
 

 

Kostomläggning, kosttillskott samt balansering av 

virus och bakterier vid kronisk inflammation 

Datum:   14 - 15 september 

Tid:   09.00 - 17.00 

Pris:   3000 kronor 

Plats:   Centrum för Rytmisk rörelseträning, Solna 

Kursledare: Harald Blomberg 

Arrangör: Rytmisk rörelseträning i Norden AB 

Anmälan:  nina@rytmiskrorelsetraning.se 

Eftersom det är ett sådant stort tryck på Haralds kurs 
har vi beslutat sätta in ytterligare en tvådagarskurs i 
hur man arbetar med bioresonans vid kronisk 
inflammation. Du som har en bioresonansapparat, 
Rayonex PS 10, tar med den. Du som inte har en 
apparat men är intresserad ändå är hjärtligt 
välkommen. Du kan vara terapeut eller så kanske du 
är sjuk och vill ha hjälp att lägga upp en plan för ditt tillfrisknande, 
eller så är du bara intresserad av en ny vinkel på hur du kan behålla 
din hälsa. 

Vi kommer jobba i grupper om 2 eller 3 personer runt en 
bioresonansapparat. Har du inte själv en apparat kan du få testa hur 
det är att sköta den här modellen. Om du inte vill behöver du inte 
göra det, utan nöjer dig med att bara bli testad. 
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Kursens innehåll 

Vi kommer att titta på orsakerna till den pågående hälsokatastrofen 
bland barn och vuxna och den galopperande ökningen av autism, 
depression och ångestsymtom mm, som sker över hela världen. Vi 
kommer att testa hur bland annat följande symtom kan lindras eller 
elimineras med hjälp av kostomläggning, kosttillskott och balansering 
av virus och bakterier: 

Depression och ångest 

Kronisk trötthet - ME 

Försämrat immunförsvar och återkommande infektioner 

Koncentrations- och uppmärksamhetsproblem 

Tvångssymtom och tics 

Allergier 

Sköldkörtelrubbningar 

Sömnsvårigheter 

Språk och talstörningar 

Högt blodtryck, arterioskleros 

Neuropatier (nervinflammationer) som kan orsaka bl.a.  

 balansrubbningar 

 hörselnedsättning 

 förstoppning 

 sängvätning 

 svårigheter att svälja 

 smärtor och värk 

Hudproblem och acne  

Skolios, benskörhet och artros. 

 

Harald Blomberg, fortfarande leg läk, specialist inom 
psykiatri, har jobbat i 9 år med Rayonex PS 10. Harald har 
hjälpt 1000-tals barn, ungdomar och vuxna att lägga om 
kosten, dämpa kroniska inflammationer och rensa kroppen 
från patogen mikroflora. I denna tvådagarskurs delar han med 
sig av sin unika kompetens inom området.  

Hjärtligt välkommen! 

 

Arrangör: Rytmisk rörelseträning i Norden AB 
www.blombergrmt.se 


