcı dokunuşların aracılığıyla uygulanan bu seansta; yüzünüzün, boynunuzun ve
göğüs bölgenizin üzerine güçlü enerjiler kullanarak mucizeler yaratmak mümkün.

Enerji akışları ile ciltteki yaşlanma ve kırışıklıkları azaltan Facelift,
mimiklerin aşırı kullanımı, stres, travma, yara izi bırakmaya eğilimli cilt
hastalıkları, derinin altındaki yağ dokusunda hücre sayısının azalması ve
hormonal değişikliklerin de aralarında bulunduğu yaşlanmayı hızlandıran
birçok koşulun aslında ruhsal dünyanın bedende yarattığı etkiler nedeniyle
ortaya çıktığını destekleyen, Nörolog Dr. Jeffrey Fannin’in yaptığı bilimsel
araştırmaların sonuçlarına göre tasarlandı.

Access Facelift

ACCESS FACELIFT
Yüzünüzdeki kırışıklıklar, vücudunuzda iz bırakmış yaralar, bedeninizdeki yaşam izleri,

sizi rahatsız mı ediyor?

Dr. Jeffrey Fannin
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Access Facelift

Yapılan çalışmalara göre, yüzümüz ve vücudumuzda çizgi ve kırışıklıkların oluşumuna sebebiyet
veren, bazı durumların olduğu düşünülmektedir;

Genetik yapımız

Güneş hasarı

Stres

Kas hareketi (mimiklerin aşırı kullanımı)

Travmalar

Cerrahi müdahaleler

Yara izi bırakmaya eğilimli cilt hastalıkları

Sigara içme

Çevresel toksinler

Derinin altındaki yağ dokusunda hücre sayısının azalması

Derinin orta tabakası olan “dermis”teki kollajen ve elastin liflerinin sayısının azalması

Yer çekimi

Hormonal değişiklik ve hormonal aktivitelerin yavaşlaması, gibi.
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Access Para

ACCESS İLE KESİNTİSİZ PARA AKIŞININ YARATIMI
(SEMİNER)
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Access Para

Paranın kendi realitenizdeki tanımı ne?
Para sizin için ne ifade ediyor?
Hayatınızdaki gücü, başarıyı, huzuru parayla mı tanımladınız?
Paranın ne olduğuna karar verdiniz?
Hiçbir zaman yeterli miktarda sahip olamayacağına karar verdiğiniz bir şey mi?
Belki de şu anda para tek hedefiniz ve belki de kurtuluşunuzun anahtarı olarak görüyorsunuz?
Ya şimdi o anahtarı dilediğiniz gibi kullanmanın zamanı geldiyse?
Henüz bakmadığınız hangi kazanç akışı destekleriniz var?
Parayla ilgili o kısır döngüyü bir türlü neden aşamıyorsunuz?
Bu kısır döngünün artık elimine edilme zamanı geldiyse?

Günlük hayatımızda hiç durmadan emek vererek çalıştığını ama bir türlü emeğinin karşılığını
alamadığını, hâlâ borç içinde yaşamak zorunda olduğunu anlatan insanlarla çok sık karşılaşırız. Diğer
taraftan istediği parayı kolaylıkla hayatına çekebilen, hatta harcayabileceği paradan daha fazlasına
sahip kişileri gördükçe bu işte bir yanlışlık olduğunu hangimiz düşünmedik?

Biz biliyoruz ki geçmişten bu günümüze kadar getirdiğimiz para ile ilgili onlarca, yüzlerce ve hatta
binlerce bakış açısına sahibiz. Para da bir enerjidir ve biz bu enerjiyi beynimizde, bedenimizde hangi
kimlikle kodladık?

Para kirlidir, çok para insanı bozar, parayla işim olmaz vb. gibi yargıladığınız bir enerji sizce size gelir
mi?

Dünyadaki parayı kolaylıkla kazanan, istediği zaman istediği işten para yaratan insanların paraya dair
hiçbir bakış açılarının ve yargılarının olmadığını ortaya çıkaran bir araştırma yapılmış.
Para yaratımını durduran kabullenmenin üç bileşen vardır ve bunlar beynimizdeki hard diskimizden
temizlenmeyi bekler:
Uyumlanma ve aynı fikirde olma, direnç ve tepki.
Biri size, ‘’ülke ekonomik krizde ve canlı para akışı yok’’ dediğinde buna uyumlanır ve aynı fikirde olup
‘’evet haklısın’’ derseniz, bunu onun hayatında ve kendi hayatınızda katı hale getirir ve para akışınızı
durdurursunuz.
Eğer buna direnip, ‘’sanırım bu kişi benden para istiyor’’ diye düşünürseniz yine bunu kendi
hayatınızda katı hale getirir ve para akışını durdurursunuz.
Bu bakış açısına tepki gösterip ‘’hayatımda bol miktarda paraya sahibim, sen de ne eksik olduğunu
bilmiyorum’’ deyip yargıya giderseniz yine para akışını istemeyerek kendinizde durdurursunuz.
Para ile ilgili tüm bakış açılarımızın, inanç kalıplarımızın, kararlarımızın, yeminlerimizin,
taahhütlerimizin, alışkanlıklarımızın, yargılarımızın bilinçaltından silinmesiyle para/bolluk/bereket
hayatımıza akmaya başlar…

Hayallerinizin ötesinde,
harcayacağınızdan daha fazla paraya sahip olacağınıza

muktedir olduğunuzu bilseydiniz bu nasıl olurdu?

ACCESS İLE KESİNTİSİZ PARA AKIŞININ YARATIMI seminerinde hayatınızda para kanallarının tüm
tıkanıklıklarını Access araç ve proseslerini kullanarak açılır. Bolluk- bereketi hayatımıza davet edip
neşe ve kolaylıkla para yapmanın yollarıvkeşfedilir. Para yaratmakla ilgili engel oluşturduğumuz her
alanı yıkıp, yaratımını tümüyle iptal edip, bambaşka bir realitenin kapılarını açılır. Bu seminer aslında
harcayabileceğinizden daha fazla para yaratmanız, işinize daha fazla para akışını çekmeniz, borçsuz
ve bolluk-bereket-ihtişam içinde yaşamanız için size hazırlanan bir davet…
Sınırsız zenginliği, bolluğu-bereketi toplam kolaylıkla yaratmak için hangi enerji, alan ve bilinç
olabiliriz?
Buna izin vermeyen her şeyi yıkıp, yaratımını hep birlikte iptal etmeye gönüllü müsünüz?
Cevabınız ‘’evet’’ ise bu eğlenceli maceraya başlayabilirsiniz…
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