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ALLERGIEEN EN OVERGEVOELIGHEDEN VANT]IT
EEN BIO-ENERGETISCH PERSPECTIEF.
ln de praktijk wordt men als huisarÍs
sÍeeds meer geconfronteerd met
patiénten die allergische reacties of
overgevoeligheid verÍonen op meerdere stoffen uit hun omgeving.
Klachten zoals hooikoorls, eczeem,

lichaanr dic direct op prikkels rcageert cn

r(rtttl vo()r ucrt lrspceil'ickc tulrclic.

Ontrcgelcl systeeut

sche b ronchitis, ged rag ssÍoornissen, gei'rriteerde slijmvliezen
ziet men in toenemende mate op het
spreekuur. Meestal is de therapie
symptomatisch, in ernstige gevallen
is het gebruik van corÍicosteroid
bevatte nde med i catie noodza kel íj k.
a stm ati

Nl lurrgrlLrrigc strcss op dit BBRS, vcrvalt dc
buÍïèrmogelijkheid; de regulerende capacitcitcn van hct BBRS glan langzaar.r.r verloren.

hct UBRS bcstaat voor een groot cleel uit
protcoglycrncn, suikerkristallcn. die door
hun lading energetisclie inforrnatie kunnen
uitzenden. Via prikkeloverdracht blijft het
lichaam als geheel geïnforn-reerd. Een
gezond lichaarr zal met zijn omgeving in

vcrvuild rnilicu, ons Iichaant steeds meer

lan- cn lÍvocr

ccn gocde gczonde rcsonantie zijn. Zolanrr
hct liclurnrn o\cr \'()l(loeltde conrpens{rtie

ruogclijkhcdcn bcschikt, zr-rllcrr disharn-ronischc trillingcn r-ritgecloofï of eecompensecrd worclen. Pas wanneer het lichaarl
hicrtoc zijn capacitciten verliest zulien

l)r rrtcnsclijke biochenrir komt door dc industriaile yrrvuiling stccds nreer ondcr druk tc staan

vocdingsstolïtn en
ltlbr-aakproduktcll cn votntt zo ccn vcrtrinrlins tusscn ccntrarl cn pcril-ccr. llct UIIRS
varr

zorgt crvoor dat het lichaant als ccn cenheid
op prikkcls rcagcct'[. hct vcrbindt lllc orgaansystcnlcn. l lct zorgt ouk voor cen bullcr bij
hct blootstaan van hct lichaanr aan allcrlei
inr.vcrl<inscn vtrn buitcrr aÍ. flct zorÍrt voor de
lspcciÍiclic llwccr, lrcl gccli lccdbacli aan tlc
rcgrrllrlic cenlrit ovcr rlc lichitirrrrstcrlpcraluur,
hct zrrur-blsc cvcnwicht clc. ctc..
lli.j llrngdurigc strcss ol) tlil lcgclsystccrn,
raakt lrct systccnt uitgcpLrt. Dczc strcssprikkcls liLrrrrrcn rlool allcrlci vclsclrillentlc oor-

zlkcn orltstaan. Sclyc(2 ) gal'al irr rlc .jarcn (r0
lan clll lrcl rrict uitnutakl, wcllic prikkcl aan
Irct licluurrrr ucgcvcn wortll. l)sychisch, chcrrrisch. elcctrontilgnctisoh, posit ic Í' ol' ncgatiel, in lrct bcgirr is dc rcactic op icdclc ;rrikkcl llctzcllilc, pas nadcrhand rcagccrt hct
iie haam speciÍ'ick en kornt de specil'ieke
at\vccr oÍ'aunpassing o1-r glng. llct IlllRS is
nrcl nilnllj rlc ol.tlrl'trslrticstrucluut in r,D5
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Í{cgc lsystcenr
t-lct UUttS karr ook in dezc twc-elcdigheid
als ecn cnergetisclr rcgelsysteem gezien
worden. De samenstclling van het BBRS is
dusdanig dat een snelle prikkeloverdracht
karr plaatsvinclen. De vlocistol structLrur van

c l()cnllllrc vlrrr plrtiuirrlcrr nlct ov(jt'gcvoe Iighcdcn lijkt vcroorzaal<t te wordcn doorclat, vanuit cen zowel cltenrisclr -, psychisch- cn clcctlornasneïisch
orrrlcl tlrLrk konrt tc staitn. Dczc slrcss hcclt
nrcI niunc ccn uitwcrking op ons l]asis []io
Itcgulirtic Systccnr (lllllts), tlat scvorrnd
woldl ckxrr hut losnrazigc [riurlrvecliscl. [)c
Iluctie varr lrct Utll{S is in de regulicrc
gcnccsliLrnric valk no{ orrtrcke ntl cn tllltrdoor
nriskcrrd. t)it Illll{S bcstalt uit ccn nctwerk.
u'lil ri rr ir I lc bloctl vlttcrr. vcgctlrt icvc zcrr rrr.vbarre n e n tlt, lytrrÍc cirrrligcrr. ltcl vorrnt :rls lrcl
\villc ol)s n)tclnc nlilicu. tJit ontlclzoek tloor
pr-ol. l'isclringcr' ( I ). histoloog, rs aunge toond
clat door cle nilzetr vln clit nctwcrk continu
ccrr vlocislol'stroontt. [)czc zorgt voor dc

heeft en daarnaast een energetische vorm.
nl. ecn trilling van ecn bepaalde
-eolflengte.
['-crr orgrrn zal z,ich dan ook manilesteren
ruls cerr bLrntlcling van trillinÍren met verschillende golÍ'lengtes. Dit kan hanrronisch
zUn ofbij het onistaan van pathologie zal
clit disharntonischc trillirrgen bevattcn.

Het lichaam raakt verstoken van ecn regulcrcnd bullcrend systeem. De reacties op
prikkcls gaan steeds ongecoórdineerder en
irre ll'iciëntcl vcrlopcn; op dcn duur ontstailt
er pathologie.

IIct llasis Bio Regulatic Systecnt is een chcnrisclr, histologisch aantoorrblar Íènourcen.
wilanlirar tlool clc gl'ou-p vilu I)ischinger',
[]clgsurann c.u. vccl ondcrzock gcclaan is. De
werking kan ook vanuit een Íysisch, biocncrgetisch uitgangspunt bekcken wordcn.
Vooral vanuit dc bioresonantie therapie is
Iticr ondcr-zock narr gctJaan(3).
Vruuit ecn bio-cnclgr:tischc visic is hct
lichaanr ccn gcvalieeld conrplex van trillingsliccluentics, clic alleen door geavanceelde
apparatuur ziclrtbaar gemaakt kunnen wordct.l.

Uitgaande van deze tweeledigheid kan men
stcllcn cllt icdel dccltje cetr ntatsriële vonn

.

kllulrtcn ontsttitn. In plarts \fln rcsonri)tie
tlccclt tlisrcsonantic op. C)ok cxogcne l'actolcrr dic o1-r ons Iiclrattrt inwcr.l<crr. I<unncrr
als cnclgctischc inlbrnratie gezicn worcien.
Ëen virus heeft naast een ntateriële vorrr
ook een trillingsaspekt. Een trilling besraat
r-ril ccn golflcngte, lrequentie en amplitude.
AÍhankelrjk van de resonantie van een virale trillingsimpuls met de lichaamsstructuren
zal ccn lichanrelijke reactic optreden. Bij
ecn inÍèctie raakt het lichaam r-rit balans en
zal door ccn alweerreaktie zo snel nogelijk
trachten de ziektc verwckker uit te schakelen. Met andere woorden de trillingfrequentie van de ziekteverwekker trachten uit te
ciclvcn ol tc corlpcrrscrcn.llct licliaam zal
trachtcn oprricuw in cen gczonde trilling te
ra

ken.
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dit licht kan nren ook het ontstaan en de
n'. r'a tr vocd se n o ela n e k besc lr ou I i
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Naast hct bio-chcntische elfect van de voeding, heelt vocding ook een bio-energetische invloed op ons liclraam. We kunnen
het trillingsaspect van de voeding bij ons
onclcrzoek betrekken. Voeding kan dan een
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tlrrstllrrrrg 1r'illirtgslsl.rcct ltcbbctt r.vltitrop otrs
lichuarn nict gocd rcagcclt. I-let lichaanr kan
rrr eerr llrtlrologisclrc rcsorLrutic gcl.ukcu. Dczc
rlisrcsorlrrttic I'an bi.j lattgcr voorttlutct.t, cloor
biochcrrischc r,crlntlcrirrgcn, bcpulldc Iicharrrcli.jl.c lillrclrlert veroolzllictt. Mcl ttittnc rlltar'
ulnr lrct licllurnr rloor lrttlcrc oot'zlrkcn ltl
orerbellist is serrecsl err tllurltlool hct lcgrrllltic

BIORESONANTIE
Wat is bioresonantie?
Bioresonantie ziet materie niet alleen bestaan urt chemisch aantoonbare structilren. maar
betrekt hierin ook het energetische aspect. E,nergie en nrtterie: cen (luanturÍlsplong. Beide
bcstaan tegelijkertij{ het is aÍhankelijk van de onderzoeker rvat hij waar wil nemen. De
additicvc gcnecswijzcn bctrekken in hun cliagnostick cn hun therapic deze tweelcdigheid
van de materie. Naast het gebruik van diagnostieken die de chernisch fysieke structuur
van hct rucusr:Iijk lichaaur onclcrzoeken, clocn bio-energctisclt dcnkende artsen ook
onderzoek naar de bio-energetische rcgulatiepatronen,\'ia rvelke het lichaam bestur-rrd

vcrnrogcn lclnrintlcrtl is.

I)c liclrlrncli.jl'c synrl)l()nrcn rlic optlcde n zi.jn
nrccstrl sli.jrrrr lrcsleuctics, cczccnr cn anclclc
hLritlrritslrrg. octlcertt. gcrlllrgsvct lnilcrirtgert.
lrrril,l<lirchlcn err vclrler ocrl grolc
riir crsitcit uun kIirchte n rvllrrbi.j gccrr inrrnrrLrn-

wordt.

!loLrLrllrre r clrrrrtle rirrgcrr rr'lrrrnce nrbaar- hocr crr lr' zijrr. I I iertlool zrjrt zc regtrlict rrict tliu!rtosliseerblurr crt tlrttrrloor ttteeslirl Irict
c

rli

e

ntl.

\/:rrrrrrl tlc lrtltlitrevc gcncr:s\vii:/cn hccli rrrcrr
rlcl rrrogcl i.j klrcricn tlczc vocrlscl inlolcrirntics
le rlilrlntisliselen cn r.crlolgerrs oorzitkcli.jl< tc
[re llrnrie le n.

\ rrstslul I ing itttrrlct urttic
lvlct cicctrrr-ucupurlctuur, k incsiologic, vcga-

nlctllo(lc. intcgra. biotcnsor crlz. cnr. l<an nten
tlc intolcllurtic voor voctlingsnricklclcn vaststcllcn. l)c IictlLrcrrticbuntl vun hct voctlingsrrrirlilcl zul hct cnergctiscltc trosturingssystccrn
urn hcl lir'hrrlrrrr irr zijn gclrccl orrlregclcrr oÍ'
crrlicle olglurns),stcnlcr] bcllrslcn. l)rt urt lrcll
irt rellrrtrlcltlc lysischc ilsl)cclen. tlic op hun
llcLrrI rlctl rkror lrpplrnrtLrLu gcntctcrt liurtrte rt
rlorrle n oÍ'\ ilr spicrlcstcn ri'llrr-rrccrnir:url zi.jn.
l)e tltcllrprc bcsluirl vclvolrcrts Lril lrct ltclstcllcrr vlrrr ltcl oolspnrnlicl i,j lic lutrrttorriscltc tri lIirrgsl.lrtloorr crr clluttlool ltclslcl vlrrt tlc licharrreli.jlie [lrllrrrs. l)it kan tlotrr lrcl rrittlovcn vtrn
rlu pir{hologischc irrlirlnrltic ol'clc vr:rstclking
van de sczondc rccds bcstaanclc trillingspatrollcll.

[]i.j dc biorcsonanlicthcrapic gcbruikt men
bcitlc lrspccterr. (iccontrolccrtlc ircuprrncturrr'
bjetlt hiel ook ce rr goctlc thcrapic. l\1cn karr dc
ilcUpurlcluurl)ulltcn nrct lascrtlrcr-apic bchantlclcn ol tlc pirliórrt irrstltrclcrr lre puirltlc puntcn
dlrgcli.jlis nrct acLlprcssur.tr tc bchantlclcn.
\,ror $,cllic llrerrrprc rncrr 00k kicst. bclritnclelirrge rr op rlcze * i.1zcn ue\,cl) zecr gtrttlc rcsulllrtcn hi.i dc bclrlrutlclirrg viln irllcrgicctl crl
intolellrnlies err lirttrtett. rllttgelrtnr ilc licttttis
cn tlc irrrertliri(cit vurt tlc bcltitrttlcl:titt. ccrr
blcrlc locplssing lte trbe tt. ltt cctt volge ttcl artilicl zirl ili tlczc thclupic[rt rct-clsl toclichtett,
ooli zrrl lriclin iie lclatic rtre t ric tanrlltce lkuttde
rlinr' \ {)rcn ge hlltcltl rtottlctt.
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