BICOM Resonantie Therapie
Het speltussen energie en materie

Inleiding
ln de laatste eeuw hebben vele
wete n sch a p pe I ij ke o n de rzoe ke n
plaatsgevonden die zich richtten op het gebied
van "energie en materie" (Popp, Rubbia,
Capra, Planck, etc.). De onderzoeksmethoden
en de technieken die hierbij vandaag de dag
worden gebruikt, zijn steeds verder ontwikkeld
met als gevolg dat het spe/ Íussen "energie en
materie" ons sÍeeds duidelijker wordt. Eén van
de gebieden waar de uitkomst van deze
wetenschappelijke onderzoeken zijn waarde
heeft bewezen, is de geneeskunde. BICOM
Resonantie Therapie maakt gebruik van het
spe/ fussen energie en materie.
We beginnen dit aftikel met een
gemeenschappelijk beeld als uitkomst van
ve rsch il le n d e wete n sch ap pel ij ke sfudles.

Energie, de sturing van ons systeem
Om ons te kunnen verplaatsen in de denkwijze
die binnen de Bicom Resonantie Therapie
wordt gehanteerd, is het goed om eerst te
kijken naar de opbouw van materie en de rol
die energie daarin speelt. Wanneer wij, door
ons steeds kleiner te maken, een denkbeeldige
reis maken vanaf een voor ons waarneembare
buitenkant van een willekeurige materie, dan
komen we als één van de eerste
verschijnselen de moleculen tegen. ln deze
moleculen is de scheikundige samenstelling
van de materie nog waarneembaar. Maken we
ons nog kleiner, dan zien we dat deze
moleculen zijn opgebouwd uit enkele atomen.
Elk atoom heeft een klein elektromagnetisch
veld dat wordt veroorzaakt door de positief
geladen atoomkern en de daaromheen
draaiende negatief geladen elektronen.
Afhankelijk van de zich hier voordoende
bewegingen (trillingen), krijgt iedere molecuul
haar eigen identiteit. Binnen de Bicom
Resonantie Therapie wordt dit het
'frequentiespectrum' genoemd. Het
frequentiespectrum is de som van frequentie
(aantal trillingen per seconde), de vorm c.q. het
karakter van de trilling en de amplitude
(intensiteit van de trilling).

Als we ons nog kleiner maken, en doorgaan tot
het niveau van de atoomkern, dan ontdekken
we dat deze weer is opgebouwd uit protonen
en neutronen die op hun beurt weer uit
kleinere deeltjes bestaan. Zouden we ons nog
verder verkleinen, dan vinden we onszelf in
een grote leegte met hier en daar een proton
of een neutron. Uiteindelijk blijft er niets meer
over dan een grote leegte. Deze leegte is
gevuld met een energie waarvan de trilling
onmeetbaar snel is. Om de verhouding tussen
deze ruimte en de uiteindelijk gemanifesteerde
materie aan te geven, zegt de
kwantummechanica dat materie voor 0,0001%
uit vaste stof bestaat en voor 99,9999% uit
ruimte. Deze met energie gevulde ruimte is
van grotere betekenis voor de uiteindelijke
manifestatie dan we tot nog toe konden
vermoeden.
ln deze ruimte vinden wij de oorsprong van
ons bestaan. De energie die we hier vinden
wordt'levensenergie' of 'universele energie'
genoemd. lnmiddels weten we dat deze
energie ons in leven houdt en dat deze vele
malen belangrijker is dan de energie die we uit
onze voeding in de vorm van eten en drinken
halen. Als wij bij het overlijden ons laatste
zuchtje adem uitblazen, dan komt dat niet
omdat onze voeding op is. Er is een andere
energie die ons lichaam vedaat, namelijk de
universele- of levensenergie. Deze universele
energie - de naam zegt het al - is overal
aanwezig en is de roerstof voor alle zich op
aarde (en daarbuiten) manifesterende
fenomenen. Deze energie is dus letterlijk
universeel. Wanneer deze energie in ons
lichaam onverstoord zijn werk kan doen, dan is
er sprake van balans.
Afhankelijk van de structurering van de
subatomaire deeltjes - welke wordt
aangestuurd door de universele- of
levensenergie - wordt de uiteindelijke vorm
van de manifestatie bepaald. Overigens is het
belangrijk om te weten dat de materie die
schijnbaar zeer stabiel is, in zijn energetische
oorsprong in feite zo instabiel is, dat kleine
invloeden van buitenaf al in staat zijn om een
verandering in de structuur teweeg te brengen.
De celcommunicatie, die zo belangrijk is voor
het zelfregulerend en zelfgenezend vermogen

van het lichaam, laat zich op deze wijze snel
verstoren door externe invloeden.
Ziekte en gezondheid
Uítgaande van het hiervoor beschreven model,
kunnen we zeggen dat de biologische en
chemische processen in ons líchaam worden
aangestuurd door een bio-energetisch
regelsysteem. ln dit regelsysteem vinden we
tevens het zelfregulerend of zelfgenezend
vermogen van het lichaam. Ziekte ontstaat,
wanneer het bio-energetisch regelsysteem niet
meer. in staat is de processen in het lichaam op
een dusdanige wijze te sturen, dat een
persoon gezond blijft.
De vraag die we ons nu zouden kunnen stellen
is: 'waardoor wordt het bio-energetisch
regelsysteem belemmerd in het besturen van
het lichaam'? Als antwoord hierop vinden we
het multi-causaliteitsbegrip. Het is een
opsomming van verschillende belastende
factoren zoals bacteriën, virussen, schimmels,
parasieten, elektromagnetische straling,
emotionele stress, zware metalen, toxinen,
allergieèn, entstoffen, etc. etc. Belangrijk is nu
dat deze belastende factoren niet allèen hun
biologische of chemische uitwerkingen op het
lichaam hebben, maar dat zij ook een
energetische invloed hebben. lmmers, ook al
deze factoren bestaan in hun oorsprong uit
energie en ook zij worden aangestuurd door
een energetisch regelsysteem.
Het zijn deze energetische processen die in
het lichaam voor een disbalans zorgen. Er
treedt een verstoring op in de instabiele
energetische oorsprong van ons systeem.
Deze verstoring heeft ziekte tot gevolg.
Naast het werken met belastende pathogene
factoren, wordt bijdeze therapie tevens gebruik gemaakt van de informatie die in het
lichaam van de patiënt zelf aanwezíg is. Juist
hier ligt ergens de oorzaak van het frobleem
verscholen. Hiervan wordt binnen de Bicom
Resonantie Therapie effectief gebruik
gemaakt. Het gebruik maken van de informatie
van de patiënt zelf wordt het werken met
'patiënt eigen frequentiepatronen' genoemd.

Resonantie
Om erachter te komen welke energetische
processen een verstorende werking op ons
systeem hebben, wordt binnen de Bicom
Resonantie Therapíe gebruik gemaakt van
uiterst geavanceerde apparatuur. Met deze
apparatuur wordt getest volgens het
resonantieprincipe. Resonantie treedt op
wanneer het frequentiepatroon van de zender
(in dit geval de apparatuur) en de ontvanger

(het lichaam, specifieker: een orgaan_ of
orgaansysteem) gelijk is. De zender en de
ontvanger trillen dan volgens exact hetzelfde
patroon. Steldat een lichaam belast is met
aspergillus, dan zal, wanneerwij met de
apparatuur het lichaam energetisch met het
frequentiespectrum van aspergillus prikkelen,
het resonantiefenomeen optreden. Nu weten
we dat de aspergillus aanwezig is en tevens
kunnen we erachter komen waar het zit. Het
stellen van een complete diagnose op deze
wijze neemt circa 1 uur in beslag. Er ontstaat
een uiterst volledig beeld van belastíngen die
een verstorende werking hebben op het
zelfregulerende vermogen van het lichaam.
Tevens wordt nu duidelijk welke organen of
orgaansystemen het zwaarst belast zrjn, en
wlar !9 prioriteit tigt voor de behandeiing die
volgt. Vooral dit laatste is belangrijk, omdat het
orgaan dat de meest heftige symptomen
vertoont niet altijd het orgaan is waar de
daadwerkelijke oorzaak van het probleem ligt.
Het ontkoppelen van moleculen in
clusterstructuren
Wat gebeurt er nu in een lichaam wanneer een
patiènt wordt behandeld met Bicom
Resonantie Therapie? Een antwoord hierop is
ín een beknopt artikel als dit bijna niet volledig
te geven. Toch zullen wij trachten een
antwoord te geven.
Van watermoleculen weten we inmiddels dat
deze zich verbinden tot groepen, de
zogenaamde waterclusters. Hierdoor verkrijgt
het water haar enorme opslagcapaciteit. Hói is
in deze clusterstructuren waar de
pathologische informatie zich opslaat. Vanuit
deze positie heeft de pathologísche informatie
haar storend effect op het systeem. Dit kan
gezien worden als het continu afgeven van een
energetische impuls of signalen die hun
verstorende werking hebben op de
fysiologische processen in het lichaam.
Wanneer we in staat zouden zijn om de
pathologische informatie uit de clusters ,los te
weken', dan zouden zij - als vervolgens het
lichaam de getegenheid krijgt ze daádwerketijk
uit het systeem te verwijderen hun storende
invloed verliezen.
Bij Bicom Resonantie Therapie wordt dit
gedaan door middel van het aanbieden van
een 'geïnverteerd'signaal. Dit is een
spiegelbeeldÍge kopie van het
frequentíespectrum van de pathologische
informatie. Wanneer een dergelijk -

therapÍesignaalwordt aangeboden, dan zal het
in resonantie gaan met de in het lichaam
aanwezig zijnde pathologische informatie. Dit

leidt tot een ontkoppeling van deze informatie
uit de clusterstructuren, zeker wanneer de
amplitude (intensiteit van het signaal) wordt
verhoogd. Nu verliest de storende informatie
haar configuratie en intensiteit. De
mogelíjkheid bestaat dat een aantal
behandelingen nodig is om alle pathologische
informatie van een bepaalde belastende stof
volledig uit het lichaam te venrvijderen.

lndividueel behandelplan
Op basis van de diagnose wordt een
behandelplan opgesteld. Overigens wordt
zowel voor de diagnose als voor het
behandelen dezelfde apparatuur gebruikt.
Omdat bij geen enkel persoon het totale beeld
van belastende factoren gelijk is, en evenmin
de wijze waarop het lichaam daarop reageert,
bestaat het behandelplan enkel en alleen uit
individueel gerichte stappen. Er wordt bepaald
op welk orgaan of orgaansysteem de eerste
focus van de behandeling gericht ís. Er wordt
bepaald welke belasting als eerste wordt
geëlimineerd. Er wordt gekeken welke
lichaamseigen of patiênteigen informatie
gebruikt kan worden binnen het behandelplan.
ln de praktijk blijkt veetal dat niet elke belasting
dient te worden aangepakt. Veelal is het
lichaam zelf in staat om deze te elimineren
wanneer de belangrijkste belastingen door
middel van een therapeutisch signaal zijn
behandeld- Het zelfregulerend vermogen van
het lichaam kan dan immers zijn werk weer
doen.
De kracht van deze vorm van therapie is
echter niet alleen te vinden in dit individuele
behandelkarakter. Een belangrijk gegeven
waarvan gebruik wordt gemaakt, is de
wetenschap dat energie continu in beweging
is. Zo geldt dat ook voor het lichaam. Het
lichaam, met alle processen die zich
daarbinnen en daarbuiten afspelen, of het nu
gaat om harmonische of disharmonische
processen, is continu in beweging. Dat
betekent dat elke interventie of therapeutische
prikkel, op een bepaald moment gegeven,
enkele momenten daarna alweer achterhaald
is. Zeker wanneer deze interventie of
therapeutische prikkel een sterk effect heeft op
het systeem. Met de apparatuur die bij Bicom
Resonantie Therapie wordt gebruikt, is het
mogelijk om de therapeutische interventie
continu af te stemmen op de situatie van dat
moment. Dit wordt het 'cybernetisch
regelcircuit' genoemd. Elke verandering in het
lichaam wordt door de apparatuur
geregistreerd, waarna het therapeutisch
signaal direct wordt aangepast aan de

toestand van dat moment. Dit is een traploos
en constant proces.
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