
Hluboký efekt 
tělu vlastních frekvencí opravených Bicomem v Koldíně 
 
 
Zdravím z Koldína! V minulém článku jsme si řekli o mé cestě do Koldína a obecně 

si představili pobyty, které tu nabízíme. Nyní bych vám rád vice představil 

jednotlivé nástroje. Začnu biorezonančním přístrojem Bicom Optima. 

 

Přístrojů, které pracují na principu biorezonance je mnoho. Z těch nelepších 

jmenujme právě Bicom. Všechny využívají fyzikálního jevu, kterému se říká Dvojí 

aspekt hmoty. Dle tohoto jevu mají všechny látky, které nás obklopují (ale také 

mikroorganismy, plísně, toxiny) svou pevnou, částicovou podobu (tedy to, co 

vytváří hmotu, na kterou si můžeme sáhnout), ale také své vlnění, frekvenci, na 

které rezonují. Toto vlnění je pro každou látku specifické. Toho můžeme využít při 

diagnostice i terapii.  

 

Při testování tak, že tělo na krátký okamžik vystavíme frekvenci testované látky a 

čekáme, zda v organismu dojde k rezonanci či nikoli. Tak umíme odhalit 

přítomnost toxinů, virů, bakterií, plísní a parazitů. K jejich zničení pak použijeme 

tuto jejich frekvenci, o dostatečné intenzitě a době trvání. Vlivem vzájemné 

rezonance dojde k rozvibrování jejich buněčné stěny natolik, že jednoduše pukne. 

Možná jste někdy viděli operní pěvkyni, která vibrací svého hlasu rozbije 

skleničku. To je přesně ten princip, ale myslím, že čtenářům Nové regeny ho 

nemusím moc vysvětlovat. Pokud jste ještě neviděli Trepku velkou pod 

mikroskopem, vystavenou její vlastní frekvenci, koukněte třeba na náš web  To 

jsou věci které umí Plazmový generátor, Zapper a Bicom, které v Koldíně 

používáme. 

 

A právě přístroji Bicom Optima bych se nyní rád věnoval. Na rozdíl od jiných 

přístrojů není jen “pouhý” generátor zadaných frekvencí, ale pracuje přimo s  

frekvencemi klientů a poskytuje tak neuvěřitelné možnosti a široký rozsah využití.  

 

Bicom má za sebou přes třicet let německého vývoje a výzkumu a jeho jádrem je 

takzvaný biologický filtr. Ten dokáže oddělit harmonické a patologické vlnění 



klienta. V praxi to funguje tak, že například potřebujeme řešit játra. Na oblast 

jater tedy přiložíme elektrodu která snímá frekvence přímo z konkrétního klienta. 

V program pak navolíme frekvenční rozsah, který se týká jater a další veličiny, 

kterými vám nebudu motat hlavu  Bicom tyto frekvence jater nasmímá a 

zmíněný biologický filtr z nich oddělí harmonické vlnění, tedy frekvence na 

kterých játra pracují správně, ty zesílí a pošle zpátky, aby tuto správnou činnost 

posílil. A dále vezme ty patologické, které můžeme zjednodušeně chápat jako 

chybné programy, ty invertuje, jednoduše řečeno zrcadlově otočí a tím je v 

organismu vymaže.  Tím dojde ke komplexní terapii jater, zahrnující posílení jejich 

správné funkce a opravení patologie.  

 

Nový model Bicomu, jménem Optima, má na rozdíl od staršího typu širší 

frekvenční rozsah a dokáže pracovat i v nízkých frekvencích. To je rozsah, ve 

kterém spolu frekvenčně komunikují buňky našeho těla a hlavně jejich řídící 

orgán, mozek. I tyto pochody dokáže harmonizovat a opravovat v nich chybné 

vzorce. To má skvělé využití u psychosomatických příčin problémů, různých typů 

energetických a emočních blokád či řešení následků šoků a stresů.  

Zajímavé využití je při detoxikaci, neboť opět snímáme vlnění z konkrétního 

klienta a biologický filtr Bicomu v něm při detoxikačním programu najde 

frekvence látek, které tam nemají co dělat. Jejich invertovaná podoba pak 

napomůže jejich vyvázání z tkání a vyloučení ven z organismu. Je to tedy doslova 

detoxikace na míru. Navíc se dá i zacílit, třeba na nervový systém a jeho 

nejčastější zátěže (kovy, viry, plísně atd). 

 

Vylučování všech takto uvolněných toxinů a zátěží dále podporujeme 

lymfatickými masážemi, potní kůrou v ayurvédském svedan boxu, 

colonhydroterapií a dalšími metodami, které vám podrobněji představíme jindy. 

 

Bicom považuji za nejdůležitejší nástroj celého našeho pobytu. Při úvodním 

setkání s klienty na začátku pobytu zároveň s humorem říkám, že ze všech terapií 

je zároveň nejnudnější. Není tak dobrodružná, jako výplach střev; není tolik 

uvolňující jako masáž nebo parní lázeň; neprotáhne vás jako yoga, procházka 

nebo výlet na kole… Vlastně jen ležíte v křesle a já vám postupně přikládám 

elektrody na různá místa, jinak se nic neděje. Má ale nejhlubší efekt. 



Pomáhá při detoxikaci a podporuje vylučování toxinů vzniklých rozpadem 

patogenů po plazmování.  Ale hlavně celkově harmonizuje organismus, 

odstraňuje hluboké blokády, optimalizuje funkce jednotlivých orgánů a okruhů a 

tím vytváří harmonocké vnitřní prostředí, kde se tolik neusazují další toxiny a kde 

se nadaří patogenům. A to je důležité, aby “to”, čeho se během pobytu zbavíte, 

nemělo chuť se do vás vracet...  

 

Těším se na viděnou, ať už v Koldíně nebo na stránkách dalšího čísla Nové 

Regeny! 

 

Lukáš Bulín 

 

 


