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Ngawang Pema é Practitioner em Access Consciousness® / Bars Therapy (2016) e prossegue estudos em 

protocolos de aplicação das Barras em Access Consciousness® / The Body Bars® 

 

 

O que é o “Access Consciousness®” e a "Terapia das Barras"? 

 

”Empoderando as pessoas a saberem o que já sabem” 

 

O “Access Consciousness”® é um sistema muito simples e natural de transformação pessoal pela 

desprogramação de crenças limitadoras e criação de condições de abertura a um novo campo de 

consciência e portanto de possibilidades. 

 

A terapia recorre ao toque (com suave pressão dos dedos) sobre 32 pontos na cabeça com ligação à rede 

neural.  

 



Nestes pontos (que neste sistema se chamam “Barras”) estão armazenados no cérebro os componentes 

eletromagnéticos de todos os nossos pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que cada um de 

nós já teve ao longo de todas as situações e experiências passadas em qualquer dimensão de tempo-

espaço. São estas associações neuronais (entre experiência-pensamento-comportamento) que 

determinam formas-padrão de pensamento e de comportamento muito limitadoras pois “prendem-nos” 

dentro de uma matriz (mental e comportamental) da qual não sabemos como nos libertar. 

  

De facto, cada pensamento, ideia, atitude, decisão ou crença retida em determinados pontos do cérebro 

contribui para solidificar (compactar) a energia nesses pontos e limita neles a sua capacidade de gerar 

algo diferente na nossas vidas que possa vir até nós com facilidade.  

 

Ora quando se ativam estas 32 “Barras” de energia, que se localizam e correm em torno da cabeça, inicia-

se a libertação dos chamados registos (componentes elétricos dos pensamentos, sentimentos e emoções 

armazenadas) e começa a dissipar-se a carga eletromagnética dessa polaridade - como um “reset” do PC, 

uma limpeza com um anti vírus (neste caso de consciência). Assim, onde antes havia recusa, julgamento 

e limitação agora existe abertura e capacidade para receber com facilidade, alegria e glória.  

 

 

 

 

Requisitos para um maior êxito da Terapia 

 

Bastará acreditar que a mudança é possível e dispor-se a aceitá-la. Não importa onde estão as causas do 

problema nem esperar respostas / soluções lineares aos “problemas”; apenas compreender que o 

problema / doença / ou limitação está dentro de uma “caixa” e que é possível sair dela. O Universo é um 



campo de infinitas possibilidades; quando a atuação se pauta no medo que conduz a um constante “fazer-

fazer”, bloqueiam-se as capacidades de receber facilmente.   

 

O lema de “Access Consciousness®” é “Tudo na vida vem para mim com Facilidade, Alegria e Glória”. Esta 

é uma expressão da exuberância e abundância da vida. 

 

Ao Terapeuta compete “correr as Barras” e ao cliente apenas recebê-las com o maior grau de abertura 

possível: os efeitos são sempre proporcionais ao grau de disponibilidade para aceitar receber a mudança. 

 

Na Terapia das Barras o cliente não se foca no problema mas sempre na solução, ou melhor, fora do 

problema. Por exemplo, questiona-se:  

"O que posso ser, fazer, criar, criar ou gerar isso faria da minha vida e do mundo um lugar melhor? O que 

posso perceber, saber e ser que faria com que a vida valesse a pena viver?" "Como eu gostaria que minha 

vida pareça?"  

 

Uma pergunta dá-nos poder (pois abre o campo de possibilidades), uma resposta limita-nos (pois fecha-

nos numa caixa de crenças limitadoras que passam a balizar a nossa vida). 

 

Existem “Barras” (pontos de pressão terapêutica) para cura, corpo, controle, consciência, criatividade, 

poder, envelhecimento, sexualidade, dinheiro, bondade, paz e calma, novas formas de vida, entre outras.  

 

 

Quem pode receber esta Terapia? 

 

Todos - independentemente da idade ou qualquer outra condição. Tenho aplicado com muito sucesso a 

Terapia a jovens com problemas de ansiedade, enxaquecas, falta de foco, etc. Idem a adultos com baixa 

autoestima, problemas de insegurança emocional e muitos outras situações.  

 

Quais as condições necessárias? 

 

A sessão dura entre 60 a 90 minutos. Na 1ª sessão (anamnese) transmite-se informação sobre o 

fundamento, protocolo e procedimentos utilizados. Durante a terapia a pessoa repousa confortavelmente 

vestida na marquesa enquanto as Barras são acionadas. Nada mais lhe será requerido além da sua 

predisposição para receber o melhor. 

 



Não existe um número pré-determinado de sessões mas aconselha-se um mínimo de 3. Porém, quanto 

mais se ativarem as Barras, mais mudanças podem ocorrer na vida das pessoas. A periodicidade é definida 

por quem recebe. 

 

 

Principais áreas de aplicação e benefícios 

 

Entre outras, citaremos:  

 

• melhorar a clareza, disposição e concentração mental  

• aumentar a capacidade de tomar decisões e resolver problemas 

• abrir um campo consciencial de infinitas possibilidades  

• aumentar a alegria, satisfação e motivação em geral 

• trazer mais energia, disposição e ânimo 

• reduzir ansiedade, depressão, pensamentos agitados/ruminantes e problemas de sono 

• reduzir a tensão em crianças/jovens/estudantes antes das provas  

• melhorar o Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade 

• melhorar o relaxamento e a sensação de merecimento 

• eliminar padrões de comportamento “negativo” 

• aliviar traumas, medos profundos e stress compulsivo 

• reduzir conflitos internos e externos, estimulando autoaceitação 

• reduzir tensões físicas e mentais  

• fortalecer o sistema imunológico  

• reduzir a dor física e apoiar a recuperação de cirurgias 

 

Informação de base científica 

 

Siga o link abaixo para o vídeo onde o neurocientista Ph.d Dr. Jeffrey L. Fannin comprova a eficácia dos 

estimulo através das Barras de Access® para a libertação de crenças mantidas no nosso subconsciente. 

Instruções: 

1. Copie o link abaixo para um outro separador e faça "enter" 

2. Quando estiver já no menu do Youtube, ative a tradução de legendas para o Português, clicando no 

botão na parte inferior direita da janela de vídeo! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=DgGbFRjqQPk 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=DgGbFRjqQPk

