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Ještě účinnější
Lepší snášenlivost
Větší úspora času
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Postupem času se medicína dostává do stále jemnějších oblastí. Medi-
cína ranného středověku spočívala převážně v mlhavých představách 
a domněnkách starověku. Postupně byl prozkoumán vnitřek lidského 
těla, jeho orgány, jejich stavba a funkce, krevní oběh, součásti krve, 
buňky, ale také bakterie, viry atd.

DNA je vláknitá makromolekula, uložená 
u člověka v chromozómech v jádře většiny 
buněk (molekula je částečka, která se skládá 
z nejméně dvou spojitých atomů). Nyní se medicína ubírá dál, proniká do stále jemněj-
ších oblastí a dostáváme se k nejmenším chemicky nedělitelným elementům hmoty: ato-
mům. 

Zřeknutí se omezení na substanční, chemickou 
rovinu a zahrnutí kvantové fyziky do medicíny je 

jediný logický a důsledný způsob. Kvantová fyzika se zabývá vlastnostmi 
subatomárních částic (elementární částice). A zde se dostaneme k jed-
nomu z nejdůležitějších poznatků kvantové fyziky: 

Existuje dvojitý aspekt hmoty - jednou jako částice a jednou jako 
záření (Nobelova cena za fyziku 1929, Louis Victor Prince de Broglie).

To znamená, že ke každé částici hmoty patří také elektromagnetické 
pole, tedy také ke každé buňce, ke každému orgánu, každému pů-

vodci atd. „Stavebními prvky“ elektro-
magnetického záření jsou fotony. Fo-
tony jsou částice světla (světelná kvan-
ta), která se pohybují rychlostí světla.

V současné době by se dalo říci, že 
atom je konečná stanice výzkumu 

medicíny a jejích možností. Přesto to není možné, i v molekulární biologii jsme daleko 
vzdáleni od skutečných řešení - především v oblasti chronických onemocnění. 

Další bádání nás nyní vede do vysoce 
zajímavé a napínavé oblasti, která má 
rozhodující vliv na živé organismy: do 

oblasti biofotonů. V minulých 20 letech se v této oblasti intenzivně bádalo na 
mezinárodní úrovni ve spolupráci s německým biofyzikem profesorem Albertem 
Popem. Tak mohlo být dokázáno, že buňky fotony vyzařují a známí biofyzikové 
vycházejí z toho, že buňky komunikují přes „světelné blesky“. Tímto způsobem 
probíhá výměna informací, a sice rychlostí světla. 

Takto nějak vypadají nejmenší známé 
elementy hmoty - kvarky, ze kterých jsou 
složeny protony a elektrony. 
Zde můžeme vidět energetickou pod-
statu hmoty.

Medicína budoucnosti bude jiná

Od pouštění žilou ke genové technologii

DNA jako nosič informací

Kvantová fyzika

Atom – konečná stanice lékařského výzkumu?

Buněčná komunikace - biofotony



Biofyzikální úroveň je biochemické nadřazená. Řídí ji a určuje 
strukturu hmoty, ale i strukturu orgánů.

Nositel Nobelovy ceny Carlo Rubia (Nobelova cena v .r 1984), 
generální ředitel centra pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, to 
formuluje velice názorně: „Sledujeme obyčejně jen hmotu, proto-
že ji můžeme vidět a dotknout se jí. Daleko důležitější jsou kvan-
ta vzájemného působení, která drží hmotu pohromadě a ovliv-
ňují její strukturu.“ Toto dokládá také kvantová elektrodynamika, 
která kromě jiného také zahrnuje procesy vysokoenergetické fyzi-
ky, jako vytváření částic prostřednictvím elektromagnetického pole 
(Nobelova cena za fyziku v r. 1965, R. P. Freynmann, J. Schwin-
ger, S. Tomonaga).

Kvanta střídavého působení, na které se odvolává profesor Carlo 
Rubia, otevírají úplně nový svět pro porozumění řídícímu mecha-
nismu v živém organismu. 

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii doká-
že běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronic-
kých onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mno-
zí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy ob-
last, ve které je potřeba řešení více než naléhavá. 

Biorezonanční metoda Bicom je speciální dia-
gnostický a terapeutický postup, se kterým se me-
dicína dala novou, směr udávající cestou. Díky 
přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjiš-
těny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny one-
mocnění.

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé 
transportní a komunikační prostředky, nepřehléd-
nutelný počet chemických substancí a velké množ-
ství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím víc tyto možnosti využíváme, tím víc za ně pla-
tíme značnou cenu. 

Proč biorezonance?

Ve výzkumu biofotonů existují poznatky, že DNA funguje jako vysílač a přijímač

Pozadí chronických onemocnění
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Amalgam4

Plísně4

Viry4

Elektrosmog4

Alergeny4

Stres4

Konzervanty4

Prach4

Formaldehyd4

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemic-
ké přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohro-
žující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet che-
mických substancí, používání medikamentů v chovu zví-
řat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přete-
če. To se projevuje v různých formách. Od  nejasných 
poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným 
tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je 
většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stej-
nými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto ob-
tíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto 
individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni 
(laboratorní parametry) často možné.

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zo-
tavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být 
znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo je jich příliš velké 
množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož 
i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány. 

Biorezonanční metoda Bicom se používá v západní Evropě již 
více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. 
Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody 
přírodního léčitelství do oblasti tzv. „alternativní medicíny“.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují 
prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v bio-
fyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory „škol-
ní medicíny“. Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální čás-
tice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota 
je vlastně energie a každá substance - tedy i každá buňka, kaž-
dá část těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - má 
elektromagnetické vyzařování. 

Pozadí chronických onemocnění

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

Jak biorezonance funguje?



Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, 
abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulo-
vat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná ko-

munikace a tím i výměna 
informací mezi buňkami. 
Výzkum biofotonů vychá-
zí z toho, že buňky pro-
střednictvím „světelných 
blesků“ spolu komunikují 
(vyzařování fotonů) - vy-
měňují si informace přes 

určité frekvence. Zatěžující vlivy nebo substance mo-
hou zabraňovat komunikaci mezi buňkami. Ve zdra-

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také 
ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejpr-
ve prostřednictvím více či méně jasných poruch exis-
tenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, 
chronické únavy a později také organickými změnami 

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium 
buněk. Slouží také jako „zvláštní skládka odpadu“ pro zatěžující 

látky, pokud jsou vylučují-
cí orgány jako např. játra, 
žlučník, ledviny, střevo atd. 
přetíženy. Protože voda je 
kromě toho optimální re-
gistr informací, ukládají se 
zde také informace zatě-
žujících substancí. Tato ob-
last není pro laboratorní 

Každá substance má podle své vlastnosti určitou ty-
pickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela indi-
viduální charakteristikou. Ta se označuje také jako 
frekvenční vzorek. 

Buňky spolu komunikují

Narušení buněčné komunikace

Individuální a precizní zjištění zátěže pomocí biorezonance

vém těle funguje tato výměna informací bez pře-
kážky. Tak může každá buňka popř. každá část 
těla splnit svůj úkol.

Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, 
bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou za-
braňovat komunikaci mezi buňkami. 

a tomu odpovídajícími symptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde - čas-
to také podmíněno dědičností - již nějaká slabi-
na existuje.

metody lehce přístupná.

Na biofyzikální úrovni mohou být tako-
vé zátěže většinou rychle a bezbolest-
ně testovány. Přístroj Bicom zde nabí-
zí cennou pomoc. Tak lze v mnoha pří-
padech zjistit, jaké zátěže mohou vést 
u pacientů k zdravotním poruchám 
(např. bakterie, viry, elektrický smog, 
materiály používané v zubní medicíně, 
alergeny atd.) 

Jak biorezonance funguje?



BICOM optima obsahuje celé know how z více než 30 let zkušeností s biorezonanční metodou. 
Více než 1.000 připravených uložených terapeutických programů a více než 220 osvědčených 
kombinací programů pro nejrůznější obory pomáhají jednoduše začít s biorezonanční terapií.
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Vlastní tělesná regulace může 
být prostřednictvím biorezonanč-
ní terapie BICOM podporována 
a urychlována

Komunikace mezi buňkami může 
opět neomezeně probíhat. Zátě-
žové látky mohou tak být uvolně-
ny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí 
přístroje BICOM se organismus 
dostává zpět do rovnováhy a je 
schopen poradit si se zátěžovými 
látkami.

U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem Bicom s odpovídajícími frekvenčními vzorky

Jak funguje metoda Bicom?

Bezkonkurenční inovace



Biorezonanční metoda je založena na předpokladu, 

že fyziologické procesy v těle jsou kontrolovány a re-

gulovány nejen chemickými procesy, ale do znač-

né míry také elektromagnetickými impulsy substancí 

a systémů. Navíc předpokládá, že orgány, orgánové 

oblasti a orgánové systémy ve zdravém těle vykazují 

charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah do 

těchto frekvenčních vzorců může vést k významnému 

narušení v těle a nakonec k nemocem.

Burrův výzkum na Yale University ve třicátých letech 

ukázal, že zdravé orgány a orgánové soustavy vyza-

řují elektromagnetické vlny s charakteristickou frek-

vencí a charakteristickým frekvenčním vzorkem. Na-

víc nedávné výsledky testů z jiných mezinárodních 

renomovaných výzkumných center, jako je skupina 

profesora H. Hämäläinena na Vysokém učení tech-

nickém v Helsinkách, prokázala existenci endogen-

ních bioelektrických oscillací. *

Prof. PA Anninos Democritus (University of Thrace 

v Alexandroupolis, Řecko) prokázal v sérii opodstat-

něných výzkumných studií souvislost mezi patologic-

kými procesy a změnami ve frekvenčních vzorech. **

Více než 25 let zkušeností s biorezonancí

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má insti-

tut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o pří-

padech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěš-

né nasazení biorezonanční terapie, ale také početné 

studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Praktické studie a výzkumné práce

Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediná 

organizace, která může v oblasti biorezonanční tera-

pie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu. 

Na dalších stránkách Vám předkládáme malý výběr 

z předložených studií.

Základní výzkum

* H. S. Burr, F. S. C. Northrop: The Electro-Dynamic 

Theory of Life, The  uaterly Review of Biology, Vol 10, 

No. 3 (Sept. 1935), pp. 322-333;

** P. A. Anninos et al.: Nonlinear Analysis of Brain 

Activity in Magnetic Influenced Parkinson Patients, J. 

of Maternal-Fetal Investigation, Springer Verlag New 

York (1998) and P. A. Anninos and N. Tsagas: Lo-

calization and cure of epileptic foci with the use of 

MEG measurements, J. of Neuroscience, 1998, Vol 

46, pp. 235-242

Je biorezonance efektivní?



Vědecký výzkum byl proveden od března do září 2006 na celkem 626 pacientech za účasti 31 praktikantů na 

žádost společnosti REGUMED pod vedením Dr. Volkera Rahlfse a Dr. Andrease Rozehnala - IDV (Institut for 

Data Analysis & Study Planning)

Údaje byly zaznamenány v souladu s pokyny pro správnou klinickou praxi (ICH-GCP Guidelines, 1997).

(IDV Data analysis and study planning, Dr. Volker W. Rahlfs, C. Stat. (RRS),  

Certifikát “Biometry in Medicine“ (GMDS), head biometrician Dr. med. Andreas Rozehnal, specialista  

ve všeobecném lékařství, vedoucí klinického výzkumu, Wessobrunnerstraße 6, D-82131 Gauting)

Retrolektivní průběžná kohortní studie o účinnosti a toleranci léčby Bicom zkoumající 13 indikací.

Kombinované výsledky analý-
zy všech zkoumaných indikací:

V kombinované analýze všech 13 indikací byla zkou-

maná účinnost terapie Bicom  vyhodnocena jako 

„velmi dobrá“ v 53,8% případů, jako „dobrá“ u 

26,9% případů. Ve 20 případech (3,7%) byla účin-

nost posouzena jako „nevyhovující“. V 21 případech 

(3,9%) nebyla zjištěna žádná účinnost.

Toto celkem pozitivní hodnocení se vztahuje souhrn-

ně na všechny zkoumané údaje bez ohledu na mož-

nou nižší účinnost v rámci dané indikace.

Jiná onemocnění nebyla brána v úvahu. Všichni lé-

čení pacienti v době provádění studie byli průběžně 

dokumentováni. Jedinou výjimkou byly případy, které 

nebyly vhodné pro vědeckou dokumentaci. Tyto výji-

mečné případy musely být zkoumány zvlášť.

závěr:

Tato studie popisuje léčbu Bicom jako účinnou a dob-

ře tolerovanou terapii pro celou řadu indikací.

11,8% 
uspokojivé

26,8% 
dobré

53,8% 
velmi dobré

3,7% slabé 3,9% žádné

Výzkum třinácti medicínských indikací

Efektivita léčby - výsledky výzkumu

Byly zkoumány následující indikace:

akutní a chronické infekce

respirační poruchy

kardiovaskulární 
onemocnění

revmatická a autoimunitní  
onemocnění

gastrointestinální poruchy

poškození jaterního  
parenchymu

n

n

n 

n

n

n

n

n

n 

n

n

n

n

onemocnění ledvin

poruchy kosterního a pohy-
bového aparátu

endokrinologické poruchy

zranění a jejich následky

bolest obecně

menstruační potíže

zubní problémy

Studie účinnosti biorezonanční metody
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Alergie hrají ústřední roli u mnoha 
chronických onemocnění. Aby bylo 
možné celkově porozumět a pocho-
pit alergie, lékař Dr. Gerhard Rum-
mel  v roce 1997 vyvinul vlastní hy-
potézu, založenou na jeho pozorová-
ních. Tato hypotéza je potvrzena jeho 
úspěchy v léčbě alergie. Zavedl ter-
mín „Skupiny alergických onemoc-
nění“. Tyto skupiny onemocnění jsou 
rozlišeny podle oblastí orgánů.

Teze o vlivu infekce

Důležitou zásadou hypotézy Dr. Rum-
mela je jeho práce týkající se vli-
vu infekce. Ta předpokládá, že aler-
gici mají vrozený sklon k alergickým 
reakcím. Avšak k tomu, aby začala 
alergie, obranný mechanismus těla 
musí být nadměrně vytížen. Důležitou 
roli hrají zejména virové nebo bakte-
riální infekce.

Skupiny alergických onemocnění podle Dr. Rummela

Alergie

Kožní orgány:
neurodermititida - lu-
pénka, akné, ekzémy, 
alopecie

Nervové orgány:
migréna, 

neuralgie, tinitus, 
bolesti zad 

Dýchací orgány:
astma, polinóza, chronická bronchitida, 

sinusitida, recidivující infekce

Zažívací orgány:
ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, gastritida, koli-

tida, dráždivý tračník, alergie na potraviny, celiakie

FORMY
ALERGIE

Typ infekce pravděpodobně určuje typ alergie. Příklad: člověk se sklo-
nem k alergii onemocní chřipkovým virem. V blízkosti jsou břízy v době 
květu. Nosní sliznice je vystavena těžké infekční zátěži, což vede k sen-
né rýmě způsobené břízou, neboť ta současně vyvolává silnou reakci.

Dr. Rummel vyvinul standardní způsob léčby pomocí přístroje Bicom, 
který je velmi jednoduchý na používání a umožňuje ihned začít s léčbou 
bez testování a bez vyhýbání se určitým alergenům.



Dr. med. Peter Schumacher, dětský lékař z Innsbrucku, byl velmi fascino-
ván výsledky získanými ve své praxi s přístrojem Bicom, kdy vedl studii 
200 případů závažné alergie a neurodermatitidy.

Tabulka ilustruje projev různých fo-
rem alergií u těchto 200 případů.

Níže vlevo uvedené alergeny byly 
testovány jako příčina těchto one-
mocnění. Za použití biorezonanční 
metody Bicom byly získány následu-
jící výsledky:

Výsledky léčby v % 

Šest měsíců po provedení a ukonče-
ní terapie

4,5% 
beze změny 
nebo recidiva

11% 
zlepšení

1,5% 
nemohlo být
hodnoceno

83% 
tolerance alergenů 
a bez příznaků

Alergie - praktická studie

Alergie - studie účinnosti biorezonanční metody

BICOM optima®

pšenice
kravské mléko

konzervanty
azobarvivo

kakao
cukr

rajčata
brambory
husí peří

roztoči
epitelová tkáň dobytka 

ovčí vlna
koňská epitelová tkáň

králíci
epitelová tkáň koček

andulky
morčata

nikl
polyester

včelí / vosí žihadlo
kousnutí muchničkou

droždí
gliadin

Počet případů:

Testované alergeny (200 případů)

astma
spastická bronchitida

chronický kašel
chronická rýma

podráždění sliznice
edém

kožní vyrážky
kontaktní ekzém
chronický ekzém

neurodermatitida
lupénka

zažívací potíže
celiakie
kolitida

hyperaktivita
hypertermie

alergie na bodnutí hmyzem

Lékařské diagnózy (200 případů)

Počet případů:

P. Schumacher: Biophysikalische Therapie der Allergien [Biophysical allergy therapy], Sonntag Verlag Stuttgart, 1994 

Terapie se nezdá být úspěšnou, 
nebo se po počátečním zlepše-
ní vracejí stejné příznaky alergie. 
Tato skupina se během léčebné 
fáze striktně nedržela abstinence.

V mezidobí zde nebyl žádný další 
kontakt s alergeny.

Alergen je tolerován dlouhodobě 
bez reakce.

Známky alergie mohou být ještě 
patrné. Nicméně byly postupně 
méně výrazné.



Po šesti měsících byly výsledky léčby  
klasifikovány takto:

1. Viditelný efekt (bez příznaků astmatu) 
2. Zlepšení 
3. Účinná (mírný pokles) 
4. Neúčinná

Úroveň průkaznosti: 3

Případový řízený nenáhodný pokus se dvěma skupinami:

213 pacientů léčených Bicomem, 87 pacientů léčených kortikoidy a antialergiky.  
Pokus proběhl u pacientů s astmatem.

Jednoskupinová studie s jasně definovanými kritérii pro účinnost. 
Klinická pozorování 79 případů léčby alergických kožních onemoc-
nění pomocí biorezonance

Studie byla poměrně velká, protože se jednalo o 79 pacientů. Jeho 
součástí byli pacienti s ekzémy, atopickou dermatitidou, kopřivkou, vy-
rážkou a lupénkou.

Účinnost byla hodnocena pomocí čtyřbodové stupnice. 

Roční soustavné období je nadprůměrně dlouhé a zvyšu-

je objektivitu výsledků v rámci medicínské studie založe-

né na důkazech.

Dr. Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: klinická pozorování 

79 případů léčby alergických kožních onemocnění pomo-

cí biorezonance, čínský časopis Praktické lékařství, 4. roč-

ník, 3. března 2005 (certifikovaný překlad)

Existují další studie v dané oblasti léčby alergie. Vyjímeč-

nost těchto studií je v tom, že byly provedeny v Číně ve 

státních nemocnicích s velkým počtem pacientů, a přes-

to nejsou zmíněny v databázi PubMed. Výsledky u evrop-

ských pacientů by se mohly mírně lišit.

Výsledek: Vyléčeno bylo 74,7% pacientů. 
Viditelný účinek byl pozorován u 89,9% 

sledovaných případů.

Úrovneň průkaznosti: 5

Test prováděn: Yang Jinzhi a Zhang Li, výzkumné centrum pro prevenci a léčbu astmatu v dětské nemocnici 
ve městě Jinan v provincii Shandong, Čína.  
Certifikovaný překlad: Maternal and Child Health Care of China, 2004, CN 22-1127/R

Léčba pomocí BICOM 2000 Léčba medikamenty

Ekzém, atopický ekzém, kopřivka a lupénka

Astma

Alergie - studie účinnosti biorezonanční metody



BICOM optima®

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření 

úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními 

signály (Bicom) při poruchách funkce jater

Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pa-

cienti měli chronická poškození jaterních buněk, 

které byly minimálně již rok známé a nebyly také 

medikamentózně léčitelné. 14 pacientů bylo 

přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kon-

trolní skupiny.

Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového 

seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní 

léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v 

pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda.

Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 

týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v 

kontrolní skupině.

Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech 

léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla 

zjištěna žádná normalizace aktivity GPT.

Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týd-

nech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hod-

noty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky 

nezměněny.

Úroveň průkaznosti: 1

Studie účinnosti biorezonanční metody

limit  
věrohodnosti

medián

standartní 
horní hodnota

Kontrolní skupina

počet týdnů počet týdnů

standartní hodnota standartní hodnota

Po léčbě BICOM

Kontrolní skupina

počet týdnů počet týdnů

standartní hodnota
standartní hodnota

Po léčbě BICOM

Hepatická dysfunkce



BICOM optima®

Jak pacienti přijímají biorezonanční metodu

Pacienti hledají alternativy

Zvýšené uvědomění zdraví

Stále méně pacientů je ochotno brát tabletku hned při 

potížích. Kdo chce opatrně a ve vlastní odpovědnosti 

zacházet se svým zdravím, ten hledá alternativy. 

Tak je to uvedeno na německém serveru DAKPresse 

(DAK-Gesundheit - sdružení německých pojišťoven).

Místo toho, aby se nechali pasivně léčit léky, chce stále 

více pacientů spolurozhodovat o svém osudu. Podle 

ankety Allensbach „Němci a jejich vztah k nemocem 

a zdraví“, z roku 2000, si 70 % dotazovaných stěžuje 

na to, že školská medicína se příliš málo zabývá 

přírodním léčitelstvím a alternativním léčením.

Švýcarská akademie lékařských věd SAMW zjistila 

již v roce 2001 v rámci projektu „Nová orientace 

v medicíně“, že se stále více lidí odvrací od přírodo-

Uvědomění si zdraví mezi obyvatelstvem v po-

sledních letech velmi stouplo. Ještě nikdy nebylo 

za zdraví a wellness utraceno tolik peněz. Mnoho 

pacientů se děsí chemicko-syntetických léčiv nebo 

chirurgického zásahu a hledají alternativní pomoc. 

Tato informace ovšem neznamená, že léky a ope-

race nejsou pro mnoho pacientů důležité, neboť 

často zachraňují život a jsou nutné. Chronicky 

nemocní pacienti se však stále častěji ptají, jaké 

následky má trvalá medikace a jestli přece jenom 

neexistují nějaké jiné způsoby léčení.

Anketa Allensbach v Německu z roku 2000 také dok-
ládá, že polovina dotazovaných je názoru, že lékaři 
často pátrají po důvodech nemoci jen povrchně a léčí 
pouze příznaky.

Jelikož se u biorezonanční terapie Bicom jedná o bio-
fyzikální metodu, spočívá způsob léčby na příčinné 
úrovni. Každý týden se jen v samotném ústavu Regumed 
hlásí 80 až 100 pacientů, kteří se dotazují na adresy 
terapeutů. V Německu je přibližně 4000 ordinací Bicom 
a většina ordinací má na týdny dopředu obsazeno. Toto 
platí již i v České a Sloveské republice, kde se metoda 
začala využívat teprve nedávno.

vědecky orientovaného lékařství a hledá pomoc 

u alternativní medicíny. Studie Emnid „O budouc-

nosti zdraví“ ukazuje, že 2/3 obyvatelstva považují 

nekonvenční léčebné metody často za lepší než školní 

lékařství, ačkoliv tyto metody nepovažují ve srovnání 

se školní medicínou za vědecky podložené. 

Zaměření na příčinu onemocnění

Příjemná a šetrná terapie

Pacient vnímá ošetření jako příjemné. Jsou 

přikládány elektrody a pacient může uvolněně 

sedět nebo ležet. Délka terapie činí běžně osm až 

30 minut. Počet ošetření se řídí podle závažnosti 

klinického stavu a délky onemocnění, a může činit 

dvě, ale i 20 ošetření.



Diagnostické a léčebné využití  

biorezonanční metody BICOM Celostní přístup

Terapie BICOM respektuje principy západ-

ní, ale také tradiční čínské medicíny. Tradiční 

medicína založená na zkušenostech vychází 

z celostního pohledu, kde celek není jen pro-

stým součtem jednotlivých prvků.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi 

a orgány, ale i rozumovými a emočními pro-

jevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způso-

bem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemo-

ci, které mohou  být rozprostřeny různě po 

těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního 

lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenu-

tí pacientovi závislost na lécích, které mohou 

škodit vedlejšími účinky a tím mohou u paci-

enta vyvolat jiné potíže.

Proto i správný BICOM terapeut na pacienta 

pohlíží jako na celého člověka a nejen kom-

plex buněk a biochemických procesů. Je tak 

schopen najít a následně odstranit fyzické 

i psychické nedostatky. 

Diagnostické možnosti:

• potravinové alergeny, testování alergic-
kých reakcí   na běžné potraviny

• všeobecné alergeny - pyly, prach, zvířecí 
chlupy (srst)

• nedostatek minerálů a vitamínů v těle

• napadení viry, bakteriemi, plísněmi a ji-
nými parazity

• psychická zátěž, zátěž toxiny a těžkými 
kovy

• zátěž geopatogenních zón

Terapeutické možnosti:

• eliminace alergických zátěží

• akutní a chronické záněty sliznice trávi-
cího systému, včetnětenkého a tlustého 
střeva

• revmatické potíže

• změny vnitřních orgánů

• migrény a veškeré druhy bolestí

• odstranění virů, bakterií, plísní a parazi-
tů z těla

• neurodermatitida

• autoimunitní poruchy

• hormonální nerovnováha

• nedostatečná imunita různého původu

• neinvazní odstraňování bradavic

• problémy akutní i chronické

• eliminace závislosti, včetně kouření a al-
koholismu

• potlačení chutě na sladké

Využití ve stomatologii:

• testování vhodnosti zubních materiálů

• doprovodné ošetření paradentózy, one-
mocnění čelisti, čelistního kloubu a potíží 
se svalstvem v oblasti čelistí

• předoperační a pooperační ošetření

• záněty dásní

• bolesti po vytržení a broušení zubů

• nesnášenlivost protetického materiálu

Přejeme Vám hodně úspěchů v léčbě 

pomocí terapie BICOM.

www.dobraenergie.cz


