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Mijn onderzoek 

Bioresonantie begon bij mij toen ik 
negen jaar oud was. Op die leeftijd 
was mijn bioresonantie meditatie. 
Met het simpel sluiten van mijn 
ogen en laten gebeuren wat er ook 
is, gedachtes van gisteren, van 
vandaag, van toekomst, van nu, 
alles wat zich aandiende, was 
welkom. In één woord zou je het 
kunnen omschrijven als 
‘OVERGAVE’.
Door deze simpele oefening 
ondekte ik dat een mens eigen 
intelligentie heeft om zichzelf te 
genezen en veel meer.

Om het verhaal korter te maken; 
tussen mijn 22e en 33e jaar kon ik 
helemaal niet mediteren en zo 
begon mijn leven anders te lopen.

Ik begon langzaam pijn in mijn 
schouders te krijgen, vanuit daar 
spreidde dat zich uit naar andere 
delen zoals, armen, handen, 
ribben, onderrug, bovenrug, nek 
en bijna al mijn spieren zaten vast. 
Daardoor kon ik niet goed slapen 
en zo ging het helemaal mis.

Van de reguliere medische wereld 
had ik weinig te verwachten, dat 
was snel duidelijk en ik ging op 
zoek naar een andere oplossing. 

Met bioresonantie had ik al wel 
wat raakvlakken gehad.
Al eerder had ik gehoord over 
Rife, Hulda Clarck, Bob Beck, 
George Lakhowsky, maar ik 
wilde er veel meer over weten.

Daarom ging ik de cursus 
‘Energy medicine & bioreso-
nance’ volgen en toen ontdekte ik 
dat er veel meer op de markt is.
     
 
Apparaten waarvan ik dacht dat 
ze nog uitgevonden moesten 
worden, bleken toch al te besta-
an. Ik was heel blij en wilde er 
meteen een paar hebben om te 
testen.
     
 
Maar helaas was dit soort 
apparaten heel duur en ik kon 
niet eens een professioneel 
apparaat kopen!
     
 
Hier begon mijn onderzoek en in 
het volgende stuk vertel ik wat     
voor bioresonantie apparaten ik 
heb gevonden en wat de prijs is.
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Geschiedenis

Hier noem ik paar belangrijke personen in de bioresonan-
tie-wereld. Er zijn er nog veel meer, maar deze mensen 
zijn grondleggers. 

(Lakhovsky (Russische wetenschapper) 
ging ervan uit dat iedere cel zijn eigen 
resonantie-frequentie heeft. Werd een 
orgaan of een deel van het lichaam 
beschadigd, ontstoken of ziek, dan werd 
de resonantie van die cellen lager. 

George Lakhovsky,  ca. 1930

Nikola Tesla ca. 1930
Oorspronkelijk kom ik uit voormalig 
Joegoslavië waar Nikola Tesla ook 
vandaan komt. Hij is meer bekend in de 
wereld van Energy en in de  medische 
wereld iets minder.

Royal Rymond Rife, 1935
Voor de eerste keer in de geschidenis 
ontdekte deze man een microscoop die tot 
meer dan 50.000 x kon vergroten. Zo kon 
hij vele microorganismen zien en met zijn 
plasma lampje deze microorganismen 
uitschakelen met bepaalde frequenties. 

Hulda Clark, 1980
Op de principes van de ondekking van Rife 
heeft ze verder onderzoek gedaan en al 
haar onderzoek gepubliceerd, zodat 
mensen verder zichzelf makkelijk kunnen 
helpen voor optimale gezondheid.

Dr. Reinhold Voll, 1955
Electroacupunctuur volgens Voll (EAV) 
werd in ongeveer 1955 door dr. Voll 
ontdekt en in de daarop volgende jaren 
doorontwikkeld tot een verfijnde diagnos-
tische methode van meten. 

Dr. Bob Beck, 1997
 Beck gebruikte het principe van 
elektrotherapie met behulp van micro-
impulsen – dat principe staat bekend als 
de 'bloedreiniger' – Blood Purifier. Zijn 
protocol, ontwikkelde hij in de jaren 
1991-1997.
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lijst bioresonantie apparaten

PRIJZEN V.A.

BICOM

Asyra

Holimed

e-lebra 9

AccuGraph

Oberon

Avatar

Rayocomp PS10

Rayocomp PS100 polar

Deta elis

VANAF 11.000

VANAF 15.000

VANAF 23.000

VANAF 15.000

VANAF 15.000

VANAF 20.000

VANAF 10.000

VANAF 8.000

VANAF 20.000

VANAF 10.000

OP DE VOLGENDE PAGINA NEEM IK NLS-AP-
PARATEN ONDER DE LOEP! 
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lijst bioresonantie apparaten

PRIJZEN V.A.

OBERON

Hunter

Sensitiv imago

Dainel

Vector

VANAF 20.000

VANAF 15.000

VANAF 20.000

VANAF 13.000

VANAF 15.000

De principes van de NLS-apparaten vinden hun oorsprong in 
het bioresonantieonderzoek dat begon in de jaren vijftig door 
wetenschappers in de VS en Rusland. Sinds die tijd zijn er 
honderden miljoenen dollars gekanaliseerd om de technologie 
te testen en te verbeteren tot het huidige niveau van 
uitmuntendheid. De database die in het hart van de NLS ligt, 
bevat exclusieve informatie die is aangebracht door Russische 
ontwikkelaars die meer dan 100.000 patiënten met meer dan 
1000 gezondheidsproblemen onderzochten. 

NLS-apparaten

Het is nog steeds duur! Maar ik had het geluk 
om een goed werkend apparaat te vinden voor 
veel minder. Kijk snel op de volgende pagina! 
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ACTIE

PRIJZEN 

Scan 15 minuten plus therapie 15 minuten

Scan 30 minuten plus therapie 30 minuten

Scan 45 minuten plus therapie 45 minuten

Software installatie is inclusief huur of koop

Apparaat huren (3 maanden minimaal)

Apparaat kopen

Op afstand scannen en behandellen

78

113

58 

GRATIS

430 P/M

2.805

680

Alle prijzen zijn in euros; alle prijzen zijn inclusief gratis verzending;

Voordat je veel geld gaat investeren, adviseer ik: 
maak een afspraak om het uit te proberen. Dan, als je 
het apparaat goed vindt, huur het, test het goed en als 
het bevalt, koop het en geniet ervan. 


