
Jak si můžete představit harmonizační sezení s BICOMEM 
Na mé dovolené v červnu 2018 jsem si porůznu povídala s několika 
lidmi, byli mezi nimi i tací, co mne znají léta a z těch rozhovorů 
vyplynulo, že je veliké procento těch, kteří nemají představu o tom co 
taková biorezonance s BICOM OPTIMA (kterou mám od roku 2015 v 
nabídce - www.nase-revitalizace.cz) znamená. A mé vyprávění o této 
metodě k harmonizaci těla a psychiky je zaujalo. Také se mi za 
poslední měsíc stalo, že za mnou přišli lidé v dosti zuboženém 
energetickém stavu, podle mého názoru se tomu prevencí dalo 
předejít. Nicméně pokud uvážím moudro, že vše je, jak má být, tak to 
nebudu hodnotit a inspirovaná napíši tento příspěvek.  
 
BICOM OPTIMA je vysoce specializovaný diagnosticko-terapeutický 
přístroj. Někdy ho přirovnávám k autodiagnostice, na které se místo 
auta diagnostikuje energetický stav lidského těla. A co bylo pro mě 
nejdůležitější, následně se s jeho pomocí tělo energeticky "vylaďuje". 
Pracuje s pomocí frekvencí. Vychází z předpokladu, že zdravý 
organizmus má určité energetické vyzařování. Vyrábí se v Německu a 

kombinuje v sobě ohromné množství vědomostí z kvantové fyziky s principy čínské medicíny. Pokud se 
rovnováha rozhodí, je tato dis-balance měřitelná. Zjednodušeně řečeno, energetická nerovnováha předchází 
poruše na fyzickém těle. A energetická podpora může fyzické tělo podpořit. V BICOMU jsou tak zvané nízké 
frekvence, které ovlivňují hlavně psychiku a pak tak zvané normální frekvence, kterými se přes energii ovlivňuje 
fyzické tělo. Harmonizační "práce" je společným dílem obsluhujícího a Bicomu. Obsluhující si pomocí 
testovacích vzorků (ty barevné válečky na obrázku) udělá energetickou mapu člověka, podle které se nechá 
vést při výběru programů, které člověku "dopřeje". Bicom pak v některých programech posílá podpůrné 
frekvence a v jiných pomocí elektrod snímá frekvence které člověk vyzařuje, ze sejmutých frekvencí podporuje 
to, co je harmonické a zároveň transformuje to, co je disharmonické...  
          Bicom není přístroj pro domácí použití, který strčíte do zásuvky, stisknete tlačítko a pak ho může používat 
každý kdo se k němu přiblíží. Jak kvůli náročnosti vyhodnocování (krom terapií na odvykání kouření, které jsou 
na obsluhu primitivní – napojíte elektrody podle návodu, pustíte příslušné programy, nemusíte nic testovat, 
uděláte sezení a rozloučíte se), tak kvůli pořizovací ceně. Bohužel se jako biorezonance v současnosti vydává 
mnoho jiných přístrojů, které pracují na různých principech. Málokterý dělá to, co BICOM.  
Bicom je také přístroj "mnoha tváří", základ je jeden, tu jedinečnost z něj dělají ti, kteří s ním pracují a doplňkové 
vybavení, které si mohou opatřit. Na několika úvodních zaškoleních pro obsluhu Bicomu, se učí přístroj 
obsluhovat, dělat terapie na podporu odvykání kouření, základní testování (energetickou diagnostiku elementů a 
meridiánů), uvolňování nejběžnějších blokád, mezi které patří třeba vliv jizev na naše energetické toky, vliv 
geopatogenních zón, vliv stresových situací, které jsme během života zažili, nedostatek energie, nebo třeba 
překyselení organizmu, jizvy po úrazech a operacích ... V další fázi se energeticky podporují vylučovací orgány 
játra, ledviny a lymfatický systém. Na závěr se vyberou harmonizační programy podle energetické mapy, která u 
člověka vyšla. Takovéto energetické ošetření vychází zhruba na 2 hodiny, a i s tímto postupem se dá udělat 
veliká podpora energetického systému člověka, která se odráží i na fyzické úrovni. Tímto standartizovaným 
postupem začínají všichni terapeuti a mnozí si časem podle svého ladění vytvoří svůj vlastní styl práce. Naučit 
se Bicom obsluhovat je docela věda, sama za sebe můžu říct, že první rok praxe jsem absolvovala několik 
školení, konzultovala kde, co a udělala více než 100 "zkušebních" sezení, než jsem ve druhém roce získala 
jasnější představu o možnostech Bicomu a jistotu v tom co dělám.  
         Na výše zmiňované dovolené (v 2018) jsem měla víc času se ladit a ohlížet zpátky, tak mi došlo, že sama 
za sebe vnímám energetické ošetření s Bicomem jako úžasnou prevenci a ráda bych, aby se tímto směrem 
vyvíjela i moje další práce. Mnoho lidí si už zvyklo jednou za čas jít na masáž, chodí ke kadeřnicím, na nehty, na 
kosmetiku ... tak věřím, že jednou přijde čas, kdy budou i energetické vylaďování vnímat jako standart. Tedy asi 
ne všichni, jen ti, kteří budou ochotni připustit, že něco takového je možné a že to není jen tak nějaké 
"šarlatánství“. Je to prostředek, díky kterému můžeme podpořit samo ozdravné prostředky našich těl. (Tedy 
pokud není pozdě. A i to jsou nějaké lekce.) Mezi terapeuty jsme si povídali, že dost velké procento lidí se na ně 
obrací až ve chvíli, kdy jsou zoufalí a nevědí kudy kam a pak očekávají zázraky, což může někdy vyjít, ale 
zdaleka to není zaručené. Říkali jsme si, že by bylo mnohem příznivější, kdyby takovouto péči brali jako 
prevenci, nebo jako energetický doplněk běžné léčby.  
Osobně jsem se s Bicomem prvně setkala před 12 ti lety, kdy mě na takovéto sezení vzala kamarádka Dáša k 
terapeutce Birgit na Ibize, pak jsem jezdila jednou za rok k mé přítelkyni z masérského kurzu Marcelce do 
Vyššího Brodu, což je od nás z Ústí docela daleko a před těmi necelými 3 roky jsem našetřila a rozhodla se 
Bicom opatřit. 
          Celou tu dobu, co ho mám si jednou za čas udělám podporující sezení i sama sobě, a i díky tomu se 
udržuji v kondici. Používám Bicom když se přetáhnu a cítím úbytek energie, když onemocním běžnou virózou, 
když cítím tlaky ve své jizvě po císařském řezu, jako podporu těla, pro podporu těla když jsem měla boreliózu, 
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když mám před sebou nějakou zkoušku, nebo něco stresujícího a potřebuji se uvolnit... U syna Daniela ho 
používám na podporu jeho těla, když onemocní a na ladění, když se mi zdá, že není v pohodě. Není to můj 
jediný podporující prostředek, mám ve svém životě i další podpůrné prostředky a kompenzační mechanizmy. 
Počítám mezi ně stravu, orientální tance, koktejly a spol, odkyselování, meditace, práci s přijetím emocí... A to 
vše dělá mozaiku, která mi vyhovuje. V podstatě to jsou i věci, které spojuji, když za mnou člověk přijde. S 
někým si během sezení povídám o stravě, s někým o hubnutí, s někým o emocích ....  
Kolik takových sezení je potřeba? Na to není jednoznačná odpověď. Na školení se říká že 3 až 5 sezení ukáží, 
jak člověk na BICOM reaguje a podle toho se dá domlouvat co dál. Čím je člověk v lepším energetickém stavu, 
tím je schopnější si vyladění udržet déle. Někteří lidé po čase vnímají že nepotřebují pravidelná sezení a ukáží 
se pak jen tak "preventivně" jednou za půl roku, jednou za rok, nebo když jim to vyjde. Pro jiné je sezení jako 
koupel v živé vodě a tak si jej dopřávají častěji. 
           Když jsou lidé, kteří ke mě chodí pravidelně, tak vnímám pokroky a dostávám se do dalších úrovní, což je 
fascinující, a velice mě to baví a naplňuje - ladíme čakry, když máme dostatečně posílené tělo, tak někdy 
vyvádíme zátěže, které se ukáží, odblokováváme energetické blokády, harmonizujeme sebepřijetí... Dělávám i 
jednorázové konzultace s použitím BICOMU, když se lidé rozhodnou, že by chtěli hubnout, abychom vytestovali 
co by pro ně bylo vhodné a co je potřeba podpořit. Pokud někdo přijde jen ve chvíli, kdy mu je ouvej a potřebuje 
úlevu a pak ho zase půl roku nevidím, tak je to jako bychom stále začínali znova. Není něco dobře a něco 
špatně, prostě tak to je. Je to o prioritách, přístupu k sobě, rozpočtu, někdy i odvaze, důvěře, ochotě nechat si 
pomoci a upřímnosti k sobě, v tom směru, že připustím, že nejsem tak úplně v pohodě (což je někdy dost těžké)  
        Když se s lidmi bavím o sezeních, tak bývá několik věcí, kvůli kterým lidé váhají, přesto že jsou ochotni 
připustit, že na tom něco může být a svým způsobem je to láká. Začnu těmi "náročnějšími" - často se setkávám 
se studem (většinou nepřiznaným) a strachem připustit, že možná nejsem úplně v pohodě a někdo o tom bude 
vědět, že se ukáže, že jsem slabší, než se zdám, že jsem zranitelný, blokují i zažité životní programy typu " to 
musím zvládnout sám“, vnímám i obavy co se stane, pokud se dotkneme nějakého bolavého místa ... A tak 
potkávám lidi, u kterých je zřejmé, že by nějakou podporu (třeba skrze BICOM) potřebovali jako prase drbání a 
oni mi řeknou: "Já to nepotřebuji." Toto opravdu není jednoduché, uznávám a vnímám velikou pokoru a 
vděčnost těm, kteří se mi svěří do péče. Za ty téměř 3 roky jsem potkala pouze 2 lidi, u kterých mi při testování 
vyšlo, že jsou energeticky vyladění – jedno byla vysmátá a zářivá vysokoškolačka a druhé intenzivně meditující 
kamarád... A každý víme už dlouho, než se odhodláme něco řešit, že nám tělo říká, že není úplně v pořádku. 
Většinou docela dlouho trvá, než se nerovnováha dostane z energetického těla do fyzických projevů, 
každopádně vždy je lepší začít harmonizovat nerovnováhy dříve, než se naplno projeví jejich následky ve 
fyzickém těle.  
Pak jsou takové důvody, které považuji za "prozaičtější" i když neříkám, že jsou nepodstatné. Těmi jsou čas a 
peníze. K tomu času asi nemám co dodat. A k těm penězům? To, co napíši se bude týkat jak mě, tak dalších 
lidí, u nichž můžete po republice Bicomy najít. Když jde někdo na sezení, tak v ceně je jak čas terapeuta, který v 
sobě zahrnuje i vše co se musel naučit, tak peníze na "amortizaci" stroje. Je to málo, je to moc? To je otázka, na 
kterou není jednoznačná odpověď, vždy záleží na okolnostech.  
             Kdo za mnou jezdí? Lidé, kteří cíleně hledají BICOM a pak lidé, kteří mě znají a věří mi. Někdo je z okolí 
a někdo překoná i pár set kilometrů. Lidé, kterým dojde, že by pro ně BICOM mohl být pomocníkem a podporou. 
Lidé, který dá někdo doporučení. Ti, co ke mně chodí pravidelně si časem sami přijdou, při jakých všech 
příležitostech je to pro ně vhodné. Krom běžné harmonizace přijdou i když chtějí tělo podpořit třeba před 
operací, na podporu hojení po operaci, podpora regenerace po úrazech a spáleninách (i opařeních), když je 
zajímá energetické testování vhodnosti potravin, testování nedostatků živin, podpora psychiky při zkouškách, 
kontrolách, nebo stresech s dětmi, kolegy, nebo partnery, kvůli podpoře metabolických procesů u hubnutí, když 
potřebují podporu sebepřijetí, když si chtějí preventivně podpořit tělo před dlouhými cestami, případně urychlit 
harmonizaci po návratu z velkých dálek pro srovnání biorytmů... Někdy přijdou i maminky, aby se energeticky 
podpořilo tělíčko jejich dítěte před očkováním, nebo psychika ve složitých situacích doma. (ale to je samostatné 
téma, které tu dám nebudu rozvíjet, kdyby vás to zajímalo napište do soukromé zprávy)  
A jak to lidé vnímají? Různě, někdo vnímá určité brnění, někdo odlehčení, někdo úlevu a někdo může vnímat i 
přechodné zhoršení (i když to je výjimečně, ale u některých alergií, nebo detoxikací se to stát může, přesto že 
se použijí podpůrné frekvence) ... lékaři, kteří nás školí říkají, že tak 80% lidí něco vnímá. Je milé, když mi lidé 
dávají pozitivní zpětnou vazbu, že je třeba sezení u mě překvapilo, nebo když se vracejí.  
              Tak teď si myslím že jsme udělala pěkný kus osvětové práce a pokud jste dočetli až sem, tak o 
existenci BICOMU víte dost a kdybyste ho vy, nebo někdo z vašeho okolí potřebovali, tak si ho můžete vyhledat. 
Pokud je pro Vás OK dojet do Ústí nad Labem, tak Vás samozřejmě ráda přivítám u sebe. 

               Pro jistotu a pro doplnění: Co se týká Bicomování, tak jako u všeho je dobré, když vám vyhovuje jak 
metoda, tak terapeut. Lidem, které znám a jsou z veliké dálky radím, aby se porozhlédli a našli si Bicom někde 
ve svém okolí – proto to píši i zde. 
                Bicom u nás není konvenční medicínou uznávám jako oficiální léčebná metoda i když v Německu jsou 
studie, které dokládají jeho léčebný vliv u astmatu, alergií a dalších poruch. Nicméně jsou někteří "otevření" 
lékaři, kteří jej používají ve své praxi. Kdo má vážné zdravotní problémy, tak radím, aby si vyhledal právě lékaře, 
který ošetření bicomem používá. 
 


