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SAS (meridian stress assessment
system) Professional -bioresonanssilaite edustaa bioenergistä
lääketiedettä.
Laitteella voidaan mitata akupisteiden
kautta kehon tärkeimpien elinten ja kudosten
tasapainotilaa sekä etsiä tasapainotilaa häiritseviä tekijöitä asiakkaan oireiden ja ongelmien perusteella. Näitä tekijöitä voivat olla esim.
kemiallinen myrkky, homemyrkky, raskasmetalli, loinen, bakteeri tai virus, jotka voidaan
tunnistaa ja puhdistaa kehosta. Tasapainottavia tekijöitä voidaan myös etsiä ja sellaisia voivat olla esim. jokin tietty ruoka-aine, ravintoaine, yrtti, kukkatippa tai homeopaattinen
aine, jota keho sillä hetkellä käyttäisi vahvistuakseen tai puhdistuakseen. Laitteella voidaan
myös havaita mahdollisia yliherkkyyksien ja
allergioiden aiheuttajia, esim. ruoka-aineista.
Bioresonanssilaite ei ole lääketieteellinen mittalaite, eikä sillä tehdä lääketieteellisiä diagnooseja, joten sillä tehty mittaus ja
terapia eivät korvaa lääkärin tutkimuksia eivätkä lääkärin hoito-ohjeita. Bioresonanssi-

laitteella saatu mittatulos ei suoraan vastaa
esim. verikokeiden tuloksia. Verenpainetta, veren sokeriarvoja tai minkään ravintoaineen tai haitallisen aineen määrää veressä
tai kudoksissa ei voida mitata. Bioresonanssilaitteella voidaan ainoastaan havaita epätasapaino eri kudoksissa/elimissä, tiettyä
haitallista asiaa olevan kehossa ja esim. tietyn ruoka- tai ravintoaineen olevan erityisen hyödyllinen.

www.eliksiiri.fi

Kevyttä ja terveellistä!
YLIOPISTONKATU

Voit myös hakea
annoksen tai
juoman mukaan

KAUPPIASK.

• Itseleivotut leivonnaiset

AURAKATU

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa

Kauppatori

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@icloud.com
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.00

Kehon sen hetkinen tila saadaan selville mittaamalla akupunktiopisteiden sähkönjohtokykyä sormista ja varpaista. Siksi samana
päivänä on parempi olla laittamatta rasvaa
käsiin ja jalkoihin, ja sukkien on hyvä olla
helposti otettavissa pois jaloista. MSAS Professionalissa akupisteiden vastusta mitataan
lähetettämällä akupisteeseen mittakärjen
avulla heikko sähköimpulssi. Sähköimpulssi on niin pieni, että sitä ei tunne.
Jos akupisteen vastus on heikentynyt,
mittatulos näkyy punaisella ja lukema on
yli 55. Mitä korkeampi lukema on, sitä heikompi on akupisteen vastus. Se on merkki
akupisteeseen liittyvän kudoksen stressaantuneesta tai tulehtuneesta tilasta.
Jos akupisteen vastus ei ole muuttunut,
mittatulos näkyy vihreällä ja lukema on 4555. Se merkitsee akupisteeseen liittyvän kudoksen tasapainoa, tasapainoista toimintaa.
Jos taas akupisteen vastus on suurentunut, mittatulos näkyy keltaisella ja lukema
on alle 45. Mitä pienempi lukema on, sitä
suurempi akupisteen vastus on. Se merkitsee akupisteeseen liittyvän kudoksen heikkenemistä, heikentynyttä toimintaa.
Tämän mittauksen tuloksista saadaan
selville kehon eniten epätasapainossa olevat
kudokset ja missä asiakkaan kokemien oireiden ja ongelmien lähde on. Esim. ihottumien takana voi olla ongelma ihokudoksessa,
maksassa tai suolistossa ja niin edelleen.
Eniten epätasapainoisten kudosten
(esim. maksa, haima, ohutsuoli, paksusuoli,
kilpirauhanen, verenkierto, iho, hermosto)
tarkempi tutkiminen tehdään lähettämällä
eri asioiden taajuusspektri kehoon. Jos resonanssi tapahtuu, mittauksen käyrä piirtyy vihreälle. Resonanssin aiheuttama asia
voi olla esim. raskasmetalli, homemyrkky,
loinen, bakteeri, virus, kemikaali, sieni, joka
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pitää puhdistaa kehosta pois. Resonanssin
voi aiheuttaa myös jokin ruoka-aine, lisäravinne, yrtti, homeopaattinen aine, kivi-,
väri- tai kukkatippa, jota keho tarvitsee vahvistuakseen tai puhdistuakseen.
Mittaamisen jälkeen tehdään terapia.
Asiakas pitää kuparikapulaa kädessään
yleensä 10-20 minuuttia, jolloin mitatessa
resononanssin aiheuttaneiden asioiden taajuutta lähetetään asiakkaan kehoon. Kun oikeita taajuuksia lähetetään kehoon, kehossa samojen asioiden värähtely voimistuu ja
kehon oma immuunijärjestelmä havaitsee
helpommin ongelman poistaakseen sen.
Samaan aikaan asiakkaalle valmistetaan
bioenergeettinen informaatiotippa, joka jatkaa hoidon vaikutuksia myöhemminkin.
Lopuksi asiakas saa mittausraportin, yksilöllisen hoito-ohjelman sekä ohjeistuksen
hyvinvointia tukeviin lisäravinteisiin, yrttikuureihin ja hyödyllisiin ruoka-aineisiin.
Kun keho saadaan puhtaaksi vierasaineista, paranee sen oma puolustuskyky. Silloin energiataso nousee ja sitä kautta
kehomme voi luonnollisesti hyvin.

dä. Jos terapeutti epäilee asiakkaalla vakavaa sairautta, hän ohjaa asiakasta käymään
lääkärin vastaanotolla. Monet täydentävät
hoitomuodot täydentävät hyvin toisiaan ja
toisinaan terapeutti suosittelee asiakkaalle
lisäksi muita täydentäviä hoitoja/terapioita.
Eläimistä (karvanäytteistä/höyhenistä)
voidaan mitata mm. loisia, bakteereita, viruksia, homemyrkkyjä ja kemiallisia aineita.
Eläimiä hoidetaan yksilöllisesti valmistetulla informaatiotipalla ja mahdollisilla loiskuureilla. Eläimet reagoivat bioresonanssiterapiaan herkästi ja paraneminen on usein
nopeaa.
Ruoasta, vedestä ja vaatteista voidaan
mitata MSAS-Professional –laitteella, onko
niissä ihmiselle haitallisia epäpuhtauksia.
Myös asiakkaan elinympäristöstä (koti, työpaikka) voidaan mitata sisäilmaan haitallisesti vaikuttavia homemyrkkyjä, sädesieni,
kemiallisia myrkkyjä. Asiakkaan homemyrkytyksen syytä etsittäessä mitataan usein
myös asiakkaan patja, peitto ja tyyny.

Kenelle bioresonanssiterapia
(MSAS Professional) sopii?

Itse sain apua jo vuosia sitten MSAS-analyysissä käytyäni. Muutin silloin elintapojani
vastaanotolta saamani raportin ja ohjeis-

Bioresonanssiterapia sopii lähes kaikille. Terapia sopii kaikenikäisille, myös vauvoille ja
pienille lapsille. Myös eläimiä voidaan mitata karvanäytteistä tai lintuja höyhenistä. Se
on kivuton ja helppo tapa selvittää, miten
kehoa voi auttaa toimimaan tasapainossa ja
pysymään terveenä. Yliherkkyyksiä voi selvittää kattavasti ilman, että kehoa tarvitsee
altistaa häiritseville aineille. Terapia ei tavallisesti sovi silloin, jos on esim. sydämentahdistin tai muu sähköimpulsseja käyttävä
laite kehossa. Vakavasti sairaille tehdään
bioresonanssiterapiaa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa tai hoitavan lääkärin
luvalla. Raskauden aikana terapiaa ei tehus
”Jokainen ajat
istä
muu aa ihm
sisältönsä
n
viitoi amaa
suuntaan.”

Tieni bioresonanssiterapeutiksi

tuksen mukaisesti. Oloni parani ja terveyteni
koheni enemmän kuin olin odottanut.
Olin silloin myyjänä viihde-elektroniikkaosastolla. Iän karttuessa kuitenkin tuli
aina enemmän tarve auttaa muita saavuttamaan hyvinvointia, kuten itse olin saanut ja tein päätöksen lähteä itsekin bioresonanssiterapeutiksi. Aloitin syksyllä 2009
ravintoneuvojaopinnot, jossa kävin myös
peruslääketieteen kurssit kehon toimintaa
ymmärtääkseni. Seuraavana keväänä aloitin
bioresonanssiterapiaopinnot ja sillä tiellä
olen ollut jo 10 vuotta. Työ on mielenkiintoista, aina oppii uutta ja jokainen asiakaskohtaaminen on erilainen.
Otan asiakkaita vastaan Tuureporinkadulla Turussa ja muilla paikkakunnilla tarpeen ja kysynnän mukaan.
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