
52  W R Z E S I E Ń  |  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 7

NATALIA J. KRAUS: Co to jest biorezo-
nans? Na czym polega taka terapia?
L I DI A D ŁUŻ N I E W SK A-DZ IOK : 
Biorezonans to metoda, ale też urządzenie. 
Należy do medycyny informacyjnej i  regu-
lacyjnej, czyli leczy na podstawie informacji, 
jakie pobiera od organizmu i do niego przeka-
zuje. Metoda ta opiera się na fakcie, że każdy 
organizm ma określoną strukturę drgań, czyli 
częstotliwość. Każdy żywy organizm inaczej 
drga, ma inne pole elektromagnetyczne, np. 
bakterie mają określoną częstotliwość, którą 
emitują, grzyby, metale ciężkie... I na tym się 
opiera biorezonans. Za pomocą elektrod sczy-
tujemy z ciała te wszystkie drgania. Możemy 
także określone drgania do ciała przekazać. 
Biorezonans to bardzo zaawansowane techno-
logicznie urządzenie. 

Ale czy to oznacza, że np. zdrowa wątroba 
powinna mieć określoną strukturę drgań 
i biorezonans to właśnie sprawdza?
Dokładnie tak. Odczytuje, czy nasza wątro-
ba jest zdrowa, jak i może też przekazać do 
organizmu właściwy zakres drgań, jeśli okaże 

się, że zdrowa nie jest. Ale oprócz tych drgań 
fizjologicznych, czyli takich, które są charakte-
rystyczne dla pracującego organizmu, biorezo-
nans sczytuje też drgania różnych patogenów: 
wirusów, grzybów, pasożytów itp. One zabu-
rzają tę normalną fizjologiczną częstotliwość 
drgań, którą organizm powinien mieć. 

Czyli co można poddać terapii biorezo- 
nansem?
Przede wszystkim możemy wykryć wszystkie 
te czynniki, które zaburzają prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu. Często jest tak, że czło-
wiek źle się czuje, a wyniki krwi ma w normie 
i nie wiadomo, co się dzieje. Za pomocą biore-
zonansu możemy znaleźć tego przyczynę. 

Z jakimi problemami najczęściej przychodzą 
ludzie na biorezonans?
Mają pasożyty, niewiadomego pochodzenia 
bóle, źle się czują, a w wynikach nic nie widać 
i lekarz wysyła ich do psychiatry. Przychodzą 
też tacy, którzy wiedzą, co mają, np. pacior-
kowca, i chcą się poddać takiej terapii, bo on 
kompletnie nie reaguje na antybiotyki. 
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Nieustanny stres, przemęczenie, nadmiar obowiązków – któż tego nie zna. 
Na co dzień staramy się przeciwdziałać skutkom codziennego stresu, ale nie 
zawsze nam się to udaje. Czasem sama zdrowa dieta i aktywność fizyczna 
nie wystarczą. Z pomocą może przyjść biorezonans. O jego zbawiennych 

właściwościach na doładowanie energii i inne „odstresowe” problemy 
rozmawiamy z ekspertką Lidią Dłużniewską-Dziok.

NA ZDROWIE
NASTRÓJ SIĘ

LIDIA DŁUŻNIEWSKA-DZIOK
Naturoterapeutka, stosująca 

biorezonans do wykrywania i terapii 
wszystkich rodzajów alergii

i obciążeń. W swoim gabinecie 
wykorzystuje doświadczenie 
zdobyte podczas praktyki

u cenionej wrocławskiej terapeutki 
Jadwigi Domaszewskiej. Stale 

pogłębia wiedzę na seminariach 
i konferencjach w Niemczech, gdzie 

metoda powstała. 
dobrybiorezonans.pl
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KAŻDY ORGANIZM MA OKREŚLONĄ STRUKTURĘ DRGAŃ, 
CZYLI CZĘSTOTLIWOŚĆ. GDY JEST ZABURZONA – CHORUJE. 

BIOREZONANS PRZYWRACA HOMEOSTAZĘ.
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Biorezonans odwraca częstotliwość tego patogenu i wygasza go 
w ten sposób. 

Kiedy i w jakim kraju po raz pierwszy zastosowano taką terapię?
Metoda powstała w Niemczech 40 lat temu. W 1977 roku po raz 
pierwszy zaprezentował ideę diagnozowania za pomocą biorezo-
nansu dr Franz Morell. Do dziś ta metoda najbardziej popularna 
jest właśnie w Niemczech. Ale także w innych krajach Europy czy 
w Stanach Zjednoczonych.

A jak to jest w Polsce?
W  Polsce ta metoda jest oficjalnie nieuznana. Natomiast  
np. w Szwajcarii jest dostępna w normalnych przychodniach, 
a w Niemczech jest refundowana jako uznana metoda leczenia. 
W naszym kraju jest to metoda używana głównie do wygaszania 
alergii i do terapii antynikotynowej. W Niemczech pracuje się na 
czakrach, prowadzi się wyrównanie energii, pracuje się na głębszym 
poziomie.

Jakich pacjentów Pani zapamiętała w swojej dotychczasowej 
praktyce?
Chyba najbardziej chłopca z astmą, który wybudzał się z kaszlem 
każdego dnia. Wykryłam u niego glistę w płucach. Leczyliśmy się 
długo, cztery miesiące. Stosowaliśmy też zioła. I pamiętam, jak przy-
szedł z tatą na świętego Mikołaja i zapytałam, jaki prezent dostał. 

A tata powiedział, że to on dostał najwspanialszy prezent, bo jego 
dziecko po raz pierwszy od trzech lat przesypia całe noce i nie kaszle. 

Czyli wspomaga Pani terapię także suplementami?
Tak. Przede wszystkim zioła. Nalewka z czarnego orzecha, 
olejek z oregano, ale są też gotowe preparaty dostępne na rynku 
lub po prostu witaminy, których brak wykryliśmy za pomocą 
biorezonansu właśnie. Sprawdzamy też przy okazji, czy dany 
preparat będzie dobrze przyswojony przez organizm, czy np. go 
nie uczuli. Terapia biorezonansem nie stoi na przeszkodzie kon-
wencjonalnym lekom. Jeśli ktoś przyjmuje coś na stałe, to może 
to dalej brać. Biorezonans może wspomóc tradycyjne leczenie.

Czy w Polsce są lekarze medycyny konwencjonalnej, którzy zale-
cają terapię biorezonansem?
Tak, choć jest ich niewielu. Najczęściej przysyłają do mnie pacjen-
tów z boreliozą, która nie reaguje na ich leczenie.

A czy są jakieś przeciwwskazania do tej terapii?
Jest jeden podstawowy – rozrusznik serca. Także implanty słuchu. 
Nie poddaje się także terapii kobiet w ciąży, szczególnie w pierw-
szym trymestrze.

Komu Pani najbardziej poleca tego typu terapię?
Na pewno wszystkim tym, którzy z niewiadomych powodów źle się 
czują. Także tym, którzy mają niepokoje, lęki, oraz zestresowanym, 
którym można wyrównać energię.

Czy jogini mogą przyjść na biorezonans wyrównać swoje czakry?
Oczywiście. Pracujemy na czakrach i bardzo dobrze to się sprawdza.

Można leczyć też zwierzęta?
Ja wyleczyłam swojego kota z zapalenia dziąseł, a weterynarz chciał 
mu usuwać zęby. Obyło się bez tego. 

Kończąc naszą rozmowę, pozostaje mi życzyć Pani i innym tera-
peutom pracującym z biorezonansem, aby polscy lekarze uznali 
tę metodę i współpracowali z wami.
To byłoby piękne… Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że głów-
nym celem terapii biorezonansem jest uaktywnienie samoregulacji 
w organizmie i przywrócenie homeostazy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

NA TERAPIĘ CZĘSTO PRZYCHODZĄ OSOBY, KTÓRE ŹLE  
SIĘ CZUJĄ, ALE NIE WIEDZĄ DLACZEGO. WYNIKI BADAŃ  

MAJĄ W NORMIE, A JEDNAK COŚ JEST NIE TAK...

ROZMOWA
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MOJE WRAŻENIA
JAK ODZYSKAŁAM ENERGIĘ  
NATALIA J. KRAUS

Do pani Lidii skierowała mnie dr Zofia 
Lorens-Litka, ponieważ miałam ciągłe problemy 
z poziomem energii, spowodowane przepracowaniem 
i stresem. Nie pomagała ani zdrowa dieta, ani aktywność 
fizyczna. Już po kilku seansach z biorezonansem 
poczułam się znacznie lepiej i spadki energii całkowicie 
zniknęły. Do dziś regularnie korzystam z usług pani Lidii 
i co tydzień doładowuję swoje baterie. Ostatnio przete-
stowałam też nowość – czip wspomagający terapię, który 
noszony na ciele, wzmacnia jej efekt. Gorąco polecam 
wszystkim zestresowanym, przepracowanym 
i przemęczonym. To działa! Odzyskacie energię na nowo!


