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tetického vlnenia a má mnoho spoločného 
s čínskou medicínou, pretože nerieši len 
samotné zdravotné problémy, ale čo je 
najhlavnejšie – odstraňuje ich príčiny a to 
bez akýchkoľvek medikamentov.
Pri prvej návšteve  pani Danka s klientom 
konzultuje jeho zdravotný stav a ťažkosti, 

 Keď prístroj zakúpila, absolvovala 
všetky certifi kované zaškolenia a začala s ním 
naplno pracovať, tak navyše zistila, koľko in-
ých zdravotných problémov je možné s ním 
odstrániť a regulovať, pretože prístroj má 
až 1500 programov.  Biorezonančný prístroj 
Bicom Optima pracuje na báze elektromag-

a nie len malé deti ocenia fakt, že sa vyh-
nú napríklad aj pri diagnostike alergénov 
ihlám a vpichom.  Pani Danka s úsmevom 
konštatuje, že v jej terapeutickom centre sa 
ihly nepoužívajú. Vyšetrenia sú príjemné 
a bezbolestné.

Za pani Dankou chodia aj fajčiari, ktorí sa 
chcú zbaviť svojho zlozvyku. Biorezonančná 
antinikotínová terapia je jediná metóda, 
ktorá nepracuje s postupným znižovaním 
nikotínu v organizme.  Telo fajčiarov je vďaka 
špeciálnemu programu dokonale detoxiko-
vané, čím sa úplne eliminujú abstinenčné 
príznaky. Zaujímavosťou je fakt, že najväčší 
úspech pri tejto terapii bol zaznamenaný práve 
u dlhoročných takzvaných „tuhých fajčiarov“ 
ktorí vyfajčia denne aj 60 kusov cigariet.

ktoré ho trápia. Následne pomocou 
prístroja a tetovacích sád diagnostikuje, 
kde sú v tele energetické blokády a ktoré 
orgány je potrebné podporiť, aby sa telo 
mohlo detoxikovať od záťaží, akými sú 
napríklad stres, ťažké kovy, elektrosmog, 
vírusy, baktérie, plesne, parazity ... Zhar-
monizuje organizmus tak, aby sa dostal do 
regulovateľného stavu a následne  zameria 
terapiu na konkrétne zdravotné problémy, 
ktoré sa odstraňujú rýchlo, bezbolestne 
a väčšinou natrvalo. Napríklad alergia 
na určitý druh potraviny alebo peľu je 
odstránitená za 8 minút a klient má daný 
problém vyriešený do konca života.
 Dobré výsledky má aj s cukrovkár-
mi, celiatikmi a klientami s psoriázou, kde 
nastáva zlepšenie až o osemdesiat percent.  
Všetko ale záleží od konkrétneho štádia 
ochorenia  v akom klient biorezonančné cen-
trum navštívy. Takže kožné, či iné alergické 
reakcie klientov, koreé sú vo väčšine prípadov 
klasickou medicínou neriešiteľné, sa v priebe-
hu niekoľkých sedení vďaka tomuto prístroju 
natrvalo odstránia.  Znie to neuveriteľne, ale 
výsledky hovoria  sami za seba.
 Klienti ktorí prídu včas nemusia 
brať kortikoidy, antibiotiká na štítnu žľazu 
alebo hormonálny systém, na parazity 

Danka Váradyová                                          
BIOREZONANCIOU DIAGNOSTI-
KUJE A ODSTRAŇUJE ZDRAVOTNÉ 
ŤAŽKOSTI
Pani Danka sa 
s biorezonančným  
prístrojom zoznámila 
po tom, čo so svojim 
malým synom absol-
vovala opakujúce sa 
choroby, ktoré boli 
spôsobené silnou 
alergiou na bytové 
plesne.
Keďže nechcela orga-
nizmus svojho dieťaťa 
od malička  zaťažovať 
kortikoidmi a antibio-
tikami, hľadala inú 
alternatívu...
A podarilo sa..

Našla ju v ordinácii jedného z lekárov, ktorý 
o možnostiach liečby alergií biorezonančným 
prístrojom rozprával v televíznej relácii refl ex. 
Navštívila ho a po absolvovaní niekoľkých 
terapií vyriešila nie len synove alergie na ple-
sne, ale aj aj svoju alergiu na prach a roztoče, 
ktorá sa u nej  prejavovala silným, takmer 20 
rokom trvajúcim zápalom očných spojiviek. 
„Tak ma to zaujalo, že som si povedala, že 
pokiaľ táto metóda dokáže odstrániť alergie, 
tak mám čo povedať ďalším ľuďom a chcem 
sa tomu venovať“. Spomína na svoje rozhod-
nutie pracovať v oblasti alternatívnej  liečby 
Danka Váradyová.

Terapeutická činnosť:

• biorezonančná terapia prístrojom 
Bicom OPTIMA,
• bezbolestná diagnostika všetkých 
druhov alergií a intolerancií a ich 
odstraňovanie,
• odstraňovanie príčin zdravotných 
problémov bez medikamentov,
• antinikotínová terapia.

Adresa: Fedinova 9  Bratislava                               
/budova polikliniky/                  
kontakt: 0948 092 200
www.biorezon.sk

Prístroj sme s kolegyňou 
vyskúšali a boli sme nadšené 

jeho jednoduchosťou a zároveň 
genialitou. Preto už teraz viem, 

kam budem mojich známych, ktorí 
bezútešne pobehujú so svojimi 

chorobami z ambulancie do am-
bulancie, posielať.

Napíšte nám na adresu redakcie ako sa volajú dva kľúčové 
karotenoidy dôležité pre správnu výživu zraku.

Troch výhercov vyžrebujeme a dostanú balíček s výživovým doplnkom 
Ocuvite® Complete.

Oči potrebujú zdravo jesť
Vekom podmienenú degeneráciu makuly zatiaľ nie je možné liečiť, poznáme však opatre-
nia, ktoré vedú k lepšej kvalite zraku. Najviac očiam prospejeme tým, že nebudeme fajčiť 
a dodáme im antioxidanty, ktoré chránia bunky sietnice. Medzi najvýznamnejšie patria 
vitamíny C, E a minerály zinok a selén. Kvalitu zraku priaznivo ovplyvňuje tiež listová 
zelenina vďaka obsahu karotenoidov luteínu a zeaxantínu. 
K udržaniu dobrého zraku prispieva tiež kyselina dokosahexaénová (DHA), ktorá je obsi-
ahnutá v rybách a rybom tuku. Ide o látku zo skupiny omega-3 mastných kyselín a tie 
sú pre naše zdravie nevyhnutné. 
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JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ ABSOLVOVANIA KURZU  
Pre zmenu života je 
nutné niečo podstúpiť 
a podniknúť isté kroky 
smerujúce k očiste. 
Už naši predkovia ve-
deli, ako postupovať 
pri riešení problémov 
a komplikovaných 

situácií. Na priblíženie staroslovanských zvykov, rituálov, 
ochranných a očistných tradícií sme pre vás pripravili kurz 
s týmto tematickým okruhom.

10. november. 2012
PROGRAM
11.00 – 14.00  Zasvätenie do tajomstiev staroslovanských rituálov
Rituály ktoré napomáhali prechodu duší na druhý svet
Tradícia udržania konštruktívneho kontaktu s pomocníkmi z iného sveta
14.00 – 15.00  Obed (kompletné menu)
15.00 – 19.00  Tradičné ochranné a očistné rituály
Praktické ukážky rituálov
Prevencia pred urieknutím a porobením
Psychohygiena

Lektorka kurzu: pani LÍVIA, autorka knihy OČISTNÉ RITUÁLY 
PODĽA LÍVIE
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle redakcie: 
0907 719 510, alebo gabrielazorgovska@gmail.com
Cena kurzu: 55.-eur (v cene kurzu sú aj pomôcky potrebné na 
vykonávanie rituálov, osvedčenie o absolvovaní kurzu, obed)
Adresa: Hotel Tatra, námestie 1.mája 5, Bratislava

STAROSLOVANSKÝCH 

RITUÁLOV
S PANI LÍVIOU
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