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Frekvensbehandling har använts sedan
1920-talet. Principen för frekvensbe-
handling är genial. Allt har en rörelse,

eftersom det är byggt av atomer. Rörelse kan
mätas i frekvens. Allt har sin egen frekvens,
eller om man så vill, en frisk frekvens. Om vi
känner till denna friska frekvens, så kan ett
instrument detektera avvikelser. Vid avvikel-
ser kan vi hjälpa organ att återfå den friska
frekvensen, så att de kan fungera som det är
meningen. 

Frekvenser kan skapas med flera olika me-
toder. Ljus och ljud är frekvenser som påver-
kar oss. Elektromagnetiska fält påverkar oss
och kan även generera strömmar i kroppen.
Till och med magneter har ett stort använd-
ningsområde. Alltför stora effektnivåer av
dessa metoder kan skada, medan låga effekt-
nivåer kan hjälpa oss.

Oberon bioresonans

Oberon är ett instrument som har en avan-
cerad grafisk presentation, vilken är enkel att
använda för både analys och behandling.
Oberon har förmågan att detektera obalanser
i den mänskliga vävnaden. Sammantaget ger
det stora möjligheter vid såväl analys som be-
handling.

Oberon är ett instrument som ursprungli-
gen togs fram i det forna Sovjetunionen för
att bland annat hjälpa kosmonauterna på
deras resor.

I skydd av järnridån kunde ryska forskare
ostört utveckla frekvenstekniken för analys
och behandling. Förutom för behandling av
kosmonauter används frekvensteknik även
med stor framgång i sjukvården.

I svensk vård används frekvensteknik vid
ultraljud och röntgen. MR-kameran använ-
der starka magnetfält för att skapa bilder. I
andra länder används utrustning för bioreso-
nans både för analys och behandling.

Det finns många fördelar med den teknik
som finns inbyggd i Oberon. Vi behöver inte
göra några fysiska ingrepp på personen. Vi
tillfogar inget som kan störa kroppens funk-
tioner. Tekniken har ett stort arbetsområde,
hög noggrannhet och är väl beprövad.

Arbetsområden för Oberon

Med ett frekvensinstrument som Oberon
kan vi dyka in i kroppens alla vrår. Vi kan se
på hela organ såsom lungor, blodkärl, hjärta,
njurar, tarmar med flera.

Det går att nå kapillärer, mitokondrier
samt cellmembran och även de hormonpro-

ducerande körtlarna.
Vi har möjlighet att se belastningar i samt-

liga system i kroppen. Det kan vara helt av-
görande för att finna orsaker till ohälsa. 

Ofta kan symptom visa sig på ett ställe,
men orsaken kan bero på bristande funktion
någon annanstans i kroppen. Vid arbete med
Oberon får vi hänvisningar till orsaksområ-
den, för att lättare kunna förstå var lösningen
kan finnas.

Ett exempel: om vi genomför en analys på
muskler och rörelseapparaten, så kan vi få en
hänvisning till lymfsystemet. Det kan inne-
bära att personen har stagnation i lymfsyste-
met och behöver behandling där. Då är det
lätt att byta fokus och skanna, analysera samt
behandla för att hjälpa lymfsystemet så att
det kan fungera bättre.

Dosera behandling

Många människor är mycket sköra efter en
lång tids sjukdom. När vi hjälper till med
Oberon, så kan hjälpen doseras efter perso-
nens förmåga. Om det är så att personen är
känslig, så behandlar vi försiktigt och lyssnar
på kroppens reaktioner. 

Skräddarsydd behandling

Oberon är en biofeedbackenhet som skannar
och analyserar elektromagnetisk energi (EM)
i kroppen. 

Instrumentet identifierar vilka organ eller
vävnader som visar på brister eller överskott
av EM. Alla mätvärden jämförs mot en in-
byggd databas. Avvikelserna i den egna ener-
gin registreras och används för behandling.
Oberon ger den mängden EM-energi som
kommer att återställa EM-balansen i organ
och vävnader.

Varje analys och behandling är därmed
helt unik och skräddarsydd för varje person. 

Med hjälp av Oberons grafiska gränssnitt
går det tydligt att se resultatet av analyserna
och följa förändringar vid behandlingar som
utförs.

Arbetsmetod

Instrumentet är anslutet till en PC, och allt
arbete styrs från PC:n. Utifrån vad personen
beskriver som besvärande startar vi i pro-
grammet alltid med en skanning av de be-
rörda organen.

Efter några minuter har vi en god över-
blick över var det finns obalanser som kan
störa kroppens funktioner. Därifrån finns det
två möjligheter, att behandla direkt eller att
först utföra analyser.

Om vi efter skanning väljer att behandla
direkt, så gör vi det mot de platser i kroppen
som markeras som svagare. Oberon avgör

Oberon bioresonans för
analys och behandling 
Redan år 2004 fick jag möjligheten att få en analys med Oberon gjord på
mig själv. Jag hade då kraftiga inflammationer i mina tarmar, och Oberon
diagnostiserade dessa på ett helt korrekt sätt. En ny medicinsk värld 
öppnade sig med ens för mig.
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Ola Hedlund i Hallstahammar diagnostiserar och behandlar med Oberon. Han håller även kurser om
Oberon och säljer dessutom utrustningen.

”Instrumentet identifierar
vilka organ eller vävnader

som visar på brister 
eller överskott av EM ”

vad som är den bästa behandlingen för just
den situationen. En sådan skanning och be-
handling kan vara klar på 15-20 minuter.

Det går att utföra fördjupande analyser
innan behandling. Genom dem får vi reda på
vad det är som stör kroppen i form av mik-
roorganismer och annat som inte skall vara
där. Vi kan behandla för att försvaga störande
mikroorganismer och att stärka med de fre-
kvenser som motsvarar örter och homeopati.
Det ger oss större möjligheter att styra be-
handlingen.

Mentala problem

För att lindra jobbiga känslor finns det olika
fokusområden i Oberon. Vi kan fokusera di-
rekt på den känsla som stör personen eller
jobba med de trauman som ”finns med i
ryggsäcken”. I båda fallen kan det jobbiga
minska, vilket är till fördel för glädje och
lugn.

Hästar och hundar

Våra vänner djuren visar kanske tydligt att
något är fel, men de har svårt att beskriva
smärtan eller rädslan. Där har vi unika möj-
ligheter att hjälpa till. Likt arbetet med en
människa kan vi skanna kroppen på alla
däggdjur. Oberon visar bilder med markörer
som visar var det finns obalanser, och vi kan
hjälpa kroppen att rätta till det som stör.

Det kan leda till att hästen inte längre är
rädd för traktorn eller soptunnan eller att
den kan sträcka ut ordentligt i galoppen.
Hundar som har ont när de går kan också få
hjälp.

Utbildning

För att bli bra på att använda avancerade in-
strument på ett säkert sätt behövs utbildning.
Vid leverans av Oberon tillhandahålls utbild-
ning för att användaren skall göra rätt och
vara framgångsrik i sitt arbete.

2) Ständigt återkommande bihålepro-
blem. En kvinna som var över 60 år behand-
lade sig sedan fler år med nässpray för sina
bihåleproblem. Vid en analys av bihålorna
och slemhinnan i näshålan konstateras det
att det var mikroorganismer som störde. Be-
handlingen fokuseras på att försvaga mik-
roorganismerna och stärka vävnad samt
funktion i berörda organ. Efter några be-
handlingar var problemet borta. Kvinnan
kunde återigen andas lätt, och hon kunde
sluta med nässprayen.
3) Skada vid olycka. En man som var 62

år ådrog sig skador efter ett fall på ett hus-
bygge. Han skadade en ryggkota, bröt några
revben och fick även smärta i nacken. Han
transporterades med ambulans till lasarettet,
där han ordinerades vila och smärtstillande.
Smärtan hindrade mannen att röra sig nor-
malt, och han kunde knappt klä sig själv. Att
ta på sig strumpor var omöjligt. Efter ett par
dagars vila startade intensiv behandling med
Oberon. Enligt läkaren skulle smärta och
andra problem vara i 6-12 månader. Efter två
månader med mycket Oberonbehandling var
smärtan borta och full rörlighet uppnådd.
4) Diskbråck och sjukskrivning. Enligt

röntgen var det ett stort och tydligt diskbråck
som ger kvinnan smärtan. Hon beskrev det
som om det brann i låret. Hon hade även
smärta i knävecket och domningar i ben och
fot. Hon kunde inte ens känna golvet med
foten. Det gick naturligtvis inte att vara 
på jobbet, och hon hade en läkartid först 
om en månad. Behandlingen fokuserades på 
att stärka vävnad i rygg och nervutskott, 
från ryggraden ner i benet. Efter den första 
behandlingen hade elden och smärtan hal-
verats, och hon kunde känna golvet under
foten. Efter ett par återbesök, med behand-
ling under kommande vecka, hade hon inga
men alls av sitt tidigare problem och hon
kunde åter gå till jobbet. 
5) Svullnad och smärta i handen av artros.

En kvinna, som hade gått med detta problem
i många år, hade vissa problem vid använd-
ning av sin hand. Behandlingen fokuseras på
handens delar såsom ben, leder, muskler och
senor. Efter behandlingen fick får hon vila
handen en stund, och hon kunde då konsta-
tera att svullnaden hade minskat och smärtan
avtagit markant. Denna minskning var per-
manent vid en uppföljande kontroll.
6) Svår smärta i äggstock sedan flera må-

nader. Kvinnan hade sökt hjälp i vården och
genomgått allsköns undersökningar, men
ingen hjälp stod att finna. En analys med
hjälp av Oberon visade på mikrobiell belast-
ning och att vävnaden i äggstocken behövde
hjälp. Hon fick behandling, och en lättnad

Utbildningen genomförs på svenska och
av svensk personal. Utbildning kan genom-
föras en till en, genom grupputbildning eller
självstudier, allt för att användaren skall ha
möjlighet att utbilda sig i sin egen takt. I
rutan nedan finner du kontaktuppgifter till
den person i Sverige som säljar Oberon och
utbildar på Oberonsystemet.

Samlade erfarenheter med Oberon

1) 16-årig pojke med en borreliainfektion.
När pojken kom till behandling led han av
svåra synproblem och trötthet. Han sov mer
än 20 timmar per dygn och kunde inte gå i
skolan. Vid analysen fokuserades sökandet på
ögon och borrelia. I pojkens ögon indikerade
Oberon belastningar på grund av borrelia.
Pojken fick behandling som gjorde att bor-
relian starkt reducerades. Efter några minu-
ters behandling berättade pojken att han
kunde se klart igen. Dagen efter behand-
lingen kunde han återuppta skolarbetet.
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av smärtan infann sig direkt. Vid uppfölj-
ning, en vecka senare, meddelade kvinnan att
smärtan var helt borta. 
7) Elitidrottare med skadat korsband

kunde inte böja benet korrekt. Behandlings-
fokus inriktades på knä, leder, muskler och se-
nor. Elitidrottaren fick behandling vid tre till-
fällen och kunde efter det konstatera att han
åter hade full rörlighet och funktion i knät.
8) Åderbråck som smärtar. En kvinna som

var 86 år hade svårt att gå på grund av smär-
tande åderbråck. Hon fick hjälp av Oberon
för behandling av vener, muskler, lymfkärl
med mera. Efter fyra behandlingar var smär-
tan helt borta. ”Det känns som sockerdricka
i benen vid behandlingen”, sade hon. Nu,
fem år senare, är hon fortfarande smärtfri.
9) Akut gallproblem med smärta. En skan-

ning och analys av gallsystemets 12 objekt
genomfördes. Det fanns tydliga indikationer
på belastning. En djupare analys visade på en
förekomst av stenar, kramper och mikroor-
ganismer. Behandling utfördes för att stärka
vävnaden och försvaga mikroorganismerna.
Smärtan lade sig i samband med behand-
lingen. Vid en uppföljning två veckor senare
hade kvinnan inte längre någon smärta. 
10) Man med smärta i ländrygg. En skan-

ning utfördes på ländkotor, bäcken, muskler.
Vid scanningen återfanns tydliga markörer
för belastning. Ingen utredning behövde
göras, utan behandling inleddes direkt. Vid
en återkoppling under veckan därpå sade
mannen ”jag högg ved i tre dagar utan något
besvär alls”.
11) Svullet och smärtsamt tandkött runt

visdomstand och samtidig smärta i hals och
öra. En kvinna på 47 år hade svårt att tugga
på grund av smärtande tandkött. Hon fick
hjälp av Oberon för tänder, bihålor, blodkärl,
lymfa, hörselorgan, vener och muskler. Efter
tre behandlingar var smärtan och svullnaden
helt borta.

12) En 13-årig pudeltik fick en livmoder-
inflammation. Detta är ett livshotande till-
stånd som kan uppstå plötsligt efter löptiden.
Det krävdes 2 stycken antibiotikakurer och
hormonbehandlingar för att kunna hjälpa
hunden. Sex månader senare infann sig
symptomen återigen. Ägaren bad om biore-
sonansbehandling vid den första indikation.
Hunden behandlades samma dag för livmo-
der, äggstockar, äggledare, slemhinnor på
cellnivå, thymus, lymfa, blodkärl, röda och
vita blodkroppar samt glatt muskulatur.
Dagen efter upprepades behandlingen och
symptomen avtog helt. För att hjälpa hunden
efter sviterna av antibiotikan behandlades
tarm, lever, galla. Efter fyra behandlingar be-
hövde hunden inte medicineras något mer.

ningsproblem, hosta och retning i halsen hela
tiden. Vid skanning av luftvägar konstatera-
des det att han led av svampinfektioner av
flera olika slag. Han fick en enda behandling
mot infektionen och svampbelastningen. Vid
en uppföljning flera veckor senare meddelade
mannen att han sedan behandlingsdagen inte
längre använde sina sprayer.
15) En kvinna på 65 år fick sämre och

sämre minne. Hon var deppig, trött och
glömsk. Utredning i vården visade på att hon
hade trånga kärl. Hon fick behandling på
hjärnan och blodkärlen, och efter några må-
nader var hon så pass pigg att hon kunde
börja jobba igen.
16) En häst var av veterinären utdömd för

slaktning. Hästen hade problem med rörel-
seapparaten. Den hade bakterier i frambenen
och behandlades ner i benet. Vid behandling
på vissa ställen reagerade hästen med att vika
öronen bakåt och lyfta på det ena benet.
Efter fyra behandlingar på korsryggen kunde
hästen gå bra igen. Efter behandlingen fun-
gerade hästen som den skulle.
17) Fotproblem för en ung kvinna. Den

första röntgenundersökningen visade inte på
något trots att kvinnan hade kraftig svullnad
och smärta. Hos Oberonterapeuten lades fokus
på skanning på benen i foten, senor och musk-
ler. Oberon indikerade bristningar i vävnad
som sedan bekräftades med MR-kameran. 
18) Kvinna med kraftig trötthet fick sin

mjälte skannad. En kraftig järnbrist konsta-
teras. Flera olika varianter fanns till hands för
att ta hand om järnbristen. Stärkande be-
handling av organfunktioner och komplette-
ring med näringstillskott genomfördes. Efter
några uppföljande behandlingar var kvinnan
betydligt piggare.
19) En man med nackspärr fick behand-

ling på muskler, halskotor, senor och nerver.
Ingen analys utfördes, utan endast stärkande
behandling löste det onda i nacken efter en
behandling, och han återfick full rörlighet.
20) En kvinna, som hade förlorat känseln

i händerna, erbjöds läkarhjälp med mycket
allvarliga biverkningar. Hon väntade med att
acceptera det förslaget. Hon fick behand-
lingar med Oberon med ett fokus på mik-
roorganismer och även för att stärka nerver
och muskler. Efter det tredje besöket hade
hon inte längre några besvär. Hon återfick
full känsel och rörlighet i händerna.
21) En häst var stirrig och rädd. Soptun-

nor och traktorer gjorde hästen mycket ner-
vös och svår att rida. Behandling med fokus
på kän-slor gjorde att hästen blev lugn och
inte mer brydde sig om vare sig soptunnor
eller traktorer.
22) En pojke på 9 år hade magproblemBilden ovan visar på analysresultaten för en patients tarmar.

”Efter några behandlingar
var problemet borta. 

Kvinnan kunde 
återigen andas lätt, 

och hon kunde 
sluta med nässprayen”

13) Kvinna med känslomässiga obalanser.
Kvinnan hade en besvärlig nära släkting som
alltid hade tryckt ned henne. Kvinnan kände
att hon aldrig riktigt dög. Hon fick 15 mi-
nuters behandling med Oberon, gick hem
och sov i 3 timmar, och sedan grät hon hejd-
löst hela dagen. All frustration och ilska som
hon hade byggt upp under många år rann
plötsligt av henne helt och hållet.
14) Man 46 år med astma sedan 25 år.

Han var orolig över vad hans maxdoser av
”läkarmedel” skulle göra med honom. Trots
den kraftiga medicineringen hade han and-
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och kraftig astma. Han behövde ständigt be-
handla sig med olika sprayer för att kunna
andas. Analysen visade på en stor mängd stö-
rande mikroorganismer i matsmältningska-
nalen. Behandlingen koncentrerades på att
ge kosttillskott samt med Oberons hjälp neu-
tralisera mikroorganismerna. Vid en efter-
kontroll, fyra månader efter avslutad
behandling, hade pojken helt slutat att ta
sina astmasprayer.
23) En man i fetioårsåldern hostade så pass

svårt att han gång på gång blev medvetslös.
Upprepade gånger transporterades han med
ambulans till sjukhus, men sjukvården 
hittade inget. Mannen hade en förskräcklig
hosta, och med Oberon fick han behandling
mot mikroorganismer i lungorna. Under be-
handlingstiden avtog hostan för att slutligen
upphöra helt. Två dagar senare ringde han
till terapeuten och säde att han hade varit
helt besvärsfri i över ett dygn men nu åter
började hosta lite, så han ville ha en ny be-
handling. Två gånger per vecka i tre måna-
ders tid behandlades mannen, och därefter
fick han en behandling per vecka. Nu, fem
år senare, kommer han på underhåll var ärde
till sjätte vecka. Mannen säger själv att astman
får han nog dras med så länge han lever, men
att det känns bra när han får behandling.
24) En man på 26 år hade efter en bil-

olycka ständig värk i nacke. Vid en Oberon-
undersökning av halskotorna nummer 1-7
upptäcktes en kraftig belastning som visade
sig i form av svarta markörer. Mannen fick
behandling för kotor, muskler och senor.
Under behandlingen fick han ett klart för-
bättrat resultat på markörerna i Oberonpro-
grammet. Även klienten kände en påtaglig
skillnad. Han fick under 3-4 månaders tid
sju behandlingar med Oberon. Samtidigt
fick han näringstillskott. Belastningarna för-
svann så sakteliga, och han har inte längre
några problem.
25) En 19 år gammal ridskolehäst hade en

rygg som närmast liknade en hängmatta.
Hästen verkade vara trött på livet och be-
dömdes vara uttjänt. Behandlingen fokuse-
rades på cellernas delar, för att få cirkulation
och energi. I dag är hästen en mysig, glad och
pigg häst som har bra hållning, är lätt att
rida, villigt rör på sig och travar bra. 
26) En kvinna fick en vaccinskada efter

HPV-vaccinering. Hon hade även tidigare
tagit vacciner. När behandlingen genomför-
des var kvinnan 18 år. Hon hade då tydliga
och konstaterade problem med nervsystemet
som manifesterade sig i form av dagliga, upp-
repade, kortvariga frånvaroattacker. Vid en
analys kunde konstateras att det fanns in-
flammationer i nervsystemet och hjärnan.

Hon fick upprepade Oberonbehandlingar,
och i dag är symptomen helt borta. 
27) Kvinna med sköldkörtelproblem. Vid

behandling börjar hon ta av sig tröjorna.
Hon har fem tröjor när hon kom, för hon
fryser hela tiden. Med behandlingen ökade
temperaturen och då räckte det med en tröja. 
28) En kvinna på 20 år hade kraftiga mag-

smärtor. Allt pekade på gallproblem, och det
var även läkarens bedömning på akuten.
Med ultraljud gick det dock inte att se några
problem på galla, lever eller njurar. Oberon
indikerade att det fanns en inflammation i
en äggstock, vilket sedan bekräftades av en
läkare på gynekologen.
29) En ung man på 17 år var mycket dep-

rimerad och vägrade att acceptera något av
alla de förslag som sjukvården erbjöd. Han
fick behandling mot sina jobbiga känslor och
blockeringar. Nervsystemet var kraftigt be-
lastat, och han hade tidigare även haft kör-
telfeber med total utmattning som följd. Han
fick upprepade behandlingar och kom till-
baka till livet och var till slut på banan igen. 

33) En gammal snäll hund hade blivit agg-
ressiv, orolig och gick sedan några veckor då-
ligt på bakbenen. Veterinären hittade inget
fel. Oberon visade inga fel på vare sig höf-
terna eller benen, men vid en skanning av
njurarna indikerade den problem med sten 
i njurarna. Behandling utfördes för att stärka
njurar, blodcirkulation, nervsystem samt 
försvaga de mikroorganismer som Oberon 
hittade i njurarna. Efter en behandling blev
hunden lugn, trevlig och gick nästan helt 
bekymmersfritt.
34) En man på drygt 50 år hade efter svår

virussjukdom i ländryggen kvarstående besvär
att resa sig upp från sittande ställning. Han
hade tidigare gått på massage men var ändå
väldigt stel. Nu fick han en kombinationsbe-
handling. Först behandlas ländryggen med
Oberon, och sedan fick han massage. Patien-
ten upplevde direkt att han återigen med lätt-
het kunde ta sig upp från sittande ställning. 
35) En kvinna på drygt 50 år upplevde att

hon var påverkad i andningen. Oberon vi-
sade att det förelåg en belastning på samtliga
mätområden för andningen, och det visade
sig att patienten (troligen) hade varit smittad
av coronaviruset. Efter en behandling upp-
levde patienten att det gick mycket lättare att
andas, och efter ytterligare en behandling,
vilken skedde på distans, upplevde patienten
att hon var helt återställd.
36) En kvinna på drygt 80 år hade smärta

i den ena höften och fick behandling på di-
stans, Dagen därpå upplevde hon en förbätt-
ring. Eftersom underliggande problem finns,
så körs distansbehandling med jämna mellan-
rum, för att hålla smärtan tillbaka.
37) En man på drygt 60 år hade enligt rönt-

gen förändringar i knän (ej artros). Han upp-
levde stor skillnad vid kontinuerlig behand-
ling och behövde inte längre äta vare sig anti-
inflammatoriska medel eller värktabletter.
38) En kvinna på drygt 50 år hade under

många år haft förhöjda levervärden. Efter
fem behandlingar med Oberon normalisera-
des hennes värden trots att hon åt läkemedel
som var påfrestande för levern.

Text: Michael Zazzio

Foto 1: Ola Hedlund

Foto 2: Ola Hedlund, privat samling

Foto 3-4: Skärmdump från Oberonprogrammet

30) En häst på 10 år var enligt veterinären
färdig för slakt. Hästen var halt på tre ben,
tålde inte att bära en sadel och hade alla
symptom som fanns enligt undersöknings-
protokollet för fibromyalgi. En grundlig ana-
lys visade att det fanns gott om inflamma-
tioner och mikroorganismer i de flesta syste-
men. Nervsystemet var till exempel mycket
illa drabbat. Hästen fick upprepade behand-
lingar för att försvaga mikroorganismerna
och för att stärka kroppens delar. I dag går
det bra att rida hästen i galopp och även
hoppa med den.
31) En kvinna på 47 år hade ett gult, va-

rigt sår på benet. Behandling genomfördes
för att försvaga mikroorganismer samt stärka
de vita blodkropparna och lymfsystem. In-
fektionen fösvann och såret läkte snabbt.
32) En man på 55 år hade värk i nacke och

huvud efter att ha lagt stenplattor på en
altan. Mannen fick behandling för att stärka
muskler, lymfsystem, blodcirkulation och
nervsystem. Värken försvann inom en timme.
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”Smärtan lade sig 
i samband med 
behandlingen. 

Vid en uppföljning 
två veckor senare 

hade kvinnan inte längre 
någon smärta”
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