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برای درمان  آلمان   5که توسط کمپانی رگومد  ®BICOM 2000 دستگاه ازبا استفاده : ما  چکیده

بیمار    154برای  را زدایی های آلرژی و درمان حساسیت تست   ،ساخته شده است  های آلرژیک بیماری

جهت درمان  ها را واژگون و بزرگ کردیم و سپس آنها را . ما امواج زیستی آلرژنصورت دادیم 

به بدن بیماران بازگرداندیم. نتایج نشان دادند که نرخ اثربخشی کلی این دستگاه در درمان  زدایی حساسیت 

 % است.  78برابر  آن  رسد و نرخ بهبودی % می89 به زدایی حساسیت 

 زدایی، آلرژن درمان حساسیت  ،: سیستم بیورزونانسواژگان کلیدی

 

های آلرژیک را با کمک  بیمار مبتال به بیماری 154ما  2004 سال  تا ژانویه  2002  سال از ژوئن 

های آلرژیک  درمان نمودیم. این بیماری  BICOM® 2000سیستم درمان بیورزونانس ساخت آلمان 

و آسم    8کنژنکتیویت )التهاب ملتحمه( آلرژیک ، 7)یک بیماری پوستی(، رینیت  6شامل درماتیت آلرژیک 

انجام  به ها و مشاهدات بالینی را درمانها را روی این بیماران صورت دادیم و های آلرژن بودند. ما تست 

 رساندیم.  

در  موجود مواد آلرژیک در اثر تماس با که است آلرژی یک واکنش ایمنی غیرطبیعی در بدن انسان 

 ممکن است ضعیف یا قوی باشند.   ی آلرژیک هامحیط پیرامونی بوجود میآید. واکنش

 

 اطالعات کلی  .1
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نفر    3تماسی، نفر درماتیت   18کهیر، نفر  26، اگزمانفر از آنها  40بیمار،   154در میان 

نفر آسم داشتند. نود نفر از    46نفر التهاب ملتحمه آلرژیک و  1نفر رینیت آلرژیک،   20نورودرماتیت، 

ماران زن از  سال بوده در حالی که بی 61روز تا  30سن بیماران مرد از نفر زن بودند.   64آنها مرد و 

سال   36 برابر   هازن نی انگ ی م سن  و سال   30 برابر  سال سن داشتند. سن میانگین مردها 72روز تا  20

سال متغیر بود. پیش از انجام آزمایشات آلرژن یا در طی    20روز تا  1بیماری از ابتال به  بود. دوره 

 نکرده بودند. هیچگونه داروی ضد حساسیتی مصرف  مبتالیان  ،دوره درمانی

 

 تست آلرژن  .2

اطالعات  توانیم ، اما ما مینوع آلرژن را در خود دارد   400از بیش اطالعات سیستم بیورزونانس 

از راه اسکن فروسرخ و سیستم آزمایش  توانند بیماران می  .مبتالیان را بدست بیاوریم  های مشکوک آلرژن

ای  و فرکانس ثابت پایههای امواج ویژه  مورد بررسی قرار گیرند. هر مادهبدون هیچگونه درد و ناراحتی 

-نی که افراد به مواد مختلف آلوده میزما است.  مشخص  شخص ای هر خود را دارد. الگوی موج پایه

. زمانی که موج اختالل  شوند میایجاد های اختاللی متفاوتی موج رخ داده، اختالل ،  بر حسب میزان شوند 

 [. 1] شوند ایجاد می ها و آسم از جمله آلرژیاز محدودی طبیعی فراتر رفت، واکنش مختلف فیزیولوژیکی 

های  ج زیستی بخشامو ی درباره اتوانیم اطالعات ، ما می بدن  ا انجام آزمایش در نقاط اطالعاتی متفاوت ب

ها را انجام دهیم. اگر  های آلرژنتست  توانیم اختالالت، ما می بررسیمهم بدن انسان بدست آوریم. پس از 

توانیم  ما می  ،ای خارج شده است اده از دامنه امواج پایهدهند که واکنش بدن انسان به یک مها نشان تست 

  ن به دلیل هماهنگ نبود موج غیرعادی   یک حالت  ایندر تایید کنیم که او دچار آلرژی به یک ماده است. 

پیش از بازگرداندن  . در زمان درمان و  شود ن و سیگنال رزونانس بدن ایجاد میژ سیگنال رزونانس آلر

-در آورده می ای و واژگون خود نهیتصویر آی ، این سیگنال ابتدا به شکل بدن انسان  بهسیگنال یک آلرژن 

کنیم. به دلیل   عیین این آلرژن را ت ابتدا نوع باید ما   ،نوضعیت بد سازی . جهت تالش برای نرمالشود 

که تست آلرژن در طی دوره بروز عالیم   خواهد بود تر دقیقزمانی های آلرژیک، نتیجه بیماری   گیپیچید 

 آلرژی صورت پذیرد. 
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 درمان .3

سازی  . پس از واژگونقرار گرفتند درمان  تحت  بیورزونانسسیستم زدایی تمامی بیماران با متد حساسیت 

  های گوناگون، ما آنها را دوباره به بدن بیماران بازگرداندیم وسازی امواج زیستی آلرژن و بزرگ

یکبار در روز یا یک روز  صورت بهصورت دادیم؛ را دوره بروز عالیم حساسیت زدایی در حساسیت 

های مزمن، ما این کار را هر یک یا دوبار در هفته و  بار در هر جلسه. در مورد بیماری  5-3 و  درمیان 

 دادیم.  انجام پی  دربار پی 8-5بصورت 
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ماه    6حمالت حساسیتی در طی بازگشت و عدم  ما اثرات درمانی را براساس میزان بهبودی عالیم بالینی  

 مورد ارزیابی قرار دادیم. پس از پایان درمان 

 ماه پس از پایان درمان بازگشت بیماری در عرض شش  عدم  ؛آلرژیکعالیم کامل   ن ناپدید شد :  بهبودی 

،  پس از پایان درمان ماهشش عرض   در بازگشت بیماری   ؛عالیم آلرژیککامل  نناپدید شد : تاثیر واضح

 با عالیم اندکهمراه اما 

 درمان  انیپا  از پس  ماه شش عرض   در یمار یب  بازگشت  ؛ آلرژیکعالیم   مشخص کاهش : موثر

 در عالیم آلرژیک  هیچگونه کاهش مشخص  وقوع عدم   :فاقد تاثیر 

 : روش محاسباتی

 x 100%تعداد موارد بهبود یافته / کل موارد درمان شده  نرخ بهبودی= 

 x 100%(/ تمامی موارد درمان شده   واضح ر یتاث ل= )موارد بهبود یافته + موارد  نرخ اثر بخشی ک

 جدول پیوست: 

 BICOM® 2000  ناشی از درمان با درمان بالینی و مشاهداتجدول  

مجموع   نام بیماری 
 موارد 

اثربخشی   بهبودی 
 مشخص

— فاقد تاثیر  اثربخشی  نرخ بهبودی    

کل   ی بخش اثر   نرخ   

 %95---------%85 0 2 4 34 40 اگزما

 %92---------%73 1 1 5 19 26 کهیر 



 %89---------%83 1 1 1 15 18 درماتیت تماسی 

 %67----------%33 0 1 1 1 3 نورودرماتیت 

 %85----------%80 1 2 1 16 20 رینیت آلرژیک  

 %85---------%74 2 5 5 34 46 آسم  

 %100-------%100 0 0 0 1 1 التهاب ملتحمه آلرژیک

کل   جمع   154 120 17 12 5 78%---------89% 

 

 

 نتایج درمانی .5

% و نرخ بهبودی  89، نرخ اثربخشی کل برابر BICOM® 2000های آلرژیک با برای درمان بیماری 

در طی دوره درمانی یا پس از پایان یافتن آن، مبتالیان هیچگونه احساس ناراحتی  % است. 78برابر  

 و هیچ واکنش غیرسالمی نیز رخ نداد.   ند نداشت

 

 بحث  .6

های سنتی درمان کردیم. اما تا  های آلرژیک را با شمار زیادی از درمانبیماریپیش از این تحقیق، ما 

را نیافتیم.   واضحی هیچگونه متد درمانی واجد اثربخشی     BICOM® 2000از استفاده از دستگاه  قبل

در دهه هفتاد قرن بیستم، دانشمندان آلمانی تحقیقات خود در زمینه استفاده از امواج مواد )تکنولوژی  

[. در اواخر دهه نود قرن بیستم، آنها  1های آلرژیک را آغاز نمودند ]بیورزونانس( برای درمان بیماری

در  هایی دست یافتند. مبتالیان پس از درمان با استفاده از تکنولوژی بیورزونانس، فقیت از این نظر به مو

شدند. این بدان معناست که پس از بهبودی بازگشت بیماری  تماس با مواد آلرژن دچار آلرژی نمیاثر 

-ار می زیادی از مواد آلرژن قر العادهفوقمگر آنکه بیماران در تماس با مقادیر  ،پذیرفت صورت نمی 

است که توسط دانشمند فرانسوی   بنا شده  گرفتند. تکنولوژی بیورزونانس بر اساس تئوری امواج فیزیکی 

به خاطر این تئوری خود موفق به کسب    1929در سال   . وی مطرح شده است  9برولی لویی ویکتور دو

 
9 Louis Victor De Broglie 



خود را تحت رزونانس بسیار   " کد ماده"جایزه نوبل شد. براساس تئوری امواج فیزیکی، تمامی مواد  

تواند جهت  . این سیگنال خاص مییک سیگنال خاص از رزونانس فوق ضعیف–دهند  ضعیفی نشان می

های بسیاری از آلرژی موجود هستند. براساس تئوری  عریفشود. ت استفادهها تشخیص و درمان بیماری

[. پدیده آلرژی در بدن انسان توسط یک  2امواج فیزیکی، آلرژی یک پدیده از اطالعات بیوفیزیکی است ]

شود.  می تولید ها و مواد مختلف  ن بدن انسان میاشود که در نتیجه تماس نزدیک نشانگر آلرژیک ایجاد می

بیوفیزیکی است که   نشانگرهمین  بیوفیزیکی تشکیل خواهد شد.   نشانگر  ای،هاطالعات ماد با تجمع این 

در حالت کمونی  این نشانگر بیوفیزیکی در بدن انسان، پس از بوجود آمدن   شود.باعث ایجاد بیماری می 

پالس  ها، نشانگر بیوفیزیکی فعال خواهد شد و نگه داشته خواهد شد. پس از تماس دوباره با آلرژن 

را ایجاد خواهد کرد  آنژیوادم وغیره  ،مانند خارش پوستیهای آلرژیک متداول بیوفیزیکی برخی بیماری

آوری و  توان جمعمیو این اطالعات را د  نکناطالعات رزونانس خاص خود را حفظ می ها [. نشانگر3]

الگوی بیورزونانس این   تنها برای هر آلرژن، کاهش داد. اطالعات نشانگر آلرژیک یا و  کرد بزرگنمایی 

آزموده شده  های ویژه های مناسب و سیگنال از راه روشتواند نوع آلرژن است. این نشانگر آلرژیک می

-های آلرژیک استفاده میو تغییر داده شود. زمانی که ما از تکنولوژی بیورزونانس جهت درمان بیماری

ای آن را واژگون نماییم.  تصویر آیینهبه صورت همزمان  توانیم سیگنال آلرژن را بیازماییم و  کنیم، می 

  هتواند خاطرکامال خاص است که می " کد تایید "موج رزونانس واژگون شده آلرژن )موج نماینده یک  

به بخش مورد  دوباره بزرگنمایی شده و تواند  می ،د( شده در بدن را تحت تاثیر قرار دهآلرژیک انباشته  

ای( موج آلرژن اصلی را  نظر از بدن بازگردانده شود. موج رزونانس واژگون شده )موج تصویر آیینه

به صورت  درون بدن انسان   موجود  نشانگر آلرژیک  ،سیستم رزونانس با کمکتضعیف خواهد کرد.  

. در نتیجه  شود می بدیلبه موج طبیعی ت دوباره گام پاک خواهد شد و به این ترتیب موج غیرطبیعی بهگام

ما دریافتیم که این دستگاه از   BICOM® 2000استفاده از   پس از[. 4بدن انسان بازسازی خواهد شد ]

در  به هیچ دارو یا تزریقی نیاز نخواهند داشت. بیماران های درمان سنتی متفاوت است. مبتالیان روش

طی پروسه درمان هیچگونه درد و ناراحتی را احساس نخواهند کرد. پروسه درمانی ساده، امن و موثر  

مصرف طوالنی مدت داروها   با وجود است. این متد بصورت ویژه برای بیمارانی مناسب است که  

داورهای  مصرف از عوارض جانبی ناشی از توان می  متد درمانی، این با استفاده از اند. درمان نشده

داروهای  مصرف  از  ی ناش  یجانب  عوارض خستگی یا   و  آلودگیاز جمله خواب خوراکی ین م هیستاآنتی 

 در سطح بالینی ارزشمند است. جهت استفاده   درمانی. این متد کورتونی پرهیز کرد 
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