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GİRİŞ 

 
Bu “Rapor” Access Consciousness araştırmasına bakış. Bu çok karmaşık bir araştırma 
projesidir ve bilimsel ayrıntılar gelecekteki yayınlar için hazırlanmakta olan ayrıntılı 
bilimsel makalede daha fazla kapsamlı olarak açıklanıyor. Access Consciousness 
Topluluğunun üyelerinin “Bars Prosesi” ile ilişkili bilimi daha iyi anlamakta 
müşterilerini ve başkalarını eğitmeye yardımcı olmak için bu “Raporda” içerilen bilgiyi 
kullanmalarına izin verilmektedir.  
 

NOT: Bu “Raporda”ki bilgilerin değiştirilmemesi,`çarpıtılmaması, yanlış 

sunulmaması veya gerçek olmayan iddiaları yansıtmaması beklenmektedir. 

Bu bilgileri nasıl kullandığınızın sorumluluğu sizdedir.  
 

ACCESS CONSCIOUSNESS BARS ARAŞTIRMASININ BİLEŞENLERİ 
 

Araştırmaya altmış kişi katıldı. Veri toplama siteleri Denver, Phoenix ve Houston’da idi. 
Gönüllü olanlar bu araştırmanın parçası olmak için online kayıt oldular. Kayıt sırasında 
sorulan sorulara dayanarak, katılımcılar ya VERİCİ ya da ALICI olarak belirlendiler. Bu 
araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için, bu araştırmanın doğruluğunu 
onaylamak ve izlemek için Hastane Etik Kurulu (IRB) kullanıldı.  
 

KULLANILAN EKİPMAN VE YAZILIM 
 
Bedenin biyofotonik enerjisini ve enerjinin değişimlerini ölçmek, bu araştırma 
projesinin önemli bir parçasıdır. Bu araştırmada alınan enerji ölçümleri Gaz Boşaltma 
Görüntüleme (GDV) olarak bilinen teknolojinin kullanılmasıyla gerçekleştirildi. 
 

-GAZ BOŞALTMA GÖRÜNTÜLEME (GDV) 
 
Gaz Boşaltma Görüntüleme (GDV) Elektrofotonik kameralar, bedendeki biyofotonik 
enerjiyi ölçmek için kullanılan cihazlardır. GDV Kamera, Geleneksel Çin Tıbbındaki enerji 
meridyenleri ile ilişkili olan parmak emisyonlarını yakalamak ve değerlendirmek için 
dijital teknolojiyi kullanan en ileri Kirlian kamerasıdır.  
 
Parmak resimleri sektörlere bölünür ve her sektör belirli bir organ sistemi ve beden 
bölgesini temsil eder. Sektörler bilgisayar analiz programlarının tescilli GDV yazılım 
takımı vasıtası ile değerlendirilir ve bedenin duygusal ve fiziksel alanlarındaki 
değişimleri değerlendirmek için faydalı olan sayısız grafiklerde ve resimlerde sergilenir.  
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Şekil 1 – Bireysel Parmak Resmi 
 

Tüm programlar  parmağı çevreleyen kollektif enerjisel yayınımları kullanır. 30 yıllık 
araştırmaya dayanarak, her parmak bedenin bir sektörü veya sistemi ile ilişkilidir. 
Tüm program sonuçları araştırma katılımcılarının toplam enerji değerlendirmeleri için 
kümülatif olarak değerlendirilir.  
 
GDV ekipmanı araştırma için değerli bir alet oldu. Parmak uçlarının etrafından çıkan 
gaz boşaltımın, koronanın karakteristikleri bedendeki spesifik bölgede ölçülen enerji 
miktarına dayanarak bunu genel sağlık haline tercüme ederek hesaplanır. Parmak ucu 
koronasının bölgeleri ne kadar büyük ve sabit olursa (bakınız Şekil 1), enerji alanı o 
kadar tutarlı ve stabil görünür.  
 

 

 

Şekil 2 – DSI Başlık 
 

Bu yüksek teknoloji başlık parçası orijinal olarak ordu için tasarlandı, ama şimdi ticari 
araştırma pazarında. Bu kablosuzdur, süjenin serbestçe hareket etmesine izin verir. 
Örneğin, ALICI Bars seansını yaparken DSI - 24 takar. Bu eşsiz başlıktaki elektrotlar 
"Faraday Kafesine" benzer şekilde korunmaktadır, iyi kalitede EEG verisi yakalamaya 
müdahale edebilecek atmosferdeki istenmeyen frekansları filtreler.  
 

Ham EEG, DSI - 24 tarafından yakalandığında Nicel EEG'ye (QEEG) çevrilir, (bakınız 
Şekil 3). Brain Dx adı verilen bir bilgisayar yazılım programı ile işlenir, bir güç spektral 
analizi veya daha yaygın şekilde sLORETA olarak bilinen analizi yaratır. Bu yazılım, 
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beyin performansı için kendi kendine EEG izlerinin görsel incelenmesinden daha 
yüksek güvenilirliğe ve daha yüksek hassaslığa sahip olarak daha objektiftir. 
sLORETA'nın kullanılması dergi makalesinde daha ayrıntılı açıklanacaktır.   
 
1 Hz (Hertz) beyin dalgası frekansından ilginç bir bağıntı bulduk. Bu, her birimizi 
birbirimize bağlayan evrensel enerjiye insan bağlantısı olan morfogenetik alana olan 
bağlantıdır. Katılımcıların %96'sı 1 Hz aktiviteye yükseldi (normalin üzerinde 3 
standart sapma, kırmızı, bakınız şekil 3). Yıllarca araştırmadan sonra, 1 Hz'de 
normalin üzerindeki 3 standart sapmanın etrafımızdaki enerji alanına bağlantı 
olduğunu ve insan ya enerji şifacısı olduğu ya da kendisi şifa enerjisi aldığı zaman bir 
imzanın mevcut olduğunu biliyoruz.  
 
Araştırmamız ayrıca ilginç bir fenomeni ortaya çıkardı. Bu araştırma projesine 
katılanların %63'ünün Şekil 3'te görüldüğü gibi 22 Hz'de aktivitelerinin yükseldiğini 
bulduk (normalin üzerinde 3 standart sapma, kırmızı). Diğer araştırma projelerinde bu 
fenomeni gördükten sonra, bu bizi bu imzanın bilincin yüksek halleri ile ilişkili 
olduğunun anlayışına götürdü. Geleneksel 1 - 30 Hz aralığını kullanmak yerine, çoğu 
zaman iki aralıkta (15-22 Hz ve 22-38 Hz) bilincin yüksek hallerini ölçmek için 
kullanılan bir gruplandırmayı kullandık. Bu gruplandırmanın atlama noktası  22 Hz'de 
görünür oldu. 22 Hz'de normalin üzerindeki 3 standart sapma olan beyin dalgası 
aktivitesi, yüksek seviyede meşguliyet olarak tanımlanır; beyin şeyleri çözme 
aktivitesine dahil olur. Ayrıca beyin yüksek düşünce karmaşıklığına da dahil olur, 
çünkü beyin yeni deneyimleri bütünleştirir.  

 

                                         Şekil 3) 1 Hz ve 22 Hz Örnek 

Araştırma yapışıp kalmış enerjinin tekrar akmasını, iyileşmeyi ve bedende yeniden 
düzenlemeyi sağlayan Bars Prosesinin özelliklerinin keşfi ile gerçekleştirildi.  
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 Bu çalışmaya katılanların %85'inin QEEG eşevreliliğinde bir değişim oldu.  

 Katılımcıların %63'ü Bars Seansı aldıktan sonra duygusal ve/veya fiziksel 
dönüşüm içindeydi.  

 Dönüşüm içindeki %63'ün, %42 si, duygusal dönüşümdeyken, %40'ı fiziksel 
dönüşümdeydi.  

Bir dönüşümün ne kadar sürdüğü bilinmemektedir. Hangi derecedeki enerji akışı 
değişiminin uzun vadede beyni etkilediğini bilmiyoruz. Bu araştırmada hala 
aydınlatılacak yanıtlanmamış sorular var. Örneğin, bir insanın enerji alanında 
değişimler gerçekleştiği ve o insan dönüşümde olarak tanımlandığı zaman, enerji 
sabitlenmeden önce ne kadar süre dönüşümdedirler? Bars seansı aldıktan sonra, insan 
Bars seansları almaya devam ettikçe seansın kümülatif (üst üste binen) etkisi var 
mıdır? İnsanın enerji alanını geliştiren pozitif değişimler, daha fazla Bars seansları ile 
gelişmeye devam ediyor mu? Bars seansının etkileri ne kadar süre devam ediyor? 
Gelecekte bu sorulara yanıt bulmayı umuyoruz.  

Bu araştırmaya katılanlara minnettarlığımızı sunuyoruz. Bunlar insanlığın iyiliği için 
kendilerini bilimsel incelemeye koymaya istekli olan cesur bireylerdir. Ayrıca bu 
araştırmanın mümkün olmasını sağlayan bir çok finansal destekçiye teşekkür etmek 
istiyoruz. Bu araştırmanın lojistiğine dahil olan bir çok insana teşekkür ediyoruz. Bars 
Prosesini dünyaya getirdikleri için Gary Douglas ve Dain Heer'e minnettarız ve saygı 
duyuyoruz.  

 

REFERANSLAR   

 
1 Hughes, J. R., John, E.R. (1999). Psikiyatride geleneksel ve nicel elektroansefalografi. 

Nöropsikiyatri, 11(2): 190  

                                                        

(Çeviri: Saffet Güler) 


