
PIRJO HAAPAKOSKI

Uteliaisuudesta luonteenpiirteenä 
on usein paljon hyötyä. Uteliai-
suus nimittäin poiki oman yrityk-

sen bioresonanssiterapeuttina ja hoidan 
nyt sekä ihmisiä että eläimiä. Ensimmäisen 
kosketukseni bioresonanssiterapiaan sain - 
niin kuin usein tähän huonosti tunnettuun 
alaan saa - ystävän kautta vuonna 2013. 
Ystäväni kävi bioresonanssimittauksessa ja 
kertoi minulle tuloksistaan. Ne olivat sen 
verran kiinnostavia, että pian istuin vas-
taanotolla itsekin koirani kanssa. Vaiku-
tuin tuloksista ja halusin tietää lisää. Olin 
sellaisessa elämäntilanteessa, että uudelle 
oli tilaa ja kaikeksi onneksi alan huippu-
osaaja Marjo Urbanski oli aloittamassa nii-
hin aikoihin uuden koulutusryhmän kans-
sa, johon kaikeksi onneksi pääsin mukaan. 
Jos olin ollut aikaisemmin vaikuttunut 
- nyt olin suorastaan tyrmistynyt. Marjon 
kertomukset omien asiakkaidensa paran-
tumisista mitä ihmeellisimmistä vaivois-
ta saivat vakuuttumaan, että olin tehnyt 
oikean päätöksen heittäytyessäni tähän 
vähän tunnettuun, mutta mahdollisuuksia 
täynnä olevaan maailmaan.

Bioresonanssiterapian taustaa

Bioresonanssiterapia on suhteellisen vä-
hän tunnettu Suomessa, vaikka esimer-
kiksi Saksassa ja Kiinassa sitä käytetään 
paljonkin. Mikä ei sinänsä ole ihme, 
koska bioresonanssiterapia perustuu aku-
punktiopisteistä saatavaan informaatioon 
eli sen juuret johtavat suoraan vanhaan 
Kiinalaiseen lääketieteeseen. Saksassa sen 
sijaan on pitkät perinteet homeopatian 
käytöstä ja siellä saksalainen Reinhold 
Voll kehitti ensimmäisen sähköisen aku-
punktiolaitteen. Hänen ajatuksiaan vuo-

rostaan lähtivät viemään eteen päin Franz 
Morell ja Erich Rasche ja heidän työnsä 
tuloksena syntyi ensimmäinen sähköinen 
bioresonanssimittalaite Mora. Käyttämä-
ni MSAS-Professional-laite on suoraa jat-
kumoa tähän kehityslinjaan, jota voidaan 
kutsua myös sähköiseksi homeopatiaksi.

Bioresonanssiterapia perustuu fysikaa-
liseen ilmiöön, missä kaikilla aineilla ja eli-
öillä on oma ominaisvärähtelytaajuutensa. 
Terapeutti hyödyntää työssään mittalaitet-
ta, joka tunnistaa, mitkä taajuudet resonoi-
vat mitattavan ihmisen tai eläimen kehos-
sa. Jos tietty taajuus resonoi, kyseinen aine 
tai olio on silloin läsnä. Menetelmässä on 
onnistuttu yhdistämään länsimainen tek-
nologia ikivanhaan kiinalaiseen lääketie-
teeseen ja laitteen avulla saadaan hyvin 
tarkkaa informaatiota elimistön tilasta.

Mitä bioresonanssimittauksessa 
tapahtuu?

Itse mittaaminen tapahtuu sormien ja var-
paiden akupunktiopisteistä. Bioresonans-
simittauksen aikana kehon tasapainotila 
- kudosten ja elinten kunto - mitataan 
MSAS-Professional laitteella siten, että 
mitattavana oleva henkilö pitää kädes-

sään kuparista kapulaa terapeutin paina-
essa yksitellen eri akupisteitä kuparisella 
mittakärjellä. Mittaus on verrattain nopea 
sekä kivuton ja vaaraton. Ainoana esteenä 
mittaukselle on sydämentahdistin, koska 
hetkittäin mittauksen aikana kehon läpi 
kulkee heikko sähköimpulssi. Jos mittaa-
minen ei onnistu suoraan mitattavasta 
ihmisestä, kuten voi käydä esimerkiksi 
pienen lapsen kohdalla, mittauksen voi 
tehdä hiusnäytteestä aivan samoin kuin 
eläimet marsusta hevoseen mitataan kar-
vanäytteestä. Tällöin välimatkakaan ei ole 
este ja olenkin mitannut monia kauempa-
na asuvia ihmisiä ja eläimiä postissa lähe-
tetystä hius- tai karvanäytteestä.

Poissa tasapainosta?

Bioresonanssiterapeutit lähtevät liikkeelle 
ajatuksesta, että keho pyrkii aina tasapai-
noon. Meitä rasittavat monet ulkoapäin 
tulevat tekijät, joita emme voi kokonaan 
välttää tai kontrolloida. Työpaikkamme tai 
jopa kotimme voi olla täynnä homeitiöitä ja 
ympäristöstä saamme myös raskasmetalle-
ja sekä mikromuoveja, ruokamme sisältää 
epäpuhtauksia kuten torjunta-ainejäämiä, 
lääkkeet jättävät jälkensä ja niin edelleen. 
Lisäksi kiusanamme ovat vielä loiset, bak-
teerit ja virukset. Nämä kaikki yhdessä 
ovat kuin tynnyrin pohjalle pikkuhiljaa ke-
rääntyvää kuonaa, mikä ei aiheuta ongel-
mia niin kauan kuin kehomme pystyy pitä-
mään yllä tasapainotilan ja puhdistamaan 
itseään. Jossain vaiheessa voi kuitenkin 
käydä niin, että tulee se viimeinen pisara, 
joka saa tynnyrin valumaan yli. Tämä voi 
näkyä erilaisina sairauksina tai pienem-
pinä vaivoina kuten unettomuutena, är-
tyneisyytenä, aivosumuna, allergioina tai 
hormoniperäisinä ongelmina.

Ongelmat harvoin alkavat aivan yhtäk-

kiä ja niitä alkaa usein kertyä useampia il-
man, että ensimmäisiin pikku kremppoi-
hin kiinnittää mitään huomiota. Tottumus 
on toinen luontomme. Liian usein sitä on 
tottunut pieniin ja vähän isompiinkin vai-
voihin eikä tule ajatelleeksi etteivät ne ole 
normaaleja. Näin oli käynyt itsellenikin. 
Tekemieni hoitojen ja loishäätöjen myö-
tä ihan normaaleina pitämäni pikkuvaivat 
ovat hävinneet kuten myös rasitusastma ja 
jatkuvat vatsanpurut, eikä minun ole tar-
vinnut vaivata lääkäriä omien vaivojeni 
kanssa kertaakaan koko sinä aikana, kun 
olen ollut tekemisissä bioresonanssiterapi-
an kanssa. Omat ongelmani ovat onnekseni 
olleet varsin pieniä verrattuna esimerkiksi 
jatkuvaan päänsärkyyn, migreeniin, tuleh-
duskierteisiin, Crohnin tautiin, pahoihin 
kuukautiskipuihin tai vaihdevuosioireisiin 
ja krooniseen väsymykseen, joita bioreso-
nanssiterapialla on onnistuneesti hoidettu.

Bioresonanssiterapiassa tavoitteena 
on saada keho tasapainotilaan ja myös 
pysymään siinä. Terapeutin tarkoitukse-
na ei ole hankkia ”vakioasiakkaita” vaan 
nimenomaan päinvastoin - tasapainossa 
oleva keho pystyy itse palautumaan häi-
riötiloista ja puhdistamaan itse itsensä ai-
van kuten sen kuuluu tehdäkin.

Takaisin tasapainoon

Toisinaan häiriötekijöitä on kertynyt liikaa 
ja keho tarvitsee apua päästäkseen taas al-
kuperäiseen tilaansa. Tässä kohden bioreso-
nanssiterapia voi olla kokeilemisen arvoinen 
vaihtoehto. Bioresonanssiterapiassa tehdään 
mittauksen lisäksi laitteen avulla myös hoi-
to, joka edesauttaa esimerkiksi kemikaali- ja 
homemyrkkyjen poistumista luonnollisia 
teitään aineenvaihdunnan mukana ulos ke-
hosta. Käytännössä tämän lisäksi terapeutti 
useimmiten joutuu antamaan yksilölliset 

ohjeet kotona tehtäviä puhdistuskuureja 
varten, joissa käytetään hyvin laajalla kir-
jolla erilaisia yrttivalmisteita. Nämä kuurit 
kestävät tapauksesta riippuen muutamasta 
viikosta muutamiin kuukausiin, jonka jäl-
keen on hyvä tehdä tarkistusmittaus, jotta 
nähdään, onko niillä saavutettu haluttu tu-
los. Muutoksen toki tuntee myös kehossaan 
ja pääsääntöisesti kokemukset ovat olleet 
hyviä. Aivosumu hellitään, uni on syvem-
pää, epämääräiset kivut ja säryt helpottavat, 
vatsa alkaa toimia eivätkä erilaiset ruoka-ai-
neet enää tee kiusaa. Jokainen on itse oman 
olonsa paras arvioija, mutta ei ole pahitteek-
si välillä pitää pientä kirjaa - tottumus on toi-
nen luonto - totumme nopeasti niin hyvässä 
kuin pahassa. Kun päänsärky ei enää vaivaa, 
mitäpä sitä suotta muistelemaan. Usein on-
kin käynyt niin, että vasta seuraavan käyn-
nin aikana palautuu mieleen, että niin…. 
edellisestä vatsan kramppikohtauksesta on-
kin jo kuukausia aikaa!

Kenellekään ei varmasti tule yllätykse-
nä, että hyvinvoinnissa erittäin suuri mer-
kitys on oikealla ravitsemuksella. Vatsa- ja 
suolisto-ongelmiakin saadaan usein helpo-
tettua, kun ruokavaliosta poistetaan ärsyttä-
vät ruoka-aineet siksi aikaa, että suolisto eh-
tii levätä ja parantua. Bioresonanssiterapiaa 
voi käyttää myös ravitsemusneuvonnan tu-
kena, koska laitteen avulla voidaan mitata 
mm. elimistön rasvahappojen, hivenainei-
den ja vitamiinien tasapainotila sekä etsiä 
kullekin parhaiten sopivia ruoka-aineita.

Mielenkiintoisen havainnon tein myös 
reilu vuosi sitten, kun mitattavakseni il-
mestyi peräkkäin useampi ”luomuruokai-
lija”. Heidän mittaamisensa oli konkreetti-
nen muistutus siitä, että ravinnolla todella 
on väliä. He olivat puhtaimpia mittaamia-
ni ihmisiä koko urani aikana ja siitä sain 
inspiraatiota parantaa myös omaa ruoka-
valiotani sekä painottaa työssäni ruuan 

puhtauden tärkeyttä. Eikä pidä unohtaa 
vettä, tuon ravintoaineista kaikkein tär-
keimmän puhtauden vaalimista!

Luomuruuan myötä tieni vei Kaarlejo-
en Luomutilalle Tortinmäkeen, jonka upe-
assa päärakennuksessa tällä hetkellä pidän 
vastaanottoa. Lisää tietoa aiheesta löytyy 
nettisivuiltani: https://vaivaton.info
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Katso lisää www.henkinenkehitys.fi / Yhdistysten ohjelmat / Turun Seudun spiritualistit.

Pe 23.9. klo 18.30– MEEDIOTILAISUUS, Irene Nadén. 
Su 25.9. klo 11–17 AVAUDU MEDIAALISUUDELLE HENGEN LEMPEÄSSÄ VOIMASSA, 
  Irene Nadén. Työpaja sinulle, joka olet vasta löytämässä psyykki-
  syyden ja mediaalisuuden itsessäsi tai haluat vahvistaa taitojasi 
  edelleen viisaan henkimaailman ohjauksessa. 
Su 2.10. klo 11-17 PÄIVÄ INSPIRAATION ja LUOVUUDEN lähteillä, Anna-Maija Usma. 
  Kaiken luovan toiminnan alkuna on mielikuvitus, jolle tarvitaan 
  kuitenkin alkusysäys. 
Pe 21.10. klo 18.00– MEEDIOTILAISUUS, Anu Väisänen ja Alan Graig. 
Ti  8.11. klo 18.00– TERVEYTTÄ ja RENTOUTUSTA ääniaalloilla, Hanna Mattila.
  Ääniaallot johdattelevat ihmisen rentoutuneeseen, meditatiiviseen tilaan 
La 19.11. klo 14.00 PIENMEEDIOTILAISUUS, Sirpa Nieminen. 
La 10.12. klo 15.00– JOULUJUHLA  jäsenille. Jouluista tunnelmaa, joulupuuro/kahvi. 
  Seuran omat meediot välittävät viestejä. 
  Satu Kekäläinen/ hiljentyminen kristallimaljojen värähtelyissä. 

Turun Seudun Spiritualistit ry
Taimi II, Puutarhakatu 21, Turku

 

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET
SÄHKÖPOSTITSE:

starinfo@tahtitieto.fi
Muista laittaa tilaukseen 
mukaan nimesi, osoitteesi

ja puhelinnumerosi.

KÄÄRMEENKANTAJA - SOLAARINEN SOINNUTTAJA
Kirjassa yhdistetään tulkintoja monen henkisen tieteenalan linjauksista. 
Kahdentoista tähdistön merkkilaadut odottavat mestariansa, eli kolmattatoista 
ulottuvuuksien avaajaa ja mystistä opettajaansa Käärmeenkantajaa, joka on 
saapunut virittämään solaarista järjestelmäämme Skorpionin- ja Jousimiehen 
tähdistöjen välistä. Näin alkaa Tähtiolentojen myötävaikutuksella noste uusien 
aikakausien, sekä ulottuvuuksien laajentuvaan tietoisuuden viriämiseen, 
innoittaen inspiroimalla tutkimaan uusien universaalien aika-avaruuksien 
laadullisten ominaisuuksien todentumien ilmentymiä.
Dan Sobackin arvostelu kirjasta www.sateenkaarisanomat.net s. 21.

49 €
+postimaksu

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Astrologia 12–14 merkin kartta
- Numerologiaa sielunpolusta
- Sädeoppia rinnakkaisuuksista
- Tasoasteista henkistymisessä
- Vihkimyksistä arkihaasteissa
- Vastapareista tähdistövoimissa
- Muunnelmia näiden yhdistelmistä
 

KÄÄRMEENKANTAJAN
VIITOITTAMANA

Avaimet menneisyyteen, tienviittoja tulevaan.
Odottamattomia ja syvällisiä vastauksia:
johtolankoja ratkaisun ytimeen.

Sisältörikkaat, sielutasoa valottavat tulkinnat – 
kätevästi suoraan sähköpostiisi!
• Evoluutioastrologiaa (auringonpaluu / syntymäkartta / parisuhde
 / ajoitukset) (myös yritysten, häiden ja muuttojen ‘syntymäkartat’)
 (zoom tai vastaanotto)
• Läpivalaiseva sieluperhe-, elämäntehtävä- tai karmatulkinta
 (selvänäkö, kirjallinen)
• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen: lemmikille tai jo 
 edesmenneelle rakkaalle)
• Regressio tai progressio (johdatus menneeseen tai tulevaan / 
 kevythypnoosi, myös zoom)
• Enkelivalohypnoosi (kohtaat enkelisi, poistat tukkeumat, 
 elämäsi vapautuu lentoon)
Ytimeen porautuvat tekstit suoraan olemuksesi salaisuuksiin. 
Upea palaute! Hoitohypnoosit todistetusti vapauttavat traumoja 
solutasolla. Kevythypnoosi muuntaa alitajuisia malleja ihan suoraan,
rationaalisen mielen esteiden ohi. Hypnoosi on 
voimauttava kokemus ja metamorfoosi: muutos 
alkaa välittömästi ja keriytyy auki ajan kuluessa.
Muutos on pysyvä.

www.avaruustomua.net
kosmisesta@gmail.com
 (puh.yhteydenotot040-778 2396 tekstiviesteinä!)

Lue lisää hämmästyttävän seikkaperäisistä tulkinnoista:
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https://vaivaton.info

