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Terapija brez boleèin in zdravil

Draga bralka, dragi bralec
Ali ste se že kdaj vprašali, zakaj kljub izobilju in velikemu napredku znanosti vse
veè ljudi trpi zaradi kroniènih obolenj; ne le odrasli, med bolniki je tudi vedno veè otrok.
Prav zaradi poveèane obolevnosti smo iskali metode, ki omogoèajo nove diagnostiène in
terapevtske možnosti. Naš terapevtski cilj je, da vam uspešno in kar se da hitro pomagamo.
S to knjižico vas želimo seznaniti z ozadjem kroniènih zdravstvenih motenj, ter vam pobliže
predstaviti BICOM bioresonanèno terapijo, ki jo uporabljamo v naši ordinaciji. Morda bomo
lahko prav s to metodo odkrili dejanske vzroke vaših težav, ter vas zdravili brez stranskih uèinkov.
Prelistajte to knjižico in nas povprašajte za veè informacij.
Z najboljšimi željami za vaše zdravje.

Kaj je BICOM bioresonanèna terapija
BICOM bioresonanèna terapija je poseben diagnostièni in terapevtski postopek, ki v medicini
ubira novo pot. Osnove bioresonanène terapije temeljijo na novih spoznanjih biofizike.
Ta spoznanja so na drugih podroèjih pripeljala do velikanskega razvoja, v tradicionalni
medicini pa se žal to ni zgodilo; bioresonanèna terapija se je razvila prav iz odkritij biofizike.
Z BICOM napravo v mnogih primerih lahko razkrijemo dejanske, pogosto prikrite vzroke obolenj.
Bioresonanèna terapija je brez boleèin in stranskih uèinkov.

Ozadja kroniènih obolenj

Živimo v izobilju
Danes živimo v izobilju. V življenju nas spremlja vse veè tehniènih pripomoèkov, ni videti konca
razvoju transportnih in komunikacijskih naprav, iz dneva v dan se veèa število kemiènih snovi in
kolièina že pripravljene hrane. Kolikor bolj uživamo v vsem tem, toliko veèja je cena, ki jo plaèujemo z zdravjem.

Intoleranca
na mleko
Amalgam
Konzervansi
Formaldehid
Èrevesne glivice
Elektrosmog
Stres

Ko je sod prepoln
Ljudje in njihovo zdravje so vse bolj obremenjeni s kemiènimi dodatki iz hrane in pijaè, s strupi iz
okolja, sevanji, zdravili in ostanki farmacevtskih spojin, ki jih najdemo v mesu in ne nazadnje
pogosto tudi v vodi.
Mnogi ljudje ne vzdržijo tolikšnih obremenitev. Ko se sod prenapolni, se najprej pokažejo
posledice, kot so nejasne preobèutljivostne motnje in kronièna utrujenost, kar se nazadnje razvije
v težke telesne motnje.
Pri vsem tem so lahko vzroki težav bolnikov z enakimi bolezenskimi znaki povsem razlièni. Na
žalost klasièna medicina pogosto ne more odkriti pravega vzroka in vse bolnike zdravi enako.

Številne, težke ali dolgo trajajoèe obremenitve lahko
preobremenijo samozdravilne moèi telesa
Vemo, da ima telo veliko sposobnost samoozdravljenja. Telo ima neverjeten sistem, s katerim
odpravlja ali zmanjšuje še tako nenavadne vplive.
Èe pa taki vplivi delujejo na telo dalj èasa in èe je obremenitev preveè, samozdravilne
sposobnosti telesa popustijo, delujejo vse bolj medlo in nazadnje obstanejo.

Spoznanja v tehniki so vodila do razvoja
in si utirajo pot tudi v medicino
Danes sprejemamo slike po zraku in se brez težav pogovarjamo na tisoèe kilometrov daleè.
Takšen tehnièni razvoj pa je tudi na drugih podroèjih.
Odkritja s podroèja biofizike in kvantne mehanike so odprla neslutene možnosti ter omogoèila
presenetljiv razvoj tehnike. Klasièna medicina je ta spoznanja do sedaj na žalost zanemarjala,
èeprav so temelj za razumevanje bioresonanène terapije.
Veè o tem si preberite na naslednjih straneh.

Definicija kvantne mehanike:
Kvantna mehanika preuèuje lastnosti delcev in valovanj atomov ter njihovo medsebojno
delovanje.
Kvant - najmanjši delec (npr. energije: energijski kvant)

zgošèena
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MATERIJA
...prav tako
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Bakterije
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Vsaka oblika materije je sestavljena iz energije,
ki jo tudi seva
Materija je zgošèena energija in energijo oddaja.
Vsaka snov, tako tudi vsaka celica, del telesa, virusi, bakterije, pelodi itd. sevajo energijo, ki ima
toèno doloèeno specifièno valovno dolžino ali frekvenco z lastnimi znaèilnostmi. Temu reèemo
tudi frekveèni vzorec.

Celice med seboj komunicirajo
Živimo v èasu komunikacij in informacij, zato je èas, da se zavemo, da lahko telo deluje le tako,
da celice med seboj komunicirajo, izmenjujejo informacije. Dokazano je, da celice med seboj
komunicirajo s hitrostjo svetlobe. Informacije si izmenjujejo preko toèno doloèenih frekvenc.
V zdravem telesu teèe izmenjava informacij neovirano in tako lahko vsaka celica oziroma del
telesa izpolni svojo nalogo.

Obremenjujoèi vplivi ali snovi lahko komunikacijo med
celicami ovirajo
Èe na telo delujejo škodljive snovi (strupi, virusi, bakterije itd.) ali obremenjujoèa sevanja, lahko
njihovi obremenilni frekvenèni vzorci ovirajo komunikacijo med celicami.

Posledica motnje celiène komunikacije je lahko organska
(telesna) sprememba
Èe je motena komunikacija med celicami, je moteno tudi delovanje celic, kar se sprva bolj ali
manj kaže v obliki nejasnih in preobèutljivostnih motenj, zmanjšani zmogljivosti, kronièni
utrujenosti, pozneje pa že kot organske spremembe z razliènimi simptomi. Ti se pogosto pojavijo
tam, kjer je bila že prej neka šibkost, neredko tudi dedno pogojena.

Diagnoza z BICOM bioresonanco

Obremenitve ugotavljamo natanèno in individualno
S pomoèjo naprave BICOM zajamemo tipiène frekvenène vzorce snovi in zelo hitro ugotovimo
njihovo delovanje na pacientovo telo. Test poteka povsem brez boleèin. Tako v veliki veèini
primerov lahko ugotovimo, katere obremenitve bolniku povzroèajo bolezen (npr. bakterije,
virusi, elektrosmog, zobni materiali, alergeni itd.)
BICOM bioresonanèna terapija

Motilni frekvenèni vzorec zajamemo in spremenimo v
terapevtski frekvenèni vzorec
Pri terapiji z napravo BICOM zajamemo bolnikov frekvenèni vzorec. Le tega naprava spremeni
v terapevtski frekvenèni vzorec in ga vrne v bolnika.

Motilna
naprava

BICOM naprava
Terapevtska
nihanja

Vhodna elektroda

Izhodna elektroda

Ponovno se vzpostavi telesu lastna regulacija
Tako lahko zmanjšamo obremenjujoèe frekvenène vzorce in premagamo osnovno motnjo v telesu.
Obremenjujoèe snovi se sprostijo in izloèijo. Vzpostavi se samozdravljenje.

Sposobnost samoozdravitve je ponovno aktivirana

Potek bioresonanène terapije
1. Diagnoza
S posebnim neboleèim testnim postopkom terapevt ugotovi ali je prisotna netoleranca, ali so
doloèeni organi oslabljeni in ali imajo strupene snovi negativen vpliv na telo. Tako terapevt v
veèini primerov hitro ugotovi najpogostejši vzrok težav.
2. Terapija
Na podlagi diagnoze terapevt ve, katere obremenitve organizem najslabše prenaša in kakšna
terapija je zato potrebna. Najpogosteje izdela individualno prilagojen terapevtski naèrt.
Pogovori se tudi o morebitnih spremljajoèih ukrepih.
Pri terapiji z napravo BICOM bolniku, ki sprošèeno sedi ali leži, terapevt namesti elektrode. Ena
terapija obièajno traja od pet do trideset minut. Terapija je prijetna in popolnoma brez boleèin.
Cilj terapije je, da iznièimo vplive, ki povzroèajo bolezen in telesu povrnemo njegove
samozdravilne moèi.
Število terapij je odvisno od razliènih dejavnikov. Prosimo, da terapevta obvestite o kakršnikoli
spremembi vašega poèutja.

Cena terapije
Povprašajte vašega terapevta, koliko terapij bo potrebnih in kakšna je cena ene terapije.

Kaj lahko storite sami, da podprete bioresonanèno terapijo?
Predlagamo, da v èasu obiskovanja terapij ne jeste svinjskega mesa ali klobas, kajti le-ti
obremenjujejo vaš limfni sistem.
Jejte èim manj sladkarij. Sladkor škoduje èrevesnim bakterijam in podpira s èrevesjem
povezane bolezni.
V èasu terapije pijte veliko navadne, nemineralne vode, 1.5 do 2 litra na dan! Le z minerali
revna voda lahko veže nase škodljive snovi, ki se sprošèajo med terapijo. Zato je navadna voda
idealna pijaèa za razstrupljanje.
Vsaj 6 ur pred in po terapiji se morate odreèi kavi in alkoholu.
Utrujenost po terapiji, obèutki toplote ali mraza ter rahle vrtoglavice so odzivi na terapijo in
veèinoma hitro izzvenijo.
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