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Erfarenheter med Oberon 
Vi har samlat erfarenheter av behandling med Oberon bioresonans. Här finns olika behandlingar mot 

diverse problem klienter har bett att få hjälp med.  

 

1. Min mor 76 år fick ett akut migränanfall. 

Hon har bara haft migrän cirka 5 gånger i 

sitt liv.  

Började med att skanna “hjärna artärer” och 

“hjärna medial”. På patologiskt fick jag 

fram migrän med ett värde på strax över 0,5 

så tog jag chansen. 

Gjorde ett vegetotest på både kärl och 

medial yta, de 2 svagaste. Körde sedan 

2*20 på båda vegetotesterna, alltså totalt 80 

behandlingar (med tillstånd av min mor).  

Efter det skannade jag allt som hade med 

hjärnan att göra och körde meta-terapi på 

det gånger 20.  

Körde ytterligare 2*20 på vegetotesterna 

som avslutning.  

Hon beskrev det som om något kröp på 

insidan av huvudet från ovansidan av 

hjärnan till det område som gjorde ont. 

Efter behandlingen sa hon att det var 99% 

bättre och efter en timme var det helt borta.  

2. Man 47år sökte för ryggskott. Han fick en 

behandling vid sitt enda besök. Efter tre 

dagar var alla hans besvär borta.  

3. Kvinna 57 år ville ha hjälp för sitt 

diskbrock i nacken som gav henne en 

fruktansvärd värk i ena armen. Efter tre 

behandlingar tycker hon att smärtan är helt 

borta och rörligheten var god.  

4. Kvinna 67år med bakterier i lungorna som 

är resistenta mot antibiotika har gett henne 

stora problem i 13 år.  

När hon kommer till mig i juni är hon 

väldigt andfådd mista lilla bit hon går flåsar 

hon och dessutom hostar hon upp tjockt 

hårt slem hela tiden. Hon är lite deprimerad 

tycker att livet är slut för hon orkar inget.  

Jag kör Oberon 1 gång i veckan eller 

varannan + organmedel och näring. I ca 

11/2 månad då det inte händer så mycket. 

Sedan bestämmer jag mig för att prova köra 

Oberon på distans varje morgon i en vecka. 

Sen kommer detta meddelande från henne 

”Hej Lisa!  Vad du än gör för mej, fortsätt 

snälla du!!!! Jag blir bättre å bättre för varje 

dag! Snälla håll iiii. Jag tackar Gud! 

Kommer precis från duschen, utan att vara 

helt slut....”. Kramen till dej! Tack! Tack!. 

Vi fortsätter behandla.  

I november var hon till Lungdoktorn och 

läkaren frågade genast kvinnan vad har du 

gjort vad har du förändrat. 

En underbar solskenshistoria och detta trots 

att kvinnan varit sjuk så länge. 

Det finns fortfarande mycket att jobba på 

men redan efter två månader började hennes 

liv att förbättras enormt. 

5. Jag är 63 år gammal. Jag har problem med 

höger höft (diagnostiserad artros) långvarig 

ca. 15-20 år. Även smärta i vänster tumme 

den andra leden från nageln det har pågått 

3-4 år  

Vid analys med Oberon hittades 

slemsäcksinflammation.  

Diagnostiserad ärftlig tryckkänslig 

polyneuropati (nervsjukdom) 15-20 år 

Jag behandlar mig själv ett par timmar varje 

dag, med tanke på att jag har haft mina 

besvär så länge, så förstår jag att detta 

kommer ta väldigt lång tid att fixa. Jag var 

med om en bilolycka med multipla skador 

för över 40 år sen som säkert också bidrar 

till mina besvär. 

Efterhand som jag behandlar mig blir det 

bättre.  

6. I torsdag överansträngde jag min rygg, 

enligt Oberon fram för allt ländkotorna. 4 

behandlingar fullt återställd i dag söndag. 

Jag behandlar även mina ögon. Jag hoppas 

att slippa glasögon när jag läser. 

7. Jag var till Uppsala i somras hos terapeut 

Rima och hon fixade min nackspärr på 

höger sida som jag hade haft i 3-4 år på 1 

behandling. 
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8. Man i 50-årsåldern som hade stora problem 

med värk och smärtor i ena ljumsken. 

Kunde ej gå längre sträckor samt besvär att 

arbeta. Mannen hade haft besvär en längre 

tid. Gjorde en behandling och resultatet 

blev att mannen kunde gå flera kilometer 

om dagarna efter vilket inte hade varit att 

tänka på under lång tid. Lite besvär återkom 

efter en vecka, då vi gjorde ny behandling. 

Har inte hört mer från honom om några 

besvär. 

9. Kvinna i 60-årsåldern som haft stora besvär 

med värk och smärta i ryggen under flera 

månader. Så pass att hon var tvungen att 

ibland sitta upp och sova. Gjorde en 

behandling och hon blev mycket bättre med 

en gång. Gjorde en upprepande behandling 

tre månader senare. Behövs ingen mer 

uppföljning för henne.  

10. Kvinna i 20-årsåldern som inte haft 

menstruation senaste året. Gjorde en 

behandling och menstruationen kom igång 

efter några dagar. Fick sedan höra efter 3 

månader att menstruationen varit 

regelbunden sedan behandlingen. 

11. Kvinna, 65 år med artros i höger tumme. 

Har haft det länge men eskalerat med 

betydligt mer smärta 2021. Har behandlat 

ett par enstaka gånger tidigare men inte 

känt någon skillnad 

I torsdags vaknade kvinnan med en väldigt 

smärta i tummen som inte gick över med 

smärtstillande tabletter. På fredagen kunde 

kvinnan inte ens bära ett tomt glas med 

höger hand. Det räckte med att hon rörde 

tummen ”fel” för att hon skulle skrika högt 

av smärta 

I lördags, den tredje dagen körde jag 

Oberon direkt på morgonen och tänkte inte 

mer på det. Under dagen avtog smärtan och 

på sen eftermiddag var all smärta borta och 

rörligheten var tillbaka som vanligt. Idag 

söndag är det som om jag aldrig haft ont i 

tummen. Behandling på hand, ledytor, 

artärer och vener.  

12. 80-årig man med diagnostiserad Parkinson 

sedan många år. Efter 30 min behandling 

minskar skakningar avsevärt. En 

timmesbehandling totalt, inga skakningar 

och ökad rörlighet. 

Klienten uppger efter behandling bättre 

sömn, piggare men skakningar uppkommer 

vid stress. 

Varannan månad ny behandling för att 

bibehålla god status. 

13. 51-årig kvinna Återkommande infektioner i 

luftvägar. 

Genomgång av flera organsystem samt 

försvaga mikroorganismer då dessa gett 

henne infektioner.  

Stärkt immunförsvar gjorde henne piggare i 

både kropp och själ 

14. 73-årig multisjuk. Flera områden behöver 

behandlas. Efter första behandling märkbar 

förbättring i andning och känner sig 

betydligt piggare och friskare. 

Behandling pågår ca 2 ggr per månad. 

Bland annat har urinvägar blivit bättre. 

15. 72-årig kvinna Långvarigt problem med 

bihålor efter TWAR. Känner av 

behandlingen som utförs på distans i 

bihålor och det lättas upp. 

Distansbehandling 2 behandlingar med gott 

resultat och förbättrat allmäntillstånd.  

16. 68-årig kvinna Problem med händerna 

sedan många år tillbaka. Klienten känner av 

när behandlingen utförs. Ett ställe visar 

fortsatt hög markör, dvs belastning. 

Kvinnan glömde berätta om ett trauma just 

där – spikad i fingret. Ej ont i övriga delar 

av händerna. Distansbehandling. En 

behandling med god förbättring.  

17. 60-årig kvinna som har haft ont i benen 

under längre tid. Efter en behandling är 

klienten mycket mer rörlig och uppger 

ingen smärta, åderbråck syns ej samt 

upplever sig mycket piggare. Hon tycker att 

hon är nöjd och färdig med 3 behandlingar 

18. 56-årig frisk och vältränad man som känner 

sig trött sedan en längre tid. Känner 

förändring efter 2 behandlingar uppger att 

han känner sig piggare och är nöjd med det.  

19. 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 
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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.  

20. 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.  

21. Skada vid olycka. Man 62 år ådrog sig 

skador efter fall på husbygge. Han skadade 

ländkotor och bröt några revben och 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.  

22. 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.  

23. 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. 

24. 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.  

25. 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.  

26. 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.  

27. 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 ingen smärta.  

28. Man med smärta i ländrygg. Skanning av 

ländkotor, bäcken, muskler och senor. 

Tydliga markörer på belastning. Ingen 

utredning utan behandling direkt för att 
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stärka vävnaden.  

Återkoppling veckan efter. Klienten säger 

”jag högg ved i tre dagar utan något besvär 

alls”. 

29. 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. 

30. 13-årig pudeltik fick 

livmoderinflammation. Det är ett 

livshotande tillstånd och kan uppstå 

plötsligt efter löptiden. Det krävdes två 

antibiotikakurer och hormonbehandlingar 

för att hjälpa hunden. Symtom startade igen 

sex månader senare. Ägaren bad om 

bioresonans behandling vid första 

indikation. Hunden behandlades samma dag 

förstärkande av vävnad i livmoder, 

äggstockar, äggledare, slemhinnor på 

cellnivå, thymus, lymfa, blodkärl, röda och 

vita blodkroppar och glatt muskulatur. 

Dagen efter upprepades behandlingen och 

symtom avtog helt. För att hjälpa hunden 

efter sviterna av antibiotikan behandlades 

tarm, lever, galla. Vi har gjort totalt fyra 

behandlingar och hunden har inte behövt 

medicineras något mer.  

31. Kvinna med känslomässiga obalanser. 

Besvärlig nära släkting som alltid tryckt 

ned henne, kvinnan kände aldrig att hon 

dög riktigt. Hon fick 15 minuters 

behandling med Oberon, gick hem och sov 

i 3 timmar och sedan grät hon hejdlöst hela 

dagen, all frustration och ilska som hon 

byggt upp under många år rann av henne 

helt och hållet. 

32. Man 46 år med astma sedan 25 år. Han var 

orolig vad hans maxdoser av läkarmedel 

skulle göra med honom. Trots den kraftiga 

medicineringen har han andningsproblem, 

hosta och retning i halsen hela tiden. Vid 

skanning av luftvägar konstaterades 

svampinfektioner av flera olika slag. Han 

fick behandling mot infektionen och 

svampbelastningen. Uppföljningen flera 

veckor senare meddelar mannen att han inte 

använder sina sprayer sedan 

behandlingsdagen.  

33. Kvinna 65 år som får sämre och sämre 

minne. Deppig, trött och glömska. 

Utredning i vården med trånga kärl. Hon 

fick Oberonbehandling på hjärnan och 

blodkärl. Efter några månader var hon så 

pigg att hon kunde börja jobba igen.  

34. Häst som var utdömd för slakt av 

veterinären. Problem att gå och röra sig. 

Bakterier i framben som behandlades ner. 

Vid behandling på vissa ställen reagerar 

hästen med öronen bakåt och lyfte på ena 

benet. Efter fyra behandlingar på korset 

kunde han röra sig bra igen. Han har inte 

gått till slakt.  

35. Fotproblem för en ung kvinna. Första 

röntgen visad inget trots stor svullnad och 

smärta. Hos terapeuten är fokus vid 

skanning på benen i foten, senor och 

muskler. Oberon indikerar bristningar i 

vävnad som sedan bekräftas i MR-kameran.  

36. Kvinna med stor trötthet får sin mjälte 

skannad. Kraftig järnbrist konstateras även 

fler varianter att ta hand om järnet. 

Stärkande behandling av organfunktioner 

och komplettering med näringstillskott. 

Efter några uppföljande behandlingar är 

hon betydligt piggare igen.  

37. Man med nackspärr får behandling på 

muskler, halskotor, senor och nerver. Ingen 

analys utan endast stärkande behandling 

löser det onda i nacken på en behandling 

och han får full rörlighet igen.  

38. Kvinna som förlorat känseln i händerna 

erbjuds av läkare behandling som ger 

mycket allvarliga biverkningar. Hon väntar 

med det förslaget. Hon väljer behandlingar 

med Oberon där de har stort fokus på 

mikroorganismer och även för att stärka 

nerver och muskler. Efter tredje besöket 

med behandling har hon inte några besvär 

längre. Hon har full känsel och rörlighet i 

händerna igen.  

39. Häst som är stirrig och rädd. Soptunnor och 

traktorer gör hästen mycket nervös och svår 
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att rida. Behandling med fokus på känslor 

gör att hästen blir lugn och inte bryr sig 

varken om soptunnor eller traktorer mer.  

40. Pojke 9 år med magproblem och kraftig 

astma. Han behöver ständigt behandla sig 

med olika sprayer för att kunna andas. 

Analysen visar på gott om störande 

mikroorganismer i matsmältningskanalen. 

Behandling koncentreras på att neutralisera 

mikroorganismerna med Oberon och stärka 

med näringstillskott. Vid efterkontroll fyra 

månader efter avslutad behandling har 

pojken helt slutat med sina astmasprayer 

och han mår bra.  

41. Man ca 50 år, hostar så svårt att han blir 

medvetslös gång på gång. Ambulans in till 

sjukhus upprepade gånger men de hittar 

inget. Han kommer till terapeuten med en 

förskräcklig hosta och han får behandling 

mot mikroorganismer i lungorna, under 

tiden avtar hostan för att sluta helt.  

Han ringer två dagar senare och säger att 

han varit helt besvärsfri i över ett dygn men 

nu börjar han hosta lite igen, så han vill ha 

en ny behandling med Oberon. Han får 

behandling 2 ggr i veckan i 3 månader och 

sedan 1 gång per vecka, nu fem år senare 

kommer han på underhåll var fjärde-sjätte 

vecka och säger själv att detta får han nog 

dras med så länge han lever men det är 

okey om han får behandling. 

42. Man 26 år med ständig värk i nacke efter en 

bilolycka. Vid undersökning av halskotorna 

1-7 visar sig kraftig belastning i form av 

svarta markörer. Han fick behandling för 

kotor, muskler och senor. Vid behandlingen 

så får han ett klart förbättrande resultat på 

markörerna i programmet. Även klienten 

kände en klar skillnad. Han fick sju 

behandlingar med Oberon under 3-4 

månaders tid, samtidigt fick han 

näringstillskott. Belastningarna försvann så 

sakteliga och han har inga problem längre.  

43. En 19 år gammal ridskolehäst. Rygg som 

en hängmatta, trött på livet och bedömd 

som uttjänt. Behandling fokuserad på 

cellernas delar för att få cirkulation och 

energi. Idag en mysig, glad och pigg häst. 

Bra hållning, lätt att rida och villig att röra 

sig, travar bra.  

44. Vaccinskada efter vaccinet för unga 

kvinnor. Även tidigare vacciner tagna. Vid 

behandling är hon 18 år. Hon har tydliga 

och konstaterade problem med 

nervsystemet. Dagliga upprepade kortvariga 

frånvaroatacker. Vid analys kan konstateras 

inflammationer på nervsystemet och 

hjärnan. Hon har fått upprepade 

behandlingar och idag är symptomen helt 

borta.  

45. Kvinna med sköldkörtelproblem. Vid 

behandling börjar hon ta av sig tröjorna. 

Hon har fem tröjor när hon kom för hon 

fryser hela tiden. Med behandlingen ökade 

temperaturen så då räckte det med en tröja.  

46. Kvinna 20 år med kraftiga magsmärtor. Allt 

pekade på gallproblem och det var även vad 

läkaren på akuten bedömde det som. Med 

ultraljud gick inte att se några problem på 

galla, lever eller njurar. Oberon indikerar på 

inflammation i äggstock som sedan 

bekräftas av gynläkare.  

47. Ung man 17 år mycket deprimerad och 

vägrar alla förslag från vården. Han får 

behandling mot sina jobbiga känslor och 

blockeringar. Nervsystemet är kraftigt 

belastat och han har tidigare även haft 

körtelfeber med total utmattning. Han får 

upprepade behandlingar och kommer 

tillbaka till livet och till slut är han helt på 

banan igen.  

48. Häst 10 år är färdig för slakt enligt 

veterinären. Han är halt på tre ben, tål inte 

ha en sadel och har alla symptom som finns 

i listan för fibromyalgi. Grundlig analys 

visar att det är gott om inflammationer och 

mikroorganismer i de flesta system.  

Nervsystemet är mycket illa drabbat. 

Hästen får upprepade behandlingar för att 

försvaga mikroorganismerna och för att 

stärka kroppens delar och funktioner. Idag 

går det bra att rida både galopp och hoppa 

med hästen.  

49. Kvinna 47 år, med gult, varigt sår på benet. 

Behandling för försvagande på 

mikroorganismer samt stärkande 
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behandling på vita blodkroppar och 

lymfsystem. Såret slutade vara infekterat 

och läkte snabbt. 

50. Man 55 år, värk i nacke och huvud efter att 

ha lagt en altan med stenplattor. Han får 

stärkande behandling på muskler, 

lymfsystem, blodcirkulation och 

nervsystem. Värken försvann inom en 

timme. 

51. Gammal snäll hund har blivit aggressiv, 

orolig och går dåligt på bakbenen sedan 

några veckor. Veterinären hittade inget fel. 

Oberon visade inga fel på höfter eller benen 

men vid skanning av njurarna indikerar den 

problem med sten i njurarna. Han får 

stärkande behandling på njurar, 

blodcirkulation, nervsystem samt 

försvagande behandling på de 

mikroorganismer som Oberon hittar i 

njurarna. Efter en behandling är hunden 

lugn, trevlig och går nästan bekymmersfritt. 

52. Man 50+ som efter svår virusinfektion i 

ländryggen har kvarstående besvär att resa 

sig upp från sittande. Han har tidigare gått 

på massage men är ändå väldigt stel. Nu får 

han en kombo-behandling, först behandlas 

ländryggen med Oberon, sen massage. 

Patienten upplever direkt att han med lätthet 

kan ta sig upp från sittande igen.  

53. Kvinna 50+ som upplever att hon är 

påverkad i andningen, Oberon visar 

belastning på samtliga mätområden för 

andningen, det visar sig att patienten 

(troligen) har haft Corona, efter en 

behandling upplever patienten att det går 

mycket lättare att andas, efter ytterligare en 

behandling som sker på distans upplever 

patienten sig helt återställd. 

54. Kvinna 80+ med smärta i höften, hon får 

behandling på distans och upplever 

förbättring dagen efter. Då underliggande 

problem finns så körs distansbehandling 

med jämna mellanrum för att hålla smärtan 

tillbaka. 

55. Man 60+ som enligt röntgen har 

förändringar i knän (ej atros) känner stor 

skillnad vid behandling några gånger och 

behöver inte äta antiinflammatoriskt samt 

värktabletter längre. 

56. Kvinna 50+, som under många år haft 

förhöjda levervärden, har efter 5 

behandlingar av Oberon fått normala 

värden igen. Detta trots att hon äter medicin 

som är påfrestande för levern. 

57. Kvinna 56 år med inflammation i tand 

(under kronan). Akut.  

Hon fick en behandling. 

a) behandling Oberon meta  

b) fytoterapi med kamomill 

c) fysioterapi ”icke invasiv effekt på 

blodet” och ”inflammatoriska sjukdomar 

med tecken på varbildning”  

Terapi genomfördes kl.10 på morgonen. På 

kvällen hade kund fått en varblåsa i 

tandköttet som sprack när hon borstade 

tänder. Nästa dag helt symptomfri. 

återkoppling efter 1,5 månad. Hon har inga 

klagomål med tanden. 

58. Kvinna, 58 år Svullen mage - brukar vara så 

till och från. 

Redan efter 1a behandling så var det lättare 

- lymfan var bl.a blockerad och hon kissade 

mycket efter 1a sessionen. 

Hon fick kostråd med sig hem  

Behandlade henne ca 4 ggr till. 

Jobbade bl.a med mage/tarm, lever, njurar, 

nerver, lymfa, muskler, celler, bindväv. 

Stärkande för organ och vävnad. 

59. Kvinna, 62 år Ont knä - har varit så i många 

år. Kände skillnad efter 1a sessionen och 

ville ha mer behandling. 

Jobbade med knä, skelett, ledyta, muskler, 

sena, bindväv, lymfa och nerver 

Hjälper fortfarande med henne regelbundet, 

men behöver knappt ge knät någon 

uppmärksamhet längre.  

60. Man, 42 år med högt blodtryck - läkare har 

gett honom medicin som han inte vill ta. 

Han jobbar mkt och är stressad. 

Han fick Oberonbehandling för stärknaing 

av bland annat kärl, lymfa, muskler, 

endotelceller, kollat hjärta, nerver och 

mage/tarm. Han har fått kostråd. Det tog 

lite tid - det kom och gick. Men efter ca 6 

behandlingar och kompletterande med 
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multivitamin-mineral och en bra omega3 

olja så ser kärlen bra ut och hans blodtryck 

är mer stabilt. han valde att sluta med 

medicin. 

61. Häst, 22 år sto Orolig energi - upplevs 

nervös.  

Jobbade med nerver, kranialnerver, 

mage/tarm, endokrina systemet, muskler.  

Ägaren upplevde stor förändring efter 1a 

sessionen, och under sessionen var hon lugn 

och verkade gilla behandlingen.  

Vi boostar henne några gånger per år och 

det funkar bra. För övrigt en frisk häst 

62. Kvinna, 38 år, som känner sig förkyld och 

vill ha hjälp på distans. Hon är tidigare 

klient så hon får behandling 3x 15 min 

minisessioner på andningssystemet och 

immunförsvaret (15 min på 3 olika dagar) 

Bihålor, luftvägar, blodkroppar, thymus, 

mjälte, lymfa.  

Hon får huvudvärk efter första sessionen, 

men sen släpper det och går över. Mår 

bättre redan dag 2. Behöver ingen mer 

behandling efter 3e.  

63. Man 60 år med kronisk smärta och kraftigt 

nedsatt rörlighet i hö axel. Kronisk smärta i 

hälsenor, svårt att gå. 

Han fick 5 behandlingar. 

Behandling  

a) Oberonbehandling meta, fyto- och 

stenterapi.  

b) behandling mot parasiter och 

mikroorganismer (fick avgiftningssymtom 

och feber) 

Mannen kände kraftig trötthet direkt efter 

första behandlingen. Nästa dag kunde han 

gå längre promenad utan smärtor i hälsenor. 

Efter tredje behandling kunde han lyfta 

armen till axelnivå. Efter femte behandling 

helt smärtfri i hälsenor och ingen smärta i 

axeln. Rörlighet i axeln har återställts 80%. 

64. Kvinna 58 år Diagnos: Cellförändring i 

livmoderhalsens epitel. Hon blev erbjuden 

livslång behandling med hormonpreparat 

Hon har fått hormonbehandling tidigare och 

har dåliga erfarenheter av detta. Hon har 

tackat nej till vårdens behandling och tar 

eget ansvar med olika behandlingar därav 

en del hos mig. Hon har haft hormonella 

problem från ungdomen. Cellförändringen 

upptäcktes nyligen, okt.2021 

Hon har nu behandlads 3 gånger.  

a) Oberon meta på distans.  

b) fyto- och stenterapi.  

c) tredje gång oberonbehandling meta + 

fysioterapi cervikal erosion, sår i 

slemhinnan, livmoderhalsen.  

Den första behandlingen genomfördes på 

kvällen. Nästa morgon upptäckte kvinnan 

att hon hade fått en blödning under natten. 

Hon kände sig betydligt bättre efter det. Vid 

nästa behandlingstillfälle fick hon blödning 

straks efter behandlingen. Skanning visade 

tydlig förbättring i livmoderhalsen. 

Kvinnan kände sig bra. 

Tredje gång kontaktade kund mig pga 

obehag i nedre delen av mage och ryggvärk. 

Efter fysioterapi blev hon symptomfri. 

Kvinnan själv tolkar blödningen som en 

rengöringsprocess resulterad av terapin och 

känner sig mycket bättre efter det. 

65. Kvinna 22 år med uppsvullen känsla och 

smärta i mage, diarré. Har haft besvär 1 

månad. 

Hon fick två behandlingar Metaterapi 

Oberon, fyto och stenterapi, behandling mot 

mikroorganismer. Förbättring efter första 

behandlingen, symptomfri efter andra 

behandlingen en vecka senare. 

66. Kvinna 59 år. Klagomål: Förstoppning. 

Haft svårt att sköta magen under två 

månader efte sjukhusvistelsen i samband 

med fallolyka. Hon fick en behandling med 

Oberon med fokus på ört- och stenterapi. 

Hon fick med sig frekvensmedel med örter 

hem för fortsatt behandling.  

Klienten kände av ändring i tarmaktiviteten 

redan under terapin. Återkoppling efter en 

månad och kvinnans mage fungerar 

utmärkt.  

67. Kvinna 17 år. Kommer för problem med 

smärtor i nacke och rygg, då hon gjort en 

rejäl vurpa i slalombacken. När hon 

kommer är hon dessutom väldigt stel och 

orörlig.  

Scanningen av berörda delar visar på ökad 

belastning och ingen analys behövdes, då 

ursprunget till smärtan/obehaget var känt. 



Samlade erfarenheter av behandling med Oberon bioresonans 

www.frekvensbehandling.se  8 - 8 2022-05-30 

Behandlar det belastade området och 

stämmer av med klienten efter en stund hur 

det känns.  

Klienten känner att smärtan ger med sig, 

och hon återfår rörligheten. Fortsätter att 

behandla och när klienten upplever att 

smärtan är helt borta i nacken och nästan 

helt borta i ryggen, avslutar vi 

behandlingen. Hon har då återfått full 

rörlighet. Vid uppföljande behandling några 

veckor senare, har lite smärta och stelhet 

återkommit. Men efter den behandlingen är 

klienten helt smärtfri och har återfått full 

rörlighet. 

68. Kvinna 70+ med närapå ingen hörsel på 

höger öra. Vänster öra är inte optimalt men 

helt ok. Behandling på de delar i 

programmet som har med hörsel att göra.  

Efter en behandling är hörseln markant 

mycket bättre och hon tycker själv att hon 

hör igen.  

69. Katten var väldigt dålig och vill inte verken 

äta eller dricka. Vi åkte in till Kumla 

veterinär som sa att det var salmonella. 

Veterinär sa att vi måste få i henne dryck 

och mat och fungerar inte det så skulle vi 

återkomma.  

Jag behandlade med Oberon mot 

salmonella och stärkte tarmarna. Jag fick ge 

henne vätska med pipett. På två dagar var 

hon pigg och alert igen och åt själv.  

Våra små fina djurvänner mår också bättre 

av behandling med Oberon än massa 

mediciner! 

By the way...jag avmaskar mina katter med 

Oberon...istället för medel  

70. Man 50+ som brutit vänster överarm för 

några år sedan. Vid gipsning gjorde de fel 

så benet i armen har nu både en vinkel och 

vridning. Det ger att alla muskler drar fel 

och det ger en ständig kramp och smärta. 

Dygnet runt har han ont.  

Efter en behandling har musklerna slappnat 

av och smärtan lagt sig.  

71. Man, 75 år, icke rökare, fysiskt aktiv, ingen 

övervikt. 

Diagnos: divertikulit kronisk, konstaterades 

för 23 år sedan. Han har lidit av ihållande 

diarréer, upplevt viss förbättring under 

somrarna.  

Han har behandlats 3 ggr. 

Behandling, a) behandlingen med Oberon 

meta på distans. Tydlig förbättring 

omgående.  

b) Underhållande behandling under 2 

veckor 1 gång per vecka på distans. Efter 

detta symptomfri. Samtidigt fick han 

behandling mot mikroorganismer. 


