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Justyna Wiśniewska

ACCESS BARS® metoda
głębokiego relaksu i sposób na

odzyskanie lekkości w życiu

www.zapachzdrowia.com

http://www.zapachzdrowia.com/
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ACCESS BARS®

Zabieg energetyczny, który:

rozładowuje nagromadzone 
w mózgu ładunki elektromagnetyczne,
  
uwalnia od napięć i natłoku myśli, 
znosi mentalne blokady w mózgu,

obniża poziom stresu, odpręża, 
relaksuje,

obniża pobudzenie i nerwowość, 
przynosi spokój i uczucie większej
witalności,

zwiększa poziom koncentracji, 
pobudza kreatywność,

dodaje pewności siebie, zwiększając
poziom odwagi i chęci do działania.
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BARS®?
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Access consciousnes 

– to dostęp do świadomości, do tego,
co blokuje życie w radości, do zastałej
w ciele i mózgu energii, która nie
pozwala cieszyć się zdrowiem, być
szczęśliwym, realizować pasji i marzeń. 
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Czym są BARS-y?

BARS-y to 32 punkty na głowie
odpowiedzialne za nasze
przekonania i emocje związane 
z różnymi aspektami życia. To
punkty, w których gromadzą się „nasze”
myśli na temat pieniędzy, kreatywności,
kontroli, smutku, radości, spokoju,
życzliwości, zdrowia, starości, na temat
tego, jak życie powinno lub nie powinno
wyglądać.  
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Jaki proces ma
miejsce podczas sesji
BARS?

Access Conciousnes Bars® to
zaproszenie do zmiany na lepsze, bo
zmiana może być czymś radosnym, co
pozwoli, żeby życie stało się lekkie w
odbiorze.

Proces dotykania 32 punktów na głowie
przypomina funkcję CTR + Alt + Delete.
Usuwa stare oprogramowanie i pozwala
wgrać zupełnie nowe, nasze, takie, jak
chcemy, żeby było nasze życie.
Przypomina czyszczenie twardego
dysku – pozbywanie się błędnego
oprogramowania. 
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Czego można
oczekiwać po

sesji BARS?
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Access
consciousnes 

Każda sesja jest inna i „NAJGORSZE”,
co może się po niej wydarzyć, to
uczucie głębokiego relaksu, jakie
następuje po wspaniałym masażu.
NAJLEPSZE, to całkowita zmiana
dotychczasowego życia. Najczęściej
wspominane, przez osoby
odbywające sesje, zmiany to: 

zwiększone poczucie spokoju 
i wewnętrzny balans, 

zmniejszenie reakcji na sytuacje,
które wcześniej sprawiały trudność, 

głębszy i dający więcej odpoczynku
sen, 

łatwość w podejmowaniu decyzji
oraz wiele innych.
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Jak długo
utrzymują się

efekty sesji i jak
często można

się im
poddawać?
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Po jednej sesji BARS punkty uwalniają
swoje napięcie na zawsze. Każda
następna powoduje, że efekty stają się
bardziej dynamiczne. Najgłębsze zmiany
mają tendencję pojawiać się w ciągu 3-4
tygodni po sesji. Większość ludzi,
doświadczających regularnie sesji BARS,
twierdzi, że ich życie staje się coraz
łatwiejsze i lepsze.
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Sesje można wykonywać tak często, jak
występuje chęć i potrzeba, żeby dobrze
się czuć i mieć łatwiejsze życie. Można
ich doświadczać codziennie lub tak
często, jak potrzebujemy, gdy pojawiają
się jakieś dolegliwości, w momentach
podwyższonego poziomu stresu, po
każdym dużym wstrząsie lub większej
zmianie w życiu.
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Kto odniesie korzyści 
z sesji BARS?

Każdy, kto zechce się do niej położyć.

Osoby w różnym wieku i z różnym stanem

zdrowia. Nie ma przeciwwskazań.

Czy można wykonywać
sesje u dzieci 
i niemowląt?

Dzieci i niemowlęta zyskują ogromne

korzyści z sesji BARS, ponieważ mają

większą gotowość na szybkie zmiany 

w ciele i umyśle.

Czy można wykonywać
BARS w ciąży?

Oczywiście! Kobiety, które doświadczyły

regularnych sesji BARS w okresie ciąży,

sygnalizują o krótkich i łatwych porodach.

Wiele z nich uniknęło również cesarskiego

cięcia.
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Jak długo trwa sesja?

Zwykle sesja trwa 60-90 minut, chociaż
może to być zmienne. 
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Czy wymagane jest
poddanie się sesji
BARS więcej niż raz?

W Access i w BARS wszystko jest
kwestią wyboru. Słowo „muszę” nie
istnieje. Największych korzyści z BARS
można doświadczyć wtedy, kiedy są
one wykonywane regularnie.

Jak działa BARS? Czy
sesja może komuś
zaszkodzić?

Nie. Sesji nie można wykonać źle i nie
można nią nikomu zaszkodzić.
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Komu nie należy
wykonywać sesji
BARS?

Tym, którzy sobie tego nie życzą albo nie

są tym zainteresowani.

Czy można mieć
konkretne
oczekiwania po sesji?

Nie można! Każda sesja BARS jest inna i nie

można przewidzieć dokładnie, co „się

stanie”. Najlepszą wytyczną jest zakres –

od uczucia towarzyszącego wspaniałemu

masażowi do całkowitej zmiany w życiu.

Kiedy powinna być
wykonana sesja?

Zawsze, kiedy pojawi się potrzeba, żeby

poczuć się wspaniale!
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Justyna Wiśniewska

Praktyk metody manualnej ACCESS BARS® i ACCESS FACELIFT®

Facylitator/trener metody manualnej ACCESS BARS®

Certyfikowana aromaterapeutka

Praktyk masażu aromaterapeutycznego

Członek Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego 

      w Warszawie.

e-mail: kontakt@zapachzdrowia.com

Tel. 0176 60172592

https://www.facebook.com/justyna.wisniewska.9847867/

https://www.facebook.com/Justyna-Wi%C5%9Bniewska-Zapach-

zdrowia-104238681709364
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