
Bojan Jozelj, Martjanci:

V letu 2009 sem hudo zbolel, uradna di-
agnoza je bila zastrašujoča: degenerirane 
celice na modih, bule na desni ledvici, pod 
pazduho, na levi nogi, vrtoglavica, glavo-
boli, šumenje v ušesih, krči, da o popolno-
ma porušeni krvni in urinski sliki ne govo-
rim. Sladkor, krvni tlak in PSA so nevarno 
naraščali, telo me je srbelo, postal sem 
zaprt in začele so se mi pojavljati rane. Po 
prvem občutku strahu in nemoči se mi je 
uspelo zbrati in začel sem iskati pomoč. 
Alternativna zdravnica mi je svetovala, naj 

se v Novem mestu naročim v bioresonančni ambulanti Izvir, kjer s kombi-
niranimi naravnimi metodami dosegajo dobre rezultate pri hujših oblikah 
obolenj. Že po prvem obisku sem vedel, da sem na pravem naslovu. Všeč 
mi je bilo, ker so mi vse predstavili realno, brez olepšav, naredili so terapev-
tski načrt, iz prehrane smo odstranili vse, kar mi je škodilo, še posebej razhu-
dnike, in dobil sem navodila, kako se spoprijeti z rakom. Moram priznati, da 
sem njihova navodila dosledno upošteval. Po končanih terapijah v Izviru so 
zdravniški izvidi normalni, bule so izginile, moje počutje je neverjetno dobro, 
po dolgem času bolniškega dopusta spet hodim v službo.

Začetek metode sega v sedemdeseta leta 
preteklega stoletja, ko je nemški zdravnik 
dr. Morell dobil zamisel, da bi za terapev-
tske namene lahko uporabil elektroma-
gnetna nihanja iz telesa pacienta ali iz 
različnih substanc. Zato so razvili napravo, 
s pomočjo katere je mogoče zajeti tipične 
frekvenčne vzorce (valovno dolžino) sno-
vi, ki na organizem deluje patološko, ter 
tako aktivirati komunikacijo celic. Vedeti 
moramo, da vse v naravi niha in da lahko 
žive celice oddajajo in sprejemajo različne 
vrste elektromagnetnih sevanj. Če nasta-
vite radio na natančno frekvenco, lahko iz 
številnih valovanj postaj izbere natančno 
tisti oddajnik, ki oddaja glasbo, kakršno 
ste izbrali. Deluje le takrat, ko so nihanja 
oddajnika in sprejemnika v resonanci. In 
resonanca nastane tudi, če celica sprejme 
natančno takšno elektromagnetno niha-
nje, kot ga potrebuje. Ta enkratni spekter 
frekvenc učinkuje kot fizikalna koda.

Z razvojem tehnike so ta spoznanja upo-
rabili v medicini. S pomočjo prevodnih 
elektrod iz telesa bolnika lahko vodimo 
patološka nihanja v napravo, ki jih je spo-
sobna spremeniti, oslabiti, okrepiti ali 
invertitati, odvisno od tega, kaj želimo 
doseči. Z izhodnimi elektrodami vrnemo 

telesu na določene točke terapevtski fre-
kvenčni vzorec, torej informacijo, ki jo telo 
potrebuje za postopek izločanja obreme-
nilnih substanc. 

»Gre torej za povsem naravno, preizkuše-
no obliko zdravljenja brez bolečin in ne-
želenih učinkov, primerno za vso popula-
cijo, za akutne in kronične primere,« pravi 
Meri Munih, ki v Novem mestu že osem 
let vodi bioresonančno ambulanto. 
»Največ bolnikov prihaja k nam z alergi-
jami, vse več jih je tudi s hujšimi obolenji. 
Začetek je pri vseh enak: ugotoviti je tre-
ba skrite vzroke, ki so pripeljali do bole-
zni. Zato bolnika povežemo z aparatom 
in tenzorskim resonančnim testiranjem 
preverimo morebitne energijske bloka-
de, energijsko stanje notranjih organov 
izločanja, hrbtenice, sklepov, limfnega 
obtoka, žlez z notranjim izločanjem, obre-
menitve tkiva glede na okoljske toksine, 
energijsko prisotnost bakterij, virusov, 
parazitov, plesni, različnih vrst alergenov 
in podobno. Diagnostika mora biti na-
tančna, tako da terapevt dobi celovito 
sliko, ne glede na to, da bolnik običajno 
pri prvem obisku omeni le svoj osrednji 
problem. Razlog za takšno obravnavo je, 
da pogosto ugotovimo vzročne poveza-
ve povsem na drugem koncu telesa, kot 
se kažejo simptomi. V nadaljevanju s so-
delovanjem pacienta naredimo terapev-

tski načrt, terapije pa običajno potekajo 
tedensko. Terapevt se mora instinktivno 
opredeliti le za terapije, ki bodo prinesle 
najhitrejši rezultat; pogosto ima čas po-
membno vlogo, predvsem pri bolečinah. 
Pri prvem obisku bolnika vedno poučimo 
o ravnanju doma, ta pa mora biti pripra-
vljen sodelovati in biti vztrajen, kajti sicer 
je terapevtski postopek brezpredmeten. 
Vsakogar je treba obravnavati strogo indi-
vidualno, kajti za isto bolezen je lahko več 
popolnoma različnih vzrokov. Zato glede 
na vrsto obolenja poleg bioresonance po-
gosto uporabljamo kombinacijo drugih 
kompatibilnih metod, ki hitreje pripomo-
rejo k stabilizaciji imunskega sistema.«

Ne glede na prizadevanja po čim krajšem 
postopku je bioresonanca v povprečju 
dolgoročna terapija. Nemogoče je števil-
ne vzroke, ki na telo delujejo več let, od-
praviti z eno terapijo. Odzivnost je lahko 
individualno pogojena, pri čemer starost 
ni pomembna. Včasih so izidi zdravljenja 
pri starostniku celo boljši in hitrejši kot pri 
otroku, zgodi se tudi, da je pri hujših di-
agnozah odziv hitrejši od pričakovanega 
in nasprotno. Končni rezultat je tudi od-
sev strokovnosti terapevta, kajti aparat je 
dober le toliko, kolikor je dober terapevt, 
ki ga upravlja. Bioresonančna metoda 
je zelo učinkovita pri zdravljenju alergij 
(koža, astma), migrenskih glavobolov, vr-
toglavice, neplodnosti, pri stabiliziranju 
prebavnih, hormonskih, ginekoloških, 
urinarnih težav, pri bolečinah sklepov in 

hrbtenice itd.

»Čeprav je bioresonančna metoda celovit 
biološki postopek, ki se je odlično obne-
sel pri številnih pacientih v svetu, pa ne 
deluje nujno v vsakem primeru in pri vseh 
boleznih. Pri obolenjih, ki so povzročila 
takšne poškodbe tkiva, da so celice od-
mrle oziroma da določen organ ne more 
več opravljati svoje funkcije, nobena al-
ternativna metoda zdravljenja ni uporab-
na. Etika terapevta zavezuje, da pri prvem 
obisku pacientu pove, kje so meje zdra-
vljenja in kaj lahko pričakuje,« poudarja 
Meri Munih.

Besedilo: Tanja Zupančič

O
gl

as
no

 s
po

ro
či

lo

Perko Majda, 
Trebnje:

Za bioresonanco 
v Novem mestu 
sem prvič slišala v 
letu 2007, ko mi je 
znanka povedala, 
da je z njihovo po-
močjo po letih ne-
plodnosti uspešno 
zanosila. Jaz sem 
imela druge teža-
ve, nenehno me je 
bolel želodec, izmenično so se pojavljala vnetja ledvic 
in mehurja, poleg tega sem imela tudi periodične gla-
vobole. Na diagnostičnem bioresonančnem pregledu 
so odkrili precej vzrokov, ki smo jih skozi tedensko 
določene terapije postopoma odstranjevali. Med tera-
pijami sem morala začasno spremeniti tudi prehrano, 
tudi zaradi kandide, ki je bila eden glavnih vzrokov za 
vnetne procese v telesu. Po končanih terapijah težav 
za zdaj nimam več.

BIORESONANCA – DRUGAČNA, CELOSTNA 
MEDICINA

Bioresonanca je v Sloveniji prisotna že dobro desetletje in jo številni bolniki poznajo predvsem kot učinkovito metodo 
zdravljenja alergij in astme; še vedno pa ne vedo, da z uporabo te metode lahko zdravimo številna druga obolenja, 
tudi takšna z degenerativnim značajem. Bioresonanca je drugačna medicina in bolnika obravnava celostno.

IZVIR Meri Munih, s. p.
Cvelbarjeva ul. 3
8000 Novo mesto

Tel.: 07/33-25-840, 031/247-044

Več o rezultatih zdravljenja:

www.izvirzdravja.com                                        
Izvir.munih@siol.net

Za dober rezultat sta najpomembnejša 
strokovnost terapevta in spremenjen ži-
vljenjski slog bolnika v času terapij,« pravi 
Meri Munih, vodja uspešnega terapevtske-
ga tima.


