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Zakaj je bioresonančna metoda tako pri-
ljubljena pri pacientih?
Gre za povsem naravno obliko zdravljenja 
brez bolečin in stranskih učinkov, primerna 
je za vso populacijo, uporabljamo jo pri aku-
tnih in kroničnih stanjih, diagnostika je hitra 
in zanesljiva in kar je najbolj pomembno, po 
končanem zdravljenju so rezultati v povpre-
čju izredno visoki. Nič čudnega, da imamo v 
svojem krogu tudi zdravnike, ki se v zadnjem 
času odločajo za to vrsto dejavnosti.

Pri zdravljenju uporabljate frekvenčna 
nihanja; nam lahko čim bolj preprosto obra-
zložite, kaj to pomeni, kako deluje ta 
metoda?
Osnove bioresonančne metode temeljijo na 
spoznanjih biofizike, na preizkušeni tehno-
logiji, ki uspešno odkriva skrite vzroke bole-
zenskih procesov. S pomočjo naprave namreč 
zajamemo tipične frekvenčne vzorce 
(valovno dolžino) snovi, ki na organizem 

Bioresonanca je naravna metoda zdravlje-
nja različnih vrst obolenj, ki je na sloven-
skih tleh prisotna že kar nekaj let in jo danes 
zaradi dobrih rezultatov uporabljajo šte-
vilni bolniki, predvsem z alergijami in tudi 
drugimi obolenji. Objavljamo pogovor z 
bioresonančno terapevtko Meri Munih iz 
Novega mesta, ki pri svojem delu dosega 
odmevne rezultate tudi na ostalih podro-
čjih zdravljenja, poleg alergij, ki so zadnja 
leta čedalje pogostejši pojav.

Nove možnosti zdravljenja

Bioresonanca
deluje patološko, z elektrodami zberemo ta 
bolezenska nihanja iz obolelega tkiva, jih 
usmerimo v aparat, ki ta nihanja ojača, oslabi, 
zrcalno obrne, skratka obdela in vrne preko 
izhodnih elektrod terapevtski frekvenčni vzo-
rec, ki ga telo potrebuje. Na ta način se začne 
postopek izločanja obremenilnih substanc 
iz telesa in hkrati samozdravljenje, ki poteka 
različno dolgo. Na kratko, treba je najti vzroke 
za obolenje in jih sistematično odstranjevati 
na način, da ponovno vzpostavimo komuni-
kacijo med celicami. Poleg bioresonančne 
metode uporabljamo pri zdravljenju  tudi 
nekatere druge naravne metode z namenom, 
da hitreje dosežemo ravnovesje v telesu.

Kakor je slišati, igra pri postopku 
pomembno vlogo aparat, kolikšna je pri 
tem vloga terapevta?
Najpomembnejša. Aparat je dober samo 
toliko, kolikor je dober terapevt, ki ga upra-
vlja. Brez znanja, neprestanega usposablja-

nja in predvsem izkušenj si dela na tem 
področju ne znam predstavljati. Dober tera-
pevt mora imeti tudi instinkt, kako bo najhi-
treje našel vzrok in poznati način, kako bo 
vzroke najhitreje odstranil, če je to mogoče. 
Pogosto ima čas  pomembno vlogo, pred-
vsem pri bolečinah.

Kaj pa bolnik? Ali zanj v postopku zdra-
vljenja veljajo kakšne omejitve?
Že takoj pri prvem obisku poučimo bolnika 
o tem, da bo moral začasno opustiti uživanje 
hrane, ki po testu predstavlja alergensko sub-
stanco, da bo moral spiti najmanj 1,5 l nava-
dne vode dnevno zaradi razstrupljanja in da 
je omejen vnos kofeina in alkohola. Če ima 
bolnik npr. intoleranco na mleko in mlečne 
izdelke, so le-ti zanj prepovedani med zdra-
vljenjem, po končanem zdravljenju pa jih 
lahko ponovno uživa. Le na ta način lahko 
pričakujemo ustrezne rezultate. Če bolnik ni 
pripravljen sodelovati, ga ne sprejmemo. 
Sicer pa je treba vsakega bolnika strogo indi-
vidualno obravnavati, kajti pri eni bolezni ima 
lahko pet bolnikov povsem različne vzroke.

Kako hitro se bolniki v povprečju odzo-
vejo na terapije? Ali alergije pozdravite v 
krajšem času kot npr. ščitnico ali želodec?
Poglejte, zdravljenje je v bistvu pri vseh 
enako; gre za redukcijo molekularnih, pato-
loških frekvenčnih vzorcev (ki jih sevajo ško-
dljive snovi okolja, živa in neživa materija) z 
ločitvijo molekul v cluster strukturah. Cluster 
struktura vode namreč omogoča shranjeva-
nje informacij, podobno kot na magnetofonu. 
Mi v aparatu ne spreminjamo frekvenčnih 
vzorcev nihanj, temveč ustvarimo v karakte-
ristiki enak, toda po jakosti diferenciran tera-
pevtski vzorec, ki privede do ločitve vodiko-
vih cluster vezi. Seveda je mogoče, da se to 
izvede le delno in je potrebna cela vrsta tera-
pij, da bi odstranili molekularni motilni vzo-
rec. Sama terapija po sebi torej ne vzpostavi 
zdravja, temveč spodbudi regulacijo in pod-
pira organizem, da sam sebe spravi v red. To 
pa lahko traja, kar zavisi med drugim od šte-
vila in narave obremenitev ter od ravnanja 
pacienta pred in med terapijami. Bioreso-
nanca včasih predstavlja tek na dolge proge 
in je potrebno hkrati popolnoma spremeniti 
vzorec obnašanja.  Zato je odzivnost na tera-
pije individualno pogojena. 

Bolniki poznajo to metodo večinoma kot 
uspešno metodo zdravljenja alergij. Vi ste 
u s p e š n i  t u d i  n a  d r u g i h  p o d r o č j i h . 
Katerih?
Poglejte, alergija ne pomeni samo obolenja 
kože ali astme, kot razume večina; zaradi dol-
gotrajnega neprenašanja določene sub-
stance lahko nastane ulkus na želodčni slu-
znici, lahko so težave s črevesjem, lahko 
prihaja do nervoz, obolenj sklepov, hormon-
skih motenj, motenj koncentracije, gineko-
loških obolenj itd. Pravimo, da se alergija 
obrne navznoter. V vseh primerih je alergen 
vedno prisoten v okolju bolnika. Žal v vseh 
letih nismo uspeli vzpostaviti statistike glede 
rezultatov, ampak včasih imamo zelo hiter 
odziv bolnika celo v primeru, ko se zanj v pov-

prečju pričakuje daljše zdravljenje. Lahko je 
tudi obratno. Ne morem pozabiti nejeverneža 
izpred nekaj let, ki je prišel z močnimi bole-
činami v malih sklepih rok, nastrojen do kakr-
šnegakoli alternativnega zdravljenja. Obi-
čajno je pri artritisu potrebnih več terapij 
skozi daljšo dobo, rezultati pa se razlikujejo 
od bolnika do bolnika. No, pri omenjenem 
primeru so bolečine in otekline popolnoma 
izginile v štirih oz. petih terapijah in to samo 
po sanaciji candide albicans. Takrat smo rekli, 
da se čudeži tudi pri nas včasih dogajajo. Tako 
hitrega odziva pri tej vrsti obolenja od takrat 
do danes nismo več imeli. 

Ne vem, dobre in tudi relativno hitre rezul-
tate dosegamo tudi pri migrenskih glavobo-
lih, vrtoglavici, vratni hrbtenici, za akutno 
vnetje mehurja večinoma zadoščata ena do 
dve terapiji, seveda brez zdravil. Morda sem 
najbolj vesela pozitivnih rezultatov pri navi-
dezni neplodnosti, čeprav je zdravljenje v 
povprečju daljše. Potrebno energijo pa je 
potrebno tako ali drugače vložiti pri vsakem 
bolniku posebej.

Nekateri terapevti neradi vidijo, da se 
bolniki istočasno zdravijo pri zdravniku ozi-
roma kombinirajo šolsko in alternativno 
medicino. Ali po vašem mnenju kombina-
cija obeh metod ni kompatibilna?
Večkrat sem že ponovila, da nikoli ne pose-
gam v odločitve zdravnika, ki bolniku pred-
piše ustrezno medikamentno zdravljenje, do 
tega nimam nobene pravice. Pri nas vsak bol-
nik podpiše izjavo, da se ne bo obenem z našo 
metodo zdravljenja odpovedoval zdravstve-
nih storitev. Razumljivo je, da bi kakršnakoli 
navajanja pacienta v tej smeri lahko ogrozila 
njegovo življenje v težjih primerih obolenj. 
Zdravila lahko bolniku omeji samo zdravnik, 
ki jih je predpisal, in to takrat, ko oceni, da se 
je bolniku zdravstveno stanje bistveno popra-
vilo. Je pa res, da običajno pri uporabi moč-
nejših zdravil (antibiotikov, kontracepcije…) 
candide nikakor ne moremo sanirati, zato je 
potrebno počakati, da bolnik preneha jemati 
zdravila. Pri sočasni uporabi  kemoterapije je 
istočasno potrebno opraviti več bioresonanč-
nih terapij  za dvig imunskega sistema oz. dati 
potrebno podporo organom izločanja (jetra, 
ledvica).

V katerih primerih bioresonančna 
metoda ni uspešna?
Podobno kot pri homeopatiji tudi  bioreso-
nančna metoda ni učinkovita  pri nekaterih 
avtoimunskih obolenjih, ki so prisotna dalj 
časa in pri katerih so celice močno poškodo-
vane oz.odmrle. Nobena alternativna metoda 
na svetu ne more aktivirati odmrlih celic! Ome-
jeno deluje bioresonanca tudi v nekaterih pri-
merih prisotnosti živega srebra v tkivu. V tem 
primeru je potrebno po posebnem postopku 
najprej poskrbeti za razstrupitev tkiva in šele 
nato izvajati potrebne terapije. Praksa je poka-
zala, da je izvedba terapij pri zahtevnejših 
obolenjih (npr.atopični dermatitis) vezana na 
strogo upoštevanje karence tistih substanc, 
ki jih telo ne prenaša, če seveda želimo hitrejše 
in boljše rezultate. Ni mogoče namreč priča-
kovati dobrega rezultata, če bolnik kljub pre-
povedi uživa alergen v času terapije le-tega. 
Ko je terapevtski postopek zaključen, pa lahko 
bolnik ponovno uživa tisto hrano, ki mu je 
bila začasno prepovedana. Sicer pa je 
potrebno pacientu že pri prvem obisku pove-
dati, kje so meje in kaj lahko pričakuje.

Znano je, da vaše storitve pogosto upo-
rabljajo tudi zdravstveni delavci. Ali vam 
bolj zaupajo tudi zaradi tega, ker ste bili 
včasih tudi sami vodilna delavka v zdra-
vstvenem domu?
Moje pretekle delovne izkušnje nimajo 
nobene povezave z mojim sedanjim delom. 
Vsak se po svoji volji odloči za ustrezno 
metodo zdravljenja, običajno za tisto, ki pri-
naša pričakovane rezultate. Tudi  pri zlomu 
kosti poiščeš najprej klasično medicinsko 
pomoč, šele nato lahko bioresonančno učin-
kovito regeneriraš celice. Pri alergijah in 
nekaterih drugih področjih pa smo mi v 
prednosti. Ob prehodu na novo področje 
dela je bilo potrebno veliko samozaupanja, 
veliko  dela na področju izobraževanja in 
prepričanje, da bo uporaba bioresonance 
naletela na izredni odziv. Edini motivacijski 
faktor pri delu mora biti iskrena želja tera-
pevta, da pomaga bolniku, le na ta način bo 
uspeh pri zdravljenju zagotovljen. Danes 
sem zadovoljna z našimi rezultati in z uspo-
sobljenim timom, ki me lahko v vsakem tre-
nutku nadomesti.

Aparat, s pomočjo katerega se izvaja bioresonančna metoda.


