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KAJ JE BIORESONANCA?
EMPIRIČNA METODA
na izkušnjah temelječa medicina

ZGODOVINA IZUMOV
DVE TEORIJI (prva polovica 20. stoletja)
- Kvantna teorija (Werner Heisenberg)
- Teorija relativnosti (Albert Einstein)

ZGODOVINSKA DEJSTVA
• Luigi Galvani – odkritje BIOELEKTRIKE (18. stoletje)

• Georgij Lahkovski – vsaka živa celica oddaja sevanje v
obliki elektromagnetnih signalov in celično jedro kot
izvora električne oscilacije (l. 1925)
• prof. Burr (univerza Yale) - vse žive celice imajo
zapleteno elektromagnetno polje.(l.1945)

• prof. dr. Fritz Popp - vsaka celica v človeškem organizmu
oddaja svetlobo v obliki biofotonov, ki so odgovorni za
sprožanje vseh biokemijskih reakcij v organizmu. (l. 1979)
• biofizikalna raven je nadrejena biokemični ravni

In kako lahko male celice telesa najdejo
informacijo, ki je namenjena prav njim, v oblaku
milijonov oscilatornih informacij, ki jih obdaja?
Skrivnost je v resonanci med frekvenčnim
vzorcem oddajnika in sprejemnika. Celice
komunicirajo druga z drugo in s svojim
okoljem prek ultra šibkih signalov. Nekateri
raziskovalci menijo, da je dovolj en sam
foton. Če je celični sprejemni sistem v
resonanci z vhodno informacijo, to lahko
povzroči cel niz biokemičnih procesov. In to
je najčistejša oblika bioresonance.

CELICE IMAJO RAZLIČNE VZORCE IN
KVALITETE NIHANJ
Frekvenčni podpis celice

PRIMER št. 1 - anamneza
o Pacient V. Z.
o Moški, 37 let, protetik
Anamneza:
• zadnje pol leta bolečine v levi peti v mirovanju
• pred dvema letoma so mu izpadle vse dlake na bradi (začetek
že pred nekaj leti)
• pred pol leta so mu masivno začeli izpadati lasje – doživel
psihični šok, še vedno stres v službi
• huda utrujenost občasno občutek navzee
• kašasto blato, vetrovi
• pozabljivost in slabša sposobnost koncentracije

PRIMER št. 1 – bioresonančni test
Bioresonančni test:
 Obremenitev s paraziti, glivami – Candida
 Obremenitev s težkimi kovinami : aluminij,
svinec, teflon, formaldehid

 moteno izločanje in medcelična obremenitev

PRIMER št. 1 – potek zdravljenja
Potek zdravljenja:
 v času od 22.11.2012 do 25.5. 2013
trinajst bioresonančnih terapij
 programi za podporo izločevalnih organov,
stabiliziranje črevesne flore in
razstrupljanje telesa
 dieta z izogibanjem izdelkov iz bele
pšenične moke in sladkorja, užival je več
zelenjave ter sveže pripravljene hrane
 vsaj dva litra tople vode na dan
 6 usmerjenih terapij za aktiviranje
izločanja aluminija iz telesa

PRIMER št. 1 - rezultati
Rezultati zdravljenja:
 po štirih terapijah bistveno izboljšanje
počutja, rahle občasne bolečine v petnici

 urejena prebava
 25.5. 3013 - bioresonačni test za
obremenitev s težkimi kovinami negativen

PRIMER št. 1- odziv pacienta
Pozdravljeni.
Popolnoma se strinjam, da poveste vse pridobljene podatke o mojem primeru. Nimam čisto
nič proti, če se razkrije tudi moja identiteta, tako da ne rabite nič izvzet iz primera, če vam je
to kaj v pomoč.
Sicer je pa stvar sedaj taka: na licih in po bradi mi ponovno rastejo dlake (ne še čisto
enakomerno in ne še povsod), so pa močne in vedno več jih je. Okoli polovica vseh teh, je
tudi obarvana temno, kot je bila brada prej (temno rjava), polovica pa je še nekako
brezbarvna. Moram reči, da mi zdaj te dlake po obrazu poganjajo izredno hitro, bolj kot
prej, in se moram res že vsak dan brit, da ne izgledam preveč šekasto, ker pač še ni
enakomerno porazdeljeno.
Prav tako smo opazili, da mi na glavi rastejo laski, jih je čedalje več, so pa zaenkrat vsi še
brezbarvni in zelo tanki, a vendar so kar močno ukoreninjeni, saj ne grejo kar na lahko ven
(želim povedati, da če želim kakšnega izpuknit za test, se upira in tudi malo pocukne
predno ga izpulim, ne izpade na lahko kot se je to dogajalo med izpadanjem... ). Tudi tukaj
se mi zdi, da full hitro rastejo...
Obrvi in trepalnic še ni na spregled, te so na glavi tudi nazadnje izpadle in predvidevam, da
se bojo tudi ta-zadnje vrnile.
Drugod po telesu pa še nisem opazil nobenih sprememb glede dlak, tudi te dlake so konec
koncev najkasneje izpadle...
No, ob tej priliki, se vam še enkrat za vse kar ste naredili zame prav lepo zahvaljujem

PRIMER št. 2 - anamneza
o Pacientka R. F.
o Ženska, 33 let, cvetličarka
Anamneza:
• Težave z dihanjem zaradi alergijske astme po prvem porodu
pred 9 leti. Ugotovljena alergija na cvetni prah vseh cvetočih
dreves, največ težav spomladi.
• Letos še posebno hude težave, po medikamentozni terapiji ni
izboljšanja. Težave z dihanjem tudi ponoči.
• Prebava neredna, trdo blato, vetrovi, izcedek iz nožnice.
• Th: Zaditen, Avamis, Ventolin, Astmanex, Dasselta

PRIMER št. 2 – bioresonančni test
Bioresonančni test:
 alergija na jajca in številne inhalacijske
alergene

PRIMER št. 1 – potek zdravljenja
Potek zdravljenja:
 V času od 30.4.2013 do 9.7.2013 je imela 6 terapij
 Terapija za razbremenitev obremenitve na
alergene iz prinešenega vzorca prahu iz
rastlinjaka
 Dieta brez jajc in izdelkov iz jajc v prehrani

PRIMER št. 2 - rezultati
Rezultati zdravljenja:
 Že po prvi terapiji in dieti ni imela več
težav in ni potrebovala bronhodilatatorja

 Prenehala je jemati tudi antihistaminike,
ker ni imela več težav.

PRIMER št. 2- odziv pacienta
Pozdravljeni
Po daljšem času se oglašam z namenom da se vam zahvalim za vse kar se mi je zgodilo pri
vas.

Po 10 letih ukvarjanja z alergijo na cvetni prah, po preizkušanju različnih tablet in vseh
kapljic ki niso ublažile ali pomagale pri tej alergiji, me je, zadnja leta tudi neprespanih noči,
rešila prav vaša terapija. Poleg tega sem dobila se kup uporabnih nasvetov in napotkov ki
so koristni za celo družino. In prav z veseljem vam povem da tudi otroci zdaj obožujejo
pirin kruh, kvinojo, vsa olja ki so bolj zdrava, skratka nimajo težav z novimi okusi in so
postali pravi gurmani.
Moje zdravje je sedaj v odlični kondiciji, energije imam polno mero ali celo presežek, spim
pa cele noči od maja ko sem bila prvič pri vas.
Zato iskrena hvala za vse kar ste naredila za moje zdravje in želim vam uspešno delo in
toliko pozitivne energije za delo z ljudmi in pomoči za osveščanje ljudi, kar je za njih
dobro.
Lep in uspešen dan

PRIMER št. 3 - anamneza
o Pacient K. R.
o Moški, 42 let, avtomehanik
Anamneza:
• alergijski rhinoconjunctivitis že 5 let
• posebno hude težave ob stiku s pasjo dlako - dobil otekline vek
in močno rdečino veznic, zamašen nos in po nekaj urah
izcedek iz nosu
• sicer dobro počutje,
• prebava: vsak dan kašasto blato, dober apetit,
• občasno težave s spanjem v drugem delu noči

PRIMER št. 2 – bioresonančni test
Bioresonančni test:
 Ugotovljena preobčutljivost na pšenico,
mleko, pasjo dlako, zajčjo dlako, ovčjo dlako,
konjsko dlako, hišni prah

PRIMER št. 1 – potek zdravljenja
Potek zdravljenja:
 Takoj mu je bila svetovana dieta brez izdelkov iz
pšenice in kravjega mleka

 Na drugi terapiji je bila narejena razbremenitev za
alergijo na nativni vzorec pasje dlake
 Terapija za alergijo na pšenico in mleko

PRIMER št. 2 - rezultati
Rezultati zdravljenja:
 Čez 2 tedna po dieti je poročal o izboljšanju
prebave in boljšem počutju

 Na naslednjem srečanju, 14 dni po
razbremenitvi za alergijo, je poročal, da nima
več težav z očmi in nosom - niti ob
neposrednem stiku s psi
 Po terapiji za alergijo na pšenico in mleko je
spet užival ta živila
 še vedno nima težav ob stiku z živalsko dlako

