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Olá pessoal, sou a Cecily Katarina, Psicanalista
Juguiana, Linguagem do Corpo com Abordagens
Psicanalíticas, Facilitadora e Praticante de Barras
de Access® . Até início do ano 2019 trabalhava
como bancária, atualmente me dedico aos cursos
e terapias de autoconhecimento, pois acredito
que buscar ferramentas para contribuir conosco
e com o mundo é algo maravilhoso.
Aos 33 anos (2012) fui diagnosticada com um
câncer de mama, foi aí que minha trajetória
rumo ao autoconhecimento começou e posso
dizer que tudo o que aconteceu foi um grande
presente, pois me fez ser quem sou hoje. Um ano
antes ganhei um livro chamado VOCÊ PODE
CURAR SUA VIDA, da Louise Hay, quando li a
primeira vez as fichas não haviam caído, só
quando o li pela segunda vez (Já tinha sido
diagnosticada) foi que entendi que estava
causando aquela doença em minha vida e tinha a
responsabilidade de tira-la também. Fiz o
tratamento e graças a Deus estou incrivelmente
bem. Uau como pode melhorar mais ainda?

S O B R E  M I M



Depois que passou todo processo do tratamentoDepois que passou todo processo do tratamento
tive uma depressão profunda e disfarçava ative uma depressão profunda e disfarçava a
doença para que as pessoas do meu convíviodoença para que as pessoas do meu convívio
social não percebessem, até que um dia vi umasocial não percebessem, até que um dia vi uma
terapeuta que gosto muito, falarterapeuta que gosto muito, falar
superficialmente sobre um método de limpezasuperficialmente sobre um método de limpeza
de memórias que se chamava Ho'oponopono,de memórias que se chamava Ho'oponopono,
como acredito que tudo tem uma razão, comeceicomo acredito que tudo tem uma razão, comecei
a procurar mais sobre o método que veio paraa procurar mais sobre o método que veio para
transformar a minha vida. Participei de retirostransformar a minha vida. Participei de retiros
de Ho'oponopono, estudei mais sobre a filosofiade Ho'oponopono, estudei mais sobre a filosofia
kahuna, também sobre a física quântica (quekahuna, também sobre a física quântica (que
aliás é incrível), para estudar e compreender umaliás é incrível), para estudar e compreender um
pouco do meu inconsciente fiz Psicologiapouco do meu inconsciente fiz Psicologia
Analítica, na sequência conheci a empresaAnalítica, na sequência conheci a empresa
Access Consciousness®  que mudou minha visãoAccess Consciousness®  que mudou minha visão
de mundo e me mostrou como é incrívelde mundo e me mostrou como é incrível
contribuir ao mundo apenas sendo você, umacontribuir ao mundo apenas sendo você, uma
coisa foi levando a outra e hoje estou aqui,coisa foi levando a outra e hoje estou aqui,
aprendendo diariamente a mágica que é viver.aprendendo diariamente a mágica que é viver.

-Que contribuição posso ser HOJE?-Que contribuição posso ser HOJE?



Access Consciousness®  

“É um conjunto de ferramentas, técnicas,
sistemas e filosofia que irá mudar qualquer
parte da sua vida que não esteja indo do
jeito que você quer. Não importa o que
você quer, seja mais dinheiro, mais sexo,
mais possibilidades, mais negócios. Não
importa, temos as ferramentas e técnicas
que irão ajudá-lo a alcançar sua meta, seu
objetivo”. 

- Gary Douglas, fundador de Access
Consciousness® 



O Slogan de Access Consciousness®  é:

“Empoderando as pessoas a saberem que
sabem”

A primeira ferramenta criada pela empresa
Access Consciousness®  para levar mais
consciência as pessoas foram as Barras de
Access® , que foram originalmente canalizadas
nos EUA por Gary Douglas, fundador do
Access™ , no ano de 1990, antes disso não eram
conhecidas.



O que são as Barras de Access?

As Barras de Access®  São uma maneira simples
de nos colocar num Tempo e Espaço propício
para SER, PERCEBER, SABER e RECEBER toda
contribuição disponível de tudo e de todos. É
uma ferramenta energética Incrivelmente
incrível de acesso a consciência, que melhora
nosso equilíbrio físico e  emocional, onde
passamos ser mais conscientes e a fazer
escolhas baseados no que funciona pra nós e
não no ponto de vista dos outros.

Os 32 pontos na cabeça quando levemente
tocados, liberam tudo o que não permite que
sejamos presentes, conscientes e conectados
com nossa essência, com isso passamos a SER
quem realmente somos.

A medida que vamos correndo nossas Barras,
vamos nos liberando das amarras invisíveis que
nos impedem de sermos nós mesmos, com isso
não buscamos mais o errado em nós para nos
encaixarmos na realidade dos outros, passamos
a entender que somos contribuição do nosso
jeito, ficamos presentes e conectados com
nosso saber, ser, perceber e receber, são a
escolha de um caminho para deixar todas as
limitações  para trás.



ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DAS BARRAS
DE ACCESS® 

- Sensação de leveza, de paz e harmonia interior;
- Relaxamento profundo e alívio de dores no
corpo;
- Desacelera a mente e auxilia a diminuir as
preocupações excessivas;
- Diminuição na ansiedade, estresse e
compulsão;
- Aumento na clareza mental, no foco e na
capacidade de solucionar problemas;
- Aumento da autoconfiança e da autoestima;
- Melhora a forma de lidar com os problemas e as
situações do dia-a-dia, trazendo mais
consciência da situação;
- Fortalecimento interior;
- Auxilia a liberar as memórias de traumas (de
forma inconsciente) que estão registrados no
corpo e também na mente;
- Dissipa as causas da depressão;
- Traz empoderamento e resgata a alegria
interior;

- Dissipa memórias negativas e
condicionamentos (de forma inconsciente) que

podem ter sido criados desde a infância.



O poder das perguntas

Uma das ferramentas mais incríveis de Access
Consciousness que aprendemos em Barras de
Access é o FICAR NA PERGUNTA.

Ficar na pergunta abre portas para as 
 possibilidades que você nunca havia imaginado
e sabe Por que? 

Porque as perguntas mudam a energia do que
você decidiu que é imutável, elas convidam algo
novo e algo maior para o seu mundo. 

“Uma pergunta te empodera, cria outras
possibilidades, já uma resposta, desempodera,
pois entramos em um estado de conclusão, de
que só existe apenas aquela saída e pronto.

Lembre-se:

Que uma pergunta Empodera e uma resposta
Desempodera.

#fiquenapergunta



E como podemos utilizar as
perguntas?

Em Access Consciousness não existe CERTO,
nem ERRADO e sim o que funciona para você. 

Utilize as perguntas do seu jeito, seja
pronunciando, mentalizando durante o dia ou

durante a noite, quantas vezes desejar ou grave e
deixe rodando no modo looping. 

Escolha as mudanças e elas virão. 

Permita-se!!!



Na sequência veremos algumas perguntas que podemos
utilizar para contribuir com a atualização de uma nova
realidade, elas foram criadas pelo CO-FUNDADOR de
Access®  DR. DAIN HEER:

Que energia, espaço, consciência e escolha EU e meu
Corpo podemos ser todos os dias para criar uma nova
realidade com total facilidade?

O que EU posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a
minha vida e o mundo um lugar melhor?

O que mais é possível, que penso que é impossível, que se
eu permitir as possibilidades, ATUALIZARÁ uma nova
realidade para algo grandioso?

Que energia, espaço, tempo e escolha, EU e meu corpo
podemos ser hoje que nos tornará mais presente e
consciente?

Universo! Me mostre algo mágico hoje por favor?

ONDE É QUE EU NÃO ESTOU DISPOSTA (O) A
RECEBER, QUE SE ESTIVESSE DISPOSTA (O)
AGORA, MUDARIA ESSA REALIDADE COM

TOTAL FACILIDADE?



O QUE SÃO BARRAS ?

As barras são uma série de 32 pontos na
cabeça, que quando ligeiramente tocados
liberam velhas energias e padrões,
permitindo mudanças positivas em nossa
vida.

QUAL O OBJETIVO DAS BARRAS ?

Um dos principais objetivos das Barras é
ensinar o corpo a receber, além de liberar a
consciência de considerações,
pensamentos, sentimentos, julgamentos e
crenças que atravam nossa vida.

QUANTAS SESSÕES SÃO INDICADAS
PARA COMEÇARMOS SENTIR
DIFERENÇA?

Não há regras, a medida que vamos
correndo nossas Barras, vamos percebendo
nossa necessidade.
EU costumo indicar aos meus clientes no
mínimo 5 sessões, já o Gary Douglas
menciona que o ideal é iniciar com 10
sessões. 



QUAL O TEMPO DE INTERVALO ENTRE UMA
SESSÃO E OUTRA?

De 07 há 10 dias.

COMO É FEITA UMA SESSÃO?

O praticante de Barras toca suavemente os 32
pontos que temos na cabeça para liberação dos

sentimentos, pensamentos, bloqueios e emoções
ali armazenados.

QUANTO TEMPO DURA UMA SESSÃO?

Não tem um tempo específico, varia de 30
minutos há 01 hora ou mais.

QUEM PODE RECEBER UMA SESSÃO?

Todos que escolhem ter uma vida com facilidade,
alegria e glória.

IDOSOS, CRIANÇAS E BEBÊS, PODEM RECEBER
SESSÃO DE BARRAS?

Sim, sem restrição



QUANTAS SESSÕES SÃO INDICADAS PARA
COMEÇARMOS SENTIR DIFERENÇA?

Não há regras, a medida que vamos correndo
nossas Barras, vamos percebendo nossa

necessidade, EU costumo indicar aos meus
clientes no mínimo 5 sessões, o Gary Douglas
menciona que o ideal é iniciar com 10 sessões.

QUAL O TEMPO DE INTERVALO ENTRE UMA
SESSÃO E OUTRA?

07 dias



METAFORANDO COM AS BARRAS.

Em uma Terra distante existia uma menina que
tinha muito medo de conhecer o novo, morava
em um lugar chamado ZONA DE CONFORTO.
Lá tudo era sempre igual e muito confortável, até
que um dia a menina acordou com uma sede
enorme, era um desejo quase que incontrolável
de uma água cujo nome era CONSCIÊNCIA,
convidou seus amigos e familiares que também
habitavam a ZONA DE CONFORTO para ir com
ela experimentar essa nova água, porém
ninguém teve coragem de sair de lá. 
A menina sabia que para encontrar a água
mágica teria que ir além das montanhas para um
lugar chamado ESCOLHAS CRIAM
POSSIBILIDADES. Sentiu frio na barriga, uma
sensação de angústia tomou- lhe o coração,
entretanto, sua sede por CONSCIÊNCIA era
maior.
A medida que saía da ZONA DE CONFORTO,
encontrou vários monstros pelo caminho, deu-
lhes o nome de medo, ansiedade, procrastinação,
auto sabotagem, arrogância, crenças
llimitantes e com a espada da  determinação e do
comprometimento venceu todos eles, chegando
assim  em ESCOLHAS CRIAM POSSIBILIDADES. 



Um lugar incrível, cheio de alegria, leveza e facilidades.
Encontrou um sábio, majestoso e velho UNICÓRNIO e

perguntou-lhe:
- O senhor sabe onde consigo CONSCIÊNCIA?

O velho sábio olhou fixamente para menina e disse:
- O que uma jovem como você faz em ESCOLHAS CRIAM

POSSIBILIDADES na busca de CONSCIÊNCIA,
Ela respondeu:

- Senti um desejo muito grande de  experimentar essa
água

Ele sorriu e a levou até a fonte que tinha CONSCIÊNCIA e
lhe deu um pouco da água. Assim que a menina bebeu

aquela água mágica, sentiu-se revigorada, começou a ver
tudo colorido, uma sensação de leveza inexplicável

invadiu-lhe a alma, não controlava o sorriso, e despertou
no peito um desejo de ir além, saiu da fonte energizada e

perguntou ao sábio se em outros lugares encontraria
essa água mágica, o sábio calmante respondeu:

- Para acessar a CONSCIÊNCIA, é só você chamar as
Barras e tudo virá com facilidade, alegria e glória.

A menina sorriu e saiu em uma jornada rumo ao novo
lugar chamado AUTO CONHECIMENTO.

E você escolhe ir para esse lugar chamado
ESCOLHAS CRIAM POSSIBILIDADES?

Por
Cecily Katarina



Mantra de Access Consciousness® :

"TUDO NA VIDA VEM A MIM COM
FACILIDADE, ALEGRIA E GLÓRIA".

*Repetir o mantra 10x pela manhã e 10x a
noite, criará novas possibilidades. 

Permita-se

G R A T I D Ã O
P O R  T E R E M  C H A G A D O  A T É

A Q U I ! ! !
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