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Barras de Access 

 
 

Para aqueles que gostam de estudos científicos que comprovem a eficácia de terapias 

energéticas, como Barras de Access, existe uma pesquisa realizada pela Dra. Lisa Cooney, 

facilitadora certificada de Access Consciousness e doutora em psicologia, que desenvolveu 

uma pesquisa muito interessante mostrando quais as mudanças fisiológicas no corpo após a 

terapia com as Barras de Access. 

Para desenvolver este trabalho, ela usou um termômetro capaz de verificar as disfunções no 

corpo por meio das alterações da energia corporal. Ela realizou testes com pacientes que 

apresentavam diversas queixas, tanto físicas – como artrite, alergias, problemas digestivos, 

cefaleias, dores no corpo, entre outras -, quanto psicológicas – como ansiedade, traumas, 

abuso sexual e estresse. 

A análise das disfunções do corpo por meio da medição da temperatura chama-se 

termometria e, segundo ela, é um avanço na medicina, pois os resultados são clinicamente 

comprovados e podem identificar fatores que contribuem para a detecção de doenças anos 

antes do seu diagnóstico. Descoberta na Alemanha, a termometria é usada tanto pela 

medicina ortodoxa como integrativa. 

Após a realização dos testes com o aparelho, a médica avaliou pacientes após uma sessão de 

barras de 75 minutos e, depois, após 10 sessões. O resultado é simplesmente impressionante, 

pois apresenta uma drástica redução de inflamações, bloqueios no organismo, toxidade e 

diminuição da ansiedade e estresse. 



A termometria fornece uma representação gráfica do que está acontecendo no sistema 

nervoso autônomo do corpo, além de medir os principais órgãos, os sistemas glandular, límbico 

e musculoesquelético e, também, os dentes por meio da temperatura da pele. 

O teste consegue detectar disfunções nos órgãos e sistemas citados acima e, também, a 

toxidade armazenada no corpo, a capacidade de promover um auto detox, desequilíbrios 

endócrinos, sobrecarga no sistema imunológico e qual o nível de circulação saudável está 

acontecendo no corpo. 

Como na pesquisa realizada pelo Dr. Jeffrey Fannin, citada anteriormente neste blog, com o 

mapeamento do funcionamento do cérebro de algumas pessoas que passaram por sessões de 

Barras de Access, a pesquisa da Dra. Cooney traz imagens do antes e depois do tratamento 

com o Access. 

Vejamos o primeiro caso do estudo em que uma paciente, 60 anos, reclamava de problemas 

digestivos, olhos embaçados, artrite, alergias e hemorroidas. Como Lisa Cooney explica no 

vídeo, a cor azul na imagem representa regulação ótima ou normal. Regulação significa a 

temperatura do corpo – quente ou frio – nas regiões onde o teste foi aplicado. Vejam o 

gráfico e reparem na diferença que ocorreu em apenas 75 minutos. 
 

 

 Após a sessão, a paciente relatou diminuição da ansiedade e da dor e aumento da clareza 

mental e relaxamento. Como podemos ver na ilustração, o seio direito clareou assim como a 

área do timo e pulmões. 

Áreas que apresentavam toxidade e regulação impedida estão completamente livres. De 

acordo com a termometria, a cor azul escuro mostra a regulação impedida, ou seja, algo está 

acontecendo no corpo. 

http://julianaparlato.com/access-bars/


A cor preta mostra regulação bloqueada e, segundo a médica, isso não é necessariamente 

ruim, mas é algo para se preocupar. E, ela acrescenta que “qualquer coisa pode ser 

desbloqueada” com a terapia de Barras de Access. 

O vermelho indica toxidade ativa, que está causando alguns problemas que podemos alterar; o 

amarelo indica inflamação estimulada. “A inflamação é sua amiga, desde que não seja crônica”, 

explica Lisa Cooney. 

Observem na ilustração abaixo, o nível superior dos dentes antes e depois da aplicação das 

barras. A imagem mostra que o sistema imunológico, bem como todo o corpo, está menos 

sobrecarregado. 
 

 

Os dentes superiores refletem os seios da face; 

Os inferiores refletem o sistema imunológico. 

Outra paciente que participou do estudo também tinha 60 anos. Antes de receber a sessão de 

barras, suas queixas eram: lesão no ombro; ansiedade, raiva e impaciência; menopausa há 5 

anos; abuso sexual aos 12 anos; padrões moderados de autodepreciarão (crítica de si mesma e 

autojulgamento) 



 

Segundo a Dra. Lisa Cooney, a imagem acima é muito comum em pessoas que sofreram abuso 

sexual e trauma já que elas costumam apresentar um pouco mais de regulação impedida e 

regulação bloqueada; e, muito mais atividade na garganta. Agora, observe a diferença após 

uma única sessão de barras. 

Esses são um dos efeitos das barras: 

– Estimula o sistema linfático do corpo para iniciar o processo de desintoxicação ativa para 

liberar a toxidade; 

– Também ajuda a derrubar as barreiras, por assim dizer, de qualquer trauma não resolvido 

sem ter que revivê-lo ou falar sobre isso. 

Quais mudanças a paciente relatou? 

Diminuição na ansiedade e dor; 

Maior clareza mental e relaxamento. 

Abaixo outra parte do teste que não foi mostrado no Estudo de Caso anterior: 



 

Antes das barras havia um “estresse autoimune global severo” e após as barras percebemos 

que já está em nível moderado. Antes de receber a terapia, havia os seguintes índices 

moderados: toxidades, assinatura de metal pesado; falta de capacidade de desintoxicação; e, 

esforço adrenal. 

A Dra. Lisa Cooney relata que costuma ver esse padrão muitas vezes com seus clientes que 

foram abusados sexualmente e que ainda existe algum trauma ainda não resolvido em seus 

corpos. 

Após a sessão com as barras observe as mudanças, para melhor que ocorreram no corpo da 

paciente. 

 
 



Bloco severo no progresso do esterno para estimular a inflamação que começa a 

desintoxicação e informa o corpo para regular normalmente; 

Regulação impedida progrediu para melhor regulação em ambos os seios. 

Agora, veja as mudanças que ocorreram nos dentes da senhora: 
 

 

As toxinas são mais proeminentes nos seios da face e no cérebro quando o corpo libera o 

trauma. O padrão energético está mudando nos dentes inferiores, o que reflete o sistema 

imunológico. 

O terceiro caso estudado também foi de uma senhora, 51 anos. Ela reclamava dos seguintes 

sintomas: dores de cabeça; dor corporal generalizada; problemas de digestão; lentidão; e, 

confusão. 
 

Veja as imagens do teste de termometria com o antes e após 10 sessões de terapia com as 

Barras de Access. 

 



 

A imagem acima mostra o quanto o corpo pode ser ativado e estimulado após 10 sessões de 

Barras de Access. 

Profissionais da área de medicina natural também ficaram impressionados com os resultados 

dos testes. Segundo a naturopata Jackie Bell, os resultados com as Barras de Access 

correspondem de 4 a 6 meses de terapia com outras técnicas, como a naturopatia. 

A próxima imagem representa os seios da paciente: 

 
 

 
 

Antes de passar pela terapia, o gráfico apresentava uma situação bem severa. Na parte 

superior direita (antes das barras), observe as cinco barras vermelhas. E, na imagem inferior 

(após as barras), veja como o quadro já é bem melhor. 

E, por fim, a próxima imagem mostra a mudança que ocorreu nos dentes desta senhora. Vejam 

a enorme diferença – para muito melhor! 



 
 

– Área livre de toxidade; 

– Dentes estão se relacionando com diferentes órgãos e seios; 

– Dentes superiores refletem os seios da face; 

– Dentes inferiores refletem o sistema imunológico. 

Ao término do estudo, o que podemos concluir é que a terapia com as Barras de Access 

promove: 

– Desintoxicação rápida do corpo para uma regulação saudável; 

– Melhora a função celular dos órgãos; 

– Aumenta a capacidade do corpo de estimular a mudança fisiológica; 

– Promove uma diminuição dos encargos do sistema imunológico; 

– Melhora do sistema imunológico; 

– Aumento da circulação no corpo inteiro; 

– Dissipação de padrões psicossomáticos provocados por traumas; 

– Redução nos bloqueios, toxidade e condições crônicas. 

Confira o vídeo da Dra. Lisa Cooney com informações sobre o estudo realizado com a 

termometria e as Barras de Access: 
Tradução livre: Juliana Parlato. 

 


