De ASYRA
De Asyra Pro
De Asyra Pro biedt een compleet nieuwe vorm van
behandelen en voegt een nieuwe dimensie toe aan
gezondheidsananlyse en behandelmogelijkheden.
Deze geavanceerde technologie die al ruim 35 jaar
wordt toegepast, is de nieuwste ontwikkeling in de bioenergetica. Bio-energetica gaat uit van energetische
stromen en trillingen in het lichaam die door de Asyra
worden gemeten. Met dit systeem wordt de balans van
het lichaam gemeten en wordt een beeld gegeven van
de vitaliteit van het lichaam. De energiestromen en
trillingen zijn onzichtbaar maar het Asyra systeem
vertaalt ze naar zichtbare informatie.

nieuwe dimensie op het gebied van
Hoe werkt de Asyra?
Onze gezondheid wordt bepaald door processen in het
menselijk lichaam die in balans zouden moeten zijn. Als
dat niet het geval is kunnen wij eerder ziek worden. Het
Asyra systeem kan in dit proces een belangrijke rol
spelen, als eerste door een meting (screening) te doen
van meer dan 40 organen en systemen in het lichaam.

Met het systeem kunnen verschillende testen worden
gedaan om verstoringen in het lichaam op te sporen.
Het geautomatiseerde testen gebeurd met 2 staven
welke met de Asyra zijn verbonden.
Vervolgens wordt er gezocht in de database wat er nodig
is om de organen die uit balans zijn geraakt, weer in
balans te brengen. De Asyra geeft aan welke frequenties
u nodig heeft en in welke vorm.

digitale Homeopathie
Voor welke klachten
In onderstaand overzicht vindt u een aantal voorbeelden waarbij de Asyra kan worden ingezet om
het balans in uw lichaam te herstellen.
De testgebieden omvatten:
• Energetische status van veertig belangrijke organen
• Voedingsbeoordeling
• Verstoringen in het metabolisme
• Hormoonprofiel
• Parasieten en infecties
• Toxiciteit
• Gevoeligheid voor fenolen
• Mentruatie- en menopauzeproblemen
• Emotionele stressfactoren
• Sporenelementen
• Opsporen van geblokkeerde energie in chakra’s
• Omgevingsgevoeligheid
• Gevoeligheid voor voedsel
• Vitamines en mineralen
• Dentale oorzakelijkheid
• Vermoeidheid
• Zware metalen
• …en nog veel meer.

De frequenties worden tijdens de behandeling door
middel van laserlicht overgedragen op het lichaam.
Daarnaast
worden de frequenties
in een
homeopathische verdunning op een vloeistof gezet
welke in een flesje zit. Met deze verdunning ondersteunt
u gedurende een aantal weken het lichaam.
Uitgebreide screening
In de Asyra zitten meer dan 150.000 frequenties
opgeslagen die het lichaam weer in balans kunnen
brengen. Er worden individuele testen gedaan om uit
te zoeken wat de oorzaak is van de disbalans in het
lichaam. De resultaten worden duidelijk en digitaal
weergegeven.
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