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Bioresonantietherapie is een alternatieve geneeswijze. 
In dit artikel wordt vooral ingegaan op de behandeling 
van allergische aandoeningen, waarvoor met reguliere 
therapie eigenlijk geen definitieve genezing mogelijk is. 
 
 
Hoe alternatief is alternatief? 
Er is geen wezenlijk verschil tussen regulier en alternatief. 
In tegenstelling tot wat nog veel alternatievelingen beweren, 
kun je de effectiviteit van alle behandelingsvormen op 
wetenschappelijk verantwoorde manieren onderzoeken. 
Alle stromingen in de geneeskunde zijn door experimenteren 
tot stand gekomen. Ook de alternatieve, zoals de klassieke 
homeopathie en de kankertherapie van Cornelis Moerman. 
Van veel reguliere geneesmiddelen weten we dat ze werken, 
maar nog niet hoe ze werken. 
 
De achtergrond van bioresonantietherapie 
Dat binnen ons lichaam informatieoverdracht plaats vindt via 
het zenuwstelsel, hormonen en bloedcellen, is officiëel erkend. 
Maar cellen communiceren ook met elkaar door lichtflitsen. 
Ja, zelfs alle materie straalt informatiedragende energie uit. 
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Trillingspatronen 
Elke lichtflits heeft een uniek trillingsfrequentiepatroon. 
In een gezond lichaam zijn die trillingen harmonisch. 
Bij ziekte zijn ze disharmonisch en veroorzaken ze klachten. 
Met gevoelige apparatuur kun je al deze patronen opvangen 
en eventueel in gewijzigde vorm aan de patiënt teruggeven. 
Deze behandeling is pijnloos en zonder andere nadelen. 
 

 
 
Chronische ziekten – allergie 
In onze huidige hectische, vervuilende maatschappij nemen 
aandoeningen als depressie, chronische vermoeidheid en 
allergieën steeds meer toe. 
Ons immuunsysteem is bedoeld om ons te beschermen tegen 
kankercellen, schadelijke bacteriën en virussen. Bij allergieën 
reageert het overdreven fel op onschuldige substanties als 
koemelk en graspollen. Deze ontstekingsreacties veroorzaken 
klachten als pijn, jeuk, eczeem en astma. 
 
Het is net als bij een leger, dat agressief reageert op een 
vreedzame bevolkingsgroep. Bij de onterechte beschietingen 
en bombardementen wordt ook de eigen bevolking en 
infrastructuur getroffen. 
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Onze kennismaking met bioresonantietherapie 
In een bioresonantiepraktijk mochten een collega en ik met de 
apparatuur spelen. Ons lichaam en een serie testmiddelen 
werden op het instrument aangesloten. Haar allergie voor 
lactose (melksuiker) rolde er binnen een paar minuten uit. 
Mijn ontbreken van allergieën eveneens. Met een regulier 
allergologisch onderzoek zijn weken tot maanden gemoeid. 
 
Definitieve genezing is mogelijk 
Met reguliere therapieën – die vaak ernstige bijwerkingen 
vertonen – kun je astma en chronisch eczeem wel tijdelijk 
onderdrukken, maar niet definitief genezen. 
Met bioresonantietherapie lukt dit in minstens 60% van de 
gevallen wel. Kinderen die voorheen hevig benauwd werden 
van contacten met paarden, kunnen na de genezing gewoon 
paardrijden, zonder hun inhalator te hoeven gebruiken. 
 

 
 
De disharmonische trillingspatronen worden in een zodanig 
gewijzigde vorm aan het lichaam teruggegeven, dat het aan 
de onschuldige allergenen went. Giftige stoffen worden 
uitgescheiden en stressreacties verminderen. 
 
Meer informatie is overvloedig op Internet te vinden. 
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