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Alternativni pristopi 
Zdravljenje s pomočjo bioresonance

Kaj je bioresonanca?

Izhodišče bioresonančnega zdravlje-
nja je dejstvo, da vsaka snov niha in 
posledično nihajo (oscilirajo) tudi vse 
celice živih bitij. To nihanje ustvar-
ja individualno in merljivo elektro-
magnetno polje. Bolezen povzroči 
neusklajena nihanja (motnje), ki jih 
lahko s pomočjo bioresonančne te-
rapevtske naprave zaznamo in urav-
novesimo ter znova vrnemo v telo, 
ki se počasi povrne v prvotno (zdra-
vo) nihanje. Naprava namreč razloči 
zdravo in bolezensko nihanje, izniči 

bolezensko nihanje, zdravo nihanje 
pa okrepljeno vrne preko elektrod 
nazaj v telo. Zaradi tega nam bioreso-
nanca omogoča uspešno terapiranje 
širokega razpona bolezni.

Z bioresonančno metodo lahko hi-
tro, preprosto in brez bolečine do-
ločimo katere substance obreme-
njujejo vašega ljubljenčka. V večini 
primerov lahko enostavno določimo 
alergene, bakterije, viruse in druge 
okoljske obremenitve, ki domače-
mu ljubljenčku povzročajo težave in 
pričnemo s terapijo, ki žival povrne 

Uporaba alternativnih pristopov v medicini pri nas ni več novost, 
medtem ko šele v zadnjem času alternativne pristope zdravljenja 
uporabljamo tudi pri živalih, ki so naši življenjski sopotniki. Vse več 
vodnikov se odloča za zdravljenje svojega psa, mačke ali druge živali s 
pomočjo homeopatije, akupunkture, reikija, zeliščarstva, bioresonan-
ce in mnogih drugih. Tudi ponudba tovrstnih storitev pri nas počasi 
narašča, predvsem zaradi uspešnosti tovrstnega zdravljenja in dobre-
ga glasu, ki se širi med lastniki živali. Eden od zelo uspešnih alterna-
tivnih pristopov je uporaba bioresonančne metode oz. bioresonance, 
ki se je izkazala kot uspešna predvsem pri zdravljenju alergij, glivičnih 
obolenj, protibolečinski terapiji in mnogih drugih tegobah, ki jih ima-
jo naši kosmatinci.

v stanje zdravja. Bistvo bioresonanč-
nega zdravljenja ni le zdravljenje 
simptomov, temveč odkritje izvora 
zdravstvenih težav. Organizem povr-
nemo v sozvočje, harmonijo, kar je 
pravzaprav pomen besede resonan-
ca.

Uporaba bioresonance pri psih

Bioresonančna terapija je zelo uspe-
šna pri zdravljenju alergij, reakcijah 
na določene vrste hrane, kroničnih 
in degenerativnih boleznih, kožnih 
boleznih in izpuščajih, rakastih obo-
lenjih, driski, boleznih gibalnega sis-
tema, parazitarnih boleznih, zviševa-
nju imunskega sistema in bolečinskih 
simptomih.

Alergije in bioresonanca

Zaradi pogostih alergij pri psih se 
vedno več lastnikov obrača na bio-
resonanco kot rešilno bilko. Uradna 
veterina namreč zdravila za alergije 
ne pozna. Zdravljenje tako poteka le 
v smeri lajšanja simptomov, brez mo-
žnosti dolgoročne rešitve problema. 
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Problematično je tudi diagnosticira-
nje alergenov, ki je v večini primerov 
drago, hkrati pa se na rezultate čaka 
dlje časa. Z bioresonanco lahko eno-
stavno in natančno diagnosticiramo 
posamezne alergene ter sestavimo 
individualno terapijo, ki je prikroje-
na vašemu psu. Že ob prvem obisku 
terapevta lahko postavimo diagnozo 
ter pričnemo s terapijo.

Bioresonančne terapije

Posamezno zdravstveno težavo te-
rapiramo približno enkrat tedensko, 
posamezna terapija pa traja približno 
eno uro. Med tem časom psi po nava-
di počivajo, saj so sposobni čutiti fre-
kvence, ki jim jih posredujemo. Tudi 
nemirni psi se tako po navadi med 
terapijo popolnoma umirijo ter spro-
stijo, kar pa še poveča učinek samega 
zdravljenja. Običajno lastniki že po 
prvem obisku opazijo spremembe, 
saj je pes sprva lahko malce utrujen, 
nato pa to izzveni, povrne se energija, 
srbenje ali bolečine se umirijo. Psi so 
po terapiji žejni, saj se telo razstruplja, 
lahko so tudi zasopli, saj se izboljša 

metabolizem in s tem pride do večje 
potrebe organizma po kisiku. 

Prednosti bioresonančne terapije

Bioresonančna terapija brez stresa, 
na neinvaziven, neboleč in psu prija-
zen način zdravi širok spekter bolezni, 
pomaga telesu pri samoočiščeva-
nju in splošno dviguje sposobnosti 
imunskega sistema. Z bioresonančno 
diagnostiko lahko neboleče in hitro 

diagnosticiramo različne povzročite-
lje bolezni in alergene. Prav tako lah-
ko diagnosticiramo alergene, ki izha-
jajo iz bivanjskega okolja vašega psa, 
na diagnostiko lahko namreč lastnik 
prinese različne vzorce potencialnih 
alergenov in domačega okolja. Za-
dnje, a najpomembneje pa je to, da 
z bioresonančno metodo odkrivamo 
vzroke bolezni ter jih nato zdravimo, 
z uspešnim zdravljenjem pa izginejo 
tudi simptomi. 

Fo
to

: A
na

 M
ar

in
c


