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MSAS (meridian stress assessment 
system) Professional -bioreso-
nanssilaite edustaa bioenergistä 

lääketiedettä.
Laitteella voidaan mitata akupisteiden 

kautta kehon tärkeimpien elinten ja kudosten 
tasapainotilaa sekä etsiä tasapainotilaa häirit-
seviä tekijöitä asiakkaan oireiden ja ongelmi-
en perusteella. Näitä tekijöitä voivat olla esim. 
kemiallinen myrkky, homemyrkky, raskasme-
talli, loinen, bakteeri tai virus, jotka voidaan 
tunnistaa ja puhdistaa kehosta. Tasapainotta-
via tekijöitä voidaan myös etsiä ja sellaisia voi-
vat olla esim. jokin tietty ruoka-aine, ravin-
toaine, yrtti, kukkatippa tai homeopaattinen 
aine, jota keho sillä hetkellä käyttäisi vahvistu-
akseen tai puhdistuakseen. Laitteella voidaan 
myös havaita mahdollisia yliherkkyyksien ja 
allergioiden aiheuttajia, esim. ruoka-aineista.

Bioresonanssilaite ei ole lääketieteelli-
nen mittalaite, eikä sillä tehdä lääketieteel-
lisiä diagnooseja, joten sillä tehty mittaus ja 
terapia eivät korvaa lääkärin tutkimuksia ei-
vätkä lääkärin hoito-ohjeita. Bioresonanssi-

laitteella saatu mittatulos ei suoraan vastaa 
esim. verikokeiden tuloksia. Verenpainet-
ta, veren sokeriarvoja tai minkään ravinto-
aineen tai haitallisen aineen määrää veressä 
tai kudoksissa ei voida mitata. Bioresonans-
silaitteella voidaan ainoastaan havaita epä-
tasapaino eri kudoksissa/elimissä, tiettyä 
haitallista asiaa olevan kehossa ja esim. tie-
tyn ruoka- tai ravintoaineen olevan erityi-
sen hyödyllinen.

Mitä bioresonanssiterapiassa /  
MSAS-analyysissä tehdään?

Kehon sen hetkinen tila saadaan selville mit-
taamalla akupunktiopisteiden sähkönjohto-
kykyä sormista ja varpaista. Siksi samana 
päivänä on parempi olla laittamatta rasvaa 
käsiin ja jalkoihin, ja sukkien on hyvä olla 
helposti otettavissa pois jaloista. MSAS Pro-
fessionalissa akupisteiden vastusta mitataan 
lähetettämällä akupisteeseen mittakärjen 
avulla heikko sähköimpulssi. Sähköimpuls-
si 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 hei-
kompi on akupisteen vastus. Se on merkki 
akupisteeseen liittyvän kudoksen stressaan-
tuneesta tai tulehtuneesta tilasta.

Jos akupisteen vastus ei ole muuttunut, 
mittatulos näkyy vihreällä ja lukema on 45-
55. Se merkitsee akupisteeseen liittyvän ku-
doksen tasapainoa, tasapainoista toimintaa.

Jos taas akupisteen vastus on suurentu-
nut, mittatulos näkyy keltaisella ja lukema 
on alle 45. Mitä pienempi lukema on, sitä 
suurempi akupisteen vastus on. Se merkit-
see akupisteeseen liittyvän kudoksen heik-
kenemistä, heikentynyttä toimintaa.

Tämän mittauksen tuloksista saadaan 
selville kehon eniten epätasapainossa olevat 
kudokset ja missä asiakkaan kokemien oirei-
den ja ongelmien lähde on. Esim. ihottumi-
en 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 re-
sonanssi tapahtuu, mittauksen käyrä piir-
tyy vihreälle. Resonanssin aiheuttama asia 
voi olla esim. raskasmetalli, homemyrkky, 
loinen, bakteeri, virus, kemikaali, sieni, joka 

pitää puhdistaa kehosta pois. Resonanssin 
voi aiheuttaa myös jokin ruoka-aine, lisä-
ravinne, yrtti, homeopaattinen aine, kivi-, 
väri- tai kukkatippa, jota keho tarvitsee vah-
vistuakseen tai puhdistuakseen.

Mittaamisen jälkeen tehdään terapia. 
Asiakas pitää kuparikapulaa kädessään 
yleensä 10-20 minuuttia, jolloin mitatessa 
resononanssin aiheuttaneiden asioiden taa-
juutta lähetetään asiakkaan kehoon. Kun oi-
keita taajuuksia lähetetään kehoon, kehos-
sa samojen asioiden värähtely voimistuu ja 
kehon oma immuunijärjestelmä havaitsee 
helpommin ongelman poistaakseen sen. 
Samaan aikaan asiakkaalle valmistetaan 
bioenergeettinen informaatiotippa, joka jat-
kaa hoidon vaikutuksia myöhemminkin.

Lopuksi asiakas saa mittausraportin, yk-
silöllisen hoito-ohjelman sekä ohjeistuksen 
hyvinvointia tukeviin lisäravinteisiin, yrtti-
kuureihin ja hyödyllisiin ruoka-aineisiin.

Kun keho saadaan puhtaaksi vie-
rasaineista, paranee sen oma puolustusky-
ky. Silloin energiataso nousee ja sitä kautta 
kehomme voi luonnollisesti hyvin.

Kenelle bioresonanssiterapia 
(MSAS Professional) sopii?

Bioresonanssiterapia sopii lähes kaikille. Te-
rapia sopii kaikenikäisille, myös vauvoille ja 
pienille lapsille. Myös eläimiä voidaan mita-
ta karvanäytteistä tai lintuja höyhenistä. Se 
on kivuton ja helppo tapa selvittää, miten 
kehoa voi auttaa toimimaan tasapainossa ja 
pysymään terveenä. Yliherkkyyksiä voi sel-
vittää kattavasti ilman, että kehoa tarvitsee 
altistaa häiritseville aineille. Terapia ei ta-
vallisesti sovi silloin, jos on esim. sydämen-
tahdistin tai muu sähköimpulsseja käyttävä 
laite kehossa. Vakavasti sairaille tehdään 
bioresonanssiterapiaa yhteistyössä hoita-
van lääkärin kanssa tai hoitavan lääkärin 
luvalla. Raskauden aikana terapiaa ei teh-

dä. Jos terapeutti epäilee asiakkaalla vaka-
vaa 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, vi-
ruksia, homemyrkkyjä ja kemiallisia aineita. 
Eläimiä hoidetaan yksilöllisesti valmistetul-
la informaatiotipalla ja mahdollisilla lois-
kuureilla. Eläimet reagoivat bioresonanssi-
terapiaan herkästi ja paraneminen on usein 
nopeaa.

Ruoasta, vedestä ja vaatteista voidaan 
mitata MSAS-Professional –laitteella, onko 
niissä ihmiselle haitallisia epäpuhtauksia. 
Myös asiakkaan elinympäristöstä (koti, työ-
paikka) voidaan mitata sisäilmaan haitalli-
sesti vaikuttavia homemyrkkyjä, sädesieni, 
kemiallisia myrkkyjä. Asiakkaan homemyr-
kytyksen syytä etsittäessä mitataan usein 
myös asiakkaan patja, peitto ja tyyny.

Tieni bioresonanssiterapeutiksi

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

tuksen mukaisesti. Oloni parani ja terveyteni 
koheni enemmän kuin olin odottanut.

Olin silloin myyjänä viihde-elektroniik-
kaosastolla. Iän karttuessa kuitenkin tuli 
aina enemmän tarve auttaa muita saavut-
tamaan hyvinvointia, kuten itse olin saa-
nut ja tein päätöksen lähteä itsekin biore-
sonanssiterapeutiksi. 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 mielenkiin-
toista, aina oppii uutta ja jokainen asiakas-
kohtaaminen on erilainen. 

Otan asiakkaita vastaan Tuureporinka-
dulla Turussa ja muilla paikkakunnilla tar-
peen ja kysynnän mukaan.

Bioresonanssiterapia eli MSAS-an alyysi MSAS Professional -laitteella

   

 
Ayurveda konsultoinnit 

Intian Kalevi on nyt tavattavissa Kanarian saarilla! 
Aurinkoa ja hyvää mieltä. Casa Natura SPA Lanzarote
www.bookcanarias.com  Casa Rural Natura. 
Voit tehdä mukavan retken Lanzaroten saarelle myös muilta 
saarilta kuten Teneriffa ja Gran Canaria. Armas lautta risteilee 
saarten välillä. 
Voit myös tuoda oman ryhmän resorttiin. 

Tiedustelut: +358 407574243  kalevileht@gmail.com
Lisätietoja: www.vedakeskus.fi,
www.casanaturalanzarote.com

AYURVEDA JA SUOMALAISET TURVEHOIDOT

Loma jolla on tarkoitus ... Kanarian saarilla
Kursseja ... hoidot ... VedaPulse-konsultointi

Turvallista matkaa ja hyviä hoitoja
on Kalevi tarjonnut jo yli 30 vuotta. 
Healthy and Wealthy life. Pidetään 
yhteyttä vaikka Facebookin kautta.

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

• Salaatit

• Lämmin kasvisruoka

• Luomuporkkanamehu

• Vehnänorasmehu

• Energiajuoma

• Koivunmahla

• Tuorepuurot

• Elävää ravintoa

• Itseleivotut leivonnaiset
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Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

• Salaatit

• Lämmin kasvisruoka

• Luomuporkkanamehu

• Vehnänorasmehu

• Energiajuoma

• Koivunmahla

• Tuorepuurot

• Elävää ravintoa

• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fi

Opetuskirjeet I–IV
Toimianut Teru Seppänen

Kirjassa on 108 sivua, ovh. 15 €. 

Tyyne Malainen ja Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi

Kirjeopisto Via
Via-Akatemia

050 567 9630
040 825 5165

”Jokainen ajatus 

muuaa ihmistä

sisältönsä 

viitoiamaan

suuntaan.”

Kirjassa on 239 sivua, ovh. 45 €.

Perinteinen Kirjeopisto Vian raja-
joogakurssi – kymmenen opetus-
kirjeä – on nyt toimiteu kirjaksi. 
Teos soveltuu parhaiten rajajoogaa 
Kirjeopisto Viassa opiskelleille ja 
harjaantuneille henkisten asioiden 
opiskelijoille ja tutkijoille. 

Aloieleville rajajoogan opiskelijoille
kurssin alkuosa

Saatavana nyt!
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Tyyne Malainen ja Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi
Opetuskirjeet I–IV
Toimianut Teru Seppänen

Aloieleville rajajoogan 
opiskelijoille kurssin alkuosa

Kirjassa on 108 sivua, ovh. 15 €. 

Olemme mukana Sateenkaaripäivillä 2020!

Perinteinen Kirjeopisto Vian rajajoogakurssi – kymmenen opetuskirjeä – on nyt 
toimiteu kirjaksi. Teos soveltuu parhaiten rajajoogaa Kirjeopisto Viassa 
opiskelleille ja harjaantuneille henkisten asioiden opiskelijoille ja tutkijoille. 

Tyyne Malainen ja Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi
Kymmenen opetuskirjeä
Toimianut Teru Seppänen

 Kirjassa on 240 sivua, ovh. 45 €.
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