
BIOMAGNETNA DIAGNOSTIKA IN BIORESONANČNA TERAPIJA V 

VETERINARSKI MEDICINI 
 

Neinvazivna diagnostika in terapija je že skoraj štiri desetletja znana v humani 

medicini, nekaj let pa metodo tudi pri nas uspešno uporabljajo za živali 

 

Bioresonančna terapija je oblika elektromagnetne terapije v alternativni medicini. V 

bioresonanci pacienta obravnavajo holistično. Princip zdravljenja je zasnovan na temeljih 

tradicionalne kitajske medicine. Z bioresonanco – tako kot  z večino dopolnilnih metod 

zdravljenja - ne zdravimo simptomov, temveč poiščemo izvor obolenja in delujemo direktno 

nanj. Njena začetnika sta nemški zdravnik dr. Franz Morell in njegov zet, inženir Erich 

Raschebut. Raziskovala sta elektromagnetna nihanja v telesu pacienta in jih primerjala z 

nihanjem različnih substanc. Da bi lahko vplivala na elektromegnetno valovanje v telesu, sta 

razvila napravo, ki sta jo poimenovala MORA. Dr. Bruce Lipton pa je dokazal, da je celica 

stokrat bolj občutljiva na električne impulze kot na kemična sredstva. Do uporabe 

bioresonance v celostni medicini ni bilo več daleč. S pomočjo informacijske tehnologije je 

nato leta 1980 nastala aparatura BICOM (bio - communication). Nova terapija je postala 

znana kot bioresonanca oz. terapija z bioinformacijo. Današnje aparature premorejo že več 

kot 1400 programov za delo s pacienti. 

Za magnetno bioresonanco je značilno, da deluje nežno in nima stranskih učinkov. BICOM 

bioresonančna terapija je tako diagnostična kot terapevtska metoda. Najbolj uporabljana je pri 

prepoznavanju in zdravljenju alergij ter zdravljenju različnih zdravstvenih težav. Temelji na 

najnovejših spoznanjih biofizike in kvantne mehanike, da je vsaka materija sestavljena iz 

energije, ki jo tudi seva v okolje s svojo specifično valovno dolžino ali frekvenco. To 

imenujemo frekvenčni vzorec. Med celicami potekajo stalne komunikacije, ki imajo nalogo 

izmenjavati informacije in usklajevati delovanje. Če na telo delujejo škodljive snovi (strupi, 

alergeni, virusi, bakterije…) ali obremenjujoča sevanja, lahko ti obremenilni frekvenčni 

vzorci ovirajo komunikacije med celicami, kar vpliva tudi na njihovo pravilno delovanje. 

Sprva se pokažejo manj izražene motnje kot na primer preobčutljivost, zmanjšana 

zmogljivost, kronična utrujenost, padec odpornosti, kasneje pa že kot organske spremembe z 

različnimi simptomi. 

Med terapijo se informacije se s pomočjo aparature prenašajo v telo pacienta iz ampul s t.i. 

referenčnimi snovmi. Z elektromagnetnim nihanjem, ki je značilno za posamezen organ, 

terapevt v telesu vzpostavlja ravnotežje in posledično vzpodbuja samozdravljenje ter krepi 

imunski sistem. 

Metoda zdravljenja z napravo BICOM 2000 se je uveljavila v Evropi in je uradno priznana v 

državah EU. Zanimivo je, da je metoda razširjena v preko petdesetih državah tako za humano 

kot veterinarsko medicino, v ZDA pa je dovoljena le za uporabo v veterini.  

Terapevt z bioresonančno napravo prebere valovanje izbrane snovi in jo nato usmerjeno, v 

terapevtskem postopku pošilja v telo z različnimi izbranimi možnostmi: 

- brisanje informacij o valovanju alergenov v telesu (desenzibilizacija alergenov),  

- slabljenje izbranih mikroorganizmov (bakterij, virusov, glivic, parazitov),  

- krepitev posameznih organov ali organskih sistemov za njihovo okrevanje ali regeneracijo,  

- uravnovešanje posameznih organov ali organskih sistemov v primeru njihovega 

prekomernega delovanja,  

- podpora in izboljševanje posameznih čustvenih stanj. 

Uporaba bioresonance je v humani alternativni medicini najbolj poznana kot metoda za 

uspešno odkrivanje in zdravljenje alergij z 80-odstotnim uspehom. Z bioresonančnim testom 

terapevt prepozna ovire pri medcelični komunikaciji. Ko se dve valovanji ujameta, pride do 



resonance. Resonanca nastane, ko celica sprejme takšno elektromagnetno valovanje, kot ga 

potrebuje.  

 

V veterini se uporabljajo tako stacionarne kot prenosne aparature. Slednje potrebuje terapevt 

pri večjih živalih, npr. pri konjih, kjer učinkovito pomagajo zlasti pri poškodbah in kroničnih 

bolečinah. Manjše živali pa med terapijo ležijo ali sedijo na pregledovalni mizi. Prenos 

podatkov poteka preko elektrod, ki jih živali namestimo pod hrbet, okončine, na glavo…Za 

posamezno žival terapevt naredi individualni načrt, prilagojen težavam posameznika. Pri tem 

je metodo mogoče kombinirati tudi z drugimi dopolnilnimi metodami in tovrstne informacije, 

npr. homeopatske, na enak način posredujejo pacientu.  

OKVIRČEK: 

Pri pasjem mladiču, starem 10 tednov, je bilo ugotovljenih cel niz težav, od vseh pa je bila 

najbolj neobičajna in težko rešljiva nezdružljivost organizma s čipom, ki ga je mladič dobil ob 

cepljenju. Z radiestezijskim merjenjem je bilo ugotovljeno, da že tako oslabelemu mladiču čip 

na energetski ravni povzroča resne, življenje ogrožujoče težave. Tudi s pomočjo bioresonance 

je terapevtu uspelo nevtralizirati škodljive posledice čipa. 

Bioresonančna terapija je uporabna pri številnih težavah, najbolj uspešno pa zagotovo pri 

odpravljanju alergij in kronične bolečine, kroničnih vnetnih bolezni, bolezni jeter, prebavnega 

trakta, imunskega, nevrološkega sistema in sistema žlez z notranjim izločanjem. Razveseljiv 

je največji dosežek bioterapije, da je izredno uspešna pri zdravljenju Lymske borelioze.  

Večina živalskih pacientov med in po terapiji kaže znake sprostitve. Žival je lahko nekaj prvih 

dni videti utrujena in popije večjo količino vode kot po navadi. V tem primeru je to le 

potrditev, da gre za čiščenje telesa. Običajno se znaten uspeh pokaže po treh terapijah, seveda 

pa je odziv živali vedno zelo dober. Še posebej odlično reagirajo mlajše živali.  

Bioresonančna terapija pa ne bo uspešna, če skrbnik živali ne bo podprl zdravljenja s 

kakovostno hrano. Veterinar mora za uspeh metode opraviti kakovosten posvet s skrbnikom 

glede spremembe prehrane, saj je potrebno celice v telesu živali oskrbeti s potrebnimi snovmi 

za obnovo tkiv. Gre za vodo, beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine in minerale v 

pravilnem razmerju. 

Po dostopnih podatkih se pri nas samo ena veterinarska ambulanta ukvarja z biomagnetno 

diagnostiko in bioresonančno terapijo, ki pa jo uspešno kombinirajo tudi z drugimi 

dopolnilnimi metodami. 
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Vir: http://www.bioresonanca-kk.si; http://www.princ.si; http://www.energijski-center.com; 

http://www.holisticanimalhealingclinic.org; http://www.nabergoj-vet-inz.si/ 
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