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Herpes 
Vi ser just nu ett ökat antal 
herpesvirusinfektioner i våra kliniker. Många 
klienter med reaktiveringar av varicella zoster, 
Epstein-Barr-virus (EBV), herpes simplexvirus 
(HHV1) med tandköttstomatit och herpes 
simplexvirus (HHV-2) med genital herpes. Vi 
ser också en ökad förekomsten av bältros efter 
”SARS-CoV-2-vaccinationerna” och 
reaktiveringen av EBV som en del av Long-Covid 
efter SARS-CoV-2-virus eller av 
”vaccinationerna” (post-Vac-syndromet). Nedan 
förklarar vi proceduren för BICOM-terapi med 
hjälp av exemplet på bältros. 

Bältros (herpes zoster) är en mycket smärtsam 
sjukdom orsakad av varicella zoster-viruset 
(HHV3), som tillsammans med herpes 
simplexvirusen (HHV-1 och -2) tillhör 
alfaherpesvirus. Information om dessa virus 
finns i CTT-testsatsen ”Virus / Svamp” i 
ampullerna ”Herpesvirus”, ”Alfa herpesvirus” 
och ”Varizella zoster”. Dessutom finns det en 
extra uppsättning med ampuller med 
kompletterande information om herpesvirus. 
Denna sats innehåller också information om 
varicella zoster-virus i ampullen ”HHV-3”. 

Alla nämnda ampuller kan testas med ett Ai-
program (191 eller 197) och, om det finns 
resonans på flera ampuller tillsammans, kan 
dessa också användas tillsammans för 
behandling. För efterföljande harmonisering 
finns rosafärgade ampuller tillgängliga i båda 
testsatserna. Dessa kan testas och behandlas 
med ett A-program (192 eller 198). 

Varicella zostervirus (VZV) orsakar vattkoppor 
som en primär infektion och herpes zoster eller 
zoster sinusherpete som en sekundär infektion. 
Långtidsbelastning är typisk för alla herpesvirus. 
Alla alfaherpesvirus har förmågan att binda till 
receptorerna i de känsliga nervfibrerna med 
hjälp av så kallade ligander och därmed komma 
in i axonen genom endocytos och stiga 
intraaxonalt in i motsvarande känsliga 
ryggradsganglier eller ganglier i kranialnerverna 
(virusuppstigning) för att förbli där livslångt. 

Efter år av dvala kan försvagning av 
immunsystemet (t.ex. stress, infektioner, 
vaccinationer etc.) leda till reaktivering och 
förnyad virusaktivering av VZV. 

Zoster ophthalmicus och zoster oticus anses vara 
komplikationer eller allvarliga fall. Det senare 
kan associeras med ansiktsförlamning och, om 
cochleärnerven påverkas, leda till dövhet. 
Obalanser kan uppstå om den vestibulära 
nerven påverkas. Postherpetisk neuralgi (PHN), 
ett kroniskt smärtsyndrom, förekommer i 10% 
av fallen. 

Herpesvirus i BICOM-kliniken: 
I våra energetiska tester hittar vi också 
information från VZV i många andra sjukdomar 
som autoimmuna sjukdomar (reumatiska 
sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, 
Parkinsons sjukdom, epilepsi, etc.), men också i 
andra störningar i det centrala, perifera och 
vegetativa nervsystemet. Nyligen observerades 
denna information också i samband med smak- 
och luktstörningar i kombination med SARS-
CoV-2-virus. 

I allmänhet hittar vi sällan VZV-information 
ensam, mestadels i kombination med 
information från andra virus eller från andra 
intracellulära patogener. 

Enligt CTT-systemet behandlas den hittade 
kombinationen enligt följande: 
1. Basterapi 

2. Uppföljningsterapi (ta bort blockeringar, 
öppna elimineringsorgan, meridian och / 
eller indikationsrelaterade program) 

3. Terapi av den belastande information (sker 
med belastningsampuller) 

4. Harmonisering (sker med harmoniserande 
rosa ampuller) 

5. Stabilisering (sker med de stabiliserande 
ampullerna (meridian- och elementampuller 
i testsatsen med 5 element) 

6. Vid behov dämpning (sker med 
dämpningsampulerna i testsatsen med 5 
element) 
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Följande program har visat sig bra för 
behandling av kombinerad information från 
intracellulära patogener: program 191 eller 197 
(testa tid och förstärkning) eller 
programsekvenserna 10325** eller 10326** 

Alternativt: Program 978.1 (exponering för 
patogener) eller program 3447.0* 
(virusbehandling) eller program 3117.0* 
(virusinfektion) 

Dessutom är här tre nya program som du 
behöver lägga in själv i din BICOM. Observera: 
När du väljer dessa program, justera endast 
nivån på Di. H kan inte justeras eftersom detta 
är ett symmetriskt förstärkningssvep som är 
förinställt. 

Program: 
”Herpesvirus/intracellulär patogen 1” 
H+Di, normalt frekvensområde, Bandpass 160 
kHz, wobbling=ja, Ampl. svep sym., Di 12.0, 
svep - hastighet 124 sek. Intevall=ja, tid=16 min 

Program:  
”Herpesvirus / intracellulär patogen 2” 
H+Di, låga frekvenser, Bandpass-svep, BP-svep 
-tid 185 sek., förstärkningssvep sym., sveptid 28 
sek., Di 5.0, Intervall = ja, tid = 13 min. 

• Ingångsbägare (för båda programmen): 
Virusampull(er), eventuellt i kombination 
med blod. 

• Ingång: En ingångsapplikator kan användas 
beroende på vilken plats som testats 
(vanligtvis platsen för symtomen). 

• Utgång: Moduleringsmatta 

Förslag till den andra kanalen: Lysin, Engystol, 
Wobenzym, Boswelia, Rhus toxicodendron 

Använd program 3136.0* ”Intracellulär 
belastning” i förväg och sedan bara ett av de 
program som nämns per session. 

Den efterföljande harmoniseringen sker med 
rosa ampuller t.ex. ”Anti-Virus” och/eller. 
”Interferon” (KTT-virus/svampar) och/eller 
”Intracellulär belastning” (KTT-vaccinationer, 
tungmetaller, etc) och/eller ”Förhindra 
virusreaktivering” (herpestestbox) med program 
192 eller 198 (testa tid och föstärkning) eller 
10327**. 

Alternativt är här ett nytt program: 
”Harmonisering efter stressig virusinformation” 

A, låga frekvenser, bandpasssvep 120 sek., 
förstärkningssvep sym., A=10.0, svephastighet 
50 sek, intervall = nej, behandlingstid = 12 min 

• Ingångskopp: Rosa ampuller (se ovan) 

• Ingång: Ingen ingångsapplikator 

• Utgång: Modulationsmatta  

Observera att denna behandlings-
rekommendation gäller akuta infektioner med 
herpesvirus eller akut reaktivering. Vid kroniskt 
stressande information med intracellulära 
patogener vars symtom inte är i fokus, bör 
immunsystemet först stödjas och de 
extracellulära påfrestningarna (allergier, 
parasiter, svampar, extracellulära bakterier) 
behandlas. 

* ingår endast i BICOM optima stationär enhet 
B32 / BB832 och mobil enhet BBM34 / BB834 

**endast i BICOM optima B32 / BB832 
stationär enhet, BBM34 / BB834 mobil enhet 
och expansionsmodul 1 

** Dessa programsekvenser bör inte ändras 
eller förkortas
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