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Allergi förstör tillvaron för tusentals människor. Allt fler drabbas men ingen vet 
riktigt varför.  
För Ulrika Berge och Åsa Lundborg var starka tabletter och cortisonsprutor enda 
hjälpen när besvären var som värst.  
Efter bara ett par besök hos bioresonansterapeut Lars Nemeth kunde de båda två 
slänga alla mediciner och leva ett vanligt liv.  
 

 
 

Lars Nemeth har hunnit bota hundratals allergiker sedan han öppnade sin 
allergimottagning i Malmö för två år sedan. Patienterna kommer från alla delar av 
landet, ditlockade av vänner och bekanta som berättat om hans konstiga maskin.  
 
-Den metod jag använder är ännu inte godkänd av socialstyrelsen eller av det 
vetenskapliga etablissemanget här i Sverige, berättar Lars Nemeth. Men i Tyskland 
Danmark, Österrike och England har metoden praktiserats länge, även av läkare, 
med mycket goda resultat. 
Terapiformen kallas Bicom bioresonansterapi, och bygger på långvarig forskning 
om hur levande celler påverkar varandra- Forskning som kommit fram till att 
kroppens celler inte bara påverkar varandra kemiskt, utan också genom någon slags 
svängningar.  
 
Den vanliga läkarvetenskapen förklarar allergi som en reaktion på ett ämne, till 

exempel pollen eller damm, som människor normalt inte reagerar på. Reaktionen på detta ämne, som kallas allergen, 
leder till att kroppen producerar fler antikroppar än normalt. Av antikropparna bildas sedan reaginer, och genom dessa 
frigörs ämnet histamin, som finns i vissa av kroppens celler. Det är just histaminet som framkallar allergisymtom som 
hösnuva, astma eller nässelfeber.  
 
Men det har visat sig att allergiska eller överkänsliga personer också reagerar på mycket små mängder av ett allergen. 
Bara lukten av till exempel mjölk eller jordnötter kan utlösa en stark reaktion hos mjölk- respektive jordnötsallergikern. 
Just detta har bioresonansterapin hela tiden hävdat, berättar Lars Nemeth. Att mängden allergen är oviktig 
och att till och med en enstaka molekyl kan utlösa en reaktion. 
 

 
Österländsk metod, västerländsk teknik 
 
Alla ämnen omges av ett svängningsfält förklarar han. Både cellerna i levande varelser och cellerna i olika växter, men 
även ämnen som till exempel nickel. Och mängder av försök, bland annat på ett universitet i England, har visat att det 
kan räcka med att en allergisk person utsätts för ett ämnes speciella svängningsfält, för att få en svår allergisk reaktion. 
Inom bioresonansterapin har man därför konstruerat en apparat som först registrerar vilka ämnen en person är allergisk 
mot, och sedan med hjälp av mycket svag ström "rensar" kroppen från felaktiga signaler. Det är dessa felsignaler som 
lurar kroppen att överreagera mot ett ämne. Med maskinens hjälp överförs svängningarna från till exempel jordgubbar 
till kroppen, berättar Lars Nemeth. Så mäter jag på några av akupunkturpunkterna om personen reagerar. En reaktion 
som visar sig genom att kroppens elektriska motstånd ändras. 
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Den här metoden baserar sig på den kinesiska akupunkturläran, men praktiseras med Västerländsk, modern teknik, 
förklarar han. De meridianer som enligt akupunkturen förbinder de olika punktema i kroppen med varandra, är 
egentligen en slags kommunikationsbanor. Ett kroppens eget internet. 
 

 
Tar bort svängningar 
 
Nästa steg är att behandla patienten mot allergin. Enligt denna terapi består den allergiska reaktionen i första hand av det 
svängningsmönster som uppkommit i kroppen som ett försvar mot allergenet. Och om detta svängningsmönster tas bort, 
så uteblir den allergiska reaktionen och personen blir frisk. Det går till, så att maskinen spegelvänder allergenets 
svängningsmönster. När detta motsatta svängningsmönster träffar kroppen, så blir resultatet detsamma som när två 
motsatta vågor i vattnet möts - de släcker ut varandra! Man kan säga att patientens hyperkänslighet "suddas ut". Av alla 
de hundratals patienter som genomgått behandlingen på Allergimottagningen Bicom BioResonans Terapi i Malmö har 
cirka 85 procent blivit friska. Den siffran stämmer väl överens med andra, internationella studier, berättar Lars Nemeth, 
som hoppas att bioresonansterapin i framtiden blir lika utbredd i Sverige som i övriga Europa. 

 
 

Efter tre månader slängde jag alla mediciner 
 
I alla år har 33-åriga Ulrika Berge medvetet trotsat sin allergi. Inte ens när 
hon utvecklade astma ville hon tänka om. Är man en obotlig djurälskare, 
så är man, sa hon till sig själv. Så med hjälp av ett välfyllt medicinskåp 
har Ulrika hela tiden haft hund, trots att hon är allergisk mot pälsdjur. 
Gärna ett par, tre stycken åt gången och helst någon kompis hund att vara 
dagmatte åt också. Hästen har hon inte heller kunnat undvara. 
-Den här sommaren har jag inte ens behövt fundera på att fixa ny 
medicin. Jag som aldrig vågade gå någonstans utan att ha försäkrat mig 
om att både tabletterna och sprayen fanns i väskan!  
 

Helt symptomfri 
 
Behandlingen hos Lars Nemeth har gjort mig besvärsfri hela våren och 
sommaren. Jag har inte behövt ta medicin en enda gång, trots att jag har 
tänjt ordentligt på gränserna för vad jag brukar tåla. Så har hon till 
exempel provat att låta hundarna slicka hennes händer. När det inte blev 
någon reaktion, gick hon ett steg längre. Nu upprepade hon proceduren, 
fast lät bli att tvätta av händerna direkt efteråt. Till sin stora förvåning 
hände ingenting nu heller. Huden varken svullnade eller rodnade! Numera 

kan jag kela med katter också, berättar Ulrika. Jag känner inte av någon allergi alls. 
 
 

Kändes direkt 
 
Första gången Ulrika hörde talas om Lars Nemeth beslöt hon sig för att ge honom en chans. Jag var mycket skeptisk, 
men går det så går det, tänkte jag. Och faktum är att det kändes direkt att något hände. Det var absolut inte inbillning. 
Det är svårt att sätta fingret på vad men jag kände mig väldigt, väldigt lugn efter första besöket och det höll i sig hela 
kvällen. Inför andra besöket bad Lars mig ta med dammsugarpåsen hemifrån, berättar Ulrika. Det visade sig att jag var 
allergisk mot fler ämnen än jag visste sedan tidigare. Pälsdjur och pollen visste jag. Men inte att det även handlade om 
allergi mot mjölk och mjöl. Enligt Lars Nemeth är det här mönstret vanligt. Behandlingen sätter igång en process i 
immunförsvaret, så att överkänslighet mot olika ämnen blir märkbara. Men bara man finner huvudallergin så kan 
patienten botas från alla typer av allergier, menar han. 
 

 
Påverkar immunförsvaret 
 
Ibland kände sig Ulrika väldigt energisk och upprymd efter behandlingen. Men vid några tillfällen kunde hon vara 
alldeles utslagen. -Det märkliga är att Lars alltid tycktes veta hur det skulle kännas efteråt, berättar hon. Och fastän jag 
inte ville att han skulle få rätt, så blev det ändå alltid precis som han sagt-. Varje behandling tar en halvtimme och för 
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Ulrikas del behövdes det tio gånger, utspritt på tre månader, för att bli helt besvärsfri. Om hon sedan är botad för all 
framtid återstår att se, men det ser ju onekligen lovande ut. En hel vår och sommar tillsammans med sina tre hundar - 
utan en massa mediciner. 
 

Sommar efter 
sommar satt 36-
åriga Åsa 
Lundborg instängd 
med rinnande näsa 
och igenmurade 
ögon. Hon har 
varit svårt 
allergisk ända 
sedan hon var 
barn, under de 
värsta perioderna 
kunde det räcka 
med tre minuter 
utomhus för att 
symtomen skulle 
komma.  
-När allergin slår 
till är det som att 
få en klubba i 
huvudet, man blir 
helt utslagen, 
berättar Åsa. Jag 
brukade kunna 
hålla stången 
någorlunda med 
mediciner. Men 
när jag inte 
uthärdade mer fick 
jag ge med .mig 
och ta 
cortisonsprutor.  
När Åsa i våras 
fick chansen att gå 
på behandling hos 
Lars Nemeth i 
Malmö, hade hon 
inte mycket hopp 
om att bli frisk. 
Med sin skeptiska 
läggning och 
misstro mot allt 
som luktar "hokus-
pokus", var hon 
inte den mest 
motiverade patient 
som kommit till  

 
allergi-mottagningen. -Jag satte verkligen en ära i att inte låta mig luras. Att behandla mig skulle vara som att behandla 
en vägg!  

 
Många allergier 
 
Undersökningarna visade att Åsa inte bara var allergisk mot pollen och hö, utan också mot vetemjöl, socker och gås- och 
ankdun.  
Halvt road, halvt ironisk lät hon sig behandlas av Lars och hans märkliga maskin. Mest för att hon fann honom 
sympatisk, ödmjuk och sansad- Men allteftersom våren framskred märkte Åsa en del förändringar. När pollen började 
komma stannade anfallen vid ett par nysningar. Dessutom kunde hon plötsligt vistas i stallet, där hennes dotter har en 
ponny, utan att behöva preparera sig med en massa mediciner innan. -Jag som har nyst och snörvlat under hela min 
uppväxt kunde plötsligt leva som alla andra. I somras kunde jag till och med cykla ute på landsvägen, trots att pollen låg 
som moln över ängarna! 
I extremt allergena miljöer har jag känt en del efterdyningar av allergin. Efter fem våldsamma nysningar har jag tänkt: 
"Aha, nu börjar det igen! Nu är det klippt! " Men så har det inte blivit mer. Jag måste säga att det känns väldigt märkligt 
att inte längre vara sjuk!  
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God sömn på köpet 
 
En annan effekt av behandlingen, sammanlagt sju tillfällen, var att hon fick tillbaka sin goda sömn. Åsa hade i princip 
inte kunnat sova en hel natt i sträck sedan hon fick sitt första barn för 13 år sedan. Hon vaknade minst ett par gånger 
varje natt. Men efter bara några behandlingar upptäckte hon en morgon att hon sovit precis hela natten! 
-För första gången på många år kunde jag kliva upp och känna. mig helt utvilad, berättar Åsa som nu sällan vaknar utan 
anledning. Lars Nemeth förklarar fenomenet med att de flesta överkänsliga personer har lite dålig sömn. Kroppen måste 
ju vara på sin vakt hela tiden. När sedan överkänsligheten genom behandlingen sänks, stressar kroppen ner. Patienten 
blir lugnare och känner ett ökat välbefinnande -Jag förstår inte riktigt teorierna bakom behandlingen, erkänner Åsa. Men 
det spelar inte så stor roll, det viktiga är ju att jag blivit frisk. 


