
 

SCIO -stressianalyysi 
Scientific Consiousness Interface Operating System 

operaattori Yazka Love 

Kehon ja mielen stressitekijöiden kartoittamiseen ja 
tasoittamiseen. 
 
Kivuton ja lempeä tapa hoitaa. 
Sopii myös lapsille, eläimille sekä sähköyliherkille. 
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Scio-stressianalyysi – osa kokonaisvaltaista hoitoa 
Scio kertoo asiakkaalle terveyteen vaikuttavat energeettiset 

stressitekijät, pohjautuivatpa ne lapsuudesta, ruokatottumuksista, 

Nykyaikainen elämäntapa jatkuvan stressin alaisena aiheuttaa 
vastustuskyvyn heikkenemistä, kroonisia sairauksia, mielialojen 

vaihteluja. SCIO on poikkeuksellinen laite, sillä voi myös normalisoida 
kehoa, poistaa häiriöitä. 

Scio tutkii kehoa kokonaisuutena, jolloin tulee esiin myös eri ongelmien 
yhteisvaikutus. 

SCIO käy asiakkaan kehoa läpi kuten virustorjuntaohjelma tietokonetta, 
etsien kehon heikkoudet, allergiat, kuonakertymät, bakteeritasapainon 

häiriöt, puutokset, toimintahäiriöt, stressin aiheuttajat, hormonitoiminnot, 
kasvaimet, entsyymien muodostuksen, ruuansulatuksen ongelmat. 

Scio sisältää useita eri hoitomoduleita, mm:

-Meridiaaniterapia (neulaton)

-Bioresonanssiterapia

-Aivoaallot 
 EEG (aivolohkojen toiminta)

-Ravinneainekartoitus 

-TMJ analyysi

-Yksilöllinen ruokavalio 
/ Allergeenit 

-Sydän- ja verisuonijärjestelmä EKG

-Kuonankertyminen, myrkyttyneisyys

-Hormonitasapaino (esim. lapsettomuus) 

-Virus-, bakteeri- sieni-, homeanalyysit

-Ympäristötekijät 
 (geopaattinen, sähkökuorma)

-Henkinen- ja tunnetaso

-Kudosten ikä 

-Magneettiterapia 
-Geopaattisen stressin poisto 

-Stressinhallinta 

-Kehon tasapainotus 

-Rentoutus 
 (sympaattinen/parasympaattinen)

-Lihas-/ urheiluvammat 

-Selkärangan energianvirtaus/nikamajumit

-Suoliston bakteerikanta 
- Ravinnon imeytymisongelmat

-Tunne traumat 
, pelot, puhdistus

-Chakrojen tasapainotus, väriterapia 

-Painonhallinta 

-Kehon puhdistaminen 
 (detox –pulssit) 
-NLP –terapia, obsessiot, addiktiot 
-Hampaat ja niihin 
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Ensimmäinen Scioanalyysi kestää n.1,5 tuntia. Tällöin kartoitetaan terveyden 

kokonaiskuva tai keskitytään asiakkaan jo tiedossa oleviin epäkohtiin. 
Yksityiskohtainen terveyskysely täytetään ja toimitetaan etukäteen 
sähköpostilla. Seuraaviin Scio -käynteihin käytetään n. 60 min.  

Hoitoon kuuluu aina analyysin tuloksena suositeltu pääterapia sekä stressin kokonaisvaltainen 

vähentäminen.  

Lisäksi jatkokäynnillä voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista: 

- loisten ja suolisto-ongelmien hoito/häätö 

- vitamiini-, hivenaine- ja hormonaalinen tasapaino sekä homeopatia 

- selkärangan energiankierron tarkistus ja negatiivisten tunnetilojen avaus nikamista 

- myrkkyseula ja kuona-aineiden liikkeelle laitto 

- energeettinen NLP (traumat, pelot, addiktiot, lapsuuden traumat) 

- akupunktio- ja meridiaaniterapia ilman neuloja 

- ikääntymiseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen ja hallinta 

- lihaksiston traumojen tai luunmurtumien hoito 

- unettomuuden hoito sekä rentoutus 

Hoidon jälkeen on syytä juoda runsaasti vettä, jotta mahdolliset kuona- aineet 
saadaan ulos kehosta tehokkaasti ja nk. parantumiskriisi jää mahdollisimman lieväksi. 
Saatat olla erittäin väsynyt tai yllättäen hyvinkin energinen. Tunteita saattaa nousta 
pintaan. Nämä ovat täysin luonnollisia reaktioita, ja esimerkiksi väsymys menee luonnollisesti 
lepäämällä ohi. 
Joskus kehon häiriötilan korjaaminen voi aiheuttaa voimakkaitakin reaktioita. 
Ihoon voi puhjeta näppylöitä tai ihottumaa, tai vatsan toiminta muuttuu. 
Tämäkin on täysin luonnollista ja menee ajan kanssa ohi. 
 
Jos olet käyttänyt pitkään allopaattisia (lääkärin määräämiä synteettisiä) lääkkeitä, 
puhdistumisreaktio eli HERX –reaktio saattaa olla voimakkaampi. Mielialalääkkeiden 
käyttö saattaa vaikuttaa Scion antamiin testituloksiin sekä hidastuttaa hoidon etenemistä.
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Scio -analyytikko ei ole lääkäri tai terapeutti, 
ellei näitä koulutuksia ole erikseen hankittu. 

Analyysi ei siis vastaa lääkärillä, terapeutilla tai laboratoriossa 
käyntiä, vaan sen tarkoituksena on tarjota työkaluja 

ja tietoa omasta terveydestäsi huolehtimiseen. 
 

Scio on nk. tulevaisuuden lääketiedettä, jonka perustana on 
energeettinen taajuus, jota voidaan kutsua vaikka värähtelyksi. 
Kaikilla asioilla on oma värähtelytaajuutensa, joka on fyysisesti 

mitattavissa. Taajuuksien perusteella voidaan tehdä kehollinen analyysi 
siitä, kuinka vahvasti reagoimme tiettyihin asioihin ja taajuuksiin. 

 
Näistä reaktioista tietokoneohjelma tekee eräänlaisen Matrix-listan, 

joka kertoo meille terveydentilastamme ja joka on 
Scio –terapian lähtöasetelma. 

Voimme myös tarkastella sekä kehoon kuulumattomien aineiden, kuten 
raskasmetallien, hiivan, virusten tai loisten että tunnetilojen vaikutusta 

kehoomme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. 
Tuloksena on kokonaisuus, joka muodostaa kehomme liikkuvaisen ja 

elävän alustan, jonka sisällä tapahtuu terveydentilaan 
vaikuttavia muutoksia jatkuvasti. 

Asiakas saa jatkotoimenpiteisiin liittyvän yhteenvedon käynnin jälkeen. 
 

Scio ei paranna sinua. 
Sinä ja kehosi parantavat sinut. 

Ota vastuu itsestäsi ja terveydestäsi. 
Scio on vain apuväline ja stressinhoitolaite. 

Scio on vain tilapäinen apu, jos et itse tee muutosta. 
Pysyvillä elämänmuutoksilla voit itse katkaista hoito- tai lääkekierteen. 

Liittolaisesi paranemiseen johtavalla tiellä: 
 
Yazka Love 
Energeettisen lääketieteen asiantuntija 
+358445588704  
yazka@lovescio.com 
www.yazka.com  
 
Vastaanotto sopimuksen mukaan ympäri Suomen 
(Hki, Turku, Salo, Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä) 
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