Bioresonanca- ja ali ne
Danes se zelo veliko govori in propagira o bioresonanci- kako je učinkovita, kaj vse zdravi, itd.
Ali je temu res tako? Ker sem slišal različna mnenja, prebral marsikaj neloigičnega (za moje
pojme), slišal od nekaterih ljudi, da njim ni kaj dosti pomagalo, da je nekaterim postalo celo
slabo, ipd., se bom malo lotil še te tematike in skušal razložiti nekatere stvari...
V Rusiji imajo največ izkušenj iz tega področja. Razlog je čisto preprost, bolj so naklonjeni
alternativi, imajo še dosti staroselcev in nekako kombinirajo uradno in alternativno medicino.
Bioresonanca deluje po podobnem principu kot TKM, refleksoterapija, akupresura…na podlagi
električnih impulzov…Razlika je, da v tem primeru naprava vpliva na meridiane. Koliko je to
škodljivo, če sploh je, pa ve samo Bog. Po uradni verziji namreč ni škodljivih učinkov oz. so lahko
neki zanemarljivi stranski učinki. Nekaterim ljudem je namreč po takih terapijah postalo slabo
oz. se jim je stanje poslabšalo...Vse je odvisno od aparature, izdelovalca, moč obsevanja, znanja
zdravilca...
Meditanti vejo, da če je človek duhovno bolj razvit ali pa ima večji pretok chi-ja, da gre skozi
njega lahko več el. impulzov. Na podlagi tega naprava na monitor nariše v različnih barvah
stanje določenih predelov telesa. Ker je vsak del telesa povezan z določenim organom (TKM), na
podlagi tistega predvidevajo oz. predpostavljajo za kaj približno naj bi se šlo. Fora pri teh
napravah je podobno kot pri intuitivnem pregledu jasnovidca- prikaže lahko pomanjkanje
energije in bolezen, ki se še ni manifestirala na fizični ravni. Človek lahko malo dela energijske
vaje, vaje sproščanja, ostale čira čara in naprava lahko čez par dni prikaže čisto drugačno sliko.
Zato uradno taki testi niso zanesljivi, lahko pa pokažejo katera področja se splača malo bolj vzeti
pod drobnogled...
Mene osebno je malo zmotilo, ker nekateri zelo poudarjajo, da zdravi tudi na “duhovni” ravni.
Ta pojem se lahko tolmači na zelo različne načine. To lahko pomeni katerokoli nefizično raven,
ni pa nujno da je to "kavzalna" raven- nivo duše kjer so ponavadi vzroki. Propagirajo,da zdravi
marsikaj, ampak v praksi temu glih ni tako. V praksi ponavadi take naprave ne posegajo dlje od
eteričnih ravni, če uporabim terminologijo iz ezoterike.
Bioresonančna naprava ima mogoče res samo nekaj programov (ponavadi imajo program za
testiranje za kakšnih 1000 ali več stvari), vendar je zraven polno ampul, ki se jih lahko
testira...tudi konzervansi, barvila, antibiotiki…Poleg tega lahko oseba še dodatno testira kakšno
stvar, za katero jo zanima. Položi tisto stvar na napravo in vidi. Večina naprav ima 2 programa alergija in kako zadeva ustreza posamezniku. Recimo, da neka oseba prinese tableto- antibiotik
Ospen, naprava lahko preveri, ali je na tisto tableto alergična in nato še ali ji ustreza oziroma ali
jo potrebuje.
Problemi raznih testiranj alergij so tudi v tem, da ne kažejo nujno realnega stanja človeka
upoštevajoč njegovega celostnega stanja in počutja. Na primer, če ima oseba potrebo po

razstrupljanju, pri čemer je pogosto na udaru črevesje, prebava, imunski sistem, hkrati ima
pomanjkanje energije, je dehidriran, ima slabosti lahko glavobole, ima pretirano potrebo po
spanju, v kolikor se naje, ne more spati in ima pomanjkanje melatonina, ima potrebo po
razstrupljanju, po vnašanju tekočih živih, živil z veliko antioksidanti in minerali, nikakor pa ne
živil, ki organizem še dodatno obremenijo in zakisajo, se lahko organizem na večino hrane ali
potencialnih alergenov odziva kot na alergene. - Do sedaj tega, kakor je meni znano, še od
nikogar nisem slišal, ker bi se mnogim zmanjšal posel, saj bi se morali začeti ukvarjati z vzroki
bolezni, ne pa zavajati z zdravljenjem simptomov.
Ko je imunski sistem dovolj močan, je oseba bolj sposobna uživati ali vnašati v organizem
določene snovi, ki jih sicer ne more. Torej če se organizem na neko snov odziva, tako da je ne
želi, ima za to ponavadi tudi dober vzrok.
Po govoricah sodeč (feedback informacije) je bioresonanca v marsičem ujela resnično stanje
posameznika. Včasih je pokazalo tudi kakšno alergijo oz. manjšo toleranco do kakšne snovi, ki jo
uradni medicinski testi niso ali pa jih zaradi prevelikih stroškov niso hoteli opraviti, če res ni
nujno. Tisti, ki so se zdravili so povečini dejali, da jim bioresonanca alergij ni pozdravila, jih je pa
omilila…Pa še za to niso čisto prepričani koliko je bilo res posledica bioresonance in koliko je bila
posledica tega, ker so začeli malo delati na sebi, spremenili prehranske navade, življenski stil,
ipd. Ker je potrebno kar veliko število terapij in ker ni glih poceni (približno 30 eur/ terapija;
potrebnih vsaj 10 terapij ali več), so nekateri bili tudi razočarani, kajti za ta denar so pričakovali
več…
Če na kratko povem povzetek oz. bistvo…
Kakor sem jaz skapiral (predvidevam), pri testih na alergije naprava uporablja podobne fore kot
so mišični testi oz fore iz EMG preiskave (elektromiografija)...Tam se v eni roki drži neki
predmet, nekaj se izgovori in potem se na podlagi mišičnega raztezanja in krčenja ugotavlja ali
trditev drži ali ne. Ponavadi je tako da vsaka stvar, ki ni dobra za osebo, recimo roka postane
malo mlahava oz. se jo lahko prej spusti...Predvidevam da naprava pokaže manjši električni
impulz pri temu in na podlagi tega predvidevajo, da je človek alergik...
Tisti ki malo bolj poznajo te zadevce pravijo, da je za diagnozo kar koristna stvar, za
zdravljenje pa ne toliko. Ali povedano po domače - za preventivo je zelo dobra za kurativo pa
ne. Je pa lahko nekaterim ljudem koristna, če zraven tega uporabljajo še kaj drugega s
katerim grejo na glavne vzroke...Skratka bioresonanca kot podporna terapija je lahko
koristna...in to je tudi moje mnenje…

