Jak jsem se dostala k biorezonanci?
Byla jsem před zhruba 10ti lety s kamarádkou
Dášou na návštěvě u jejích německých přátel
na Ibize. Několik let mě obtěžovaly jakési kožní
projevy a navrhla mi, že mě vezme k Birgit,
německé biorezonanční terapeutce. Dáša
znala biorezonanci již několik let z Německa,
pomohla jí "zachránit" hlasivky, což pro ní, jako
zpěvačku bylo dost důležité.
Je jasné, že jedno sezení zřídkakdy udělá
zázrak, nicméně jsem se tehdy dověděla, že
existuje biorezonance pomocí německého
přístroje Bicom, který z člověka odčítá - snímá jeho frekvence, dokáže vyhodnotit, které jsou
zdravé a kterým se hodí korekce, kterou následně provádí. Pro mě bylo důležité, že Bicom
nedělá "pouze" diagnostiku, jako některé přístroje se kterými jsem se v minulosti setkala, ale že
"rovnou" harmonizuje. Tudíž nepracuje se strachem, který člověka vyleká a ještě víc rozhodí jeho
energetickou nerovnováhou. U Bicomu se zjištěním disbalance přichází ruku v ruce naděje, že
se tělo může podpořit, aby se vrátilo do rovnováhy.
A přesně tento můj postřeh rozhodl, když si kamarádka Marcela z jižních Čech, se kterou jsem se
před mnoha lety poznala na masérském kurzu, chtěla před čtyřmi lety opatřit strojového
"pomocníka" do své masérské praxe. Opatřila si Bicom a rozšířila svou nabídku o frekvenční
vylaďování. Každé léto, když jsem se za ní vypravila jsme si u ní dopřála sezení a říkala si, že by
se mi líbilo mít Bicom někde poblíž. Nejblíž byla Praha a tam jsem se tak nějak nedostala.
Marcela přístroj vždy hodnotila velice lichotivě a mě napadlo, že bych ho mohla opatřit do svého
poradenského centra v Ústí.
V září 2014 jsem oslovila obchodního zástupce s dotazem na podmínky při koupi přístroje.
Zajímavé je, že jsme se s Marcelou mnohokrát bavily o přístroji, ale vlastně nikdy o ceně, tak mě
cena docela překvapila. Obchodní zástupce mi nabídl bonus ve formě příslušenství v
nezanedbatelné hodnotě, pokud si do určitého data přístroj zakoupím a tak jsme se musela
rychle rozhodnout. Vzhledem k mé nabídce revitalizačního centra (přes kterou jste se na tento
text dostali) je jasné jak jsem se rozhodla.
Úplně nejdříve mě napadlo, že nechám zaškolit několik lidí a oni budou s přístrojem pracovat,
nicméně tento plán zatím tak úplně nevyšel, jelikož se ukázalo, že ovládání a sžívání se s
Bicomem je mnohem náročnější, než "pouhé" absolvování základního zaškolení.
Ke konci října 2014 se Bicom objevil u nás a s ním první část zaškolení .... začala jsem si
uvědomovat, že to nebude jen tak. Začala jsem dělat neveřejná sezení, jezdit na školení,
konzultovala s Marcelou a některými jinými poradci. A tak zhruba rok a půl objevuji široký svět
možností biorezonančního vylaďování. Je to fascinující proces, kdy u sebe a u lidí, kteří se svěří
do mé péče, pozoruji jejich reakce.
A co vlastně s Bicomem dělám? Vždy to, k čemu mě navede tělo člověka. Jistě, jsou některé
dané postupy, pomocí kterých se harmonizuje tělo, energeticky odblokovávají jizvy, řeší
překyselení, podporuje detoxikace a energeticky podporuje tělo .... a to vše se rozšiřuje o
harmonizaci těch energetických toků, které vyjdou v při testování - mapování ( energetické
diagnostice).
Bicom biorezonance v sobě spojuje dva velice mocné vědecké obory: kvantovou fyziku a
čínskou medicínu. Nevím jak to výrobci dělají, že dokáží do skleněné apulky s průzračnou
tekutinou umístit frekvenci energie elementů (oheň, voda, dřevo, kov země) v nedostatku a v
přebytku, frekvence podpůrných látek, ale funguje. Nejraději vylaďuji, bez toho že bych
poskytovala příliš detailů, jelikož si myslím že můžou být matoucí.
Tak zde napíši něco z toho, s čím jsem se zatím osobně setkala: několikrát jsem vylaďovala
nespecifikované problémy u lidí, kteří byli po různých vyšetřeních vyhodnoceni jako zdraví,
nicméně oni stále cítili, že nejsou v pohodě, prováděla jsem několik sezení na podporu odvykání
kouření - se 70% účinností, ladila jsem pomocí protistresových programů lidi před zkouškama,
nebo ve vypjatých životních obdobích, ráda používám vyladění na podporu hubnutí, kterým se

mnoho let zabývám, opakovaně jsem užívala programy pro rychlejší regeneraci a zmírnění
následků po úrazech (brzy po úrazech), dostala jsme se i k programům na harmonizaci čaker,
energetickou podporu u hojení zubů, mnohokrát jsem dělala základní harmonizaci.
U sebe, svého 6ti letého syna Daníka a taťky si ladím i záněty, různá nachlazení, alergii,
podporuji pohybový aparát ... prostě Bicom jsem přidala ke zdravé stravě, bylinkám, výživovým
doplňkům a odkyselování pro podporu našeho udržování se v kondici (já k tomu mám ještě
tance www.karima.at a duchovní praxi a Daník Kung fu ).
Neveřejná sezení jsem dělala téměř rok doma, než v létě 2016 dozrál čas k přestěhování Bicomu
z bytu do mé kanceláře. Není to moje hlavní činnost a i proto se jen postupně objevují i časové
možnosti pro sezení dalších zájemců.
Tak kdyby Vás biorezonance zaujala, ozvěte se. Termíny mezi 10 a 14:30 se dají najít relativně v
dohledné době. Odpolední, případně víkendové termíny podle toho jak mám hlídání - což bývá
většinou koncem týdne.
Často se mě lidé ptají s kolika sezení mi mají počítat. Je to otázka na kterou je velice těžké
odpovědět. Určitě je užitečné absolvovat více sezení než jen jedno, tělo tak dostává podněty, aby
se "chytlo" a nahodily se vlastní samoregulační procesy o což u biorezonance jde. Jedna moje
kolegyně říká, že pokud člověk po 3-5 ti sezeních s rozestupem cca 3 týdnů nevnímá výrazný
posun, měl by se začít zajímat i o duchovní příčiny nerovnováhy. V takovémto případě doporučuji
další poradce, kteří se touto tematikou zabývají.
To byl přehled jak jsem se dostala k biorezonanci.
Děkuji Šárce Rao za fotografii na této stránce
její FB profil: http://www.facebook.com/SharkaRaoPhotography/

