A REGUMED GMBH. RÖVID CÉGPORTRÉJA

Alapítás: 1976. május 1.
Központ: Gräfelfing-München, Németország
Irányítás: Hans Brügemann, a cég alapítója
Ügyfelek, partnerek: humán-és állatorvosok, fogorvosok, természetgyógyászok
Képzés, szervizszolgáltatás: minden készülékre és kiegészítő berendezésre egy éves garanciát
vállal a gyártó cég. A nagyjavításokat a Regumed szervizközpontjában végzik.

Részletes használati leírás, kezelési útmutató, ill. a több évtizedes tudományos kutatások,
tanumányok dokumentációi angol és német nyelven BICOM-terapeuták rendelkezésére állnak.
Az EMPÁTIA BIOMED Bt. folyamatosan dolgozik az írásos dokumentációk honosításán.
A Regumed Németországban túlnyomóan német nyelvű, ill. évente 8-10 alkalommal angol
nyelvű továbbképzéseket szervez. Igény szerint a magyarországi konferenciáinkra is
delegálnak előadókat. 2002-ben a Német Biorezonancia Társaság elnöke tisztelte meg
szemináriumunkat.

A német Regumed GmbH. Termékeinek, és a BICOM 2000 készüléknek
kizárólagos hazai forgalmazója az EMPÁTIA BIOMED Bt.
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“…a XXI. sz. a hagyományos és komplementer gyógymódok
együttes alkalmazása, az integratív orvoslás évszázada lesz.”
Egészségügyi Világszervezet

A BIOFIZIKAI ORVOSLÁS ALAPJAI
A biorezonancia-kezelés egy olyan energetikai terápia, melynek során a kezelésben az emberi
test elektromágneses rezgéseit hasznosítják. Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert
rezonancia, ill. kioltás jelenségein alapul. Ennek során a kóros, diszharmonikus frekvenciákat a
szervezetből elvezetik, ugyanakkor a meggyengült egészséges rezgéseket felerősítik.
Amennyiben ismerjük egy, a szervezetben jelenlévő káros anyag pontos rezgésmintáját, akkor
ezen rezgésminta inverz és felerősített formájával az eltávolítandó anyag kötéseiből
felszabadítható, és a szervezetből kiüríthető. A beteg szervezetében a kóros jelek interferencia
következtében előbb gyengülnek, majd kioltódnak, míg az élettaniak erősödnek, minek
eredményeképpen a szervezet a továbbiakban már akadálytalanul képes normális
önszabályozásra, öngyógyításra.

A BIOREZONANCIA-TERÁPIA MŰKÖDÉSI ELVE
Az allergiás reakciók hátterében is káros rezgésminták húzódnak meg. Az energetikai oldás
több lépcsőben zajlik, egy kezeléssorozat alatt. A terápia több, mint tízféleképpen modulálja a
rezgésmintákat. A tesztelési eljárás során a Voll-féle elektroakupunktúrás pontokon történnek a
mérések, mivel ezeken a pontokon az elektromos vezetőképesség a test más pontjaihoz képest
nagyságrenddel nagyobb. A legfontosabb egy adott rezgés invertálása, és intenzitásának
változtatása. A BICOM-készülék, a biorezonancia-terápia piacvezető technológiája a
rezgésminták teljes karakterisztikáját is képes megváltoztatni, a tökéletes eredmény elérésének
érdekében. A berendezés a 10Hz és 150kHz közötti
frekven-ciatartományban üzemel.
A funkcionális orvoslás a bioenergetikai regulációs
technikák segítségével a betegségek kialakulásának
klasszikus szakaszai közűl már a klinikai fázist
megelőzően
is
képes
kimutatni
bizonyos
elváltozásokat. Ezen változások hátterében mérhető
energetikai potenciálváltozások állnak, amelyekből következtetni lehet a szervezetben
végbemenő szubklinikai változásokra, még azok manifesztációja előtt. A biofizikai elváltozások
minden esetben megelőzik a szervezet kémiai úton is kimutatható változásait.
A különböző programok részben a prevenciót, részben az egész test harmonizálását szolgálják,
segítik a szervezet megújulását, növelik a szervezet védekezőképességét, támogatják az
anyagcserét, fokozzák a csontépítést, javítják a vérkeringést.
Minden anyag jellemezhető egy körülötte észlelhető összetett,
nehezen ábrázolható elektromágneses rezgéssel. Elektromos
jelekként e rezgések természetesen kábeleken is továbbíthatóak,
feldolgozhatóak. A szervezet reagál bizonyos elektromágneses
rezgésekre, mivel a szervezetben magában is jelen vannak
különféle elektromágneses rezgések. A gyógyszereknek is
például, de bármilyen allergénnek, toxinnak is ugyanígy megvan
a saját rezgésmintája, ezek a rezgések a szervezetéivel
kölcsönhatásba lépnek, rezonálnak.
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AZ ADEY-ABLAK
R. Adey baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a sejtek rezgésekre
tanusított reakciói nemcsak a pontos frekvencia szerint változnak, de a reakció a jel intenzitásától is
függ, mégpedig egy igen alacsony, meghatározott tartományban tapasztalható csak reakció.
Ezen intenzitási tartomány alatti, ill. ennél erősebb jelek esetén semminemű reakció nem
tapasztalható. Ezt a tartományt nevezzük Adey-ablaknak. A jelek továbbítása a szövetekben lévő
proteinláncok közötti gyenge kötőerőnek köszönhető. Csak akkor léphet fel jeltovábbítás, ha az
elektromos impulzus elég intenzív ahhoz, hogy gerjessze a proteinláncokat, de nem olyan fokú, hogy
attól a láncok szétváljanak.
Többek között az Adey-féle jelenség is bizonyítja, hogy a biorezonanciás terápiáknak nicsen káros
mellékhatásuk.
***
A biorezonancia-terápia Németországban rendelkezik a legnagyobb múlttal, a német Regumed
GmbH. szabadalma, a BICOM 2000® készülék a biorezonancia-terápia piacvezető technológiája.

A BICOM 2000® berendezés
A készülék maga egy frekvencia-analizátor és generátor egyben, segítségével könnyen és
gyorsan végezhetőek a legkülönfélébb biorezonanciás gyógymódok. A biofizikai orvoslás
hazánkban forradalmian újnak tekinthető megközelítés a gyógyászatban, 1992 óta mindössze
kb. 20 készülék üzemel az ország különböző pontjain, míg a német Regumed éves eladása
meghaladja az ötszáz darabot is. A berendezést több, mint 20 országba exportálják.
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A BIOREZONANCIA-TERÁPIA VÁZLATA

1. A páciens saját
rezgésmintái szolgálnak
a terápia alapjául.
2.
A
terápiás
rezgésminták mindig a
kezelt betegség szerint
alakulnak.
3. A patologikus állapot
mérsékelhető,
vagy
megszüntethető.

BIOFOTONOK, SEJTKOMMUNIKÁCIÓ
A DNS-t elsődleges ritmizáló tényezőnek is nevezik, mert a tudomány mai állása értelmében a
DNS a legkisebb, sejtmagon belüli egység, ami képes önállóan biofotonok kibocsájtására,
tárolására, ill. fogadására. A sejtek, szövetek e biofotonok segítségével kommunikálnak
egymással.
Dr. F. A. Popp és munkacsoportja kifejlesztett egy berendezést, melynek segítségével a DNS
reakcióit tanulmányozták különböző hullámhosszú fotonokkal szemben. A gerjesztő fotonok
erőssége 10-18-szorosa volt a nappali fényének, ez kb. egy szál gyertya fényének felel meg, 10
km messziről szemlélve.

A kísérletek igazolták, hogy
- a DNS adóvevőként is funkcionál
- a DNS információsűrűsége 1021 Bit/cm3
- a sejtek az infravörös és ultraibolya közti tartományban kommunikálnak
- a sejtek kiváló rezonanciakészséget mutatnak
- a DNS 98%-a ma még teljesen felderítetlen
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A VÍZ, MINT BIOLÓGIAI MEMÓRIA
Az emberi szervezet közel 70%-át víz teszi ki. A víz dipólus-molekulákként viselkedve minden
aniont és kationt egyedi rácsszerkezet szerint vesz körül, ún. víz-clustereket alkotva, amelyek
természetesen jóval nagyobb teret töltenek ki, mint az oldott részecskék magukban. A vízclustereknek is megvan a saját rezonancia-frekvenciájuk, ennek segítségével lebonthatóak, és
az esetlegesen jelenlévő kártékony anyagok így felszabadíthatóak, és ki tudnak ürülni a
szervezetből.

Egy kation körül kialakuló
víz-cluster

A víz-cluster szerkezete megmarad a kation
kioldódása után

Érdekes jelenség, hogy ezek a víz-clusterek akkor is megmaradnak, ha egyébként a részecske,
amely köré épültek, már kioldódott. Ilyenformán a víz egyfajta információhordozóként
értelmezhető. Érdemes megjegyezni, hogy egyetlen köbcentiméterében több adat tárolódhat
így, mint a valaha is épített legnagyobb számítógépben. Az oldott anyagokra való ilyetén
“emlékezés” nagy szerepet játszik többek között az allergia kialakulásában is. Ezért nem
elegendő önmagában csak az allergént eltávolítani a szervezetből, “törölni” kell a rá vonatkozó
információt is. Ezt legegyszerűbben a biorezonancia-terápia segítségével tehetjük meg.
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SCHUMANN-REZONANCIA
Az 1888 és 1974 között élt müncheni Schumann professzor
nevéhez fűződik a természet által produkált elektromágneses
mikroimpulzusok felfedezése. A jelenség az ionoszféra és
földfelszín között fellépő mágneses kölcsönhatások
eredményeképpen jön létre, jelenleg 7,83 Hz frekvencián
észlelhető tűimpulzusok formájában.
a Schumann-rezgések jelleggörbéje

Ezek az impulzusok mindenütt egyformán jelen vannak a Földön, és ugyan erősségük rendkívül
csekély – alatta marad a Föld mágnesességének – mégis jelentős szerepet játszanak például az
élőlények “biológiai órájának” működésében, így hatással vannak az emberi szervezetre is.
O.Keefe és Nadel munkájából ismeretes (1978), hogy
a Schumann-hullámokkal azonos frekvencia
mérhető a hippocampusban, s ez az érték az
összes emlősnél megegyezik. Ez a tény
mindenképpen figyelembe veendő a XXI. sz.
orvostudománya szempontjából, különös tekintettel
az egyre növekvő környezeti elektromágneses
terhelésre.
Wever, valamint a NASA kísérletei igazolják, hogy
mágnesesen árnyékolt környezetben, vagy például
űrállomásokon, ahol a Schumann-rezonancia nem
fejtheti ki hatását, az emberek elveszítik időérzéküket.
Szervezetünk
zavartalan
és
harmonikus
működéséhez
mindenképpen
szükség
van
meghatározott,
egyébként
igen
gyenge
elektromágneses
mezők
jelenlétére.
A
mikroimpulzusok frekvenciájának változtatása különös hatással bír; a 6 Hz-es rezgés pl. depressziót
okoz, míg a 8 Hz fölé emelt frekvencia agresszívvá teheti az embert.
***
Az alacsony intenzitású mágneses terek hatásait vizsgálva vált ismertté többek között a
perifériás vazodilatáció növekedése is. A különböző eredetű fájdalomszindrómáknál, pl. a
krónikus-degeneratív izületi betegségeknél a fájdalmak csökkenése, (endomorfin-szint
emelkedése) észlelhető. A relaxáció sok esetben önmagában is hatékony segítség a pszichés
stressz ellen, ugyanakkor az alvási zavarokért részben a melatonin-szint emelkedése a felelős.
A biorezonancia-terápia során is alkalmazunk mágneses mikroimpulzusokat, mivel ezek
tökéletesen átjárják az egész szervezetet. A BICOM 2000® készülék egyik legnagyobb újítása,
hogy a kimenő terápiás frekvenciákat egy ún. modulációs lepedő segítségével elektromágneses
mikroimpulzusokká alakítja, miáltal a kezelés maga nemcsak lényegesen egyszerűbbé vált, de
hatékonysága is messze jobb, mintha csak hagyományosan elektromos rezgésekkel
dolgoznánk.
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BICOM 2000 ® , A BIOREZONANCIA CSÚCSTECHNOLÓGIÁJA
A biorezonancia-kezelés legismertebb és legkiforrottabb kezelési javallatai a következők:
- allergiák, különösen élelmiszer és pollenallergia
- idült bőrbetegségek (ekzema, psoriasis, neurodermatitis)
- idült gyomor-és bélbetegségek (Crohn-betegség, vastagbél gyulladásos betegségei)
- szenvedélybetegségek (alkohol, nikotin, drogok)
- immungyengeség, fertőzésekre való hajlam
- daganatos betegek kiegészítő kezelése
- fájdalomcsillapítás, mozgásszervi betegségek
- méregtelenítés (máj -és veseműködés, ill. nyirokkeringés fokozása)
- krónikus, ill. funkcionális nőgyógyászati betegségek (menses zavarai, meddőség)
- krónikus légúti betegségek
- szív-és érrendszeri megbetegedések
- anyagcserebetegségek, endokrin zavarok
- sérülések, balesetek utáni regeneráció gyorsítása
- műtéti elő-és utókezelés
- energiahiányos állapotok, öregedési folyamatok lassítása
- megelőzés, időszakos állapotfelmérés, szűrővizsgálat
Ellenjavallatok:
- epilepszia
- szívritmus-szabályzó
- nagyobb fém implantátumok
- akut fertőző, lázas betegségek, kivéve influenza
- terhesség első 3 hónapja

A BICOM 2000® KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB ELŐNYEI:
- csak a páciens “saját” rezgései kerülnek felhasználásra
- szelektív terápia fiziológiás és patológiás jelekkel
- nem toxikus, költségkímélő, gyógyszermentes gyógyító eljárás
- a kezelés fájdalommentes, mellékhatásai ezidáig nem ismeretesek
- életkortól független alkalmazási lehetőség
- az integratív, komplementer módszer jól kiegészíti a konvencionális, vagy hivatalos
medicína korlátozott lehetőségeit
- gyors és egyszerű kezelhetőség
- hálózattól független üzemeltetési lehetőség, akkumulátorral
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PROGRAM A DOHÁNYZÁS ELLEN
Egyik kiemelkedő alkalmazási terület a szenvedélybetegségeken belül a dohányzásról való
leszoktatás, ami szomorú slágertéma Magyarországon is. A statisztikák eredményei szerint
sajnálatosan ma is egyre nő a dohányosok száma hazánkban, és ami talán még riasztóbb, a
dohányosok egyre fiatalabb korban válnak e szenvedély rabjaivá.

Az EMPÁTIA BIOMED immár saját tapasztalatai alapján is megerősítheti a német és lengyel
praxisok e területen elért eredményeit. Szinte hihetetlen, de a mindössze negyedórán át tartó
egyszeri biorezonanciás kezelés a páciensek mintegy 70%-ánál sikeresnek bizonyul! Ez
az eredményesség többek között egy speciális fémkorongnak, ún. chipnek köszönhető, amely a
terápiás rezgésmintákat tárolni képes. A kezelés végeztével a chip a páciens köldöke alá
tapasztva további négy héten át - mintegy fenntartó kezelésként - folyamatosan adagolja a
jótékony rezgéseket. Ez a rendkívül hatásos kiegészítő hazánkban ma még csak az EMPÁTIA
BIOMED-nél hozzáférhető a betegek számára. Évtizedek óta masszívan dohányzó, napi 2 – 3
doboz cigarettát is elszívó emberek könnyedén, megvonási tünetek nélkül képesek
megszabadulni romboló szenvedélyüktől e módszer segítségével.
Az EMPÁTIA BIOMED hazánkban jelenleg az egyetlen olyan vállalkozás, amely a terápia során
felhasználható kellékek és kiegészítő berendezések teljes palettáját nyújtja pácienseinek.
A dohányzásról való leszoktatásban szoros együttműködést kezdeményeztünk az Országos
Dohányfüstmentes Egyesület (ODE), az Országos Alapellátási Intézet, a Humán Egészségügyi
Magánszolgáltatók Egyesületének (HEME) valamint a Magyar Biofizikai Orvosi Társaság
(MABOT) vezetőivel.
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Magyarországon minden évben átlagosan 16381 férfi és 13619 nő hal meg a
dohányzás következtében!
Magyarországon a felnőtt lakosság 53,1%-a dohányzik!
A 15-18 éves magyar lányok 46,9%-a dohányzik!
A várandós kismamák 16%-a,
a roma lakosság körében a kismamák 26 %-a dohányzik!
2000-ben mintegy 25 millió szál cigaretta fogyott Magyarországon!
Az átlag magyar dohányos 13 évesen gyújt rá először, de 17%-uk nincs még
10 éves sem, amikor az elsőt elszívja! 1996-ban a magyar dohányipar
forgalma
120 milliárd forint volt...

VALAMIT TENNI KELL!

A BIOFIZIKAI ORVOSLÁS FORRADALMIAN ÚJ
MÓDSZERE MINDEN EDDIGINÉL HATÉKONYABB
FEGYVER A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEMBEN.
Mindössze egy negyedórás kezelés, és a leszokni vágyó dohányos egy életre
megszabadul öngyilkos szenvedélyétől!

- gyorsan, egyszeri alkalommal
- 4 hetes fenntartó kezelés egy speciális chip segítségével
- kellemetlen mellékhatás, megvonási tünetek nélkül
- véglegesen
Az ezzel a módszerrel kezelt páciensek 70%-a végleg letette a cigarettát!
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A MŰKÖDTETÉS FELTÉTELEI
A biorezonancia-terápia praxisa hazánkban a 40/1997 (III.5.) természetgyógyászati tevékenységet szabályzó kormányrendelet alapján kizárólag
orvosok által folytatható!
A működési engedélyeket a helyi Állami Népegészségügyi -és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
adja ki.
A BICOM 2000® készülék rendelkezik az összes (magyar, német, EU) szakhatósági
engedéllyel.

ORKI engedély száma: 1043/1994
***
Az EMPÁTIA BIOMED GYÓGYCENTRUM a mindennapi terápiás gyakorlat mellett nagy
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a biorezonancia-terápia fantasztikus eredményei
mind több és több magyar ember egészségét szolgálhassák.
Nyitottak vagyunk minden építő jellegű kezdeményezésre. Várjuk alapítványok, cégek,
vállalkozók, magánemberek jelentkezését. Támogatást kérünk az illetékes minisztériumok, az
ÁNTSZ, ill. a Főpolgármesteri Hivatal részéről is.

Dolgozzunk együtt, éljünk együtt
a XXI. század tisztább, egészségesebb világában!
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EMPÁTIA BIOMED
GYÓGYCENTRUM

Dr. Molnár György orvos igazgató
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 1-3, III.em. 310
Tel.: 06 20 916 8089
E-Mail: empatia_molnar@axelero.hu
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