
B.A.T. | BIO-ENERGETISCH ANALYSE- EN 
THERAPIESYSTEEM VOLGENS M. DENECKE



HET IDEE.



33Inleiding.

De brochure over het bio-energetische analyse- en therapiesysteem volgens M. Denecke® 

(B.A.T.) bevat omvangrijke en onderbouwde informatie. We hebben ons best gedaan om 

alle informatie, ook op vakspecifiek gebied zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Het is 

echter niet geheel te vermijden bepaalde vakbegrippen te gebruiken. De betekenis van 

deze woorden, vindt u op de achterzijde van de brochure een klein ‘glossarium’.

Een indrukwekkende ontdekking! Bioresonantie volgens Denecke!
Dr. Franz Morell, één van de grondleggers van de bioresonantie, combineerde de kennis 

van de traditionele Chinese geneeskunde met natuurwetenschappelijke kennis. Verdere 

ontwikkelingen vonden in de jaren zeventig plaats. Er kwamen verschillende apparaten 

op de therapeutische markt waarbij bioresonantie werd ingezet. De Duitse ingenieur Paul 

Schmidt was, ook beroepsmatig, met name gefascineerd door berichten over de zogeheten 

‚aardstralen‘ en de uitwerking die deze stralen hebben op de mens. Het resultaat was de 

gepatenteerde ‚Rayonator‘. Met dit apparaat kon frequentiegestuurde informatie zonder 

elektrische stroom worden overgedragen. Op deze basis volgde spoedig het eerste 

bioresonantieapparaat en een groot aantal afzonderlijke frequenties, die therapeutisch 

inzetbaar waren.

Op deze plek wijzen wij erop dat de klassieke, gevestigde medische wetenschap het effect 

van bio-energetische trillingen tot nog toe niet heeft geaccepteerd of erkend.

Het begrip ‚bioresonantietherapie‘ werd in 1987 door het instituut voor regulatieve 

geneeskunde voor de therapie met laagenergetische bio-informatie gevormd. Deze 

therapie gaat uit van het wetenschappelijke feit dat elke moleculaire structuur beschikt over 

een bio-energetisch veld en bepaalde signalen uitzendt. Daarom zijn in de soma van elke 

patiënt naast de celeigen orgaanspecifieke, ook pathologische bio-energetische trillingen 

aanwezig. Deze trillingen kunnen de biocybernetische regelsystemen en de dynamisch-

fysiologische evenwichtstoestanden van het lichaam verstoren. De patiënt wordt ziek als 

het dynamische evenwicht blijvend wordt verstoord en niet meer door contraregulatie 

overeind kan worden gehouden.

De bio-analyticus Manfred Denecke raakte met name 

onder de indruk van de ‚stroomloze‘ overdracht van de 

frequenties volgens Paul Schmidt. In veel toepassingen en 

eigen experimenten stelde hij zichzelf de vraag hoe deze 

processen nog zouden kunnen worden verbeterd. In zijn 

meer dan tien jaar durende ontwikkelingswerkzaamheden 

vond hij een duidelijk gestructureerde orde in de energetische 

informatie van de cellen en de celsystemen inclusief de 

functionele processen in het ‚besturingssysteem‘ van de 

mens. Hij ontdekte complexe ‚frequentiecomposities‘, 

die de sleutel voor het systeem mens vormden. Met deze 

fundamentele kennis ontwikkelde hij een volledig nieuw omvattend analyse-, diagnose- en 

therapiesysteem. Hij zocht naar antwoorden op de vraag hoe de frequentiecomposities 

zo doelgericht mogelijk kunnen worden ingezet. En precies dat effect hebben waar nodig 

is. Stukje bij beetje identificeerde hij honderden verschillende frequentiecomposities en 

paste ze doelgericht toe in zijn praktijk. Het effect van het bio-energetische analyse- en 

therapiesysteem volgens M. Denecke® (afgekort: B.A.T.) overtuigde patiënten en veel 

therapeuten die het systeem tegenwoordig steeds meer gebruiken in hun praktijk.

B.A.T. werkt gericht.
Tot nu toe lukte het Manfred Denecke om rond de 700 verschillende frequentie -

composities te identificeren, te programmeren en in te zetten voor zowel diagnostische 

als therapeutische doeleinden. Zo kon hij ook in zeer moeilijke gevallen hulp bieden. Om 

zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft hij zijn systeem ook toegankelijk gemaakt 

voor andere therapeuten. Door het gebruik van zijn totaalprogramma op het speciaal 

voor dit systeem ontwikkelde bio-resonantieapparaat PS 1000 polar is het voor elke 

‚natuurgeneeskundige of therapeut‘ (behandelaar zonder artsdiploma) en ‘gediplomeerde 

arts’ na een gedegen opleiding mogelijk het bio-energetische analyse- en therapiesysteem 

volgens M. Denecke® te gebruiken.

Manfred Denecke, oprichter van 
het bio-energetische analyse- 
en therapiesysteem® (B.A.T.)
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5Het onvoorstelbare bruikbaar maken.

Wij mensen leven tegenwoordig in een materialistisch tijdperk waarin alles met 

natuurkundige en technische middelen in een laboratorium kan worden geregistreerd 

en gemeten.

We meten tijd, afstand, massa, snelheid, temperatuur etc. en kunnen ons overal een beeld 

van vormen. We menen dat we alles kunnen verklaren. Toch kunnen we de energieën die 

onze levens beïnvloeden niet zien of horen. En slechts hoogsensibele mensen kunnen ze 

voelen, bijvoorbeeld als ze met iemand op de spreekwoordelijke ‚zelfde golflengte zitten‘. 

Het is Manfred Denecke gelukt om een bio-energetische ordeprincipe te ontdekken 

waarvan we tot voor kort het bestaan niet wisten. B.A.T. is alles behalve raadselachtig en 

berust op zeer uitgebreid onderzoek.  B.A.T. is te beredeneren en een te volgen concept 

op basis van natuurwetenschappelijke, biologische en medische omstandigheden. En volgt 

een voor ons mensen zeer belangrijke structuur.

Op deze plek wijzen wij er opnieuw op dat de klassieke, geves-

tigde medische wetenschap het effect van bio-energetische 

trillingen tot nog toe niet heeft geaccepteerd of erkend.

Stap 1 | De basistest. De toepassing van het gehele  

bio-energetische analyse- en therapiesysteem volgens 

M. Denecke® begint altijd met een systematische analyse 

van de stoorvelden, de basistest. In deze test komen de 

dieper liggende oorzaken van bestaande en eventuele 

toekomstige ziektebeelden aan het licht. Geanalyseerd 

worden o.a. een eventuele belasting door straling (geo-

pathische belasting), elektrosmog (ook hoogfrequente 

straling door satellieten), verzuring (acidose), zware metalen, 

giftige stoffen (toxische stoorvelden), micro-organismen 

(bijv. bacteriën, virussen, parasieten, e.d.), maar ook eventuele 

beschadigingen door vaccinatie, straling, ultrasone straling, 

gebrek aan vitale stoffen en nog veel meer.

Stap 2 | De fijne analyse. Na de basistest vindt de fijne analyse plaats. Hierbij wordt een bio-

energetisch gezondheidsprofiel opgesteld. De gegevens worden radiësthetisch vastgesteld 

en hebben betrekking op het basisprofiel van de patiënt en het testprofiel. In een volgend 

onderdeel van de analyse wordt vervolgens de bio-energetische stoorveldanalyse 

uitgevoerd. Hier worden met behulp van verschillende analysetabellen de belangrijkste 

plekken van de, door de afzonderlijke stoorvelden, getroffen orgaansystemen radiësthetisch 

vastgesteld. Uit de gehele gedetailleerde fijne analyse kan de vermoedelijke duur van de 

therapie verklaard worden. Dit alles ontvangt de patiënt in een omvangrijk protocol dat in 

het kader van een analysegesprek uitvoerig wordt uitgelegd.

Stap 3 | De therapie. Voor de aansluitende therapiesessies 

wordt uit het totale spectrum van ongeveer 700 frequen-

tiecomposities een therapieprogramma ontwikkeld.

Voor iedere patiënt individueel wordt vastgesteld welke 

frequentieposities in welke volgorde worden toegepast. De 

overdracht vindt plaats met behulp van de PS 1000 polar 

(therapieapparaat) en is voor patiënten zeer aangenaam. 

De patiënt kan tijdens de harmonisering lekker uitrusten 

en deze tijd gebruiken om te ontspannen.
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7Wie helpt, heeft gelijk. 

De meeste mensen zijn van mening dat een ziekte van de ene op de andere dag ontstaat. 

Als arts of ‚natuurgeneeskundige of therapeut‘ (behandelaar zonder artsdiploma) weten 

we echter dat ziekte een functiestoring is die veel gebieden van het leven aangaat en die 

zich ontwikkelt in de wisselwerkingen tussen deze gebieden.

Als mensen in een complexe omgeving leven, vernieuwen en veranderen we door een 

continue stoffelijke en energetische uitwisseling. Als iets wordt ontregeld, worden we 

ziek. Daarom moet B.A.T. niet alleen worden aanbevolen aan mensen die al ziek zijn, 

maar kan ook prognoses geven voor toekomstige ziekten die kunnen ontstaan. Dat helpt 

mensen, die advies zoeken op het gebied van gezondheid, om levensomstandigheden en 

klimatologische omgevingsfactoren die het lichaam onnodig belasten, te veranderen en zo 

ziektes te voorkomen. Bij de basistest met patiënten die al ziek zijn, controleert Manfred 

Denecke niet oppervlakkig op ziekten, symptomen en reeds toegepaste therapieën, 

maar stelt de huidige status van de patiënt vast. Zo 

is er goede kans dat een mogelijke aandoening wordt 

geanalyseerd en dat de oorzaken ervan worden ontdekt. 

Daardoor is er gefundeerde hoop, dat onder bepaalde 

omstandigheden een individuele integrale therapie kan 

worden ontwikkeld.

B.A.T. is geschikt voor mensen van iedere leeftijd en wordt 

zelfs al met succes toegepast op dieren.

Harmonisering brengt 
de levensvreugde terug.
B.A.T. kan mensen helpen om het ‚systeem lichaam‘ weer 

in zijn oorspronkelijke hoedanigheid en in harmonie terug 

te brengen. Daarbij is het zeer belangrijk om patiënten ook 

bewust te maken voor verkeerde leefgewoonten en hun 

te wijzen op het feit dat sommige disharmonieën optreden door stress, geluid, verkeerde 

voedingsgewoonten en/of onvoldoende beweging. In de ontspannende atmosfeer van  

de therapiesessies vindt de mens de innerlijke rust om zich te bezinnen op datgene dat  

goed doet. Zo vindt de patiënt zijn vreugde aan een actief leven terug, waarbij hij zich 

bewust is van zijn gezondheid. Als u kiest voor een B.A.T. therapie, adviseren we u een 

afspraak te maken met één van onze gediplomeerde artsen, natuurgeneeskundigen of 

therapeuten (behandelaars zonder artsdiploma). U kunt natuurlijk ook direct contact 

opnemen met ons.
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Klein glossarium.

Acidose | is een toestand waarbij het lichaam verzuurd is.

Analyse | is een systematisch onderzoek, waarbij bestanddelen 
worden geordend, onderzocht en geëvalueerd. Hierbij mogen de 
onderlinge verbindingen tussen de afzonderlijke elementen en de 
integratie ertussen niet buiten beschouwing worden gelaten.

B.A.T. | Bio-energetisch analyse- en therapiesysteem volgens  
M. Denecke®.

Biocybernetisch | De biologische cybernetica (Engels biological 
cybernetics) is de wetenschap die zich bezighoudt met de 
besturings- en regelingsmechanismen in organismen en 
ecosystemen.

Bio-energetica | (op basis van het Engelse bioenergetics) is een 
vakgebied van de biologie, biofysica en biochemie dat zich 
bezighoudt met energie-omzettingen in levende structuren.

Bioresonantie | Toepassing van natuurkundige fenomenen op het 
gebied van biologische systemen met gestructureerde trillingen.

BRT – bioresonantietherapie | is een alternatieve geneeswijze die 
wordt toegepast voor de behandeling van allergieën, migraine, 
slaapstoornissen, chronische pijn en andere aandoeningen.

Dynamisch-psychologisch | kan worden gedefinieerd als de 
uitwerking van krachten of tonen op de beleving en het gedrag 
van de mens.

Elektrosmog | is een uitdrukking in de omgangstaal voor 
verschillende technisch veroorzaakte elektrische, magnetische en 
elektromagnetische velden.

Energetisch | van energie (Oud-Grieks νέργεια, énérgeia = actie, 
werk) – staat voor krachtig, actief handelen.

Frequentie | (Latijn frequentia = aantal) duidt het aantal 
gebeurtenissen binnen een bepaalde tijd aan.

Frequentiecompositie | De frequentie (Latijn frequentia = aantal) 
beschrijft de frequentie waarmee een gebeurtenis zich regelmatig 
herhaalt. In een compositie (Latijn compositio = samenstelling) 
worden de gevolgen op elkaar afgestemd.

Geopathie | (geo… = aarde, land; …pathie = ziekte, aandoening) 
betekent in de radiësthesie de wetenschappelijk niet erkende 
samenhang tussen geologische omstandigheden en de 
aandoeningen die hieruit voortkomen.

Hardware PS 1000 polar | Therapieapparaat.

Macrokosmos | (Grieks makrós = groot) beschrijft het grote, het 
door mensen zonder technische, theoretische of wiskundige 
hulpmiddelen niet meer waarneembare van de wereld.

Microkosmos | (Grieks mikrós = klein) is de wereld van het 
minuscule. De microkosmos was tot het gebruik van de eerste 
microscoop puur speculatief.

Moleculair | (van Latijn molekula = kleine massa, deeltjes) – 
beschrijft vaak processen die betrekking hebben op zeer kleine 
deeltjes.

Pathologisch | betekent in het medische vakjargon zo veel als 
‚ziek‘, maar ook ‚met betrekking tot ziekte‘. Het begrip is afgeleid 
van het Griekse πάθος, páthos = passie en logos = het woord voor 
verstand, zin.

Protozoöninfectie | is het actieve of passieve binnendringen van 
protozoa (eencellige, dierlijke organismen) in een organisme, 
waar het zich snel vermenigvuldigt en de daarop volgende reactie 
van het organisme in de vorm van ziekte.

Radiësthesie | Methode waarbij bio-energetische omstan-
digheden, kwaliteiten, intensiteiten van organische systemen 
kunnen worden getest of vastgesteld. Het vaststellen vindt vaak 
plaats met een biotensor of pendel.

Rayonator | Eigen naam van een apparaat.

Soma | (Grieks σωμα, soma = lichaam) betekent in de biologie en 
geneeskunde het lichaam van een cel.

Symposion | of vaker verlatijnst symposium (meervoud symposia) 
betekent wetenschappelijke en themagebonden bijeenkomsten 
met presentaties en discussies.

Toxiciteit | (= giftigheid) Met gif/giftige stof duidt men een stof 
aan die levende wezens via hun stofwisseling of door contact of 
binnendringen in het lichaam (al in verhoudingsgewijze geringe 
dosis) schade kan berokkenen.


