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Een apparaat dat binnen
enkele ninuten de complete

bio-energetische stronen
in en on het lichaan in
kaart brengt èn waar nodig
antwoordt met de juiste
balansherstellende f requenties
en supplenentenadviezen - dat
is de Asyra Pro. Te nooi on
waar te zijn? Frontier nam
de proef op de son, woonde
een Asyra-sessie bij en peilde
reacties en ervaringen van
gebruikers.
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ENERGETISCHE APK
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at wil je weten?', vraagt

Asyra-behandelaar Ivo Kattestaart - na het noteren van
wat persoonlijke gegevens
van zijn cliënt - aan Frontiermedewerker Kees.

Die antwoordt: Als kind was ik vaak heftig ziek,
had regelmatig oor- en longontstekingen en ik heb
twee keer hepatitis-B gehad. Ik heb de laatste

tijd

weer veel pijn aan mijn lever en heb het idee dat
dat van vroeger komt. En omdat ik zo moe ben

altijd, vraag ik me af of ik de ziekte van Lyme hebi
'We gaan een test draaien van zon 40 organen en
systemen in je lichaamj vertelt Ivo. 'Pak deze twee

koperen staven maar vast. Links die met de groene

stroomdraad, rechts die met de blauwe draad. fe
voelt er niks vanl Kees pakt de staven vast en meteen komen er op lvo's laptopbeeldscherm allemaal
rood, geel en groen gemarkeerde tekstkolommen
voorbij. Al na enkele minuten is de informatie

uit het lichaam van Kees binnen. Lyme komt niet
uit de scan. Wel blijkt Kees heel gevoelig voor
conserveringsmiddelen, geur- en smaakstoffen
en voor magnetronstraling, leest de behandelaar
af van zijn computer. 'Ook zie ik een tekort aan
lactase, het enzym dat melk helpt verteren. En aan

magnesium, dat kun je nog beter gaan opnemen.'
lvo (l) en Kees (r) dle de koperen staven vasthoudt
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Meteen daarna vraagt Ivo aan het apparaat welke
supplementen hierbij kunnen helpen. Groen
gemarkeerd geeft aan dat de keuze OK is. Vervolgens zet Ivo een flesje met gedestilleerd water/

alcoholoplossing op het vlakke meetoppervlak
bovenop het apparaat. De frequenties van de in

Je liehaam is de hele tijd
bezig met energie opnemen
en weer loslaten.

de database gevonden elementen die Kees kun-

nen helpen worden energetisch op de vloeistof

!
1

in dit flesje overgebracht. Twee maal daags een
druppel gedurende vijfweken, raadt de behan-

kost voor energie om door elke cel heen te gaan.

delaar hem aan. Samen kiezen ze ook nog twee

zieke cel. Die tijdsbepaling is een instrument om

optimaal passende supplementen uit: een enzyÍncomplex en magnesiumspray, omdat Kees al heeft
ondervonden dat poeder bij hem niet werkt.

vast te stellen ofcellen gezond zijn,leegofgestrest.'

Stemvork

De twee koperen staven of "handvatten' die Kees
vasthoudt zijn met stroomdraden verbonden aan
het Asyra-apparaat. Dankzij deze staven kunnen
de biofotonen in het Human Body Field wor-

'|e lichaam is de hele tijd bezig met energie

den gemeten

opnemen en weer loslateni legt Ivo na afloop uit.
'fe kunt het vergelijken met een pomp. Dit ritme

de Asyra naar het lichaam stuurt en ontvangt.

heeft bepaalde frequenties ofivel trillingen; een
resonantie die je kunt meten. Denk aan een stem-

Balansherstel
'Het Asyra-systeem is de tiende generatie van
bio-energetische apparaten die ontwikkeld zijn en
gebouwd worden door foe Gallowayvan het Ame-

vork, die klinkt nog heel lang na nadat je 'm hebt
aangetik. Wat je hoort (en voelt!) zijn resonerende
frequenties. Het Asyra-apparaat werkt precies zo.

rikaanse G-Techl zo staat op de website van Asyra

Nederland te lezen. 'Asy" komt van het woord
Asylum dat plaats van genezing, rust en herstel

technisch gezien, een meting van de tijd die het

processen in het menselijk lichaam die in balans

Momentopname van het beeldscherm tijdens de sessie.
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bestaan de signalen die

betekent. "Ra" is een afkorting van ResonantieAnalyse. 'Onze gezondheid wordt bepaald door

1t
I

- hieruit

Het stuurt elke seconde uitgekiende golfpatronen
uit naar het lichaam en "vraagt" hiermee aan het
lichaam of alles biologisch in balans is. Het door
het lichaam teruggestuurde "antwoord" is in feite,
'l
,t

Een gezonde cel houdt méér energie vast dan een
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zouden moeten zijn. Als dat niet het geval is, kun-

het traditioneel "fysiekd'lichaam meet, maar ook

nen wij eerder ziek worden. Het Asyra-systeem

de emotionele gesteldheid van de cliënt. Blokka-

kan in dit proces een belangrijke rol spelen, als
eerste door een meting (screening) te doen van het

des op gevoelsgebied manifesteren zich namelijk

lichaam. Het zoekt volautomatisch of er bijvoor-

uiteraard ook op energetisch niveau en kunnen
zorgenvoor (lokale) disbalans met de daaruit

beeld sprake is van een metabole verstoring, toxi-

voortvloeiende aandoeningen en/of ziekten.

nes, dysbiose, nosoden, enzovoorts en geeft dan

direct het causaal verband met de klachten weer.

Resultaten

Vervolgens wordt er met de'tomprehensive ana-

Kees is benieuwd wat het met hem gaat doen.

lysis" in de software databank/bibliotheek gezocht

Celine, een collega van Kees, heeft al vier maanden

wat er nodig is om de organen die uit balans zijn

geleden een Asyra-consult gehad (bij een andere

geraakt weer in balans te brengen. Door het testen

behandelaar). Het Asyra-systeem stelde vast dat

van duizenden homeopathische middelen, celzou-

sieten en schimmels, ontstaat al snel een beeld van

zij onvoldoende maagzuur had en er rolde een
advies uit om enzFnen te gebruiken die helpen
bij de vertering. Die neemt zij nu. Ook zij bleek
een magnesiumtekort te hebben en slikÍ sinds de
sessie extra magnesium als aanvulling. Celine is

de gezondheidstoestand en hoe deze kan worden

duidelijk teweden: 'Ik voel me niet meer opgebla-

ten, Bach- en Bush-remedies, kruiden, nosoden
[homeopatisch geneesmiddel bereid op basis van
een ziektemonster, red.], bacteriën, virussen, para-

verbeterd. De Asyra heeft meer dan 150.000 fre-

zen en slaap veel beterl Een studie naar verdere

quenties ingescand en opgeslagen in het systeem.
quenties van nog ongescande supplementen en an-

klantervaringen onder bekenden en op internet
levert een lawine aan positieve reacties op.
Een bloemlezing: ?k heb geen branderige ogen

dere stoffen kunnen ter plekke worden'gelezen' en

meer sinds ik de energetisch overgebrachte Asyra-

Dit aantal neemt alleen nog maar toe, want de fre-

meteen opgeslagen. De balancerende frequenties

druppeloplossing neem.' 'Ik kan nu goed tegen de

worden via de koperstaven naar het lichaam van de
cliënt gestuurd en daarna wordt gemeten of dit voldoende was (pre- en posttest). Vervolgens kunnen

precies op de zere plek. le krijgt een dieetadvies
mee en daar moet je je wel aan houden (dus niet

er nog vele testen/protocollen worden toegepast

stiekem toch die voorlopig verboden banaan eten!),

drukte op mijn werk.''De scan legde de vinger

al naar gelang de resultaten en de inzichten van de

om niet je eigen genezingsproces te saboteren.'

therapeut. De frequenties die aldus gevonden zijn

bij de derde

kunnen in een individuele homeopathische verdunning in een vloeistof (en/of laserpen) worden
ingeprent voor een kickstart van het genezingsproces.'Wat er uit de Asyra-test rolt kan direct worden

ter groen geworden, dus in balans, in plaats van
allemaal rode vakjes. Ik was blij verrast!' 'Ik trok

sinds ik de druppels neem is dat op de een of andere

uitgeprint en naar de cliënt ofde behandelaar

msnier of sterk verminderd, of gestopt. Ik voel hoe

worden gemaild. 'De Asyra is een behandeling op

alle energie die ik weg liet vloeien niet meer verloren

zich, maar kan ook prima deel uitmaken van een

gaat en voel me een stukfitter.''Van mij mag dit

breder holistisch behandelprogramma,' besluit Ivo.

in het zorgverzekerings-basispakketl 'Ik heb geen

altijd

sessie

Al

waren aIIe vakjes op de compu-

veel negatieve energie van mensen aan,

maar

migraine meer.' 'lk ben van mijn zonne-allergie

af

Fysiek en emotioneel

'Onze zoon zou ADHD hebben en moest van de

Naast de razendsnelle werking en accuratesse, is

dokter aan de Ritalin. Wij waren het er niet mee

een sterk punt van de Asyra dat het niet louter

eens en na behandeling met de Asyra-laserpen sliep

hij direct aI beter. Dankzij het uit de Asyra-machine

Een gezonde

cel houdt

méér energie vast dan een

zieke cel.

gerolde dieet is hij bovendien veel rustiger geworden
en doet-ie het prima op school. Die belde zelfs om te

vragen "welk wonderdieet" dit nu weer

was!' I

> Voor meer informatie: asyra-nederland.nl
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