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Oberon – frekvensmedicinen
är framtidens medicin
De flesta känner till homeopati, men lika många känner kanske inte till Oberon.
Ändå bygger dessa båda behandlingsformer på samma grundstomme, nämligen frekvenser. Häng med Hälsofrihet när vi störtdyker in i den nya tidens medicin – frekvensmedicinen!

F

rekvensmedicin är framtidens medicin. Allting är nämligen frekvenser – och sjukdom yttrar sig när frekvenser har kommit i olag. Jag vet, det här
låter flummigt, så låt oss ta det från början.
Allting består av atomer, och varje atom
vibrerar. Vibrationer är detsamma som frekvenser. Det betyder att varje ting vibrerar
med sin egen inneboende frekvens, det vill
säga summan av alla atomer tillsammans.
När det gäller en komplex varelse som en
människa, så har varje organ sin frekvens,
men även hela personen har sin egen frekvens. Vi är ju dessutom värdar för en mängd
olika mikroorganismer, och de har också sina
egna frekvenser – varje person är alltså summan av alla dessa frekvenser tillsammans.
Oberon markerar och graderar, det vill säga
ställer upp en prioriteringsordning för både
organbelastningar och vilka mikroorganismer som stör kroppen. Patologiska mikroorganismer kan således detekteras med hjälp av
Oberon, och genom att sända en förstörande
frekvens, så kan man även försvaga mikroorganismen. För att stärka organ och funktioner får klienten balanserande frekvensbehandling. Att få celler, organ och organ16

system att vibrera med sina rätta frekvenser
är ett genialt sätt att behandla – det är både
direktverkande och skonsamt.
Oberon når in ”överallt”
”En minut att lära – en livstid att bli mästare”,
så skulle man nog kunna sammanfatta Oberon. Det är enkelt att skanna kroppen, och
frekvensenheten kan läsa av energinivån i
kroppens alla organ – och vi kan verkligen
djupdyka in i kroppens alla vrår. Vi kan se på
hela organ såsom lungor, hjärta, njurar, tarmar, de hormonproducerande körtlarna och
så vidare, men även tänder, nerver, blodkärl,
kapillärer, epitelvävnad, celler, mitokondrier
och till och med DNA. Efter skanningen så
visas det på skärmen vilka organ som behöver
stärkas. När man sedan trycker på ”behandlingsknappen” så ges just de frekvenser som
är stärkande. Nu kanske du tror att det bara
är att tuta och köra och ge frekvenser i obruten ström till dess att organen är ”fullladdade”.
Det går emellertid inte. Ges det för mycket
behandling på en gång, så kommer energinivån efter att ha gått upp och nått sin kulmen
i stället att börja sjunka. Så det gäller att ge
en lagom dos vid varje behandlingstillfälle.

Avancerade finesser
Det finns en mängd avancerade finesser med
Oberon. Man kan få hänvisningar till orsakssammanhang som är unika, och som kan
vara helt avgörande för att finna orsaker till
ohälsan och kunna åtgärda dem. Symptom
kan till exempel finnas på ett visst ställe i
kroppen medan grundorsaken är en bristande funktion på något helt annat ställe i
kroppen – och via Oberon kan man få hänvisningar till dessa grundorsaksområden.
Genom att behandla grundorsakerna kan patienten tillfriskna. Ponera att man gör en
analys på muskler och rörelseapparaten – då
kan man till exempel få en hänvisning till
lymfsystemet. Det kan innebära att klienten
har stagnation i lymfsystemet och behöver
behandling där först, för att få bukt med sina
smärtor eller vad nu symptomet är.
Oberon kan även behandla patienten med
hjälp av örter, det vill säga man behandlar
med örtens frekvens. Här är det ju guld värt
att ha läst fytoterapi och lärt sig vad våra
örter är bra för. Jag upptäckte att det faktiskt
förbättrade mina värden när jag använde örtfrekvenser som jag visste var bra för just den
problematiken. När jag valde andra örter
som jag visste inte hade någon effekt på området, så gick värdena inte heller upp (där
kom skeptikern fram i mig, som måste testa,
jämföra och ifrågasätta). Jag såg det som ett
bevis för att den här ”grunkan” faktiskt fungerar – ger man rätt örtfrekvenser så går värdena upp! Även om man inte har läst örtlära,
så är det enkelt använda Oberon, eftersom frekvensenheten listar örterna i en prioriteringsordning. Man kan även behandla med frekvenserna av kristaller, det vill säga ge
kristallterapi med Oberon. Det är även möjligt att göra homeopatmedel med hjälp av
frekvensenheten, eftersom alla frekvenser av
de olika homeopatmedlen finns inlagda i
Oberon. Man använder då en speciell kopp,
med ett medium till exempel vatten, och sen
överför man frekvensen av det valda homeopatmedlet till mediumet. Andra användbara
funktioner är att man genom Oberons vegatotest kan mäta intoleranser och mäta nyttan
av kosttillskott. Oberon kan även gå in känslomässigt och behandla emotioner.
Genom alla dessa möjligheter kan man
skräddarsy ett skannings- och behandlingsprogram för att passa patientens unika behov
och symptomkomplex.
Med både örter, kristaller och homeopatmedel så har man en närmast obegränsad tillgång till behandlingsmöjligheter. Därtill har
man Oberons egen inneboende frekvensbehandling för de olika organen/organsystemen. Oberon är en biofeedbackenhet som
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nivån är som lägst, så är organet markerat
med massor av 6:or – ”pluppar” som har
svart färg. Energinivån är på topp vid 2:or,
pluppar som har gul färg. 3 har orange färg,
4 rosa och 5 har brunt. På alla mina ”problemområden” så har det varit fullt med
”svarta pluppar”, vilket gör att jag anser att
den här apparaten faktiskt skannar korrekt.
Jag måste säga att det är fascinerande att se
att ju längre behandlingen fortskrider, desto
färre svarta pluppar blir det, och allt fler gula
pluppar på uppträder på organen – och att
det även i samband med det inträder hälsoförbättringar.

Kursledaren Ola Hedlund i kurslokalen.

skannar och analyserar elektromagnetisk
energi (EM) i kroppen. Alla dessa mätvärden
jämförs automatiskt mot Oberons inbyggda
databas. Frekvensenheten identifierar sedan
vilka organ eller vävnader som visar på brister
eller överskott av EM. Avvikelserna i den
egna energin registreras och används som utgångspunkt för behandlingen. Oberon ger
den mängd EM-energi som återställer EMbalansen i organ och vävnader.
Rysk frontteknik
Oberon bygger på rysk forskning, teknik
som har nyttjats för att bland annat kunna
hjälpa kosmonauterna på deras resor. Oberon har stor förmåga att detektera obalanser
i den mänskliga vävnaden. Det var något
som jag redan för femton år sedan förstod då
jag fick min första glimt av Oberon och blev
skannad på ett demonstrationsmöte. Jag
insåg att den även hade rätt, en slutsats jag
kunde dra, eftersom jag kunde jämföra med
vad jag redan visste genom zonterapi och
andra alternativa metoder. Det är dock inte
förrän nu som jag har fått chansen att utforska Oberon på egen hand. När man skannar kroppen, så sitter patienten med
”hörlurar” som är kopplade till Oberon-enheten. Oberon-enheten kopplas till en dator
som har Oberon-programmet installerat.
Programmet har en sofistikerad grafisk presentation som är enkel att använda för både
analys och behandling. Vid en skanning så
loggar programmet stressnivån i de olika organen med en graderad skala mellan 1 och
6. Varje siffra har sin egen färg. När energiHälsofrihet 1 / 2021

Att investera i Oberon
Det mesta tycks ju gå upp i pris, men vad
gäller Oberon, så har priset faktiskt nästan
halverats på dessa 15 år – så, ska man investera i Oberon, så är det en bra tid att göra
det nu. Vid leverans av Oberon tillhandahålls
även utbildning för att användaren skall göra
rätt och vara framgångsrik i sitt arbete. Utbildningen genomförs på svenska och av
svensk personal. Utbildning kan genomföras
enskilt, genom grupputbildning fysiskt eller
på nätet samt som självstudier – det är mycket flexibelt – allt för att användaren skall ha
möjlighet att utbilda sig i sin egen takt.
Vi var ett härligt gäng som var på utbildning, och Ola Hedlund hade ett fenomenalt
tålamod med oss, när datorn inte verkade
vilja göra som vi ville. Utbildningsdagarna
var inspirerande, och det gav mersmak –
man blev ju helt lyrisk när man insåg alla finesser som man hade tillgång till genom
Oberon. Möjligheterna är oändliga. Man
kan även behandla däggdjur, så man kan behandla sina husdjur, till exempel hästar, hundar och katter.
Jodtest
Vi fick även lära oss att utföra jodtest. Vi fick
stryka ut 1 droppe Lugols lösning på insidan
av underarmen. Fläcken ska synas i 12 timmar, annars så har man jodbrist. Det är ingen
exakt mätmetod men en god indikation på
hur min jodstatus är. I tabellen kan du utläsa
hur många droppar av Lugols lösning man

Antalet timmar tills
jodfläcken försvinner
0-2 timmar
2-5 timmar
5-8 timmar
8-12 timmar

Lugols lösning (kaliumjodid).

ska ta, relaterat till hur många timmar fläcken är synlig.
Det kan vara bra att börja med en lägre dosering och öka efter hand. En droppe per dag
är en lämplig startdos, om man får förstförsämring så halveras dosen. Man tar en
droppe i ett glas vatten eller stryker på
huden. Ny mätning med hudtestet kan man
göra efter tre veckor.
Efter Covid-vaccinspruta nummer 2
Ett helt ny iaktagelse som är viktig nu i
coronatider har kommit till min kännedom.
En äldre kvinna som regelbundet under åren
har blivit skannad med Oberon brukade i
normala fall ligga på 10-50 markeringar av
6:or vid en skanning på DNA. Vid skanning
med Oberon bioresonans får vi svar med
markörer 1-6, där 6 visar att det finns stor
belastning. Hon kunde få 6:or (det sämsta
värdet) på färre än 50 rader, men efter att ha
erhållit sin andra dos av covid-vaccinet, så fick
hon rekordmånga 6:or på hela 256 DNArader. Totalt mäts drygt 350 DNA-rader av
Oberon. Detta resultat ska tolkas som att
något har drabbat henne och som stör hen-

Antalet droppar
att ta per dag
7-8 droppar
5-6 droppar
3-4 droppar
1-2 droppar

Tabellen visar analystid och behandlingsmängd med Lugols lösning.
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första behandlingen hostade han inte en
enda gång på ett helt dygn men när han började hosta så ringde han direkt och beställde
ny tid. Han har nu fått några behandlingar
och är i dag i princip återställd men vill ändå
ha en genomkörare var 6:e vecka för att
slippa att bli dålig igen.

Det var bara svarta 6:or efter Covid-vaccineringen.

nes DNA kraftigt. Med Oberon har vi möjlighet att behandla dess registrerade avvikelser. Kvinnan har fått en första behandling,
och hon svarade bra på den, men hon kommer av sin behandlande terapeut att få fler
behandlingar för att få ner dessa höga värden.
Diskbråck i nacken
En 59-årig kvinna hade ett konstaterat diskbråck i nacken med mycket smärta i skuldra,
nacke och med strålning ut i vänster arm. Terapeuten analyserade och behandlade alla
nerver, muskler, bindväv, senor, nerver – särskilt nacke, ryggrad samt lymfa i arm, bröst
och hals. Även enskilda bröst- och halskotor
samt bröstrygg analyserades. Neuralgi av kranialnerver samt perifera nerver behandlades.
Kvinnan fick även näringstillskott. Efter tre
veckor med total fem behandlingar så var
det stor skillnad, och kvinnan var i princip
smärtfri. Läkaren trodde att det skulle ta
minst 3-4 månader för det att läka ut.

Smärtor i höfter efter operation
En 53-årig kvinna inkom på kryckor och
sökte för svåra smärtor i höfter efter operation samt orörlighet. Hon behandlades 2
ggr/vecka i 6 veckor, och efter det så gick hon
utan kryckor och hade bara lite stelhet kvar.
Vid analyser syntes belastningar på de områden där hon upplevde besvär. Terapeuten behandlade ryggkotor, bäcken, höft, senor,
muskler, brosk, cirkulation, lymfa, nerver
samt kranialnerver.
Våldsam hosta
En man uppsökte en Oberonterapeut, eftersom han hade en så våldsam hosta att han
blev medvetslös och gång på gång fick åka
ambulans till akuten. Sjukvården hittade aldrig något och han fick prova diverse preparat
som aldrig hjälpte. I 45 minuter behandlade
terapeuten med Oberon för att minimera de
våldsamma mängder med mikroorganismer
som mannen hade i lungorna. Efter den

Problem med talet samt skakningar
En 77-årig man ville prova behandling med
Oberon för att han efter en hjärtinfarkt 1998
hade fått balansproblem samt problem med
talet och skakningar i kroppen och skakningarna hade förvärrats över tid. Behandlingen
fokuserades på nervsystemet som vid analys
visade sig vara belastat. Redan efter den första
behandlingen fick terapeuten besked av
mannen att både skakningarna och talet hade
förbättrats. Även hans fru ansåg att han skakade mindre. Efter uppföljande behandlingar
har hans besvär reducerats ytterligare.
Neurologiska besvär
En äldre man inkom med neurologiska besvär som bland annat gav kraftiga skakningar.
Inom sjukvården kunde Ingenting göras för
att hjälpa honom, inte ens läkemedelsbehandling. Efter en timmes behandling blev
patienten befriad från sina kraftiga skakningar. Behandling inriktades på muskulatur,
nerver samt kotor och även signalsubstanser
och dess organ.
Narkolepsi
En ung person som hade narkolepsi efter
svininfluensa-vaccinet, var tvungen att sova
ett par timmar mitt på dagen men kom aldrig ned i djupsömn på natten. via Med Oberon körde terapeuten förstärkning/läkning på
hjärnan, och efter fyra behandlingar sov pstienten gott och djupt. Efter den sjätte behandlingen behövdes inte längre middagsvilan alla dagar, vilket förbättrattrade patientens livskvalitet avsevärt.
Erfarenheter av Oberon
Kort sagt så kan man behandla ”allt” med
Oberon, men i dessa utvalda patientfall som
Oberon-terapeuter har rapporterat om, så är
det främst problem i rörelseapparat och nerver som har tagits upp.
Text: Sara Boo
Foto 1, 4: Ola Hedlund
Foto 2-3, 5-6 samt Tabell: Michael Zazzio
Ola Hedlund säljer och utbildar på Oberonsystemet.
Telefon: 070 - 930 93 09
Hemsida: frekvensbehandling.se

Glada miner i kurslokalen i Hallstahammar.
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