
»Nikoli si nisem mislil, da bi mi 
pri bolečinah v kolenu pomagalo 
še kaj drugega kot zdravila za bla-
žitev bolečin ali pa morda opera-
cija. Uporaba alternativnih metod 
mi je bila tuja, dokler nisem poiz-
kusil z bioresonančno metodo,« 
pravi Slavko Eržen, sedemdese-
tletnik, ki ima z navedeno metodo 
izredno dobre izkušnje.
»V začetku lanske-

ga februarja sem v 
kolenih, še posebej 
v desnem, začutil 
bolečine, ki so se 
počasi stopnjevale 
do te mere, da sem 
komaj hodil. Desno 
koleno je bilo ote-
klo in je bolelo ob 
vsakem premiku, 
nazadnje celo po-
noči. poizkusil sem 
z obkladki in kremo, 
vendar bistvenega 
izboljšanja ni bilo. Analgetik je še najbolj po-
magal, a kaj, ko je deloval le nekaj časa, potem 
pa so se bolečine spet ponovile. po nasvetu 
prijatelja, ki si je z bioresonanco skoraj povsem 
pozdravil putiko, sem se prijavil na diagnostiko 
in terapije. po osmi terapiji nisem imel več niti 
bolečin niti otekline in do danes se zaenkrat 
bolečine niso več ponovile. Bioresonančno po-
moč sem ponovno potreboval  v septembru, 
takrat zaradi bolečin v ledvici. Ko so mi odkrili 
vzroke, sem moral imeti ob terapijah strogo di-
eto, danes pa jem vse in bolečin nimam. Mo-
goče bodo moje izkušnje pomagale tistim, ki 
imajo podobne težave«, pravi Slavko.

Meri Munih, direktorica bioresonančne ambu-

lante IZVIR, ki enkrat na teden dela tudi v Ko-
čevju, pravi, da se pacienti s kroničnimi težava-
mi v povprečju dosti kasneje odzovejo na tera-
pije kot se je v tem primeru bolnik. Na splošno 
je odziv organizma zelo individualen. pogoj 
za uspešno sanacijo težav po bioresonančni 
metodi so poleg strokovnosti terapevta redno 
izvedene terapije v predpisanih časovnih inter-
valih in striktno upoštevanje navodil. Samo v 
tem primeru lahko pričakujemo rezultate, tudi 
pri obolenjih, ki jim z drugimi metodami nismo 
kos. potrebna je le vztrajnost in v času terapev-

tskega postopka 
nekoliko drugačen 
način življenja, kot 
smo ga sicer vajeni.

Sicer pacienti bi-
oresonanco dosti 
bolje poznajo kot 
izjemno učinkovi-
to, naravno meto-
do zdravljenja aler-
gij, bodisi da gre za 
težave s kožo, ast-
mo, senenim naho-
dom in podobno. 
Šele v zadnjih letih 

pa spoznavajo, da bioresonanca uspešno de-
luje tudi pri bolečinskih motnjah, vrtoglavici, 
hormonskih, urogenitalnih težavah, psihičnih 
motnjah, navidezni neplodnosti in tudi pri tež-
jih vrstah obolenj; skupni imenovalec za uspe-
šnost zdravljenja je odkrit vzrok za posamično 
vrsto obolenja, preizkušena tehnologija, ki jo 
obvlada izkušen terapevt in discipliniran bol-
nik, ki se med postopkom drži navodil terapev-
ta.

 Na diagnostiko se je potrebno naročiti po 
tel.031/247-044. Več o bioresonanci lahko 
preberete tudi  na www.izvirzdravja.com.
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