PSE – psykosomaattinen energia
Kokemuksia menetelmästä, joka yhdistää energian,
psykoterapian ja psykosomatiikan
Dr. Ulrike Banis

P

SE on kokonaisvaltainen lääketieteellinen menetelmä, jota olen käyttänyt yli
10 vuotta vastaanotollani. Se voidaan
ymmärtää ns. ”energian tarkistuksena”. Sen
avulla voidaan testata, millainen on ihmisen
hienorakenteinen energiataso, hänen ns.
energiaparistonsa.
Menetelmää voidaan kuvata esimerkillä:
autossa on akku, samoin on myös ihmisellä akku (energiaparisto). Jotta keho, sielu,
mieli ja intuitio voivat toimia normaalisti,
ne tarvitsevat riittävän määrän elämänenergiaa. Ainoastaan silloin, kun meissä virtaa
riittävästi elämänenergiaa, on meidän hyvä
olla. Immuunijärjistelmämme toimii ilman
häiriöitä ja olemme täysin ”kotona”.
Jos meiltä sitä vastoin puuttuu energiaa,
tunnemme itsemme väsyneiksi, voimattomiksi, haluttomiksi, sekaviksi, emmekä
pysty keskittymään. Pahimmassa tapauksessa meidän kehomme, mielemme tai sielumme sairastuu.

Näyttää olevan niin, että me olem
me sitä terveempiä ja stressinsieto
kykyisempiä, mitä enemmän meissä
virtaa energiaa ilman häiriöitä.
Tämä hienovarainen energia on meidän
ihmissilmällemme näkymätöntä. Siksi käytän testaukseen laitetta (Reba- Testgerät).
Laitteen taajuuksien avulla, joita voidaan
verrata radioaaltoihin sovitettuna aivojen
aallonpituuteen, saan tietoa epäsuorasti kehon energioista.
Syvän unen Delta- aallot ovat kiinteässä
yhteydessä kehon vitaalitasoon. Syväunivaiheen Theta - aallot vastaavat tunnetasoa,
kun taas rentoutuneen valvetilan Alpha -aallot ovat yhteydessä keskittymiskykyymme ja
mielen vireyteen.
Monien erilaisten pienten testiampullien
avulla voin perustutkimuksen jälkeen lisätä
siihen hienodiagnoosin. Voin saada selville
mistä puuttuu energiaa ja mikä tämän
vajauksen aiheutti ja kuinka paljon

energiaa ei ole käytettävissä, eli kuin
ka suuri vajaus on.
Joskus sanon energiarosvon ”varastaneen” tämän puuttuvan energian tai sanon,
että tämä on sinun omaa energiaasi, joka ei
ole sinun käytettävissäsi vaan on varastoitunut ”suljetulle tilille” ja sen aukaisemiseksi
tarvitaan salasana ”Sesam avaudu”, jotta
pääset tähän aarteeseen käsiksi.
Keho koostuu pääasiassa seitsemästä
kerroksesta ja jokaisella kerroksella on
oma erikoinen tehtävänsä organismin yleistoiminnassa. Jokainen kerros on jonkun
tietyn hormonirauhasen alainen ja sillä on
määrätty perusohjelma suoritettavana.
Niinpä lantion ja jalkojen alue edustaa
omanarvontuntoa, ylävatsa asioiden sulattamista ja hellittämistä, kun taas kaulan
yläalue on aineenvaihduntaa ja kommunikaatiota. Näistä alueista ja niihin kuuluvista sisäelimistä voidaan lukea jo monia
heikkoja kohtia, jotka usein ovat samoja,
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mitä potilaat ovat tutkimuksen alussa itse
kertoneet.
Kokemuksieni perusteella, mitä olen
vastaanotollani saanut, pystyy PSE vielä paljon enempään. Määrättyjen erikoisampullien avulla voin todeta kehon solujen happamuusasteen ja tämä on taas tärkeää, jotta
voin arvioida onko ruokavalion muutos tarpeellinen. Joskus on tarpeellista määrätä ”
happamuutta poistavia aineita”. Voin myös
testata, pystyvätkö solut jakautumaan normaalisti, vai tapahtuuko virhejakautumista
jatkuvan lihassäryn johdosta.
PSE sisäelinampullien avulla löydän nopeasti heikosti toimivat sisäelimet ja pystyn
toteamaan niissä olevat krooniset tulehdukset. Usein löytyy pesäke esim. sisäelimestä,
missä koululääketieteen keinoin ei ole vielä
millään tavalla todettavissa häiriötä. Näin
voidaan toimia jopa ennaltaehkäisevästi,
poistamalla heikot energiakohdat ennen
kuin ne kiinnittyvät kehoomme orgaanisina
sairauksina.
Mikä minua miellyttää kaikkein eniten
PSE:ssä on se, että voin tarkistaa kaikki testauksessa löytämäni homeopaattiset yhdistelmäaineet ja niiden vaikutukset ja siedettävyyden potilaan energiakentässä.
Näin en onnistu ainoastaan toteamaan,
vaikuttaako jokin aine, vaan jopa jo etukäteen sanomaan, miten hyvin tai huonosti
potilas sen sietää.
Näin on jokainen terapia tarkkaan mitoitettu sopivaksi jokaiselle ihmiselle.
Tästä johtuen en ole nähnyt yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita ja potilaani ottavat

mielellään määräämiäni homeopaattisia yhdistelmälääkkeitä.
Samalla tämä PSE:n ominaisuus auttaa
suuresti säästämään kustannuksia, sillä
periaatteessa määrätään vain sellaisia homeopaattisia yhdistelmäaineita, jotka ovat
testauksessa antaneet parhaat energeettiset
tulokset. Potilaan keholta ”kysytään” mitä
hän tarvitsee ja haluaa, näin ollen potilas
saa juuri sitä oikeaa lääkettä, mitä hän tarvitsee.
PSE on myös silta psykoterapiaan. Kun
tunnen sen ”energiarosvon”, joka on potilaan kehossa ja tiedän myös missä kohdassa sielu vielä haluaa oppia jotakin, minulle
”näytetään” sen hetkinen heikko kohta potilaan energiakentässä.
Homeopaattiset yhdistelmäaineet antavat sitten keholle paranemisimpulsseja,
jotta sen olotila muuttuu.
Potilaan pitää tulla myös aktiivi
seksi ja ottaa vastuu omasta jatko
kehityksestään. Hän saa nimittäin
”kotitehtävän”, ratkaisulauseen sen
hetkiseen tilanteeseen.
Tämä on ”aarre”, joka on kätkettynä
konfliktin taakse. Se aarre on aina ollut
olemassa sielussamme. Me emme ole vain
ottaneet sitä huomioon. Nyt se saa tulla tietoisuuteemme kuin sammakko, joka muuttui prinssiksi kun häntä suudeltiin.
Tämä tarkoittaa: Kun otan vastaan sieluni varjot ja integroin ne, silloin voi paraneminen alkaa.
Luonnollisesti tämä on prosessi, ei salaattikaan kasva ja kypsy puutarhassa yh-
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dessä päivässä: se tarvitsee myös aikaa
ja kärsivällisyyttä. Siksi sanon potilailleni, että heidän on otettava noin vuoden tai
puolentoista vuoden aikajakso, kunnes heidän tärkeimmät asiansa on käsitelty.
PSE:n tarkoitus ja merkitys ei ole ainoastaan saada monia oireita katoamaan,
vaikka tämäkin tapahtuu hyvin usein, vaan
kysymyksessä on syvällinen persoonallisuuden muuttuminen kohti suurempaa vapautta, valinnanmahdollisuuksia ja kohti lisääntyvää elämän iloa ja perspektiivejä.
Silloin ei ihminen ole ainoastaan terve ja
täytä tehtäväänsä ammatissa, koulussa, perheessä ja seuraelämässä, vaan hän tuntee
itsensä todella eläväksi, iloiseksi ja aidoksi
ja juuri tätä hän myös säteilee ulospäin.
Koska tämä kaikki kuulostaa hyvin
ilahduttavalta ja myös vastaanotolla suuremmaksi osaksi näin onkin asia, olemme
viime vuosien aikana tehneet kaksi toisistaan riippumatonta käytännön tutkimusta
560 potilaan kanssa. Halusimme asettaa
sen, mitä teemme kokeilun ja todistuksen
alaiseksi. Tuloksena olivat menestysluvut
riippuen sairauden kuvasta - 66% - 90%
parantumisia. Nämä tutkimukset julkaistiin
sveitsiläisessä arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä. Seuraava moniulotteinen tutkimus on parhaillaan menossa.
Olen opiskeluni aikana ja toimiessani
25 vuotta lääkärinä saanut monilla luontaishoitomenetelmillä menestyksellisiä tuloksia aikaan. Koen nyt PSE:n kautta ja sen
avulla sitä, mistä jokainen terapeutti unelmoi. Olen saanut työkalun, joka on järkevä,
halpa sekä tehokas ja joka lahjoittaa minulle päivittäin uusia näkökulmia.
Tämä tekee minut kiitolliseksi ja nöyräksi.
Dr. Ulrike Banis kertoo lisää aihees
ta Turun Luontaishoitolassa 12.2.
klo 17 otsikolla ”Masennus ja burn
out – mistä ne johtuvat ja miten nii
hin voi saada apua. PSE-diagnoosi
menetelmä. Katso s. 14–15.
Hoitoja 13. ja 14.2. Ajanvaraukset
Leena Vihavainen-Müller, p. 040
572 1726, leena.vihavainen-mul
ler@sposti.net.
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