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Czym jest biorezonans? 
 

Istotą biorezonansu jest zjawisko fizyczne rezonansu drgań układu drgającego dla 

określonej częstotliwości. Oddziałując zewnętrznym źródłem odpowiedniej 

częstotliwości podnosimy amplitudę drgań wytwarzanych przez patogen czego wynikiem 

jest jego rozerwanie a tym samym likwidacja. Efektem terapii takimi drganiami, pod 

warunkiem jej odpowiedniego dopasowania do czynnika chorobotwórczego jest 

eliminacja przyczyn schorzeń, a co najważniejsze, powrót do zdrowia, ale zanim to jednak 

nastąpi, organizm przechodzi szereg procesów, których brak zrozumienia powoduje, że 

metoda ta, ma zdecydowanie więcej negatywnych niż pozytywnych opinii wśród 

pacjentów. Pokrótce postaram się wytłumaczyć, z czym związany jest proces leczenia  

i jakie są jego tzw. skutki, ponieważ to właśnie one są najczęstszą bolączką pacjentów. 

 

Ogólnie Kluczowym aspektem leczenia, jest aktywizacja układu odpornościowego  

do uruchomienia procesu tzw. Sanogenezy (samoregulacji), która z kolei – w trakcie 

trwania – może ulec przemianom. Zatem, jeśli mechanizmy obronne naszego organizmu 

są na wysokim poziomie, do infekcji, jak i co oczywiste, do rozwoju procesu 

chorobotwórczego nie dojdzie. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy patogen okaże się 

silniejszy od naszego układu odpornościowego i przeniknie barierę organizmu, będzie on 

dążył do namnażania się, doprowadzając do rozwoju choroby. W takiej sytuacji 

mechanizmy samoregulacji zostaną uaktywnione, a ich celem stanie się zmniejszenie 

aktywności i w rezultacie likwidacja, zniszczenie patogenu. Jeśli jednak i te okażą się mało 

wydajne, choroba zostanie wywołana a symptomy przez nas odczuwalne – układ 

odpornościowy organizmu będzie dążył do kompensacji procesu leczenia bądź 

odbudowy funkcji utraconych pod wpływem postępującego stanu zapalnego.  

 

Aby w pełni zrozumieć proces leczenia, należy wyjaśnić jakimi prawami rządzi się 

mechanizm samoregulacji naszego organizmu w ujęciu eliminacji czynników 

patogennych, które wywołały w organizmie szereg niekorzystnych zmian. 
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Procesy i prawa jakimi rządzi się leczenie metodą  

rezonansowo-częstotliwościową. 
 

„Prawo celowości” jednoznacznie określa, że procesy zachodzące w organizmie są 

czynnikiem odpowiadającym za rozpoznanie stanu zdrowie – choroba, a także 

determinantą procesu samoregulacji. Nawet jeśli z naszego punktu widzenia dana reakcja 

jest pozbawiona sensu, to jednak w sanogenezie jest ona celowa i niezbędna, zatem 

należy uznać, że to organizm decyduje, co jest chorobą a co procesem samoregulacji. 

Przykładem dla powyższego z pewnością jest „stan zapalny”. Już w I wieku p.n.e. rzymski 

uczony Aulus Cornelius Celsus w swoim traktacie De Medicina (O Medycynie) wyróżnił 

cztery objawy tej reakcji: 

 

- zaczerwienienie „rubor” 

- obrzęk „tumor” 

- gorączkę „color” 

- ból „dolor” 

 

Ówczesny lekarz C. Galen dodał piąty objaw w postaci zaburzenia funkcji (functio laesa) 

na podstawie hipotezy o wzajemnym wpływie „czterech soków” znanej już u Hipokratesa. 

Mimo upływu ponad 2000lat maja one ogromne znaczenie dla współczesnej medycyny, 

a także dla mnie w codziennej praktyce. 

Stan zapalny to zbiór miejscowych oraz ogólnych reakcji zwrotnych, których głównymi 

cechami są: izolacja, zniszczenie oraz eliminacja patogenu z organizmu. Szczególnymi 

symptomami, na które należy zwrócić uwagę ze względu na warunki środowiskowe,  

w jakich żyjemy, są alergie (wszystkie bez wyjątku) oraz procesy autoimmunologiczne. 

Przyczyną ich występowania jest dostrajanie przez organizm procesu stanu zapalnego  

do walki z patogenem, której wystąpienie jest równoznaczne z jego pojawieniem się  

w tzw. „pustym miejscu”. A to oznacza, że we wszystkich tych przypadkach mamy  

do czynienia z reakcją samoobrony, a nie z chorobą w rozumieniu jej definicji. Choroba 

jest skutkiem długotrwałej działalności patogenu i osłabienia reakcji obronnych 

organizmu. Właśnie dlatego głównym celem leczenia nie powinno być blokowanie 

występowania objawów infekcji a oczywista pomoc naszemu organizmowi w pozbyciu 
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się czynnika, który te objawy wywołał. Skutek takiej procedury będzie oczywisty, 

działalności patogenu w organizmie, a zatem stan zapalny zostanie wyciszony przez sam 

organizm, ponieważ nie będzie już czego bronić. 

Dobrym tego przykładem są również procesy reumatoidalne, najczęściej wywoływane 

przez paciorkowca hemolizującego z grupy B (streptococcus B-hemolyticus). Jest on 

również odpowiedzialny za wszelkie zapalenia migdałków, zatok, uszu oraz gardła 

znanych wszystkim jako anginy. Jak w każdym przypadku eliminacja patogenu spowoduje 

cofnięcie symptomów oraz stanu zapalnego. Rozpatrując taki przypadek w kontekście 

celowanej terapii rezonansowo-częstotliwościowej należy za słuszne uznać, że głównym 

celem jest patogen, jego szybka neutralizacja, a nie wspomniana blokada zewnętrznych 

reakcji zapalnych jakimi są objawy. Kluczowe zatem jest dobranie częstotliwości 

rezonansowych jako oddzielne badanie, gdyż jak z definicji rezonansu wiemy, tylko 

odpowiednio dobrana częstotliwość i amplituda drgań powodować będzie uszkodzenie 

komórek patogenu. Jest wiele urządzeń na rynku jednak większość z nich działa 

niezgodnie z powyższą zasadą, przez co bardzo często okazuje się, że po pewnym czasie 

objawy choroby wracają, bo czynnik w wyniku nieodpowiedniego oddziaływania został 

jedynie uśpiony, a nie całkowicie zneutralizowany.  

 

Kolejny „skutek” leczenia biorezonansem jest podyktowany „Prawem hierarchii”. Jest on 

naturalny dla całego ekosystemu i dotyczy on również mikroorganizmów.  

W całej mikrobiocie organizmem nadrzędnym jest ten, który wykazuje największe: 

aktywności i/lub agresywności, umiejętności do przetrwania, i silniejszej odporności 

własnej przeciwko odporności żywiciela. Mniej agresywne gatunki zajmują, co oczywiste, 

niższy poziom w łańcuchu. I tak po usunięciu czynnika patogennego najwyższego 

poziomu te, które dotychczas nie brały udziału, rozpoczynają walkę o „przestrzeń 

życiową”, dając nam w efekcie kolejne symptomy. W powyższej sytuacji mając na uwadze 

prawo hierarchii, eliminacja gronkowca złocistego powoduje wzrost aktywności 

paciorkowca ropnego, dając kolejne objawy. Wnioskować należy, jak ważnym czynnikiem 

w skuteczności badania i procesu leczenia są analityczne umiejętności i pełna wiedza  

z zakresu mikroświata. Urządzenie do przeprowadzania badania z użyciem 

metody biorezonansu jest jedynie narzędziem w rękach diagnosty, a to jego kompetencje 

w decydującej mierze świadczą o wiarygodności badania a w rezultacie o skutkach 
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leczenia. 

 

„Prawo równowagi” – homeostaza to kolejny „skutek” leczenia – to stan idealny dla 

naszego organizmu, to harmonia i spójność wszystkich układów – do tego nieustannie 

dąży nasz organizm. Jeśli jednak równowaga ta zostanie zaprowadzona przez szereg 

kompromisów – wówczas każda walka z infekcją będzie zmuszała organizm  

do modyfikacji głównego mechanizmu regulacji, uwzględniając panujące w danym 

momencie warunki. Jeśli po skutecznie przeprowadzonym leczeniu, patogen nie jest 

obecny w naszym organizmie, on sam będzie dążył do równowagi, jednakże niezbędny 

czas do przywrócenia pełnej homeostazy trwa szacunkowo około 21 dni. W tym czasie 

mogą wystąpić symptomy nieznacznie pogarszające stan naszego samopoczucia, 

niemniej jednak uważa się, że organizm przywraca stan wewnętrznej równowagi. 

 

Kolejnym najczęściej występującym „skutkiem” leczenia wynikającym z opinii 

„internetowych lekarzy” jest „reakcja Jarischa-Herxeimera” skrótowo używanej jako 

„Herx”. Z medycznego punktu widzenia jest to reakcja immunologiczna na antygen. 

Powszechność tej reakcji jako głównego objawu leczenia wynika z braku dostatecznej 

wiedzy o wszystkich opisanych tutaj procesach. Aby jednak zrozumieć czym jest, należy 

odnieść się do przyczyn jej powstawania i skutków następujących w wyniku procesów 

zachodzących podczas jej przebiegu. Każde skuteczne leczenie wiąże się ze stratami dla 

organizmu, ale przede wszystkim dla przyczyny choroby, co jest oczywiście pozytywnym 

skutkiem. Z zabitych patogenów wydzielają się ogromne ilości toksyn, trafiając  

w pierwszej kolejności do krwi i do limfy. Następnie stopniowo wydalane są przez 

wątrobę i nerki na zewnątrz organizmu. Zanim to jednak nastąpi, należy pamiętać,  

że każdy organ ma swoją wydolność. Zatem, kiedy ilość wydalanych toksyn jest niższa od 

ilości nagromadzonych, wówczas dochodzi do tymczasowego „zatrucia organizmu”  

w powszechnym rozumieniu, które objawia się m.in. ogólnym osłabieniem, gorączką, 

dreszczami, bólami głowy i/lub mięśni czy reakcjami skórnymi. Wraz z postępem 

detoksykacji organizmu poprzez stosowanie preparatów absorbujących i wspierających 

wydalanie toksyn, reakcja zmniejsza swoją intensywność, a objawy stopniowo ustępują. 

Najczęściej reakcja ta zachodzi, kiedy pacjenci nie stosują się do zaleceń hydratacji 
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(nawadniania) i detoksykacji organizmu, przez co układy wydalnicze naszego organizmu 

tracą w znacznym stopniu swoje właściwości i możliwości.  

Ostatnim „skutkiem”, zazwyczaj po którym następuje ustąpienie wszystkich objawów a 

w rezultacie całkowite wyleczenie są „prawa Heringa”, czyli wstecznego rozwoju 

choroby. Zgodnie z jego założeniem droga do wyzdrowienia zaczyna się z głębokich 

poziomów organizmu na zewnątrz, według kolejności: emocjonalnego, najważniejszych 

organów życiowych aż do objawów widocznych na skórze. Dlatego w metodzie 

rezonansowo-częstotliwościowej skupiam się na sukcesywnym i efektywnym leczeniu 

z uwzględnieniem znajomości tego prawa, a więc zdaję sobie sprawę, że w trakcie 

leczenia mogą ujawnić się także objawy, które charakterystyczne były dla początkowego 

etapu choroby a nie widoczne i zapomniane przez lata. Zazwyczaj, kiedy widzę 

w pacjencie poprawę emocjonalną, ale pogorszenie objawów fizycznych, oznacza to dla 

mnie, że proces zdrowienia postępuje i jest odpowiednio dobrany. Trzeba przez nie 

przejść, nie ma drogi na skróty, aby organizm wrócił do całkowitej sprawności. 

Podsumowanie 

W zależności od choroby, z którą przychodzi do mnie pacjent, leczenie 

metodą biorezonansu trwa odpowiednio długo. Niestety nie ma możliwości konkretnego 

określenia, po jakim czasie pacjent zostanie wyleczony, gdyż od tego zależy wiele 

czynników na które wpływ ma jedynie sam organizm a które w wielu przypadkach 

są niezmienne i nieuniknione a należy do nich m.in.: wiek pacjenta, tempo procesów 

metabolicznych organizmu, stażu choroby, obecności dodatkowych obciążeń oraz 

co bardzo istotne motywacja pacjenta.  

Rozpatrując wszystkie powyższe aspekty, zaprezentowałem Państwu, jak fascynującym 

i skutecznym jest proces leczenia za pomocą biorezonansu, uwzględniający dążenie do 

równowagi organizmu. Dynamiczny, stale ulegający przemianom system mechanizmów 

obronnych przyczynia się do utrzymania zdrowia na optymalnym jego poziomie bądź 

doprowadzenia go w stopniu maksymalnym do stanu sprzed choroby. Twórcy metody 

leczenia biorezonansem kiedyś powiedzieli: Dopóki będziesz rozpatrywał biorezonans  

w kontekście fizyki Einstein’owskiej nigdy nie zrozumiesz, jak działa! Jeśli natomiast 
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przyjmiesz perspektywę fizyki kwantowej, otworzą się wówczas drzwi do zdrowia. 

Ja dodam od siebie: Jeśli uznasz działanie powyższych procesów za nieuniknione, 

doświadczysz szybkiego powrotu do zdrowia jak wielu moich pacjentów w trakcie mojej 

już 15 letniej praktyki w stosowaniu tej metody. W dzisiejszych czasach rynek oferuje 

różne metody zarówno aplikacji częstotliwości jak i protokół leczenia, ale moje 

doświadczenie mówi jednoznacznie, to co było na początku w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku, stosowane dzisiaj jest tak samo, a często bardziej skuteczne. 

Więcej informacji o badaniach i metodzie, którą na co dzień pomagam pacjentom 

powrócić do zdrowia znajdziecie Państwo na www.doctorvolovyk.com. Jeśli jesteście 

zdecydowani na wizytę, po której gwarantuje, że będziecie mieli pełny obraz organizmu 

i przyczyn swoich dolegliwości, zachęcam do kliknięcia w poniższy przycisk, który 

przeniesie Was do systemu rezerwacji.  

Do zobaczenia 

Volodymyr Volovyk 

Zarezerwuj wizytę teraz. 

https://www.doctorvolovyk.com/wizyta
https://www.doctorvolovyk.com

