Bioresonanssiterapia, MSAS-ana
MSAS Professional

N

aantalilaisella Heidi Lehtosella on
HeiGreen-yrityksessään MSAS Professional –resonanssilaite, jolla tehdään
ns. MSAS-analyysejä, joista käytetään myös
nimitystä terveysanalyysi. MSAS Professional
on BioMeridian yrityksen kehittämä laite,
joka edustaa bioenergistä lääketiedettä. Laite ei kuulu länsimaisen lääketieteen piiriin
eikä sillä tehdä lääketieteellisiä diagnooseja.
MSAS-analyysi ei korvaa lääkärin tutkimuksia eikä hoito-ohjeita. Bioresonanssiterapian
tai -hoidon tarkoitus on tasapainottaa meridiaaneja eli energiakanavia ja energioita eri
homeopaattisten taajuuksien avulla. MSASProfessional-laite on laajasti käytössä ympäri
maailmaa ja sen juuret ulottuvat 1950-luvulle
saksalaisen lääkäri Rheinhold Vollin tutkimuksiin.
MSAS Professionalissa ei käytetä neuloja
vaan akupisteiden kautta lähetetään meridiaania pitkin mitattavaan kudokseen heikko
sähköimpulssi, jolla havaitaan ja tulkitaan
äärettömän hieno, kehosta lähtevä elektromagneettinen värähtely, jota molekyylit, solut,
elimet ja koko keho tuottavat. Sähköimpulssi
on niin pieni, että sitä ei tunne. Muutokset
meridiaaneissa osoittavat eri elintoimintojen
tasapainoa tai häiriötä. Sähköimpulssi palaa
takaisin ja MSAS rekisteröi sen. Sekä sydäntä
mittaava EKG-laite ja aivotoimintaa mittaava
EEG-laite toimivat samalla periaatteella.
Tämä BEST-menetelmä (Bio Energetic Stress Testing) mittaa luotettavasti yliherkkyyttä ja allergiaa sadoille eri aineille;
esimerkiksi ruoka-aineille, lisäaineille ja
ulkoisille allergeeneille (esim. eläimille).
Siten saadaan runsaasti tietoa, mitkä tekijät
edistävät tai haittaavat hyvinvointia. Laitteella voidaan tarkastella kehon häiriötiloja,
kartoittaa vitamiini- ja mineraalipuutoksia,
yliherkkyyksiä sekä puhdistaa kehoa.
Akupunktiopisteiden sähkönjohtokyky ja niiden yhteys sisäelimiin on todistettu useilla tutkimuksilla. Tietyn ihopisteen
sähkönjohtokyky kertoo siihen yhteydessä
olevan elimen terveydentilasta. Nämä tutkimukset osoittavat, että akupunktiopisteiden

herkistyy, on myös erilaisten allergioiden
mahdollisuus suuri. Hiljalleen elimistöön
alkaa muodostua ihanteellinen kasvualusta
erilaisille sairauksille.
Kolmen kuukauden päästä tullaan
kontrollianalyysiin jolloin katsotaan miten
ruokavalion muutos on auttanut oloon. Vaikutukset näkyvät myös laboratoriokokeissa.
Paras mittari on kuitenkin oman hyvinvoinnin koheneminen. Kun keho saadaan
puhtaaksi vierasaineista, paranee oma puolustuskykymme. Energiataso nousee ja sitä
kautta kehomme voi luonnollisesti hyvin.
Mitä MSAS-analyysissä tehdään?

sähköisiin ominaisuuksiin perustuva testi
yliherkkyyksistä on ainakin yhtä luotettava
kuin perinteiset iho- ja altistustestit. Toisaalta tällä menetelmällä havaitaan usein sellaisia yliherkkyyksiä, joita perinteiset menetelmät eivät kykene havaitsemaan.
Lisätietoja: www.biomeridian.com
Miksi MSAS-analyysiin?
Monella on tänä päivänä esim. vatsa- ja ilmavaivoja tai päänsärkyä, joiden syy ei ole selvinnyt. Vaikka miettii, mitä on syönyt, niin se
ei aina auta, kun välillä sama ruoka-aine voi
aiheuttaa oireita ja toisinaan taas ei. Silloin
ei oikein tiedä, mitä söisi ja minkä syömistä välttelisi. Tällöin MSAS-analyysistä voi olla
apua ja ensimmäisellä käynnillä listataankin
vältettävät ruoka-aineet. Samalla neuvotaan
myös muita parannuksia ravitsemukseen.
Jos kehoon joutuu paljon muita vierasaineita, eikä puhdistuskanavamme
(verenkierto, aineenvaihdunta ja lymfajärjestelmä) pysty suodattamaan myrkkyjä ja
kuona-aineita pois, ne alkavat kertyä kehoon aiheuttaen erilaisia oireita.
Oireet voivat olla aluksi vähäisiä, esimerkiksi väsymystä, päänsärkyä, vatsakipua
tai selittämätöntä huonoa oloa. Kun elimistö
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Kehon sen hetkinen tila saadaan selville
mittaamalla 64 akupunktiopisteen sähkönjohtokyky sormista ja varpaista. Tuloksista
nähdään kehon kokonaistasapainotila, sekä
stressaantuneet ja heikot kohdat – toiminnallinen terveys ja energiat. Reaktio tietyille
aineille näkyy nopeasti elimistön sähköisinä
muutoksina, vaikka se voi näkyä iho-, suolisto- tai käytösoireina viiveellä. Peruskartoitukseen kuuluu myös haastattelu. Näiden
molempien pohjalta tarkistetaan mm. aiheuttaako jokin ruoka-aine tai vierasaine epätasapainoa asiakkaan kehoon.
Epätasapainossa olevien kohtien (esim.
maksa, haima, perna, kohtu, ohutsuoli, paksusuoli, kilpirauhanen, verenkierto, iho, hermosto, aivolisäke, keuhkot, sydän) tarkempi
tutkiminen tehdään etsimällä resonanssi-ilmiön avulla kehon tasapainoa horjuttavat tekijät, joita voivat olla raskasmetallit, parasiitit,
virukset, bakteerit, homeet, kemikaalit, antibiootit, polyypit, sienet, hormonit, erilaiset
myrkyt ja hammaspaikoista valuvat muovi- ja
metalliyhdisteet ja sillä hetkellä kehon tilaa
heikentävät ruoka-aineet.
Kehon tasapainoa tavoitellaan myös
bioenergeettisellä yhdisteellä (tipalla), joka
sisältää mittauksessa löydettyjen kuormittavien tekijöiden (vierasaineiden) taajuusinformaation. Jos esimerkiksi kehoon lähetetään meridiaania pitkin helicobakteerin
taajuus ja se resonoi, tiedetään sitä olevan
kehossa. Tällöin bakteerin taajuus otetaan
muistiin tietokoneelle, josta se siirretään
hoitotippaan. Tipassa hyödynnetään laitteen virtuaalikirjaston artikkeleita, joita on
yhteensä 65 000. Siihen lukeutuu useiden
tunnettujen firmojen tuotteita kuten homeopaattisia aineita, kukkatippoja, yrttejä, vitamiineja, hivenaineita ja biokemikaaleja.
Lopuksi asiakas saa analyysiraportin,
yksilöllisen ruokavalio- ja hoito-ohjelman

lyysit, terveysanalyysit
–laitteella
sekä ohjeistuksen hyvinvointia tukeviin
vitamiineihin ja ravintolisiin. Ohjeistus
käydään läpi vastaanotolla.
Kenelle MSAS-analyysi sopii?
Hoito sopii kaikenikäisille, myös vauvoille ja pienille lapsille. Se on kivuton ja
helppo tapa selvittää miten kehoa voi auttaa toimimaan tasapainossa ja pysymään
terveenä. Yliherkkyyksiä voi selvittää erittäin kattavasti ilman, että kehoa tarvitsee
altistaa häiritseville aineille. Hoito ei sovi
silloin, jos on sydämen tahdistin tai vakava sairaus. Myös raskaudesta pitää kertoa
alkuhaastattelussa, koska silloin kehoa ei
pidä ruveta puhdistamaan vierasaineista.
MSAS-analyyseja Naantalissa ja
Turussa sekä lähiseudulla
Heidi vastaanottaa asiakkaita Naantalissa
kotinsa yhteydessä sekä Turussa ennalta
sovittuina päivinä Turun Luontaishoito-

Yksilöllisiä pyhiinvaellusmatkoja Intiassa

Joulu ja vuodenvaihde Bodh Gaya
- paikka, jossa Buddha valaistui
maalis-huhtikuu Himalaja, Dharamsala
- Dalai Laman kotikylä.
taivaantanssija@gmail.com 040 41 33351
www.taivaantanssija.com

Tule Astrologiseen kartan tulkintaan
Oletko erikoisessa elämäntilanteessa?
Tiedätkö jo mitä tuleva vuosi tarjoaa?
Haluatko astrologian apua tärkeään kysymykseesi?
Liity myös Astrologiselle postituslistalleni ja saat kerran kuukaudessa
tähtitietoa eri merkeistä, terveys astrologiasta, biodynaamisesta viljelystä ym.

Lisätietoa tulkinnoista www.rubiinigroup.com /events ja astrologia

Soita heti, puh. 045 6350 800, tarja.karlsson@mbnet.fi
Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seura ry.n perustaja ja Suomen Ammattiastrologit ry.n jäsen

Maritta Vuorinen
Työnohjaus ja valmennus
&
Voimaantumisvalmennus
Aura-Soma & Kristallikulhot
info@avankaha.com
www.avankaha.com

MUINAISEN EGYPTIN JA
ATLANTIKSEN VIISAUDET
La–su 29.–30.10.11 klo 10–18
Rauhankadulla Turussa
Antaudu muutokselle yhdistymällä
korkeampiin voimiisi ja muinaiseen viisauteen.
Tutustu www.GalacticLight.com/Seija Nurmi
Tied. ja ilmoitt. op. Tuula Oinas 050 3474 282

lassa Konsan Kartanossa ja Kauneus- ja
hyvinvointikeskus Bell-linéassa. Muilla
paikkakunnilla vastaanotto järjestetään
tarpeen ja kysynnän mukaan.
Itse Heidi sai apua jo muutama vuosi sitten MSAS-analyysissä käytyään. Hän jätti pois
ruokavaliostaan mm. vehnäjauhot ja alkoi
käyttää kokonaan laktoosittomia maitotuotteita. Hänen olonsa parani, terveys koheni ja
hän kiinnostui tästä työstä oman positiivisen
kokemuksen ja saamansa avun vuoksi.
”Ajattelin, että minäkin haluan auttaa
samalla tavalla muita saamaan parempaa
vointia kuten itse sain. Asiakkaat tulevatkin yleensä siksi, että heidän elimistönsä
ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja
heillä on vatsavaivoja, päänsärkyä tai muita oireita, joille ei ole löytynyt selitystä.”,
sanoo Heidi.
Heidi on bioresonanssiterapeutti ja
opiskelee samalla ravintoneuvojaksi. Hän
tekee myös ThetaHealing® -hoitoja ja kehon puhdistuksia jalkakylpyjen avulla
www.heigreen.fi

Homeopatia
tutuksi
Konsan Kartanossa
Turussa
Homeopaattinen ensiapu
29.11.2011 klo 13.00 –15.00
Tapaturmat, nyrjähdykset, venähdykset,
kaatumisvammat, pistovammat, ruhjeet, haavat
Homeopaattinen flunssanhoito
20.11.2011 klo 15.15–17.15
Homeopaattisen hoidon mahdollisuudet
akuuttiin yskään, nuhaoireisiin ja flunssaan
hinta 20,-/luento/hlö

Kevät 2012:
Hormoneja tai/ja homeopatiaa
Pms-oireet, vaihdevuosien haasteista, hormonihoidoista ja homeopatiasta, luonnonmukaisista
hoidoista
Lapsiperheille: tervetuloa äidit, isät,
läheiset ja kaikki terveydestä
kiinnostuneet!
Akuutit sairaudet, pienet tapaturmat,
ensimmäiset hampaat, korvatulehdukset, nuhat
ja köhät homeopatian näkökulmasta
Lapsi tulossa – raskauden ja
synnytyksen avuksi luonnon keinoja
Raskausajan pahoinvointi, synnytyksen kipu- ja
häiriötilat, Toipuminen synnytyksen jälkeen
Peppi Helena Mykrä
klassinen homeopaatti,
SHLI.hom
ilmoittautumiset:
homeopatia@heleonni.fi
tai puh 040 565 2566
www.heleonni.fi
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Kaukoparannus, näkeminen
Verenpysäytys, kivunhallinta
Enkeliterapia, rakkausvala
Energiahoito kaukoparannuksena
(myös eläimille)
Saattohoito, sielun ohjaus kuoleman jälkeen
/ omaisten ohjaus kuolemantapauksissa
Masennus, sydänsurut, burnout, tunnelukot
Vanhusten hoito, mm. säärihaavat
Laihdutus, apua kaljuuntumiseen ja
hiusongelmiin

MARIANNE LUUSUANIEMI
040 530 3076

Myllyojan
tapahtumat
syksy 2011

c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Paimalantie 374, 20460 TURKU
puh. (02) 247 2018, (02) 247 2016
bussi nro 22 tai 221 Kauppatorilta
ruusuportti@gmail.com
Tarkempia tietoja ohjelmista:
www.goldenage.fi/ruusuportti

Kursseja ja tapahtumia:
Syyskuu
• ti 20.9. klo 18 Valoryhmä, Hannu ja Tone
Bakke. Hoitavaa musiikkia, hiljentymistä
ja keskustelua
• la 24.9 klo 15-17 Workshop Entisten
elämien tulkinta jatkuu, Seija Nieminen
• la-su 24.9.-25.9. Seija Niemiselle aikoja,
ajanvaraus Marja-Liisalta
• 19.11.-20.11. alkavat Riitta Wahlströmin
Reiki I, II ja Reiki Master koulutukset.
Katso tulevat ohjelmat www-sivuiltamme.

Hoitoja:
• Cammalot -energiahoitoja:
Mervi-Irene Kuosa, 041 544 6011,
www.sydanliekki.suntuubi.com
• Jäsenkorjausta: Reikimaster jäsenkorjaaja
Olli Suonpää, 050 369 7731
• Kajavaterapiaa: Sairaanhoitaja, kajavaterapeutti Paula Kares, 050 517 8797
• Resonanssiterapiaa: Tuija ja Kari Peippo,
045 630 4358
• Äänivärähdehoitoja; Tuula Riski,
040 572 3417
Tilaisuudet järjestää Ruusuportti ry
Sydämellisesti Tervetuloa!
Myllyojalta lahjoitetaan ruusujen,
luumupuiden, pylväshaavan ja monivuotisten kukkien taimia.
Tervetuloa hakemaan.
Jos emailisi on muuttunut tai tahdot liittyä
postituslistallemme, niin ilmoita siitä meille
ruusuportti@gmail.com

