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I. Giriş Açıklamaları  
 

150 yıldır, modern uygarlığı oldukça ciddi anlamda belirleyen bilimsel temeller olan mekanik ve 
kimya bilgisi ile önemli bir şekilde şekillendirilen bir dünya görüşü ile yaşıyoruz.  

 

Elektronik alanındaki bilgilerde gerçekleşen büyük ilerlemelere rağmen, bu olağan dünya görüşü 
pek de sarsılmamaktadır.   Özellikle tıp alanında, modern fiziğin etkisini gösteren tanıda birçok 
yenilik söz konusudur.  Ancak biyolojiden yaşam sistemlerinin fiziksel-enerjik süreçleri ile ilgili yeni 
bulgular hastalıkların tedavisine güç bela bir girdi sağlayabilmiştir.  

 

Klasik tıp hala kendisini, (elektro-fizyolojiden bazı ek bilgilerle) biyokimyasal temel yaşam 
sistemleri modeli ile sınırlandırmaktadır; bu yüzden hastalık tedavisinin esas olarak sadece 
farmakoterapiden gerçekleştirilmektedir veya daha ziyade cerrahi tedavi stratejilerinin mekanik 
algısına referans yapmaktadır. Homeopati, akupunktur, elektro akupunktur ve son olarak 
Biorezonans Tedavisi gibi Düzenleme Tedavileri alanındaki bariz tedavi formları vücudu, sağlık 
yönünde ve çok daha az yan etki ile çok etkili bir şekilde etkileyebildiği açıktır.  

 

MORA Biorezonans Tedavisi,  akupunktur, elektro akupunktur ve homeopati alanında modern bir 
ilerleme teşkil eder. 

 

 
Devamı arka sayfada .  . . 
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II. MORA BioRezonans Kavramı  
 

Bilimsel Temeller  

 

Biyofiziksel tedaviler çerçevesinde başlanan tamamen yeni bir tedavi teşkil eden 
MORA Biorezonans Yöntemini doğru anlamak ve değerlendirmek için, modern 
biyofizikten aşağıdaki temel koşulları anlamak gerekir: 

 

 Yaşam sistemlerindeki tüm biyokimyasal süreçler, dahil olan reaksiyon 
ortaklarının ve elektromanyetik ortamın elektromanyetik etkileşiminin bir 
sonucudur.  Tüm biyokimyasal materyaller, biyokimyasal süreçleri yönlendiren 
daha yüksek uyumlu elektromanyetik alanları bulunan bir geribildirim etkisine 
sahip olan moleküle özgü elektromanyetik titreşimler üretir.  

 

 Hücreler (hücre çekirdeği) içinden oluşan biyofotonlar gibi biyo-
elektromanyetik olgular canlı organizmada - lazer gibi uyumlu ve 
monokromatik karakteristiklerle - doğrulanabilir ve belirli dalgalanma 
sekanslarına gönderilir.  Rezonans sayesinde, bu biyofotonlar koordineli 
olarak iyileştirilmiş etkilere sahip homojen fotonların bitişik hücrelere iletimini, 
daha da spesifik olmak gerekirse ortamdaki biyokimyasal süreçleri sağlarlar.   
Bu ifade, biyofizikçi Fritz-Albert Popp'un araştırmasına karşılık gelmektedir. 

 

 Tüm yaşam sistemleri "açık" sistemlerdir. Yaşamsal fonksiyonların ihtiyaç 
duyduğu enerjiyi muhafaza etmek için, bunlar yaşam süreçlerinin oluşmasına 
ve düzenlenmesinde çok özel bir role sahip olan sürekli bir (kaotik enerji veya 
ısı enerjisi değil) sinyal enerjisi beslemesi ve başta elektromanyetik 
titreşimlerden olmak üzere fiziksel enerji formlarından etki gerektirir.  Fizikçi H. 
Fröhlich ve fiziksel kimyacı I. Prigogine 'nin (1977 Nobel Ödülü sahibi) 
ifadelerine göre, yaşam sadece, yaşam sistemlerinin dışarıdan gelen ve 
fiziksel uyarıcılara olan duyarlılığını ve bunların sistemin sabit ölçüsüyle 
kontrol edilebilirliğini arttıran sürekli sinyal enerjisi beslemesi ile mümkündür.  
Biyolojik sistem olan “kişi” (çok yüksek sabit boyut) halihazırda dıştan ve içten 
bir etkiye sahip küçük boyutlu elektromanyetik uyarıcılara hassasiyetle 
özellikle tepki vermektedir. 

 

 Bağımlı yapılı cilt çok katmanlı bir duyu organıdır ve bu yüzden, bu konumda, 
belirli cilt bölgelerinde (akupunktur noktaları,sinirsel bölgeler), dış dünyadan 
elektromanyetik bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler alabilir ve bunları 
işleyerek içe aktarabilir.  Bu bölgeler, sinir uçları, reseptörler, vb gibi özel 
morfolojik yapılar içerir ve bunlar duyusal olarak, vücudun içi ile vücut 
yüzeyine bağlanır.  



Sayfa Beş; The Bridge, Cilt 10, Sayı #10; Ekim 2014 
 

 

 
 

 Tüm biyokimyasal materyaller, bir kablo veya kablosuz olarak radyo 
[dalgaları] ile aktarılabilen moleküle özgü elektromanyetik titreşimler yayar ve 
karakteristiklerine göre canlı organizmayı etkiler.  Dr. Reinhold Voll 'a ve Dr. 
Franz Morell ve Mr. Erich Rasche'nin diğer araştırmalarına göre bu bilgi ilaç 
testinde bulunmaktadır. 

 

Bu anlamda, akupunktur noktalarının ölçüm değerleri muhtemelen 
değerlendirilebilir. 

 

Ortamları ile karşılaştırıldığında, bunlar karşılık gelen organ sistemleri ile ilgili 
reaksiyon durumuna göre değişen bir karakteristik cilt direnci gösterirler.  Ve bir 
tedavi ile değişen bir akupunktur noktası değeri ona ait olan organ sisteminin 
reaksiyon durumuna ilişkin bir değişikliğe karşılık gelir.   

 

Bir tedaviden önceki ve sonraki akupunktur noktası değerlerinin ölçümü, 
tedavinin verimliliği hakkında bir açıklamayı mümkün kılar. Dr. Voll'e göre 
Elektro-Akupunktur tedavisi ve bağlantılı metotlar, belirli cilt bölgelerini, azaltılmış 
veya uyarılmış anlamda verilmiş tanımlı elektrik uyarıcılarıyla dıştan etkilerken, 
MORA Biorezonans Tedavisi, vücuttaki çok sayıda süregelen biyokimyasal 
süreçler ile doğrudan bağlantılı olan, vücudun kendi [endojenik] elektromanyetik 
titreşimlerini kullanır.  

 

Bu titreşimler hastanın cilt yüzeyinde ölçülür, fiziksel-elektronik sistemde (MORA 
cihazı)  filtrelenir, modüle edilir ve daha sonra, biyokimyasal yapı alanındaki bu 
değişen sinyaller aracılığıyla bir tedavi etkisi kazanma yönlendirilmiş amacıyla 
hastaya değiştirilmiş sinyaller olarak geri verilir.  Sonuç olarak, önceki ölçülen 
patolojik akupunktur noktası değerleri normale döner.  

 

MORA Tanı  

 

MORA Tanı,  Voll'e göre Elektro Akupuntur'un (EAV) temel prensiplerine göre 
gerçekleştirilir. Akupunktur noktaları, hastanın vücudu uyumlu (dolayısıyla düzeni 
teşvik eden) veya uyumsuz (düzeni sınırlandıran) substratlarla temas ettiğindeki 
ölçüm değerleri ile çok hassas ve tekrarlanabilir bir şekilde tepki verir.  Bu yöntem 
başta yiyecek, ilaç, alerjen, parazitler, toksinler, ağır metaller gibi maddelerin test 
edilmesine ve bunların vücut üzerindeki etkisini değerlendirilmesine olanak 
sağlar.     

 

MORA Biorezonans Tedavisi  

 

MORA Tedavisi, hastaya çok bireysel olarak uydurulan ve tüm titreşim bilgilerinin 
cihaz tarafından yakalandığı, işlendiği ve uygun bir formda terapötik sinyaller 
olarak geri gönderildiği bir tedavi teşkil eder.   
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Bu bireysel tedavi, bu tedavi formunun verimliliğine son derece ciddi bir şekilde 
katkı ve daha az bireysel tedavi formları ile kolaylıkla erişilemeyen birçok klinik 
resme erişim sağlar.  

 

Buna ek olarak, başta ilaçlar, boyalar, alerjenler ve nozodların test edilen 
titreşimleri de tedaviye dahil edilir.   

 

 
III. MORA Alerji Tanısı ve MORA Tedavisi  

 

Artan bir eğilimle, alerjik hastalıklar en sık kronik hastalıklara bağlıdır.  Okul 
[geleneksel] tıptaki tedavi, kendisini, paralel yan etkilere sahip azaltılmış ilaçlar 
gibi özel biyokimyasal tedavi formları veya (daha az etkili olmasının yanı sıra yan 
etkileri bakımından da daha zengin olan) çok zaman alıcı hipsensitizasyon ile, cilt 
ve soluma testleri formlarındaki şüpheli substratların test edilmesiyle sınırlandırır.  

 

Okul tıbbında, test edilen alerjenler organizma üzerindeki etkilerine göre, eşit 
görülür ve bu da her alerjenin hiposensitizasyon için diğer alerjenler dahil 
edilmeksizin olabildiğince bireysel olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna 
varılmasını sağlar.  

 

Sadece doğrulanabilir biyokimyasal alerjenlerden bahseden okul tıbbının 
fikirlerinin aksine, sibernetik olarak düzenlenen bir organizma fikri uyumsuz 
maddeler ve alerjenler (antijenler) arasında yumuşak bir geçiş sağlar.  

 

Uyumsuz maddeler, tipik alerjik semptomlar ile sadece fiziksel olarak 
doğrulanabilir ve bilinmeyen nedenlerden dolayı, immünolojideki karşılık gelen 
değişiklikle bir antikor oluşumuna yol açmamıştır (RAST Testi).  

 

Öte yandan, alerjenler (antijenler) fiziksel doğrulamalarıyla ek biyokimyasal 
değişiklikleri (antikorlar) defederler. 

 

Her iki grup da, hatada aynı şekilde alerjik semptomlara neden olabilir.  

 

Bu özel fiziksel doğrulanabilir intoleransların (enkompatibilitelerin) sonraki alerji 
tedavisi için ne kadar önemli olduğu, bu maddelere ve karşılık gelen bir MORA 
Biyo-Rezonans Tedavisine azar azar ara verildiği bir sürenin ardından, RAST-
Testi değişimindeki belirli antikorlar olmadan klinik resimde alerji problemlerinde 
başta subjektif ve sonra objektif bir iyileşme ile bir değişiklik olduğu gerçeği ile 
kanıtlanır. Deneyimizde doğrulanabilir biyokimyasal alerjenlerin tedavisi yeterli 
değildir.  
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Keşfedilen alerjenleri etki bakımından eşit ağırlığa sahip olarak gören okul 
tıbbının değerlendirilmesinin aksine, biyosibernetik tıbbın deneyimlerine göre, bir 
alerjenler hiyerarşisi ve dolayısıyla farklı bir ağırlıklandırma söz konusu olduğu 
ortaya çıkmaktadır:   

 

 İlk alerjen (neden veya ana alerjen) ile azar azar başlayarak, artan 
hassasiyetler diğer alerjenlere (tetikleyici alerjenler) katılarak sonrasında 
toplamda daha büyük bir enkompatibiliteler/alerjiler paletine yol açar ve bu, 
birçok hastanın sonunda pratik olarak, ev tozu gösteren her yer vb'ye kadar 
tüm enerjiye neden olan substratlara tepki vermesi ile sonuçlanır.  

 

 Deney, aynı zamanda neden olan alerjenleri bulduktan ve bunları dikkatli bir 
şekilde ortadan kaldırdıktan sonra, alerji tetikleyicileri gibi diğer alerjenlerin, 
vücut nihayetinde artık uyumsuz olarak bunlara tepki veremeyene kadar çok 
daha fazla kaybolduğunu göstermektedir.  

 

Bu nedenle, alerji tedavisi kesinlikle belirli nedensel alerjeni bulmaya ve tedavi 
etmeye bağlıdır.  

 

Bariz bir şekilde, yaradılış (kalıtım) ve buna ek olarak - kimi temel gıdalar, diş 
metalleri, çevresel zehirler, elektro sis vb gibi - sürekli yük yüklenmesi, 
enkompatibil/alerjik bir substrata karşı olan hassasiyetinde belirleyici bir rol oynar 
ve sonrasında organizmanın, daha sonradan kontrol sirkülasyon sistemine 
gittikçe daha fazla yüklenir ve bu hatalı kontrollerin ötesinde, daha fazla 
enkompatibilite/alerji oluşumuna yol açar.  

 

MORA Allerji Tanısı  

 

Dr. Franz Morell, Dr. Voll'e göre ilaç testi ile yapılan araştırma sonuçlarına 
dayanarak, 1985 yılında MORA Biorezonans Tedavisi kapsamında alerji testi 
geliştirmiştir.  

 

Prosedür, gerçek maddeni bilgilerinin (A-Modu = faz sabiti elektronik olarak 
yükseltilmiş) yerine, hastaya şüphelenilen intolerans/alerji maddesinin evrilmiş 
bilgileri (Ai-Modu = faz sabiti elektronik olarak evrilmiş) verilmesi gerçeğine 
dayalıdır. Yük temelinde, akupunktur ölçüm noktası, (A-Modundaki) patolojik 
bilgilere bir ölçüm değeri bozulması ile reaksiyon gösterecektir.  Bu madde 
titreşimlerini evirmek suretiyle, önceki patolojik olarak ölçülmüş akupuntur 
noktalarında, yükü azaltma etkisinden dolayı bir ölçüm değeri iyileştirmesine 
neden olur. Dahası, bu yöntemle, hasta her bir ayrı testin yükünün altında kalmaz 
ancak yan etkiler olmayacak şekilde rahatlar.   

 

Farklı amplifikasyonlara sahip bu materyale özgü titreşimlerin ölçümleri, hiyerarşi 
ve test edilen materyalin organizmaya yüklenme derecesi hakkında çok ince bir 
ifadeyi yakalayabilir.  
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Farmasötik preparasyonlar (fabrika preparasyonları) gerektiren biyokimyasal 
preparasyonlarla test (cilt ve solunum testi) yapmanın aksine, MORA testi ile, tüm 
olası maddeler hemen hazırlanmadan test edilebilir. Bununla, terapist 
standardize test ürünlerine bağımlı değildir ve doğrudan test girdisinde hastaya 
bireysel olarak diğer şeylerin yanı sıra geçerli gıdalar, kozmetik ürünleri, tekstil 
ürünleri ve diş metalleri uygulayabilir.  

 

Morell'e göre alerji testinin özel değeri, bunun intolerans/alerji için, vücudun tahrik 
edilmediği hatta test süreci boyunca rahatlatıldığı tek bir test yöntemi teşkil ettiği 
gerçeğinde yatmaktadır. Test metodolojisi ve sonrasındaki tedavi pratikte 
ağrısızdır ve çocuklara ve hassas yetişkinlere kolayca uygulanabilir.  Fiziksel test 
imkanı, çok sayıda maddenin çok kısa bir süre içinde incelenebilmesini sağlar. 

 

MORA Alerji Terapisi  

 

İntoleranslar test edildikten sonra, tedavi gerçekleşir.  Keşfedilen substratlar 
hastaya, tanımlı bir amplifikasyon ile ve cihaz üzerinde filtre ayarlamaları ile bir Ai 
(evrilmiş) Modunda uygulanır.   Faz eşdeğerleri ve modüle edilen evrilmiş alerjen 
titreşimleri ile, hastanın vücudunda başlangıçta gerçekleşen alerjen 
titreşimlerinde, artık dokularda yerleşik alerjenleri ortadan kaldırma ve bunun bir 
sonucu olarak bağışıklık sisteminin alerji bilgilerine olan hassasiyetini azaltma 
olanaklarını optimize eden bir azalma oluşur.   

 

Test edilen alerji titreşimleri ile tedavi birden fazla kez gerçekleştirilir.  Ardından, - 
test edilen çarelere ara verildiği mutlak bir süreye uyulduğu sürece - tedavilere ne 
ölçüde devam edilmesi gerektiğine karar vermek için keşfedilen 
intoleranslara/alerjenlere ilişkin başka bir test gerçekleşir.  

 

Bu vesile ile, burada açıklanan alerji tedavisine ilişkin MORA testi ve terapi 
yönteminin, özellikle başka kronik hastalıkları olmayan çocuklar ve genç 
yetişkinlerde  tek başına iyi işlediği gözlemlenmelidir.  

 

Daha yaşlı veya birden fazla hastalığı bulunan hastalarda, bu test ve tedavi, 
hastalık iyileşmesinin devam etmesi için tek başına yeterli değildir.  Bu 
hastalarda, her zaman organizmanın, dikkate alınması ve olabildiğince ortadan 
kaldırılması gereken (alerji olgusunun yanı sıra) başka kısıtlayıcı ve hatta 
engelleyici etkileri bulunmaktadır.  

 

Buna ek olarak, mesela E-smog, uyumsuz diş metalleri, parazitler veya dökülmüş 
asit bazlı ev malzemelerinden sabit yük söz konusudur.  

 

Ancak o zaman kalıcı bir tedavi başarısı sağlanabilir.  
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Kronik hastalıklar, sadece basit bir "bir buton basımlık mutfak reçetesi ile" başarılı 
bir şekilde tedavi edilemez.  

 

Bir MORA Alerji testi ve terapisi ile vücudu destekleyen ve genel tepkiselliğini 
iyileştiren bir tedavi stratejisinden oluşan bir kombinasyon iyi sonuçlar doğurur.   
Alerji tedavisi öncesi ve sonrasındaki bu yapısal terapi için, geniş tedavi 
olanakları seçkisi ile MORA cihazı, en iyi şartları sunar.   

 

Bazı vaka incelemelerinin sonuçları, okul tıbbının imkanlarının ötesinde, MORA 
BiyoResonans yönteminin başarılı bir terapi olabileceğine işaret etmektedir.  

 

 
IV. Uygulama Örnekleri  

 
Cilt Alerjisi  

 

H.S., 10 yaşında 

 

Geçici gece kaşınmaları ve özellikle okuldaki yüzme havuzunda, gövdede çeşitli 
kabarcıklar, uykuda huzursuzluk, terleme şeklinde kendini gösteren üç yıllık cilt alerjisi 
için.  Bu süre boyunca, alerji uzmanları tarafından antihistamin tedavisi uygulaması Bir 
hiposensitizasyon tedavisi yarıda bırakılmak zorunda kalınmıştır.  

 

1. İlk Randevu: Bir elektromanyetik aşırı yükleme testi, tatlı süt ürünleri, pancar şekeri, 
çeşitli kuruyemişler, amalgam, klor ve evlerinde kullanılan toz çamaşır deterjanına 
enkompatibilite Alerjenlerle MORA tedavileri.  Geceleri, anne çocuğun odasındaki 
elektrikli aygıtlarını fişlerini ve elektrik kablolarını akımdan [prizden] çekmiştir. Test 
edilen yiyeceklerden bir süre uzak durma.  

 

2. İkinci Randevu (iki hafta sonra): Daha iyi uyuma, gece kaşınmaları ve cilt 
semptomlarının ortadan kaybolması. Terleme yok. Yüzme havuzundan sonra 
kaşınma devam  Alerjenlerle MORA tedavisi. 

 

3. Üçüncü Randevu (dört hafta sonra): Bu arada, test edilen alerjenlerle kısa bir terapi 
tedavisi.  Yüzme havuzundan sonra kaşınma artık yok. Yiyecek ve klor artık patolojik 
olarak test edilmiyor.  Uyuşmayan yiyeceklerden perhiz süresinden vazgeçilir. 

 

4. Dördüncü Randevu: Şikayetsiz – Alerjenlerle başka test. Amalgam dışında her şey 
ortadan kayboldu.  Anneye, çocuk odasındaki akım giderme işlemine devam etmesi 
ve sonrasında çocuk için amalgamın ortadan kaldırılması söylenir. 

Sonuç: Amalgam, tatlı süt ve şekere (ana alerjenler) enkompatibilite. Klor ve toz çamaşır 
deterjanı enkompatibilitesi tetikleyici olmuştur.  Yaradılış ve E-smog ve amalgam gibi 
uzun vadeli yükler enkompatibilite reaksiyonunu azdırmaktadır.  
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Bronş Astımı  

 

J.B., 2 yaşında 

 

Birkaç aydır, gece öksürükleri uyarıcısı ve artan solunum güçlüğü. Başlangıçta 
gündüzleri, hiçbir havayolları semptomu yok, sonraları gündüzleri ve özellikle de 
yorulduğunda solunum güçlüğü. Bir akciğer fonksiyon testi obstrüktif ventilasyon 
bozukluğu olduğunu göstermiştir.  Bir alerjik bileşen açıkça dışarıda bırakılmıştır.  
Steroidler ve bronş genişletici ilaçlar.  

 

1. İlk Randevu: Alerji testi: Buğday ve pancar şekeri, elma, kuruyemişlere 
enkompatibilite. Güçlü elektromanyetik yüklenme. Daha sonra, test edilen 
alerjenlerle MORA tedavisi.  Anneye, geceleri akım taşıyan parçaları [elektrikli aletler 
ve kablolar] çocuğu yanından kaldırması ve alerjiye neden olan yiyeceklerden dört 
hafta boyunca perhiz uygulaması talimatı verilmiştir.  

 

2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Gece öksürükleri ve solunum güçlüğü atakları 
ortadan kalmıştır.  Gündüz, tam yük kapasitesi. Akım yüklemesi ortada kalkmıştır.  
Buğday, elma, kuruyemişlerden kaynaklanan yük ortadan kalkmıştır. Şekerden 
kaynaklanan yük zayıflamıştır. Geri kalan alerjenlerle MORA tedavisi. Dikkatli 
buğday ve elma tüketimi . 

 

3. Üçüncü Randevu (üç hafta sonra): Çocukta şikayet yok. Testte, tüm alerjenler 
ortadan kalkmış.  İlaç yok. Akım yeniden bağlandı. Çocuk tekrar her şeyi yiyebilir 
hale gelir.  

 

Sonuç: Bronş astımı semptomlarıyla, kalıtım ve E-smog etkisi altında, buğday ve şekere 
(ana alerjenler) karşı alerjik reaksiyon  MORA Alerjisi tedavisinen sonra ve E-smog'un 
kaldırılmasından sonra semptomlarda kaybolma 

 

Fruktoz İntoleransı  

 

D.D., 29 yaşında 
 

Uzun bir süre boyunca, özellikle yemeklerden sonra çeşitli bağırsak rahatsızlıkları. Bİr 
alerji uzmanı tarafından fruktoz ve laktoz intoleransı olarak teşhis edildi.  O zamandan 
beri, laktoz ve fruktoz perhizi ile katı bir diyet yapmış ancak sindirim rahatsızlığında 
sadece hafif bir iyileşme gerçekleşmiştir.  

 

1. İlk Randevu: MORA testinde, süt ürünleri, çeşitli meyveler, kereviz, kuruyemişler, 
gluten ve başka birçok ürüne enkompatibilite delili. Güçlü elektromanyetik yük. Daha 
sonra, MORA Alerji tedavisi, E-smog eliminasyonu, altı haftalık yiyecek 
yüklemesinden perhiz süresi. Yatak odasındaki akım taşıyan parçaların çıkarılması.  

 

2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Eski alerjenlerle bir kez daha test, kimyasal 
maddeler, parazitler, eğlence amaçlı uyuşturucular vs için ek testler uygulanması. E-
smog eliminasyonu sonrasında, bağırsak rahatsızlığında ilk algılanabilir iyileşme.  
Açıkça ve doğrulanabilir şekilde daha az alerjen yükü.  Fruktoz artık doğrulanamıyor.  
[Yük] yiyeceğinden perhizde ek süre.  
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3. Üçüncü Randevu (on yıllık bir sürede dört kısa tedavi randevusundan sonra) Test 
edilen tüm yük yiyecekler artık yük niteliğine sahip değil. Parazitler ortadan kalktı.  
Şikayet resmi çok daha iyi.  Süt ve fruktoz içerikli yiyeceklerin yeme izni.  

 

4. Dördüncü Randevu (on hafta sonra): Tüm maddelere ilişkin bir başka test.  Yıllar 
boyunca süren, çok iyi iyileşme. Artık bağırsaklarda rahatsızlık yok.  Hasta yeniden 
süt tolere edebilmektedir ve meyve semptomu ortadan kalkmıştır.  

 

Sonuç: Solunum testi ile harici olarak kanıtlanan laktoz ve fruktoz intoleransına rağmen, 
E-smog eliminasyonu ve MORa Biorezonans terapisi ile, hastanın semptomlardan 
tamamen kurtulması mümkündür.  Ana alerjenler:  Çeşitli eşlikçi tetikleyici alerjenlerle 
birlikte süt, fruktoz  

 

 
Nörodermatit  

 

B.H.-G., 62 yaşında 
 

Çocukluğundan beri, kimi yiyeceklerin tüketilmesinden sonra geçici olarak şiddetli 
kaşınma atakları ile kendini gösteren ve güneş ışığı ile artan nörodermatit.  Alerji 
uzmanları ve doğal tedavi doktorları tarafından bu zamana kadar uygulanan çok sayıda 
tedaviye rağmen somut bir başarı elde edilememiş. 

 

1. İlk Randevu: Yiyecekler, diş metallerinin test edilmesi. Amalgam, süt ürünleri, 
buğday, çeşitli meyveler, sebzeler, kuruyemişler, E-smog (güçlü yük) ile yüklenme  
Daha sonra MORa Biyoezonans terapisi, E-smog eliminasyonu, [yük] yiyeceklerden 
perhiz.  

 

2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Ciltte hafif bozulma ve kaşınma, uykuda huzursuzluk. 
E-smog yükü ortadan kalktı. Eski test edilen ürünlerle başka bir test.  Evden kendi 
yiyecekleri, cilt bakım ürünleri, ağır metaller, deterjanlarla test. Süt ve sebzelerin 
yarattığı yükte azalma, meyveler, kuruyemişler, amalgam, cilt bakım ürünleri, kısmen 
ilaçların yarattığı yükte güçlenme. Buğday artık sorun yaratmıyor. Tüm 
inkompatibilitelerle MORA tedavisi.  

 
3. Üçüncü Randevu (14 gün sonra): Sağlık durumunda algılanabilir iyileşme. Kaşınma 

pratikte ortadan kayboldu.  Test sayesinde, Süt ve kuruyemişlerde büyük oranda 
iyileşme gerçekleşmiştir.  Elma, ananas, kimi cilt kozmetik ürünleri ve tıbbi bir cilt 
merhemi ile hala çok belirgin.  E-smog elimine edildi. Amalgamda iyileşme.  MORA 
Biorezonans terapisi ve hala yüke neden olan yiyeceklerden daha uzun süre perhiz.  

 

4. Dördüncü  Randevu (dört hafta sonra): Hasta çok iyi. Kaşınma yok, iyi uyuyor.  Cilt 
semptomları büyük ölçüde ortadan kayboldu. Amalgam hala yüke neden olmaktadır 
(temizlenmelidir!) Yiyecekler artık yük oluşturmuyor.  Parazit testi ve tedavisi (MORA) 
Çevresel zehirler, ev malzemeleri, gıda koruyucu maddeleri için test ve uygun MORA 
Biorezonans tedavisi.  
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5. Dört ek kısa terapi seansının ardından (toplamda üç ay sonra), sağlık durumu çok iyi. 
Cilt iyi. Kaşınma ortadan kalktı. Yiyecek perhiz süresi tamamen terk edildi.  Amalgam 
temizlendi. E-smog yükü, şebekeye bağlı olmayan bir anahtar takılarak ortadan 
kaldırıldı. 

 

Sonuç: Bu durumda, MORA'nın yardımıyla gerçekleştirilen alerji testi ve tedavisinin yanı 
sıra, ayrıca E-smog, parazitler, amalgam gibi uzun vadeli yük de elimine edilmiştir.  
Böylece, alerji semptomlarının kalıcı olarak ortadan kaldırılması sağlanmıştır. 
Semptomların bu şekilde ortadan kalkması, yıllar içinde zaman zaman, ciddi stres 
ve/veya daha büyük viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan hafif cilt alerjisi 
semptomları ile kesintiye uğramıştır.  Stabil durum bir veya iki MORA randevusu ile 
yeniden tesis edilebilir.  

 

 
Bu vaka incelemelerinin altını çizmek için, meslek hayatımın son on yılında alerji 
hastalarına ilişkin istatistiksel bir incelemeden alınan rakamlar aşağıdaki gibidir:  
MORA Biorezonans Yöntemi ile incelenen ve tedavi edilen 576 alerji hastasının 
hepsi için alerji semptomolojisi iyileşmesi, yaklaşık  %18 oranında "çok iyi", 
yaklaşık %54 oranında "iyi",  yaklaşık %20 oranında "yeterli" ve sadece %7 
oranında "iyileşmedi" olarak değerlendirilmiş ve %7'den, farklı nedenlerden 
dolayı etkili bir alerji tedavisi sonucuna varamamış olan tedaviyi bırakanların 
hesaplanması gerekir.  

 

Bu ilginç rakamlar, tüm bu hastalar okul tıbbının uzmanları tarafından başarısız 
bir şekilde tedavi edilmiş olduğundan çok daha ilginçtir. 

 

Vücudu enkompatibilitelerin yanı sıra immünolojik etkilenmiş ve alerjik maddelere 
karşı tek bir kolay, vakitli pratik prosedür ile dikkatli bir şekilde test etme, bu 
şüpheli substratların hiyerarşisini anlama ve bir perhiz dönemi ve bir MORA 
terapisi ile birlikte azalma sunan olağanüstü imkan bu ciddi hastalık formunun 
kontrolüne tamamen yepyeni bir erişim kanalı açar.     
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