


Biorezonansın Temelleri

• Biorezonans maddelerin elektromanyetik 
frekanslarının veya vücudun kendi 
frekanslarının(biofoton)tedavi amacı ile 
kullanılmasıdır.

• Her madde elektromanyetik ışınıma sahiptir.

• Tüm maddeler enerjetik bir yapıya ve 
frekanslara sahiptirler, bu enerji ve frekanslar 
vücut üzerinde etkili olabilmektedirler.





Akupunktur;enerji meridyenlerinde dolaşan enerjiye 
akupunktur noktaları üzerinden yaptığı uyarılarla  
müdahale eder.

Homeopati;enerjetik yapıya maddesel olmayan 
enerjetik preparatlarla müdahale eder.Vücut 
üzerinde akan elektromanyetik bilgi üzerine 
dışarıdan bilgi dahil edilebilir ve dışarıdan özel 
enerjetik müdahaleler yapılabilir.

Biorezonans ;vücutta dolaşan elektromanyetik 
bilgiye akupunktur noktaları kullanılmadan 
müdahale edilir.Vücudun enerji sistemine dışarıdan 
bilgi aktarılır veya blokaj yapan,bağımlılık yapan 
bilgi silinebilir. 



Biorezonans Frekans Modları

• A; Frekans ters çevirilmeden yada 
filtrelenmeden doğal hali ile amplifiye edilerek 
vücuda verilir(Sağlıklı frekanslar için).

• Abar; Kullanılan maddenin frekansı sabit faz da 
ters çevirilir(Silinmesi gereken frekans için bu 
mod kullanılır.).

• H+Dbar:
H: Harmonik Frekanslar D: Disharmonik Frekanslar

Dbar: Disharmonik Frekansların Ters çevirilmiş hali



MORA NOVA                            MORA SUPER PLUS

• BİCOM                                    İMEDİS



Biorezonans(Mora Terapi); hastalıkların holistik bir 
perspektifle değerlendirildiği genel olarak  maddelerin 
frekanslarının veya onlara ait elektromanyetik  titreşimlerin tanı 
ve tedavi amacıyla kullanıldığı en gelişmiş  biorezonans
yöntemidir.

Bu titreşim veya frekanslar Biorezonans cihazı tarafından 
kullanıldıktan  sonra bir elektronik temizleme, düzenleme ve 
değiştirilme işleminden geçiriliyor (fizyolojik ve patolojik 
frekansların  birbirinden ayrılması).



Biorezonans’ın Kullanım Alanları
Alerjik Hastalıklar;
• (Astım, rinit, cilt alerjileri, egzema ve ürtiker gibi)

Romatizmal Hastalıklar ve Ağrı;
• (Fibromiyalji, osteoporoz, kas - eklem rahatsızlıkları)
• Periferik nöropati ve nöropatik ağrı

Obezite

Metabolik ve Hormonal Hastalıklar(Diyabet, Dislipidemi v.s)

Bağımlılıklar;
• (Gıda-Karbonhidrat, nikotin, alkol)

Detoksifikasyon;
• (Lenfatik drenajın artırılması)
Psikolojik Durumlar(Bach çiçekleri)



Prof. Dr. Pschinger’e
göre bu iletişimin
gerçekleştiği yer bir yandan 
bağ dokusunda damarlar 
(arter,ven,lenf) ve sinirler 
arası öte yandan organ  
hücreleri arasındaki  
kompartmanlardır(mezenkim).
Mezenkim alanı atık 
maddelerinin ve toksik
maddelerinin toplandığı 
alandır.
Mezenkim alanı detoksifikasyon  
için en önemli alanlardır.

Mezenkim



Doku ve sistemler arasındaki bilgi aktarımının 
temelini elektromanyetik iletişim 
sağlar(biyofiziksel süreç)

Biorezonans’ta asıl olan biyokimyasal süreçler 
değil biyofiziksel  süreçlerdir.

Patolojik frekanslar doku ve vücuttan 
uzaklaştırılıp,fizyolojik ve sağlıklı frekanslar ise 
ya olduğu gibi ya da amplifiye edilip tekrar 
doku veya vücuda veriliyor.

Çünkü doku ve sistemler arasındaki iletişimin,
bilgi aktarımının temelini hücreler arası ve
dokular arası elektromanyetik iletiler
oluşturur.



Biorezonans tedavisinde amaç ve yapılan işlem;

Meridyenler üzerindeki elektromanyetik iletişim 
içerisindeki  zarar verici,blokaj yapıcı  ya da bağımlılık 
yaratıcı elektromanyetik bilgiyi silmek veya dışarıdan 
sistem için kabul edilebilir bir elektromanyetik bilgi 
eklemek.

Sağlıklı bir doku veya organ için;
mezenkim alanının (hücreler arası alan) 
elektromanyetik bilgi ağının düzgün işlemesi ve 
sağlıklı olması belirleyicidir.

Tüm bilgi transfer tedavileri  temelde mezenkim alanı 
üzerinde etki yaratır.



Hücreler, dokular ve makro fizyolojik 
sistemler arasındaki uyumlu  çalışma için 
mezenkimin elektromanyetik bilgiyi 
(biofotonlar ile)  sağlıklı aktarması gerekiyor.

Mezenkimin toksik kirlenmesi sistemler arası  
biyoelektromanyetik bilginin uyumlu ve sağlıklı 
aktarım koşullarını  ortadan kaldırır.

Mezenkimin toksik kirlenmesi ve pH’sının
asidik kimyası  vücudun metabolik ve 
enflamatuar hastalık  süreçlerinde  önemli 
bir role sahiptir.



Lenfatik sistem;
 Bir çok dokuda hücreler arası Aralıklardan çok

küçük lenf damarları (lenfatik kapiller), Lenf 
damarları yolu boyunca yerleşmiş lenf  nodları,

 Lenfatik doku, çok sayıda lenfosit içeren bir bağ  
dokusu çeşidi. Sindirim kanalı duvarları, dalak,  
timus ve lenf nodları lenfatik doku taşıyan organ  
veya yapılardır. 

 Dolaşım lenfatiklerinden oluşmuştur.

 Vücudun hem savunmasında hemde atık ve 
toksik maddelerin drenajında önemli role 
sahip.



DİYABET TE BİOREZONANS TEDAVİSİ
 KARBONHİDRAT BAĞIMLILIĞINI AZALTMASI

 LENFATİK DRENAJIN ARTTIRILMASI

MEZENKİM DETOKSİFİKASYONU

ELEKTROMANYETİK BİLGİ TRANSFERİNE (+)ETKİ   ?

İNSÜLİN – İNSÜLİN RESEPTÖR İLİŞKİSİNE (+)ETKİ ??

İNSÜLİN DİRENCİNİN AZALMASI  ?

 ENFLAMASYONU AZALTMASI
PATOLOJİK FREKANSLAR                      SAĞLIKLI-NORMAL FREKANSLAR



DİYABET

KRONİK 
ENFLAMAS

YON

YÜKSEK 
KALORİLİ 

BESLENME

VİSSERAL 
ADİPOZİTE

GENETİK 
YATKINLIK

METABOLİK
SENDROM

BETA 
HÜCRE 

DEFEKTİ

OBEZİTE

DÜŞÜK 
FİZİKSEL 
AKTİVİTE

İNSÜLİN 
DİRENCİ



**Hastalara ortalama  7 -10 
seans aralığında  mora terapi 
seansları  uygulanır (gıda 
bağımlılığı için 
8-9 ve 18- 19 ağrı ve detoks amaçlı olarakta
program 15 ve 14).

**Seanslar sırasında sistemde kayıtlı elektronik frekanslar ile birlikte
her hastaya buğday, un, ekmek, süt ürünleri,tuz ve olası diğer
gıdalar



Her seansta ana programa ek olarak Color Terapi yapıldı.



AĞRI VE ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KULLANIMI
Enflamasyon ve/veya Dejenerasyon’un olduğu ağrılı 

bölgede oluşan fizyopatolojik değişikler sonucu; organ, 
doku, mezenkim ve hücresel düzeyde asidozis ve 
patolojik frekanslar oluşur, bu patolojik durum  
dokunun normal fizyolojik işlevini engeller.

Ağrının yüksek enerjetik durumu(akut –yang)
veya düşük enerjetik durumu(kronik –yin); uygulanacak 
program için önemli

Tedavi genel olarak Ağrı(program 14-15.) ve  
Color(renk) Terapi seansları  ile yapılmaktadır. 
Gonartroz gibi lokal dejeneratif durumlarda ek olarak  o 
bölgeye  manyetik elektrot yerleştirilir.



Biorezonans ile ağrı tedavisi temelde iki yoldan 
gerçekleşmektedir;

Hastalıklı veya ağrılı bölgedeki patolojik 
frekansları yoketmek ve sağlıklı fizyolojik 
frekansları daha da güçlendirip tekrar bölgeye 
vermek.

Enflamasyon(iltihap) bölgesindeki lenfatik drenajı 
artırıp detoksifikasyonu artırmak ve böylece 
enflamasyon bölgesindeki asidozu azaltıp normal 
fizyolojik sürece zemin hazırlamak.



Genel olarak tedavi de;
Karbonhidrat silme seansları belli aralıklar ile 

tekrarlanmalı.
Akut ağrılarda sık aralıklarla, kronik ağrılarda 

uygun aralıklar ile seanslar yapılmalı.
Vücudun asit yükü azaltılmalı
Bağırsak dysbiozis tedavisi
Mikrobesin ve mineral desteği
D vit. ve kollajen desteği 
Yeterli su içilmesi.
Alkali beslenme (Özellikle Ca+ kaybı için)



Tedavi sırasında zorunlu ilaçlar dışındaki ilaçların 
kullanılmasına ara verilmesi tercih edilir.

Diyabet ve kardiyovasküler sisteme ait ilaçlar 
kullanmaya devam edilir.

Vücudun biyokimyasal-metabolik atık ve 
toksinlerden arındırılması sürecinde drenaj 
sistemlerinin yorulmaması tercih edilir.(hepatik-
renal-intestinal ve cilt sistemlerinin)

Mora terapi seansları sırasında ilaç kullanımı;



Ground System (mezenkim);
açısından çökmüş hastalarla ilgili  (ki bu hastalar genellikle 
toksik kirlenmiş vücuda sahiptirler ve  Mora terapinin temel 
bütün endikasyonlarını bir arada  bulundururlar. Alerji, kronik 
ağrı, kronik yorgunluk sendromu,  yaygın kas ve iskelet sistemi 
yakınmaları, mide, bağırsak  yakınmaları ve metabolik 
sendromun komponentleri gibi çeşitli metabolik  hastalıklar, 
yaygın psikosomatik yakınmalara sahiptirler ve çok  sık doktor
ziyaret ederler. Ancak medikal tedaviden genellikle  umduklarını 
bulamazlar.)

Seans seçiminde, temel Ağrı ve Gıda Bağımlılığı protokolüne 
ek olarak, mutlaka Ground System'in temizliği ve  dengesine 
yönelik seanslarda eklenmelidir. 

Lenfatik sistemin  drenaj kapasitesinin artırılması için her 
seanstan sonra Color  terapi uygulamak yerinde olur.



Sonuç Olarak;
Biorezonans(Mora Terapi) genel olarak 

vücudun bir çok dejenaratif ve  enflamatuar 
hastalık ve bozukluklarında kullanılabilir.

Diyabetik hastalarda HbA1c’de düşme ve 
antidiabetik ilaç gereksiniminde azalma 
sağlanır.

 Genel olarak  yan etkisi beklenmez.



Ağrı ve Romatizmal şikayetlerde azalma 
görülür. Dolayısı ile ilaç gereksinimi azalır.

Vücudun genel alt yapısının temizlenmesi  ve 
dengesini sağladığı için hangi endikasyon
amacıyla tedavi uygulanırsa uygulansın genel 
bir rahatlama beklenir. 

Hiç  umulmadık farkı sistemlere ait 
semptomlarda düzelme olabilir(Periferik
Nöropati gibi).
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