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Inledning:

Just jag drabbades av allergi. Symptomen var röda och torra fläckar på kroppen. Det finns även
de som har det värre än vad jag. Egentligen hade jag bara en liten del av den slags allergi som
kallas atopiskt eksem, men jag mådde väldigt dåligt under hela denna tiden som jag hade den

Det finns en person som har försökt hjälpa mig och som även har lyckats.
Därför var inte svårt beslut att fatta vilket ämne jag ville ha som specialarbete i trean. Jag visste
direkt vad det var jag ville skriva om. Min allergi samt boten har gett mig ett sådant positivt
intryck av livet, att jag vill uttrycka mina känslor och på så sätt även hjälpa andra som har det
lika svårt eller svårare än vad jag hade det. Jag vet hur det känns att gå runt och vara allergisk.
Alle dessa kliande eksem som gjorde en tokig. Därför vill jag skriva om detta ämne så att min
information och kunskap kan komma ut till andra människor. Därför hoppas jag även att det
ska bli ett nöje att läsa detta arbete.

Hur vi kom i kontakt med denna behandling:
Allt började med att min mamma såg en annons i månadstidningen ”Må Bra” om att denna
tidning skulle ha en hälso-mässa i Malmö. Mässan ägde rum fredagen den 2/9-4/9-97. Hela
familjen var intresserade av att följa med ner till mässan. Vi bodde på ett hotell som min
lillebror bara älskade (Varför???). Dagen efter, lördagen, vaknade jag förtvivlad och var inte
långt ifrån att börja gråta. Min allergi hade under natten på detta hotell blommat upp, och jag
var torr och fnasig både i ansiktet och på kroppen. Men just denna dag hade vi bestämt oss för
att gå på mässan. Jag ville inte följa med p.g.a. hur jag såg ut i ansiktet. För det var ju det jag
var tvungen att gå runt och visa för allmänheten. Det var inget jag precis älskade att göra, utan
snarare hatade. För jag trodde att folk tittade ut mig som att jag var en annan än en vanlig
människa, att det var något som var fel på mig. I alla fall så fick mamma med mig på denna
mässa. Och tur var väl det, för det var här vi träffade på Lars, en bioresonansterapeut. Där
fanns även en pojke på 15 år. Han hade astma tidigare och hade fått äta en massa mediciner.
Han älskade ishockey, men klarade inte av att vistas i en ishall p.g.a. sin astma. Men tack vare
Lars så kunde pojken efter sina behandlingar spela ishockey, alltså vara i en ishall numera. All
denna medicin som han ätit genom åren behövdes inte längre för att han skulle må bra.

Lars sa efter att ha tittat på mig och gett mig en liten kort behandling på 3 min, att han skulle
kunna behandla mig vidare och i alla fall minska min allergi. Först vågade jag inte utan
skickade fram min storasyster som prov på att det inte var något farligt med denna behandling.
Men det visades inga reaktioner på henne, så jag bestämde mig för att testa. Innan
behandlingen, samma dag, hade jag en ganska stor torr fläck under höger öga som mamma
speciellt hade lagt märke till. Efter ca 3 minuters behandling var denna torra fläck borta.
Mamma trodde inte sina ögon.. Behandlingen Lars gav mig där på mässan var två små, korta
behandlingar på 3 minuter vardera.
Jag kände att det var någonting som hände med min kropp strax efteråt, under tiden vi gick
vidare på mässan. På väg hem i bilen attackerade jag mamma med att jag ville göra fler
behandlingar. Men mina föräldrar var lite skeptiska till detta i början. Men en söndag morgon
vaknade jag upp och kunde knappt få upp mina ögon. De var så torra, fnasiga och varje gång
jag blinkade med ögonen sprack huden. Jag kunde inte tänkta på annat än svedan som uppstod.
Munnen sved och sprickor uppstod i huden. Denna söndag morgon var det obligatorisk gång i
kyrkan med konfirmationsgruppen. Men mamma ringde och pratade med min

konfirmationspräst. Sen visste hon inte vad hon skulle göra. Hon tyckte så synd om mig
samtidigt som hon kände att hon var tvungen att göra något. Till slut frågade hon pappa vad de
skulle ta sig till. Han sa: ”Ring Lars!” Och det gjorde de dagen efter och beställde en tid för
första behandlingen.

Hur går det till?
Det Lars gör är att han först testar patienten på olika ämnen för att få fram vad det är man är
allergisk mot. Genom att placera en liten genomskinlig ampull i apparaten, med de ämnen med
som man är allergisk mot, ger apparaten utslag. Ämnets elektromagnetiska vågor överförs till
patientens kropp via terminaler. Varje ämne har sitt eget elektromagnetiska ”mönster”.
Kroppen reagerar på detta elektromagnetiska mönster om det inte tål det. Lars mäter nu
ändringen i kroppens elektriska motstånd på ämnet som testas. Denna ändring mäts i kiloOhm.
Ändringen mäts på kroppens akupunkturpunkter. Därigenom kan man avgöra vilket eller vilka
ämnen patienten är allergisk mot.

Stolen som man sitter i hos Lars, är en tandläkarstol - detta för att man skall sitta bekvämt.
Patienten får ett mässingsrör, som liknar en kort stafettpinne i varje hand. Dessa ”stafettpinnar”
är elektroder som är kopplade till Bicomapparaten. Den kan bearbeta frekvenser mellan 10 till
150000Hz. Bicomapparaten, en rektangulär låda, fångar upp signalerna från kroppen genom
elektroden i ena handen. Signalerna bearbetas i Bicomapparaten som därefter sänder ut nya
signaler till den andra handen. Det finns ca 200 förinställda program i apparaten t för
behandling av olika kroniska sjukdomar, bl.a. 4 program för olika typer av allergier.

En allergisk reaktion beror på att det uppstår ett felaktigt svängningsfält när kroppen försöker
försvara sig mot allergenet. Lars försöker ta bort detta felaktiga svängningsmönster som
uppstår under reaktionen. Patienten blir oftast frisk/botad så fort det felaktiga mönstret tas bort
och att den allergiska reaktionen då uteblir.
Lars förklarar principen i bioresonansterapi genom att jämföra vattenvågor med
svängningsmönstret i kroppen hos den person som har en allergisk reaktion. Om två exakt
motsatt riktade vågor möts så leder det till att de jämnar ut varandra. Samma gäller i kroppen.
Innan behandlingen är kroppens vågor ”stressade”. Under behandlingen sänder Lars in

signaler/vågor som går åt motsatt håll. Fortsätter man behandla patienten med bicomapparaten
så jämnas vågorna ut till slut, och den allergiska reaktionen försvinner. Men detta gäller inte
alla patienter som har försökt denna behandling. Ca 83% blir av med sin allergi, 12 % blir
hjälpta medan 5 % förblir livslångt kroniska. Det brukar bero på att man kanske inte hittat den
exakta orsaken på personens reaktion. Man hittade kanske inte allergenet eller så avbröts
behandlingen av patienten.

Barn under 8 års ålder får inte behandlas i Sverige. Lagen säger att ”den som yrkesmässigt….
får ej behandla barn under 8 år” om man inte är legitimerad av socialstyrelsen. Sverige är det
enda landet i EU som har denna lag. Det verkar som om att denna lag strider mot
konventionen för mänskliga rättigheter och denna lag är därför olaglig i EU. Lars uppmanar
alla att anmäla Sverige till EU-kommisionen så att vår nationella lagstiftning kan ändras.

Historik
Enligt intervju med Lars Németh: ”Elektromedicin har länge fascinerat människan. Att
elektricitet påverkar oss och till och med kan döda oss är utom tvivel ställt. Sen Galvano fick
en grodas lår att sprattla genom att tillföra ström från ett galvaniskt element, har det i den
mänskliga medvetenheten funnits en idé om att liv och elektricitet hörde ihop. Alla pratar om
elektricitet och vi nyttjar den oavbrutet, men ingen har sett den! Vi har en uppfattning av vad
det är, men vi vet att ljus, elektromagnetism, elektricitet, radiovågor, färger etc. alla är
aspekter av samma naturkraft.
Det finns ingen vettig människa som i dag betvivlar att kroppen regleras av ett överordnat
styrsystem som till stora delar följer de lagar vi känner till inom fysiken. Vi vet sen 1950-talet
att kroppens elektriska motstånd är ganska konstant och jämförbart med andra individers. Dr.
med Heinrich Voll utarbetade 1956 den omvända logaritmiska Ohm-skala som du ser på
Bicom-apparaten. Höga värden tyder på hög elektrisk aktivitet (lågt Ohm-värde) som indikerar
ett akut inflammatoriskt tillstånd, där låga värden (högt Ohm-värde) indikerar låg elektrisk
aktivitet. Vid akut eksem har vi alltså ett högt värde och vid ett kroniskt degenerativt tillstånd
ett lågt.
Just den sorts apparaten som användes mot min allergi är uppfunnen i Tyskland på 1920-talet,
och har utvecklats sen dess. Dipl. Ing. Hans Brüggeman, som grundade företaget Regumed
GmbH (Regulative Medicintechnik), är en av pionjärerna och är den person som har drivit

tekniken längst. Bicom-apparaten används nu runt om i hela världen. Enbart i Tyskland finns
det ca 3000 praktiker som använder sig Regumeds produkter.
Bicom har en dokumenterad effekt. Tyska försäkringskassor är via domstolsbeslut tvingade att
betala ersättning för Bicom Resonansterapi. Regumed är idag ett ISO 9001 certifierat företag.
Produkten är godkänt av Tyska myndigheter samt klassat som elektromedicinsk mät- och
behandlingsapparat för diagnostisering och behandling av alla kroniska sjukdomar och har ett
EU-certifikat som bevisar detta.. Svenska myndigheters fientliga hållning lär tina snabbt, då det
finns dom på att Socialstyrelsen inte kan hindra legitimerad sjukvårdspersonal från att använda
Bicom.”

Min behandling:
Första behandlingen ägde rum den 21/11-97 i Malmö. Då var jag nere med hela familjen igen.
Jag måste ha märkt att dessa behandlingar hade gett mig något bra eftersom jag attackerade
mamma även här, på vägen hem, och frågade när vi skulle åka ner till Lars nästa gång och göra
ytterligare behandlingar. På hemvägen stannade vi och köpte en tom sprayflaska. Enligt Lars
skulle det vara bra att spruta mjuka strålar vatten i ansiktet, så att den torra huden drog åt sig
detta. Precis som med torra blommor, som behöver vatten för att överleva.(Våt vävnad leder
ström bättre än torr, så även hos blommor).

Jag var nere hos Lars ytterligare två ggr till för behandling. Varje gång genomfördes 3-4
behandlingar. Den första diagnosen på mig ställdes vid första behandlingen, alltså på mässan.
Då mätte han genom en akupunkturpunkt i ena fingret, ändringen i elektriskt motstånd. Vid
andra besöket nere hos Lars ställdes ytterligare diagnoser. Här kom det fram att jag var
allergisk mot mjölk. Lars gav mig 3 behandlingar innan jag och övriga familjen åkte hem igen.
Tredje gången vi åkte ner, var på sportlovet -98, då med min mor och lillebror. Lars
behandlade mig den gången på liknande sätt som tidigare. Fjärde och sista behandlingen, sa
Lars att jag inte behövde fler behandlingar men att jag skulle låta bli alla sorters
mjölkprodukter. Någon gång ibland får jag dricka ett glas mjölk men inte dagligen. Nu vill jag
har fler behandlingar, då det var så skönt och avslappnande att sitta där samtidigt som Lars
behandlade mig.

Lars behandlade mig så många gånger som han trodde skulle räcka för mig, för att sedan själv
försöka bygga upp mitt immunförsvar till en stabilare nivå.

Vad kan behandlas framgångsrikt?
BioResonansTerapi har visat sitt värde speciellt vid;
•

Allergier

•

Kroniskt degenererade organiska och articulära sjukdomar

•

Reumatism och immunförsvarsstörningar

•

Smärttillstånd av olika typer som t.ex. nervsmärtor och neuralgia

•

Prä- och postoperativa smärtor

•

Menstruationsbesvär

•

Understödjande cancerbehandling

•

Psoriasis

•

Migrän

•

Fibromyalgi

•

CF-Syndrom (kronisk trötthet)

•

Förgiftningar

•

DAMP

kort sagt alla tillstånd som inte härrör från mekanisk påverkan på kroppen.

Mitt liv - före och efter behandlingen:
Egentligen kan man inte säga att folk ska reagera så och så. För att alla har olika kroppar och
olika sätt att leva på, så att det är egentligen upp till var och en att avgöra hur man vill leva.
Med eller utan allergi. Man gör för det mesta så som man vill ha det. Man måste vara beredd
på att kanske skippa vissa matprodukter. Som jag då, som för 5 år sedan fick den diagnosen att
jag var allergisk mot mjölk. Jag reagerar på mitt sätt och andra på sitt sätt beroende på deras
genetiska kodning. Jag kan känna att mitt humör svänger upp och ner i olika banor. Ena
stunden glad och andra trött och hängig. Jag kan även känna att jag retas på en del saker, fast
ibland vet jag inte riktigt vad det är som har retat upp mig. Då blir jag mest sådan att jag helst
vill vara för mig själv, och tycker att allt och alla är jobbiga. Men det betyder inte att alla är
sådana till sättet För den ena dagen är inte den andra lik.

Vissa kan ha det så att de reagerar så starkt att de svullnar upp rejält utav det ämnet som de
reagerar väldigt starkt på. Men har man tur kan Lars eller någon annan bioresonansterapeut
behandla dessa sjukdomar. Eller i alla fall minska följderna som uppstår efter reaktionen.

Humöret hos mig kunde skifta från jätte glatt humör till att våldsam irritation. Jag kunde stå
och skrika ord som t.ex. fan, jävla, helvete. Man märkte väldigt tydligt hur mitt humör skiftade.
Jag kunde vara som en liten bråkstake hemma, men i skolan på låg- och mellanstadiet var ja
otroligt blyg. Men familjemedlemmarna känner jag så bra att ja kände att här kan jag släppa ut
min aggression. Jag kunde som liten vara ett gapigt och jobbigt barn. Man kunde se skillnad på
mig och mina syskon. Ibland kunde jag bli så arg på mig själv att jag rev sönder mig totalt på
kroppen och i ansiktet. Men oftast fanns det ingen yttreorsak till varför jag fick dessa utbrott.
Men för det mesta kliade det så att jag inte stod ut. Mamma kunde få sitta med mig ibland och
trösta mig för jag led så av min sveda som uppstod så fort jag hade varit i farten och rivit. Men
oftast fick mamma mig att sluta klia, men det kunde finnas nätter som var så hemska att jag
knappt sov p.g.a. att det kliade så mycket att jag inte visste vart jag skulle ta vägen.

Det är klart mina utbrott än idag kan utspela sig, men för det mesta så är jag på ett bra och gott
humör, både i skolan och hemma. Min mamma säger att hon märkt att det har blivit en klar
förbättring på mitt humör nu efter behandlingen. Även på hur jag beter mig i största allmänhet.
Vad som händer om jag skulle dricka eller äta något som innehåller mjölk, är att magen och
tarmsystemet svullnar upp och det leder vidare till smärtor. Detta kan utbryta även när jag
stressar mycket. Då sjunker mitt immunförsvar som måste byggas upp igen för att jag ska må
bra igen. Mycket grönsaker och vatten är också bra för kroppen.
Idag lever jag ett helt normalt liv. Läser och pluggar vidare fast i min egen takt. Just stress gör
att jag mår dåligt. Enligt Lars skulle jag försöka att tänka mig för att inte hamna i stress, men
det är svårt i dagens läge att inte göra det. Stressen förföljer en i nutiden, vilket inte är så bra.
Fler och fler mår sämre p.g.a. stress.

Redan på mässan efter det att Lars testat mig kände jag att det hände något med min kropp.
Jag kan inte riktigt beskriva vad det var som hände. Men det måste ha haft med
frekvensvågorna att göra när de ändrade riktning. Det kändes som att det hände något drastiskt
med min kropp.

Man kan säga att jag är en helt annan människa efter dessa behandlingar. Genom att det gick ut
på att jag skulle bli kvitt mitt eksem och mina utslag. Även om jag måste tänka mig för vad det
gäller mat som innehåller mjölk. Men det är värt det. Hellre står jag över ett ”äckligt” glas
mjölk än rödflammiga, kliande veck, eller magont. Idag tycker jag inte ens om mjölk, det har
blivit en vanesak för mig att inte dricka mjölk. I 5 hela år har jag hållit mig borta från mjölk.
Men det har varit vissa tillfällen då jag ha ätit något med mjölk i, t.ex. när jag har varit
bortbjuden.

Slutsats:
Bioresonansterapin kommer att utvecklas och ha en ljus framtid. Det är så många som är
allergiska och som lider mycket av det. Vi själva har tipsat många som haft någon slags
allergisk reaktion eller någon form av immunförsvarsstörningar att ta kontakt med Lars. En del
ha redan varit i kontakt med honom och blivit behandlade. En del har blivit bättre och nån har
Lars inte kunnat hjälpa p.g.a. att de bl.a. inte har skött sig och sina matvanor tillräckligt bra.

Källförteckning:

− Forum
”Nya Familje Läkarboken”, utgiven av bokförlaget forum, tryclt av Graphicom
S.r.l., Vicenza, Italy 2000

− Månadstidning ”Allas” nr. 43/97
− Månadstidning ”Hälsa” nr. 2 februari 20001
− Evreka, ”Bioresonansterapi”, sökningen sker på svenska:
• http://www.vital.o.se/biores.htm
• http://www.bicom.se/BERT00.HTM
• http://www.bicom.se/BERT01.HTM
• http://www.biom.se/BERT02.HTM
• http://www.bicom.se/brtinfo1.htm
• http://www.brt.nu/brt/index.htm
• http://www.regumed.de

