Solumineraalit ja Antlitz-analyysi
Täydennysaineiden puutostilojen tunnusmerkkejä on kyetty kartoittamaan tähän mennessä vain hyvin rajallisesti, ja
täydennysaineita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.
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Solumineraalit
Dr. Schüssler (1821–1898), saksalainen
lääkäri, homeopaatti ja biokemian isä,
kehitti 1800-luvun puolivälissä 12 solumineraaliin perustuvan kokonaisvaltaisen
hoitomenetelmänsä, josta on Keski-Euroopassa muodostunut perinteikäs ja täydentävä hoitomuoto. Sen käyttömahdollisuudet ovat moninaiset, kuten terveyden
vaaliminen, yleiskunnon kohentaminen,
sairaustilojen ennalta ehkäisy, akuuttien,
kroonisten , fyysisten ja psyykkisten terveydellisten ongelmien täydentävä hoito
sekä tukihoito monien eri terapiamuotojen yhteydessä.
Keski-Euroopassa
solumineraalien uusi nousu 1990-luvulla ja kysynnän
vahva kasvu johtuvat siitä, että ihmiset
yhä useammin hakevat luonnonmukaisia
vaihtoehtoja koululääketieteen rinnalle.
Schüssler-suolojen valmistus tapahtuu Dr. Shüsslerin kotimaassa Saksassa.
Vain muutama valmistaja taitaa 140 vuotta vanhan, alkuperäisen reseptin mukaisen valmistuksen.
Solumineraaleissa ei ole väärää ainetta
eikä yliannostuksen vaaraa. Ne ovat täysin puhtaita luonnontuotteita. Solumineraalit soveltuvat terapeutin ohjaamaan yksilölliseen hoitoon sekä myös itsehoidoksi
lääkkeiden tai esim. homeopatian, kukkatippojen ja monien muiden terapiamuotojen ohella.

”Kehon sairaus on seurausta solun
sairaudesta”.
Dr. Schüssler päätyi tutkimustyössään
siihen, että yhden tai useamman kivennäisaineen puutostila solussa johtaa kehon
häiriötilaan, ja sen seurauksena sairauden
syntyyn. Solun ollessa yksi kehomme keskeisimmistä ja pienimmistä elämää ylläpitävistä yksiköistä, on sen hyvinvoinnilla
suora vaikutus ihmisen terveydentilaan ja
myös sairauksien syntyyn. Kivennäisaineet eli kalkki , rauta, kalium, magnesium
ja natrium sekä piihappo, fluoridi, kloridi,
fosfori ja rikki ovat välttämättömiä rakennusaineita elimistömme toiminnalle ja ne
on saatettava sellaiseen muotoon, että ne
läpäisevät solun seinämän ja pääsevät vaikuttamaan suoraan sairaassakin solussa.
Solumineraalit poikkeavat oleellisesti markkinoilla olevista perinteisistä lisä-
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ravinteista. Ne imeytyvät suoraan suun limakalvon kautta ihmisen verenkiertoon
ja sen kautta soluun. Solumineraalit ovat
ainoat kivennäisainevalmisteet, jotka solu
voi ottaa suoraan käyttöönsä, jolloin paranemisprosessit kehossa käynnistyvät
yhdessä sen tärkeimmistä ja pienimmistä
yksiköistä. Hoito on aina täysin yksilöllinen, sillä käytössä ovat vain ne solumineraalit, joita kukin sillä hetkellä tarvitsee.
Solumineraalit eivät ole homeopatiaa, vaan biokemiaa, vaikka ne ovatkin homeopatiasta saadun mallin mukaan laimennettu hiertämällä kivennäisaineet
maitosokeriin. Ne ovat funktionaalisia,
toiminnallisia aineita , jotka läpäisevät solun seinämän , toimivat impulssin antajana solulle ja vaikuttavat solun toimintaan,
sen aineenvaihduntaan ja sitä kautta positiivisesti koko kehon toimintaan.

Täydennysaineet
15 täydennysainetta ovat kivennäis- ja hivenaineiden sekä keholle vieraiden aineiden yhdistelmiä, joita Dr. Schüssler ei vielä
omana aikanaan kyennyt tutkimaan. 1900luvulla uusien tutkimusmenetelmien ja
kehittyneemmän tekniikan avulla syntyneen tiedon ja taidon myötä pystyivät Dr.
Schüsslerin kehittämän biokemian oppeja
noudattavat löytämään ihmisen organismista myös näitä täydennysaineita. Niillä
voidaan saada tehokasta lisäapua ja tukea
terveydellisiin ongelmiin, joita ei pelkillä
12 solumineraalilla ole voitu täysin hoitaa.

Dr. Hickethier kehitti 1900-luvun alkupuolella Dr. Schüsslerin kehittämään terapiaan
perustuvan antlitz-analyysin. Kasvojen
ihon tutkimuksen avulla voidaan yksilöllisesti todeta ihon värityksen, paikallisten
värimuutosten, eri rasvaisuuksien, kiiltojen, ryppyjen ja ihon pinnan muutosten
perusteella tutkittavalla henkilöllä olevat ja
sen toiminnoille elintärkeiden kivennäisaineiden puutostilat ja antaa yksilöllinen
suositus solumineraalien käytöstä.
Antlitz-analyysin avulla saadaan suora ja varma vastaus siihen, mitä solumineraaleja kehosta puuttuu. Jo paljon ennen
sairauden ja oireiden puhkeamista ovat
12 solumineraalin puutostilat tunnistettavissa kasvoista. Ihmisen organismi yrittää
korvata ja korjata sairaita soluja hakemalla niistä puuttuvia rakennusaineita verenkierrosta. Niin kauan kuin verestä on käytettävissä riittävästi mineraaleja, kykenee
keho torjumaan sairauden aiheuttajat ja
estämään sairauden puhkeamisen. Vasta sitten kun solujen varastot on käytetty
loppuun, epätasapaino solun sisällä ja häiriötila solun toiminnassa on syntynyt, kehittyvät myös oireet.
Nykypäivän ihmisellä vallitsee keskimäärin 8–10 solumineraalin puutostila.
Kerrallaan suositellaan hoidoksi 4–5 eri
solumineraalia. Antlitz-analyysissä tunnusmerkkien voimakkuuden perusteella
suositellaan 1–10 tablettia päivässä kutakin
solumineraalia, normaaliksi hoitojaksoksi lasketaan 3–6 kuukautta. Akuutti oire
voi kadota jopa minuuteissa tai tunneissa
solumineraalien nauttimisesta. Krooniset
sairaudet ja pitkäaikaiset oireet tarvitsevat
useimmiten pidemmän hoitojakson.
Antlitz-analyysi on vieläkin myös
Keski-Euroopassa hyvin harvan osaajan
harjoittama vanha taito, siellä koulutusta
siihen on alettu tarjoamaan 1990-luvulta
lähtien. Suomessa vuodesta 2005, ainoana
kouluttajana Annukka Aarnio.
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uplakuvataiteilu eli DoubleDoodle on itsehoitomenetelmä, jossa
piirrämme ja maalaamme kahdella kädellä yhtä aikaa.
Haluatko piirtää tai maalata? Tuplakuvataiteilu (DD eli DoubleDoodle) on
oiva laji, jonka voit aloittaa ihan nollasta
ja jossa ei arvostella. Siinä piirrät ja värität molemmilla käsillä yhtä aikaa erilaisin tekniikoin. Tämän on kehittänyt
Gail Dennison ja se kuuluu oppimiskinesiologiaan, kuten suosittu Aivojumppakin®.
DD hoitaa aivoja ja kehoa: virkistyt,
keskityt, rentoudut ja tasapainotut. Oppiminen, muistaminen ja hyvä olo voimistuvat. Itse myös maadoitun. Lisäksi tekninen taito eli silmä-käsi-hienomotoriikka
ja kolmiulotteinen hahmottaminen kehittyivät: huomasin sen ompelua harjoitellessani.
Hyvät tulokset tulevat siitä, että käytämme taiteilussa koko kehoa ja etenkin
molempia käsiä: näin ollen myös molempia aivopuoliskoja. Piirrämme esimerkiksi ”hämmentäen, lakaisten ja kie-

murrellen”. DD on hauskaa ja voi viedä
syvällekin. Itsetuntemus ja itsensä kuuleminen paranevat. Mutta ennen kaikkea se
saa tuntemaan itsensä kokonaiseksi ja tasapainoiseksi.
Kaikki 12–100-vuotiaat ovat tervetulleita työpajaan lauantaina 17.12.2016
Konsan Kartanon Navetan Vintille! Tuo
mukanasi mitä vain omia värejäsi: lyijy-
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värejä, vesivärejä, väriliituja, tusseja, kuitukyniä, sormivärejä… Jos tuot vesivärejä, ota myös muutama ”jugurttipurkki”
tai muu muoviastia vettä varten. Antaudutaan luovuudelle! Voit halutessasi vaikka maalata muutaman viimehetken joulukortinkin pajassamme.
Katso lisätietoja keskiaukeamalta.
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