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Oberon bioresonans
Oberon är ett instrument för både
analys och behandling. Oberon har
referensvärden för kroppens alla
organ och även för ett stort antal
mikroorganismer.
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FAKTARUTA
Skannar kroppens alla organ
Både analys och behandling
Stärkande behandling för organ
Försvagar mikroorganismer
Distansbehandling
Människa, häst, hund m.fl.
Ansluts till dator med Windows

Efter en inledande skanning, av hela
kroppen eller endast enskilda platser
i kroppen, kan en fördjupande analys ske av specifika organ och
funktioner. Analysen ger information om belastningar i kroppens
organ. Oberon markerar och graderar både patologiska belastningar
och prioriterar mikroorganismer som stör kroppen.
För att stärka organ och funktioner kan personen få balanserande
frekvensbehandling. Även behandling för att försvaga skadliga
mikroorganismer kan utföras.

Däggdjur som hästar, hundar och katter kan även de behandlas med
Oberon. Även distansbehandling är möjlig.

Erfarenheter av OBERON Bioresonansbehandling
16-årig pojke med borrelia. Pojken har grava
synproblem och trötthet. Efter behandling
går pojken till skolan igen.
Ständigt återkommande bihåleproblem
försvinner efter några behandlingar.
Rygg- och revbensskada efter fall på
husbygge. Mannen får behandling varje dag
under de två första veckorna efter fallet.
Behandlingen resulterar i god lindring och
total smärtfrihet efter två månader.
Diskbråck med smärta i rygg och lår samt
känselbortfall i underben. Känseln i
underbenet kommer tillbaka vid första
behandlingen. Efter tre behandlingar är
smärtan i rygg och lår minimal.
Svullnad och smärta i handen av artros.
Svullnaden lägger sig efter första
behandlingen och smärtan minskade
markant.
Svår smärta i äggstock sedan fem månader.
Smärtfri efter en behandling.
Elitidrottare med skadat korsband kan inte
böja benet korrekt. Efter tre behandlingar
har knäleden den rörlighet som den skall.
Smärta av åderbråck helt borta efter fyra
behandlingar.

Oberon för analys och behandling
Den avancerade grafiska presentationen är enkel att använda för både
analys och behandling. Ofta kan symptom visa sig på ett ställe men
orsaken beror på bristande funktion någon annanstans i kroppen. Vid
arbete med Oberon får vi hänvisningar till orsaksområden för att
lättare förstå var lösningen kan finnas.
Oberon är en biofeedback-enhet
som skannar och analyserar
elektromagnetisk energi (EM) i
kroppen. Instrumentet identifierar
vilka organ eller vävnader som
visar brist eller överskott av EM.
Alla mätvärden jämförs mot en inbyggd databas. Avvikelserna i den
egna energin registreras och används för behandling. Oberon ger den
mängden EM-energi som kommer att återställa korrekt EM-balans i
organ och vävnader. Varje analys och behandling är därmed helt unik
och skräddarsydd.
Våra vänner djuren visar kanske
tydligt att något är fel men de har
svårt att beskriva smärtan eller
rädslan. Där har vi unika
möjligheter att hjälpa till. Likt
arbetet med en människa kan vi
skanna och stärka kroppen på alla
däggdjur.
För att lindra jobbiga känslor finns olika fokusområden i Oberon. Vi kan
fokusera direkt på känslan som stör personen eller jobba med de
trauman som finns med i ryggsäcken. I båda fallen kan det jobbiga
minska till fördel för glädje och lugn.

Bioresonans teknologi
Bioresonans är interaktionen mellan den levande organismen och en
avancerad mätutrustning.
Tekniken med frekvensbehandling startades av Dr. Royal Rife på 1920
talet. Därefter har instrument utvecklats och förfinats efterhand som
kunskap och elektroniken har blivit bättre. Idag finns allt från Hulda
Clarks enkla zapper till de avancerade instrumenten med många
funktioner.
Frekvenser för behandling kan
genereras med många olika
tekniker. Ljus, ljud, magneter,
svag ström med flera. Olika
tekniker har sina olika
instrument och olika fördelar.
Ett instrument som ger frekvensbehandling kan innehålla få eller
många hundra recept att välja mellan. Då grundas valen på de
symptom som beskrivs. Frekvensgeneration startas och behandling
körs och det kan vara behandling för att både försvaga och stärka. Det
finns också instrument som endast kan mäta.
För att få bästa behandling är det att föredra ett instrument som först
mäter och sedan använder det uppmätta resultatet för att behandla.
Det ger en unik behandling vid varje tillfälle. Den tekniken är den mest
optimala frekvensbehandlingen vi kan ge. Oberon använder den
tekniken.
I Oberon finns hundratals specifika belastningar i databasen. Vid
analysen jämförs personens mätresultat med värden i databasen.
Avvikelser detekteras och visas i första hand som siffermarkörer på
bilder på en graderad skala mellan 1 och 6.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balansera känslor och trauma
Bihålor och slemhinnor
Blodkroppar, blodkärl och hjärta
Cellens delar inklusive mitokondrier
Endokrina systemets körtlar
Försvaga mikroorganismer
Gallblåsa och gallgångar
Genitala delar och urinvägar
Halskotor
Hjärnan och ryggmärg
Hormoner för man och kvinna
Hud, hår, naglar och tänder
Infektion i organ och system
Kromosom, RNA & DNA
Lever med hepatocyter
Lungor, alveoler och bronker
Lymfsystem med kärl och noder
Matsmältningssystemet
Mikroorganismer
Muskler och senor
Nervsystemets delar
Njurar och urinledare
Ryggkotor med nervutskott
Skador och idrottsskador
Skelett och leder
Stenterapi och örtterapi
Stärka organ och funktioner
Syn, balans och hörselorgan
Vitaminer och mineraler
- och mycket mer

Oberon fönster och funktioner

Bild 1
Indexfönster med historik. Allt arbete samlas i loggboken för möjlighet
att se analyser, behandlingar och resultat.

Bild 2
Skanningsfönster. En behandling startar alltid med att skanna de delar i
kroppen som önskas. Prioritet kan vara de platser där personen känner
besvärande symptom.

Bild 3
För att identifiera belastningar som stör kroppen finns analysfönstret.
Det finns flera olika mätområden för att finna orsaker till symptom.

Bild 4
Efter analys ger vi behandling för att stärka vävnad och funktioner.
Även för att försvaga mikroorganismer som stör kroppen. Det ger
möjlighet att symptom minskar så bättre funktioner kan uppnås.

Bild 5
Frekvensmedel. Behandling med Oberon är omedelbar. För att erbjuda
personen behandling fram till nästa återbesök kan frekvensmedel
tillverkas i form av droppar som intas dagligen.

Bild 6
Det är enkelt att utföra uppföljning för att se resultatet av behandling.
Markörer som går från 6:or mot 2:or visar gott resultat.

Bild 7
Med diagrammets röda och blå kurva får vi hjälp att finna orsaker till
kroppens symptom. Här pekar det på epitelvävnad i tarmkanalen.

Bild 8
Det finns färdiga söklistor för att underlätta arbetet. Det finns även
möjlighet att designa egna söklistor. Det kan vara söklistor för ögon,
rygg, matsmältningens alla organ eller för en person. Det går att skapa
olika listor med olika fokus.

Erfarenheter
Samlade erfarenheter av Oberonbehandling.
16-årig pojke med borrelia. Pojken har svåra synproblem och trötthet
när han kommer för behandling. Han sover mer än 20 timmar om
dygnet och kan inte gå i skolan. Vid analysen fokuseras sökandet på
ögon och borrelia. Oberon indikerar på belastningar av borrelia i hans
ögon. Pojken får behandling som gör att borrelian starkt reduceras.
Efter några minuters behandling berättar pojken att han kan se klart
igen. Dagen efter behandlingen kan han återuppta skolarbetet.
Ständigt återkommande
bihåleproblem. Kvinna 60+
behandlar sig sedan fler år med
nässpray för sina
bihåleproblem. Vid analys på
bihålor och slemhinna i
näshålan konstateras
mikroorganismer som stör. Behandling fokuseras på försvagning av
mikroorganismer och stärkning av vävnad och funktion i berörda organ.
Efter några behandlingar är problemet borta, hon kan andas lätt igen
och hon kan sluta med nässprayen.
Skada vid olycka. Man 62 år ådrog sig skador efter fall på husbygge.
Han skadade ryggkota och bröt några revben även smärta i nacken.
Ambulans och röntgen på lasarettet, ordinerad vila och smärtstillande.
Smärtan hindrade honom att röra sig normalt och han kunde knappt
klä sig själv. Att ta på sig strumpor var omöjligt. Efter ett par dagars vila
startade intensiv behandling med Oberon. Enligt läkaren skulle smärta
och problem vara 6 - 12 månader. Efter två månader med mycket
Oberonbehandling var smärtan borta och full rörlighet uppnådd.

Diskbråck och sjukskrivning. Enligt röntgen är det ett stort och tydligt
diskbråck som ger kvinnan smärtan. Hon beskriver det som att det
brinner i låret, smärta i knävecket och bortdomnat i ben och fot. Hon
känner inte golvet med foten. Det går naturligtvis inte att vara på
jobbet och läkartid om en månad. Behandling fokuseras att stärka
vävnad i rygg och nervutskott från ryggraden ner i benet. Efter en
första behandling har elden och smärtan halverats och hon kan känna
golvet under foten. Efter ett par återbesök med behandling under
kommande vecka, har hon inga men alls av sitt tidigare problem och är
åter på jobbet.
Svår smärta i äggstock sedan flera månader. Kvinnan har sökt hjälp i
vården med allsköns undersökningar men ingen hjälp står att finna.
Analys med Oberon visar på mikrobiell belastning och att vävnad i
äggstock behöver hjälp. Hon får behandling och lättnad av smärtan
kommer direkt. Vid uppföljning en vecka senare meddelar hon att
smärtan är helt borta.
Svullnad och smärta i handen av
artros. Kvinna som gått med detta
problem i många år och har vissa
problem vid användning av sin hand.
Behandlingen fokuseras på handens
delar så som ben, leder, muskler och
senor. Efter behandling får hon vila handen en stund och kan då
konstatera att svullnaden minskat och smärtan avtagit markant. Denna
minskning är konstant vid uppföljande koll.
Häst som är nervös och rädd. Soptunnor och traktorer gör hästen
mycket nervös och svår att rida. Behandling med fokus på känslor gör
att hästen blir lugn och inte bryr sig varken om soptunnor eller
traktorer. Är nu lätt att rida både på gården och i skogen.

Elitidrottare med skadat korsband kan inte böja benet korrekt.
Behandlingsfokus på knä, leder, muskler och senor. Han får behandling
vid tre tillfällen och kan efter det konstatera att han har full rörlighet
och funktion i knät igen.
Åderbråck som smärtar. Kvinna 86 år som har svårt att gå på grund av
smärtande åderbråck. Hon får hjälp av Oberon för vener, muskler.
lymfkärl med mera. Efter fyra behandlingar är smärtan helt borta. ”Det
känns som sockerdricka i benen vid behandlingen” säger hon. Nu fem
år senare är hon fortfarande smärtfri.
Man med smärta i ländrygg.
Skanning av ländkotor, bäcken,
muskler och senor. Tydliga
markörer på belastning. Ingen
utredning utan behandling direkt.
Återkoppling veckan efter då han
säger ”jag högg ved i tre dagar
utan något besvär alls”.
Akut gallproblem med smärta. Skanning och analys av gallsystemets 12
objekt. Tydliga indikationer på belastning. Djupare analys visar sten,
kramp och mikroorganismer. Behandling för att stärka vävnad och
försvaga mikroorganismer. Smärtan lägger sig i samband med
behandling. Uppföljning två veckor senare och kvinnan kan inte känna
någon smärta.
Svullet och smärtsamt tandkött runt visdomstand och samtidig smärta
i hals och öra. Kvinna 47 år som har svårt att tugga på grund av
smärtande tandkött. Hon får hjälp av Oberon för tänder, bihålor,
blodkärl, lymfa, hörselorgan, vener och muskler. Efter tre behandlingar
är smärtan och svullnaden helt borta.

Service för användare
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Instruktionsbok på svenska
Instruktionsbok på engelska
Svensk support via distansstyrning direkt i datorn
Utbildning och instruktionsfilmer på svenska
Utbildning och instruktionsfilmer på engelska
Hjälp att direkt komma igång med grundbehandling
Utbildning på flera platser i landet
Serviceavtal finns

Tekniska fakta om Oberon
•
•
•
•

Svenska språket i program
Fungerar på PC-dator med Windows
Fria uppdateringar, en till två gånger per år
Oberon levereras komplett i väska

OBERON Bioresonans
- för bättre hälsa
Den här guiden hjälper dig att öka din förståelse för
frekvensbehandling med OBERON Bioresonans.
Guiden vänder sig till dig som är etablerad terapeut och till dig som vill
komma igång med din terapeutiska verksamhet. Men även till dig som
vill använda frekvensbehandling för eget och familjens välbefinnande.

Försäljning, utbildning och support på svenska
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