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Desetletnica 
bioresonance Izvir 
NAJTEŽJA OBOLENJA SO 
IZZIV ZA BIORESONANČNEGA 
TERAPEVTA

 »Na mednarodnem kongre-
su bioresonančnih terapevtov 
v Portorožu sem predstavila 
naš vidik zdravljenja najtežjih 
obolenj – od benignih in malig-
nih tumorjev do avtoimunskih 
obolenj, kamor sodijo bolezni 
ščitnice, multipla skleroza, rev-
matoidni artritis, Parkinsono-
va in Alzheimerjeva bolezen 
ipd.,« je povedala Meri Munih. 
Prek njene prakse se potrjuje, 
da je metoda bioresonance 
učinkovita tudi pri zelo težkih 
boleznih, predvsem zadnjih 
pet let so najtežja obolenja 
njen največji izziv. Bioreso-
nančna terapija je celovit bio-
loški postopek, ki ne povzroča 
stranskih učinkov in uspešno 
odkriva skrite vzroke bolezen-
skih procesov. Bioresonanca je 
dobrodošla tudi kot vzporedna 
metoda ob kemoterapiji, saj 
varuje bolnika pred stranskimi 
učinki te nujne, vendar agre-
sivne metode zdravljenja in 
krepi njegov imunski sistem in 
pospešuje zdravljenje v celoti. 
»Pri tem opažam odlične rezul-
tate, saj je za terapevta največja 
nagrada, ko vidi, da je človek, ki 
na začetku terapij ni imel moči 
in niti ne pravega upanja, po 
končanem tretmaju, ko mu tudi 
uradni zdravniški izvidi potrju-
jejo uspešno zdravljenje, odide 
presenečen in zadovoljen.« Ve-
seli jo tudi, da med zdravniki ni 
več tako močnega odpora do 
bioresonance in marsikateri jo 
bolniku celo priporoča. Ob tem 
pa naša sogovornica dodaja, da 
bioresonanca v mnogih prime-
rih ni hitra in tudi ne čudežna 
metoda. Zato pravi, da mora 
terapevt opozoriti na meje in 
možnosti, kajti bioresonanca 
lahko pomaga živi celici, tam, 
kjer so te odmrle, pa je - tako 
kot ostale alternative metode - 
nemočna. Vsekakor je primerna 
za akutna in kronična obolenja 

in pomaga pri odpravljanju 
raznih zasvojenosti, največ na 
področju odpravljanja kajenja. 
Zelo učinkovita je pri alergijah 
(seneni nahod, koža, bronhitisi, 
astma), bolečinah, ginekolo-
ških težavah, urinarnih bole-
znih, hormonskih motnjah in 
poškodbah, ne glede na čas 
nastanka.

VSAKA CELICA IMA SVOJO 
FREKVENCO

Bioresonančna metoda teme-
lji na novih spoznanjih biofizi-
ke oziroma kvantne mehanike. 
Vsaka snov - tudi vsak organ in 
vsaka celica, tako kot tudi viru-
si, bakterije, pelodi itd. - seva 
energijo, ki ima točno določe-
no specifično valovno dolžino, 
t. i. frekvenčni vzorec. Tega je 
mogoče zajeti s pomočjo apa-
rature in na ta način primerjati 
nihanje zdravega in bolnega 
organa. Preprosto povedano 
- z diagnostičnim postopkom 
je mogoče ugotoviti različne 
vzroke, ki ovirajo celično komu-
nikacijo in ki pri dolgotrajnem 
delovanju na telo povzročajo 
različne bolezni na tistih pod-
ročjih, ki so najbolj oslabljeni 

(pljuča, koža, jetra, ledvica, 
glava). »Vzroki so lahko v pre-
obremenjenosti organizma 
s kandido, bakterijami, viru-
si, paraziti, težkimi kovinami, 
pršicami, določeno hrano, na 
katero celica lahko burno rea-
gira. V terapevtskem postopku 
je mogoče vzroke postopoma 
brisati z redukcijo patoloških 
in krepitvijo fizioloških nihanj. 
Resonanca torej nastane, če 
celica sprejme natančno takšno 
elektromagnetno nihanje, kot 
ga potrebuje. Ko se med celi-
cami vzpostavi komunikacija, 
je bolezen premagana.« 

Ob prvem obisku se terapevt 
pozanima tudi glede zdravil, ki 
jih posameznik uživa; pri težjih 
boleznih pogosto ugotovi,da 
bolnik uživa tudi veliko nepo-
trebnih prehranskih dopolnil. 
V dobri volji jim mnoga od teh 
priporočajo sorodniki in prija-
telji, češ kako uspešna so bila 
pri odpravljanju njihovih te-
žav. V Izviru pa vsa ta prehran-
ska dopolnila tudi testirajo, pri 
tem pa pogosto ugotovijo, da 
jih veliko sploh ni ustreznih za 
primer, ki ga obravnavajo. Vsak 
človek je zase svet in kar koris-

ti enemu, ni nujno, da koristi 
drugemu ... 

TUDI VRTOGLAVICE IN 
NEPLODNOST 

Bolezen ne nastopi čez noč, 
razvija se skozi daljše obdobje 
in tudi ozdravitev ne more biti 
hipna. »Izkušen terapevt mora 
znati prisluhniti posamezniku in 
ob opisu spreminjanja počutja 
in občutkov z intuicijo predvi-
deti način, ki bo za bolnika naj-
bolj optimalen. Tudi čas igra zelo 
pomembno vlogo, predvsem pri 
bolečinah, zato se je treba osre-
dotočiti le na centralne vzroke,« 
pravi Munihova. V zadnjem času 
ugotavljajo zelo veliko obre-
menitev s težkimi kovinami: 
»Predvsem aluminij (embala-
ža), svinec, teflon, živo srebro 
ter fungicidi, ki so v primerjavi 
s herbicidi najbolj rakotvorni. 
Prav neverjetno je, koliko reklam 
vsakodnevno propagira strupe! 
Ob naštetih težavah je metoda 
bioresonance izjemno učinkovi-
ta, pozitivni rezultati pa se tudi 
dokaj hitro pokažejo. Seveda so 
odvisni tudi od števila vzrokov v 
organizmu, individualnega odzi-
va ter discipline bolnika v času 

Uspešno zdravljenje je največje zadovoljstvo za vse tri bioresonančne terapevtke iz Izvira.
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terapevtskega postopka.« Kljub 
velikim uspehom pa, kot pravi 
naša sogovornica, je anketa med 
bolniki z malignim tumorjem 
pokazala, da se jih je le 10 do 15 
odstotkov pripravljenih zdraviti 
samo z bioresonanco, pa še to 
le pri terapevtih, pri katerih so 
bili rezultati odmevni v javnosti. 

Bioresonančna metoda je v 
Evropi postala znana po učin-
kovitem reševanju številnih vrst 
alergij na pelode, pršice, hrano, 
dlako in druge snovi, ki povzro-
čajo različne vrste kožnih težav, 
težav z dihali in težav s prebavi-
li. Še vedno pa je premalo zna-
no, da je bioresonanca uspešna 
tudi pri kroničnem obolenju 
sklepov in težavah s hrbtenico. 
Meri Munih na vprašanje, pri 
kateri skupini obolenj imajo 
najboljši rezultat, odgovarja, 
da pri alergiji in vrtoglavici (sta-
tistično kar pri 95 % bolnikov), 
v Sloveniji pa se jih že kar drži 
sloves glede učinkovitega reše-
vanja »navidezne« neplodnosti. 
»Veselja, ki ga doživi terapevtka 
ob novici, da je zanosila ženske, 
ki se je tudi desetletje prej za-
man trudila, je nepopisno. To 
so izjemni občutki, ki jih tudi 
vsi drugi rezultati, tudi pri tež-
jih obolenjih, težko zasenčijo.«

Vrtoglavic je več vrst in imajo 
različne vzroke; najpogostejši 
so v krvotoku, pomanjkanju 
kisika, blokadi vratnih vretenc, 
včasih je vzrok tudi v prekomer-
nem oz. nepravilnem delovanju 
žlez z notranjim izločanjem. 
Včasih se vzporedno z vrtogla-
vico pojavi tudi šumenje v uše-

sih, ki je za terapevta zahtevna 
naloga in se v večini primerov 
konča le z izboljšanjem, zelo 
redko se t. i. tinitus popolnoma 
odpravi.

Meri Munih opaža, da čeda-
lje več ljudi prihaja s težavami 
ščitnice in vegetativno somat-
skimi težavami (depresijo), ki 
se pogosto aktivirajo zaradi 
stresnega oziroma nezdravega 
načina življenja. 

ZDRAVILNE DELAVNICE Z 
VZPOREDNIMI METODAMI 

V Izviru so v desetih uspešnih 
letih iz Novega mesta, kjer je 
njihov sedež, ponesli svoje zna-
nje in izkušnje še na pet lokacij 
po Sloveniji. Zaposlene so tri 
bioresonančne terapevtke. Bio-
resonanci pa so dodali še druge 
naravne metode zdravljenja, 
ki učinke še okrepijo, pred-
vsem pa naučijo zdravega na-
čina prehranjevanja in življenja. 
Zato po vzoru nemške klinike 
za bolnike s težjo vrsto obo-
lenj organizirajo osemdnevne 
zdravilne delavnice v čistem 
morskem okolju, kjer se manjši 
skupini pacientov lahko v po-
polnosti posvetijo. S celovito 
individualno obravnavo z bol-
nikom vzpostavijo veliko boljši 
stik in mu na praktičen način 
pokažejo, kako bo treba posto-
pati doma v nadaljnjih osmih 
mesecih. Nobena skrivnost ni, 
da rakav bolnik šest mesecev 
po delavnicah ne sme uživati 
prav nobenih živalskih belja-
kovin, poleg tega je potrebno 
pri takšnih bolnikih z bioreso-

nančno metodo določiti hrano, 
ki mu zviša energijo in imunski 
sistem. Poleg bioresonance po-
teka vzporedno tudi zdravljenje 
s homeopatijo, izredno učin-
kovito, kompatibilno metodo. 
Splošni pristop na delavnicah 
vključuje tudi posebne vaje 
dihanja in glede na zmožnost 
posameznika vsakodnevno gi-
banje. Oboje v telesu izboljša 
presnovo in aktivira kisik, kar je 
nujno za dvig življenjske moči.

Individualni pristop vključuje 
odstranjevanje bistvenih vzro-
kov z bioresonančno metodo 
(npr. elektrosmog-sevanje iz 
okolja je že tak dejavnik, ki 
povzroča težja obolenja) ter 
zagotavljanje in pripravo hra-
ne in pijače, ki ju bolnik lahko 
uživa. Noben, še tako rigoro-
zen post ne bo imel koristi, 
če bo osnovni vzrok še vedno 
prisoten v bolniku. Odtod tudi 
odgovor na vprašanje, zakaj 
se bolezen prehitro ponovi. 
Bolniku je treba odvzeti tis-
to, kar ga obremenjuje, in mu 
dodati tisto, kar potrebuje. 
Delavnice zato vključujejo le 
manjšo skupino bolnikov, da 
je lahko zagotovljena indivi-
dualna obravnava. S skupino 
delajo terapevti, vključena pa 
sta tudi dva »klasična« zdrav-
nika. Skupina je aktivna 6 do 8 
ur dnevno, ostali čas pa je na-
menjen sproščanju in uživanju 
v čistem morskem okolju. De-
lavnice so tako v prvi vrsti na-
menjene zdravljenju in hkrati 
učenju o načinu življenja in 
delovanja v domačem okolju .

V takem vzdušju je medse-
bojno zaupanje večje in lažje 
steče tudi pogovor o zdravju, 
o posameznih rešitvah itd. Vsa 
vprašanja pa dobijo tudi stro-
koven odgovor na prilagojenih 
predavanjih. Tudi o uživanju 
kombinacije lanenega olja in 
kravje skute; to je »super« hra-
na, vendar ne za ljudi, ki kažejo 
preobčutljivost na kravje mleko 
in njegove izdelke. Pa morda o 
postu, ki je sicer dobrodošel in 
zdrav, vendar ne za oslabelega 
oz. izčrpanega pacienta. Pred 
postom se mora človek psihič-
no in telesno stabilizirati, pravi 
Meri Munih. 

Odkar je na Glavnem trgu 
odprta naravna lekarna Ro-
žmarin, je mnogo lažje pa-
cientom zagotoviti visoko 
učinkovita naravna zdravila za 
pomoč pri različnih, tudi tež-
jih vrstah obolenj. Ekološka 
živila danes niso več moda, 
temveč potreba. Trgovina je 
znana predvsem po prever-
jenih, »čistih« izdelkih, ki jih 
je mogoče testirati, bolnikom 
pa zagotavljajo poleg zdravil 
tudi naravno kozmetiko in či-
stila, s katerimi mora bolnik 
nujno nadomestiti doseda-
nja, ki so bila polna kemikalij. 
Vemo, da so se te leta nalaga-
le v naša telesa, živčevje, celi-
ce, možgane, in nič čudnega 
ni, da je v zadnjem času tako 
očiten porast težjih obolenj. 
Prav zato je treba k njihovi sa-
naciji pristopiti celostno, to pa 
vedno zahteva čas, zaupanje, 
vztrajnost in disciplino.

Na kongresu v Portorožu Meri Munih in Hans Bruegemann, generalni direk-
tor nemškega Inštituta za regulativno medicino Regumed, ki je ponesel bio-
resonanco v svet. 

BIORESONANCA 
IZVIR d.o.o.
Cvelbarjeva ulica 3,8000 NOVO MESTO

tel.: 07 33 25 840, GSM: 031 247 044
e-pošta: izvir.munih@siol.net    
splet: www.izvirzdravja.com
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