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Naturläkaren
som lyckas
med allergier
Allergi och eksem är tacksamma att behandla med
den så kallade bioresonansterapin. Naturläkaren
Lars Nemeth i Malmö jobbar framgångsrikt med
att hjälpa till synes hopplösa fall.
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et tjuter dovt från apparaten när Lars Nemeth trycker metallpennan mot mitt finger. Han
testar min känslighet mot olika preparat.
– Du ska inte äta så mycket
spannmålsprodukter, men det
är inte fråga om glutenallergi,
säger Lars Nemeth, som är naturläkare och bicomutövare i
Malmö. Han har allergier som
specialitet.
– Vetemjöl kan du låta bli en
period och känna efter hur du
mår. Ät mer baljväxter och
börja ät lite kött, föreslår han
på fullt allvar.
– Jag har själv haft problem
med värk som jag ätit mycket
medicin mot. Jag gick till en
akupunktör här i Malmö och
tack vare det klarade jag mig
utan tabletter.
Han började sedan forska
på egen hand och kom att läsa
om bioresonans och allergier.
Genom egna tester kunde
Lars se att han var allergisk
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”Jag blev kvitt min allergi”
– Jag har lindat transformatorer i 22 år. Sedan flyttades jag in till lacken, säger Käthe Åkesson i Malmö. Hon jobbar inom industrin med tillverkning av
eltransformatorer. Efter ett par år kom allergin i
form av blåsor och klåda mellan fingrarna.
– Jag gick då till en läkare som skrev en remiss till yrkesdermatologen. Enligt yrkesdermatologen var jag överkänslig mot polyestern i
lacken. Ett test med lacken gav också stora utslag. Jag fick kortison, men inget hjälpte. Efter
ett par månader stod jag inte ut.
En arbetskamrat tipsade henne om Lars Nemeth och hon gick dit i eländigt tillstånd. Redan
när hon fick den första behandlingen kände hon
att något hände. Efter fem behandlingar var hon
bra igen.
– Påsken året efter kom jag i kontakt med lack
igen och utslagen kom tillbaka. Då gick jag direkt till Lars och han hjälpte mig igen. Jag vet
egentligen inte vad han gör, men det spelar mindre roll, säger hon.
– Min son går också till Lars och får hjälp med sin pollenallergi. Jag har
också en systerson som inte ens kunde gå ut vissa dagar på försommaren på
grund av sin pollenallergi. Slemhinnorna i näsan var illa däran. Han fick också behandlingar av Lars och blev mycket bättre. Han måste dock gå tillbaka
varje vår, men då klarar han hela sommaren utan problem.
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ket och därför blir det extra
svårt att göra dubbelblindtester på bioresonansbehandlingar.
De flesta får en förbättring
efter tre till fyra behandlingar.
90 procent blir bättre. 85 procent blir bra.

Eget ansvar för hälsan
Lars Nemeth anser att allergier är mångfasetterade. Alla
kan få olika utslag någon gång
under livet. Problemen kommer när utslagen kommer ofta
och inte läker ut.
Reaktionerna börjar leva
sitt eget liv och det gäller alla
kroniska sjukdomar. Det går
inte att stoppa med kemi. Man
måste in och bryta vibrationsmönstret.
– Jag behandlar helst inte
mer än tolv gånger och jag säljer inga produkter här. Jag
uppmuntrar alla till att verkligen ta ansvar för sin egen hälsa och inte lägga över den i
andras händer. Jag anser att vi
fortfarande vet mycket lite om
hur kroppen fungerar
Att förstå hur bioresonans
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mot mjölk. När han sen plockade bort alla mjölkprodukter
från sin kost kunde han också
ställa sina kryckor.
– Mjölkallergi är mycket
vanligt, men det räcker inte
med att bara sluta med mjölkprodukter, felsignalen ligger
kvar i kroppen. Först när vi tar
bort felsignalen åstadkommer
vi en läkning i kroppen. Akupunkturen går egentligen ut
på samma sak som bioresonansen. Men bioresonansen
går så mycket längre och finare in i kroppens system.
– Mycket hänger på den
som behandlar, ja det är sant,
säger Lars. Men jag använder
inte frekvensmätare i form av
så kallade pekare eller pendel.
Jag mäter ändringen i elektriskt motstånd i en akupunkturpunkt på fingret. Jag jobbar
med teknik.
– I samma ögonblick jag
mäter på personen sker en reaktion. Första handsmätningen gäller då det finns en problematik inbyggd. All mätning
påverkar kroppen. Så en läkning påbörjas vid första besö-

Verita
a
d
u
N
s
erbjuder kurser i

Relationskurs

Meditation

Hawaiiansk massage

Stresshantering
Kvinnlig kraft & mystik

Arbetar med grupper om 5–15 personer till större grupper på företag. Kurserna skräddarsys efter behov och önskemål.
Jag är en seriöst arbetande helhetsterapeut som välkomnar alla som vill skapa förändring och finna ny kraft i sitt liv.

Suzanne Pärlhamn, dipl massör/terapeut (10 års erf.) www.nudaveritas.nu, tel: 0156-170 97

Livsinspirationsresor!
Till Grekland och i Sverige. Med bl a Göran Grip,
läkare och författare.
Gruppsamtal, kreativ
målning och avslappning.
Vissa resor endast för
par.

Center Adriani 08-93 34 76

fungerar intresserar inte de
som söker hjälp på Lars Nemeths Allergimottagning. De
nöjer sig med att det fungerar
och att de blir hjälpta.
– Det är fullkomligt likgiltigt om du tror på behandlingen eller inte. Resultaten är lika
bra på de som faktiskt är lite
skeptiska.
Många patienter har tipsats
av folk inom sjukvården som
har sett de goda resultaten.
Om patienten inte känt någon som helst effekt efter fyra
behandlingar så diskuterar
han om behandlingen ska
fortsätta. Parallellt ger Lars
Nemeth också kostråd.
– Jag talar mig exempelvis
varm för havregrynsgröt på
morgonen och att man drastiskt ökar sitt intag av grönsaker.
– Bioresonans kommer liksom akupunktur att förr eller
senare användas inom sjukvården, tror Lars Nemeth.

Den används redan av legitimerade läkare i till exempel
England, Tyskland, Frankrike
Österrike och Schweiz.
– Tyvärr är vårt sjuvårdssystem väl stelbent så det gäller att skapa en positiv opinion
och där kan EUs komplementärmedicinska program hjälpa
I
till.

Vill du veta mer?
En behandling hos Lars Nemeth kostar det ett par tusen
kronor. Första besöket kostar
600 kronor.
Det finns 3 000 bicomutövare i
Europa. I Sverige finns det idag
drygt 15 utövare och Lars Nemeth ger kurser en till två
gånger per år. En bicomapparat kostar runt 150 000 kronor
inklusive utbildning.
Lars Nemeth når du på:
Allergimottagningen
Spångatan 1 A
211 44 Malmö
Tel 040-611 06 30, kl 09–12.

Sätt Sverige i rörelse 2001!
För ett grönt och rörligt år - kom med Du också och stöd vårt arbete
För grön mat och mer rörelse
G Mot missbruk av gentekniken
G

För en ekologisk säkrare miljö
G Mot bestrålade livsmedel
G

G
G

För en drog- och tobaksfri tillvaro
Mot kadavermjöl i foder

Vinterfjällvecka i Härjedalen
Hälsofrämjandet i Stockholm arrangerar en vinterfjällvecka, vecka 14, i en
snösäker och lätttillgänglig fjällterräng. Vi bor på Skarvruets ekoinriktade
fjällhotell nära trädgränsen, Tänndalen. Vegetarisk kost samt rök- och
spritfri miljö. Ledarledda turer. Musik, dans, "prova på qi gong" m.m.
För information och anmälan kontakta Barbro Bjerlöv, tel. 08-732 75 88.
Barn- och familjevecka i Dalarna
Sommarens barn- & familjevecka äger rum på Dalagården i Svärdsjö, en
lägergård utanför Falun i Dalarna, den 15–22 juli. Det blir en vecka med
aktiviteter för alla åldrar. För mer information kontakta Hälsofrämjandets
förbundskansli 08-643 05 04.
Fjällvandrarvecka i Härjedalen
Årets fjällvandrarvecka är förlagd till Valles i Bruksvallarna, Härjedalen,
och äger rum den 22–29 juli. För mer information kontakta Barbro Bjerlöv,
08-732 75 88 eller Hälsofrämjandets förbundskansli 08-643 05 04.

Välkommen som medlem!
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Sågargatan 4, bv, 116 36 Stockholm
Tel: 08-643 05 04, fax: 08-643 57 10
www.halsoframjandet.se
info@halsoframjandet.se
Postgiro: 28 87 19-8

Hälsorörelsens Ungdomsförbund H.E.L.
www.hel.nu
Postgiro: 26 36 92-6

Svenska Vegetariska Föreningen
Sågargatan 4, bv, 116 36 Stockholm
Tel: 08-702 11 16, fax: 08-702 11 17
www.vegetarian.se
svf@vegetarian.se
Postgiro: 1702-0

Så fungerar bioresonans

Lars Nemeth i Malmö jobbar med mikroströmmar som kan bota
svåra allergier.

Egentligen handlar allt i våra kroppar om frekvenser och vibrationer. Kroppen är ett självreglerande system som samordnas av hjärnan. Hjärnan bearbetar 30–40 miljoner medvetna informationsenheter per sekund. Vårt medvetande är
bara en miljontedel av vår kapacitet. Med bioresonans tar
man över och kan påverka det flöde som sker av så kallade
omedvetna frekvenser. Ett annat sätt att behandla sig själv är
genom exempelvis meditation eller Qi gong.
– Men bioresonansterapin är mer kirurgisk i sin karaktär
och kan gå direkt på störkällor i vårt system, säger Lars Nemeth.
Bioresonansterapin är ett sätt att påverka kroppen med frekvenser.
– Det som händer här är att allt vi gör bygger på en insikt
om att kroppen styrs av ett elektromagnetiskt fält fyllt av olika frekvenser. Alla celler har en elektrisk orientering. Bicomsystemet fungerar så att den skickar in en spegelvänd
frekvens och så att säga suddar ut den frekvens som ligger i
bakgrunden och stör kroppen. Bioresonansen lutar sig också mot akupunkturens förklaringsmodell och det är just via
akupunkturpunkter som mätningarna görs. Problemet är att
vi jobbar med mikroströmmar och det är inte helt enkelt att
visa dessa i aktion, säger Lars Nemeth. Han ser sig själv som
ett komplement till den vanliga sjukvården – inte ett alternativ.

