
Access Bars van Access Consciousness ®

Wil jij vrijer, gezonder, blijer en bewuster in het leven staan?

Leer in de eendaagse Access Bars Class moeiteloos spanning uit je hoofd en lijf los te 
laten!

Wat zijn de Bars ?

Onze hersenen worden ook wel eens vergeleken met de harde schijf in een computer. 
Alles wat wij meemaken in het leven wordt op deze harde schijf opgeslagen.

De Bars zijn 32 punten op het hoofd. Ieder punt vertegenwoordigt een thema dat kan 
corresponderen met vastgezette overtuigingen of inprentingen. Denk hierbij b.v. aan 
“ik ben niet goed genoeg”, “Ik ben het niet waard om”, “dat kan ik toch niet” of “dat 
is niet voor mij weggelegd”.

Een sessie kan heilzaam werken op allerlei lichamelijke en geestelijke aspecten. 
Denk hierbij aan;

• angsten en fobieën
• depressie
• psychische klachten
• vermoeidheid
• slapeloosheid
• lichamelijke (pijn) klachten
• hypersensitiviteit
• betere concentratie
• helderder in het hoofd
• beter bij jezelf blijven
• betere leerprestaties
• stress verminderend
• immuunsysteem versterkend
• verbetert de relatie met jezelf en anderen
• een positievere houding ten opzichte van het leven

Hoe werkt een Access Bars sessie? Door het met de vingertoppen zachtjes aanraken 
van de 32 Bars punten door de behandelaar vindt er een energiestroom plaats. Je kunt 
dit vergelijken met het aanraken van de polen van een batterij.



Door aanraking van de punten wordt de energie van de vastgezette ervaringen die op 
de harde schijf zijn opgeslagen verwijderd.

Wat wordt er verwijderd tijdens een sessie?

Dit kunnen ervaringen zijn zoals beperkende overtuigingen, negatief zelfbeeld, 
angsten en alles wat je in je leven kan beperken om voluit te leven. Kortom deze 
punten ontladen de gedachten, gevoelens, emoties, overwegingen en houdingen die je 
in je leven hebt opgeslagen.

De Bars Class is voor iedereen toegankelijk.

Na de cursusdag kun je als Access Bars Practitioner Bars sessies geven. 
Beroepsmatig of voor familie, vrienden, kinderen.


