
Testsats KONTROLL OCH METABOLISM 
 För testning och behandling med BICOM® bioresonans
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1 Grundläggande information om testsatsen 

1.1 Komplexa symtom – helhetsbilden 
Det är sällsynt att en patient kommer till en komplementärmedicinsk klinik med endast ett symptom. 
Det är vanligt att symtomen är komplexa och den kliniska bilden oklar, med patienter som ofta lider av 
sjukdomar med flera orsaker.  

Detta ökar lidandet för patienten, kan förlänga behandlingstiden och komplicera förhållandet mellan 
terapeut och patient. För komplexa symtom är det därför nödvändigt att se till helheten. 

Testsatsen ”Kontroll och metabolism” gör det möjligt för terapeuten att hitta energistörningar hos 
dessa komplexa fall. 

Testsatsens syfte: 

• hitta energetiska störningar  

• finna relationerna mellan komplexa symtom  

• påverka de upptäckta energetiska störningarna terapeutiskt 

1.2 Kontrollcykler vid komplexa symtom 
Kontrollcentra har inflytande på ett helt system. I medicinsk mening talar vi om påverkan på en hel 
organism. Det centrala kontrollorganet är hjärnan och den utför och stöder olika uppgifter med sina 
olika strukturer och kontrollcykler.  

Detta övergripande styrsystem samordnar en mängd olika processer. Det påverkar inte bara det 
centrala och perifera nervsystemet och hormonsystemet, men är också avgörande för de biofysiska 
processerna i meridiansystemet. Beroende på hur dessa processer och kontroller förändras kan 
sjukdomsmönster manifesteras på någon av de så kallade ”sju nivåerna”, från den andliga till den 
fysiska nivån.  

Detta påverkar i sin tur hjärnans ”sju kontrollorgan”. Dessa kontrollorgan är jämförbara med en 
dirigent, som sätter rytmen för orkestern. Genom att testa och behandla de ”sju kontrollorganen” kan 
primära regleringscentra nås och därmed kompenseras för.  

”Orsaksampullerna” stöder en helhetssyn på komplexa symtom genom att ge indikationer på 
sjukdomsbakgrunden. De ger också indikationer för ytterligare testning och kan dessutom användas 
terapeutiskt.  

De metaboliska processerna i organismen är av stor betydelse för återhämtning och underhåll av 
patientens hälsa. Med en omfattande förståelse för metaboliska störningar är det möjligt att förstå 
komplexa problem i sin helhet och påverka dem terapeutiskt. Metabola processer och deras 
påverkande faktorer betraktas därför ur olika perspektiv. Detta inkluderar ättyper, viktminskningsstöd 
samt allmänna metaboliska processer. 
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2. Test och terapi 

2.1 Test 
Vid test är ampullerna i detta testkit avsedda att testas med behandlingtyp ”A”.  
Program 192.0 eller 198 är lämpliga för test.  

2.2 Behandling 
Efter test kan program 192.0 eller 198 användas för behandling. Testa tid och förstärkning.  

Programsekvens 10327 kan också användas för behandling. Här skall inte tid och förstärkning testas.  

Dessutom kan alla ampuller också användas i kanal 2. 

Lämpligt är att test görs ifall ampullerna skall användas enskilt eller i kombination oavsett programval 
eller kanal 2. 

3. Beskrivning av ampullerna 

3.1. ”De sju kontrollorganen” 

Dessa ampuller möjliggör test och behandling av energetiska störningar 
inom hjärnans olika strukturer och funktioner.  

Corpus callosum fungerar som en informationsmediator mellan vänster och 
höger del av hjärnan. En störning här kommer alltid att leda till en energisk 
blockering som påverkar informationsflödet för hela organismen. Denna 
blockering är också känd som en lateralitetsstörning. Det är inte ovanligt 
under pre-puberteten och kan ha en mängd olika effekter. 

Till exempel:  

• tanke och minnesproblem  

• uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter  

• problem med handlingsförlamning 

• sömnstörningar  

• kronisk trötthet och utmattningssyndrom  

• ADHD  

• läs- och stavningssvårigheter (dyslexi) 

Epifysen, även känd som tallkottkörteln, är där neurohormonet melatonin produceras. Melatonin styr 
sömn/vakna rytmen och har en betydande inblandning i störningar såsom:  

• depression  

• sömnstörningar  

• dysmenorré (smärtsam menstruation) 

• störningar relaterade till amning (L-psykos, L-amenorré). 
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Hypofysen styrs av hypotalamus. Med detta reglerar hjärnan frisättningen av viktiga hormoner som i 
sin tur påverkar ämnesomsättning, reproduktion och tillväxt (t.ex. GH, LH, ACTH, TSH).  

Det kallas också den ”emotionella körteln” eftersom stress under puberteten såväl som premenstruellt 
syndrom kan hänföras till det. 

Hypotalamus reglerar kroppens vegetativa funktioner. Det är här som kontrollhormonerna bildas och 
det är därmed den högsta endokrina och vegetativa auktoriteten. Följande problem kan alla hänföras 
till ett fel i hypotalamus:  

• mykos  

• allergier  

• endokrina regleringsstörningar  

• kronisk polyartrit 

Det limbiska systemet används för att bearbeta känslor och i kombination med andra delar av hjärnan 
styrs instinktivt beteende. Det kan vara källan till många sjukdomar som är förknippade med en 
förändring i naturen. 

Känslor kan utvecklas till konflikter och den känslomässiga upplevelsen och reaktionerna kan 
förändras avsevärt. Det limbiska systemet är också nära kopplat till neuralgi och blir allt viktigare när 
man överväger terapeutiska åtgärder. 

Medulla oblongata är också känd som den förlängda märgen. Här regleras bland annat andning, saliv 
och tårar. Dessutom kan sväljnings- och kräkningscentra hittas i förlängda märgen. Orsaken till 
följande problem kan ofta hittas här:  

• centrala andnings- eller sväljproblem  

• synstörningar  

• neuralgi  

• känslighetsstörningar  

Förlängda märgen fungerar som en neuronal växlingsstation och spelar därmed en viktig roll i 
utvecklingen av systemiska sjukdomar. 

Thalamus, även kallad ”porten till medvetandet” är involverad i motoriska reaktioner och 
psykoreflektioner. Som en gränssnittspunkt för optiska och akustiska nervbanor samordnar den alla 
sinnesintryck som ömhet (smärta), känsla för temperatur, balans och smak. Affektiva reaktioner som 
njutning och motvilja kan också ha sitt ursprung här. På samma sätt kan känslighetsstörningar, smärta 
och synförlust hänföras till störningar i thalamus. 
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3.2.”De sju nivåerna” 

Dessa ampuller möjliggör test och tillgång till den nivå där sjukdomen har 
manifesterat sig. Blockeringar på en eller flera nivåer kan bestämmas och 
behandlas.  

Emotionella, fysiska och psykologiska blockeringar kan differentieras. 
Stöd på energisk eller andlig nivå är också möjligt. 

 

3.3.” Orsaksampuller” 

Dessa ampuller ger information om möjliga utlösare av sjukdomar eller 
problem. De utgör en utgångspunkt för ytterligare diagnostiskt och 
terapeutiskt arbete.  

Om till exempel ampullen ”matintolerans” testas med resonans, kan det 
grundläggande allergitestatser användas för att testa enskilda 
matampullerna. 

Om till exempel ampullen ”näringsunderskott” testas med resonans, kan 
ortomolekylära ämnen eller BICOM-program för näringsterapi testas. 

Vid till exempel test med resonans testas på ”klimakteriebesvär” kan 
ampullen placeras i kanal 2 under behandlingen. Många BICOM-
program är tillgängliga för denna typ av terapi. 
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3.4.” Ampuller för ättyper” 

Dessa ampuller innehåller information om olika ättyper och relaterar till de psykologiska 
beteendemönster som styr ätbeteendet. I likhet med Bach´s blomessencer beskriver de en komplex 
psykologisk och känslomässig karaktär för respektive ättyp. Ampullerna kan användas för att 
bestämma en ”ättyp” (utöver patientens näringshistoria) som sedan kan integreras i rådgivning och 
terapi på ett målinriktat sätt. Ampullerna kan också användas i kanal 2 som en del av behandlingen.  

1. Undertryckare:  
Denna typ av ätare äter när han är orolig eller rädd. En känsla av trygghet 
förstärks av känslan av fullhet. 

2. Depressionätare:  
Denna typ av ätare känns svag och omotiverad. Det enda de försöker 
göra är att äta. Detta för att uppleva en kortsiktig känsla av 
tillfredsställelse. På grund av brist på motion och oförmåga att göra något 
för sig själva uppstår fysiska konsekvenser snabbt. 

3. Ensamhetsätare:  
På grund av många singelhushåll känner sig många ensamma och 
lämnade. För att kompensera för denna känsla av ensamhet kommer 
denna typ av ätare att äta omedvetet. De äter ofta ohälsosamma 
färdigrätter, lagar mat och äter stora portioner, på grund av en längtan 
efter sällskap. 

4. Överbliven ätare:  
Denna typ av ätare har dåligt samvete om även en liten rest går i 
papperskorgen. Som ett resultat kommer de ofta att äta bortom hunger så 
att det inte finns något kvar. De saknar också en hälsosam känsla för 
hunger och fullhet. De kommer att ha varit överviktiga hela livet och har 
svårt att bryta sig ur detta mönster. 

5. Frustrationsätare:  
Denna typ av ätare bygger snabbt upp frustration, ilska och känslor av 
misslyckande om något går fel eller inte utvecklas som tänkt. För att 
uthärda detta kommer de girigt att söka mat. En känsla av fullhet hjälper 
dem att hantera frustration och ilska, men skapar i efterhand känslan av 
misslyckande igen. 

6. Svartsjuka ätare:  
Denna typ av ätare och beteende finns särskilt i stora familjer där det 
finns många syskon. Som barn är man medveten om sina egna behov och 
gillar inte att dela med sig. I allmänhet tas stora portioner för att 
säkerställa att man får tillräckligt. Detta upprätthålls fram till vuxen ålder 
och i vissa fall ger denna typ av person inte heller på andra 
känslomässiga nivåer. De kommer att tvinga sig att äta för mycket vid 
varje måltid, för det här är det enda sättet på vilket de kan säkerställa 
tillfredsställelse. 
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7. Njutningsätare: 
Denna typ av ätare ser mat som en njutning och vill inte ge upp det, även om det är på bekostnad av 
deras hälsa. Deras smaksinne kommer att övervärderas, ofta på bekostnad av personliga förbindelser 
och andra sensuella nöjen. För att njuta behöver de bara sig själva. När de besöker andra är löftet om 
en överdådig måltid ofta den avgörande faktorn. 

8. Vaneätare: 
För denna typ av ätare spelar hunger knappast någon roll eftersom det alltid är möjligt att äta. De 
kommer att försöka se till att det alltid finns något där, som ska plockas upp i förbifarten, även när de 
inte är hungriga. Ofta kommer de inte att vara medvetna om vad de har ätit under dagen. 

9. Kompensationsätare: 
Denna typ av ätare straffar eller omedvetet belönar sig med mat. Det spelar ingen roll om det är i 
förhållande till ett känslomässigt argument, en chock eller ett framgångsrikt jobb. De äter för att 
undertrycka obehagliga saker eller för att fira eller belöna sig själva för vad de har uppnått. Att 
kompensera sig själva kommer att vara uppenbart i alla situationer. 

10. Tristessätare: 
Denna typ av ätare använder mat som det tidigare varit i deras livet när det inte händer någonting. 
Detta kan bero på brist på mental arbetsbelastning eller brist på entusiasm. Mat är det enda sättet som 
den här personen känner en känsla av prestation. Naturligtvis kan detta aldrig jämföras med fysisk 
aktivitet, som en tristessätare vanligtvis inte är inblandad i. 

11. Uppgiven ätare: 
Denna typ av ätare är övertygad om att när de startar något kommer det alltid att gå fel ändå. Här 
gäller ”attraktionslagen”. Enligt deras uppfattning ligger dock inte ansvaret för vad som händer i deras 
händer. Det enda denna typ av ätare kan kontrollera är sitt eget ätbeteende. Detta leder till ytterligheter 
i båda riktningarna. 

12. Stressätare: 
Denna typ av ätare vänder sig alltid till mat när de känner sig överväldigade. De äter för att kunna 
hantera tryck, eftersom tuggning frigör överskott av adrenalin. Mat och ofta alkohol behövs för att 
klara trycket i vardagen. 

13. Misslyckande ätare: 
En känsla av underlägsenhet kan vara resultatet av att känna att man inte kan klara av sina egna 
uppgifter och problem. Denna typ av ätare äter för att lugna sig och uppnå en känsla av säkerhet, 
eftersom de inte kan misslyckas med den här uppgiften. Man kan lätt distrahera sig från sin rädsla med 
mat. 

14. Vansinnesätare: 
Denna typ av ätare skulle vilja krossa allt och alla. Ur symbolisk synvinkel händer detta också med 
maten. Vansinnes ätare skadar sig själva eftersom tänderna kan påverkas om tuggningen är för kraftig. 
Känslan av fullhet kan också påverkas eftersom de kommer att äta tills känslan av ilska minskar. 
Nattlig tandgnissling är också vanligt för denna typ av ätare. 
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3.5. ”Viktminskningsampuller” 

Dessa ampuller innehåller viktig information för att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Ampullerna 
”Viktminskning 1–6” är en mycket bra kompletterande behandling för viktminskning, särskilt som ett 
komplement till en kostomläggning.  

Viktminskning 1:  
Denna ampull innehåller information, som hjälper till att optimera 
ämnesomsättningen och stödja med bland annat:  

• avlägsnande av avfallsprodukter  

• eliminering av tungmetaller  

• nedbrytning av fettceller 

Viktminskning 2:  
Denna ampull innehåller information som bland annat är användbara 
för:  

• motverka magsyra  

• stabilisera syra-basbalansen  

• reglera metaboliska störningar 

Viktminskning 3:  
Denna ampull innehåller information som bland annat är användbara 
för:  

• underaktiv sköldkörtel och bisköldkörtlar  

• störningar i bukspottskörteln och binjurarna 

Viktminskning 4:  
Denna ampull innehåller information som bland annat är användbara för:  

• Miasmas  

• belastning från vaccination  

• blockerar känslan av fullhet  

• abstinensbesvär 

Viktminskning 5: 
 Denna ampull innehåller information som bland annat är användbara för:  

• en anti-hunger känsla  

• missbruk  

• utsöndring 

Viktminskning 6:  
Denna ampull innehåller information som bland annat är användbara för:  

• stärka viljan att gå ner i vikt  

• ödem (svullnad i mjuka vävnader på grund av överskott av vatten) 
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3.6.”Ämnesomsättningens ampuller”  

”Metabolismampullerna” hjälper till att kompensera för felaktigt reglerade 
metaboliska processer och stödja det övergripande metaboliska systemet. Testning 
av ampullerna ger också en indikation på vilka ytterligare terapeutiska åtgärder 
som är nödvändiga.  

Optimera aminosyrametabolismen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för viktiga aminosyror och 
hjälper till att optimera aminosyrametabolismen  

Balansera kolesterol:  
Denna ampull innehåller bland annat formation för HDL- och LDL-
kolesterolreceptorer, för stöd med oxidation, depositionsprocesser och 
enzymaktiviteter.  

Syra i syra/bas-balans:  
Denna ampull innehåller bland annat information för att stabilisera syra-
basbalansen och utsöndringen av organiska syror.  

Optimera kollagenmetabolismen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för kollagenos, aktivering av 
vävnadsenzymer samt mycket mer för att hjälpa kollagenmetabolismen.  

Reglera bukspottkörtelfunktionen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för funktionell reglering av 
bukspottkörteln och indikerar en svaghet här.  

Reglera vattenmetabolismen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för harmonisering och 
stabilisering av vattenbalans och vattenbalanshormoner. Det stöder förbättrad 
vattenutsöndring. 

Bas i syra/bas-balans:  
Denna ampull innehåller bland annat information för reglering vid allmän surhet på 
grund av olika orsaker (metabolisk, psykologisk, respiratorisk).  

Optimera tarmabsorptionen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för störning i absorption gallsyra, 
tarmrening, felaktigt näringsupptag, tarmdysbios och det centrala nervsystemet. 
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Reglera enzymaktivitet:  
Denna ampull innehåller bland annat information för alkaliskt fosfat, C-
vitamincykeln och co-enzymer. Det är till hjälp vid allergier på grund av 
enzymbrist och för att balansera matsmältningsenzymerna. Ampullen 
kommer att bidra till att uppnå bättre aktivering och absorption av 
enzymerna. 

Balansera kolhydrater:  
Denna ampull innehåller bland annat information för 
kolhydratmetabolism och nedbrytning av kolhydrater.  

Förbättra lyhördheten: 
Denna ampull innehåller bland annat information om ”permanent 
stressbeteende” och kan användas för att frigöra energiska blockeringar, 
optimera regenerering och lösa upp psykosomatiska blockeringar.  

Optimera cellmetabolismen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för cellandning, 
cellstruktur och cellmetabolism. Dessutom innehåller den information för 
att balansera cytokiner och den extracellulära vätskan samt 
celldysfunktion.  

Organisera biokemiskt system:  
Denna ampull innehåller bland annat information för det biokemiska 
systemet och biorytmen.  

Balansera proteinmetabolism:  
Denna ampull innehåller bland annat information för att främja 
proteinmetabolism, optimera proteintolerans och för proteinlagring.  

Balansera lipidmetabolism:  
Denna ampull innehåller bland annat information för fettmetabolism, 
fettsyrabiosyntes och absorptionsstörningar.  

Balansera metaboliskt syndrom:  
Denna ampull innehåller bland annat information för blodtrycksreglering, 
insulin- och glukagon balans, insulinresistens, insulinnivå och fetma. 

Förbättra sömnrytmen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för sömnrytmen, för 
djup sömn, för organklockan och sömnstörningar.  

Förbättra ämnesomsättningen:  
Denna ampull innehåller bland annat information för nedbrytning av 
giftiga ämnen och metaboliska avfallsprodukter, metaboliska störningar 
och reglering av metaboliska syror.  

Avgifta intercellulär vävnad:  
Dessa ampuller innehåller bland annat information för ”Pischinger-
systemet” och aktiverar lymfflödet, lossar lymfatiska blockeringar och 
stöder vävnadsrengöringsprocessen.
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