
problém otěhotnět. Ptala jsem se tedy, 
jestli dala záměr, v  jakém pořadí adop-
tované dítě bude mít – jestli chce nejdřív 
vlastní, a pak adoptované, nebo naopak… 
Dnes po několika terapiích je v pátém mě-
síci těhotenství a těší se na miminko.“

EMOCE VLÁDNOU TĚLU 
„Psychika dostává od jara letošního roku 
víc zabrat a  je to znát i na terapiích. Nej-
sem ale úplně směrodatný vzorek, klienti 
si mezi sebou řeknou, co jsem s nimi vyře-
šila a co pomohlo, a tím pádem mi sem pak 
přicházejí lidé s  podobnými problémy. Ví 
se, že se specializuji hlavně na psychiku. 
Zajímavý byl třeba případ emoční dušnos-
ti u osmiletého chlapečka. Kašlal, dusil se. 
Ale už po dvou terapiích bylo po problému. 
Opět jsem se zaměřila na strachy, obavy, 
vzteky a další emoce, blokády v psychice… 
Program na kašel jsem mu sice nepustila 
žádný, a  přesto terapie vedla k  výsledku. 
Pracovali jsme s programy na emoce.

CYSTA ZMIZELA
Než se Jana dostala k  Bicomu, chvilku to 
trvalo. Sice jí Bicom pomohl VYŘEŠIT cystu, 
ale i tak trvalo další dva roky, než s ním za-
čala pracovat. „Zhruba před pěti lety jsem 
v  jeden pěkný květnový den šla vyzved-
nout cosi dceři na gynekologii,“ vypráví. 
„Když jste tady, tak vás vyšetřím,“ vyzvala 

mne lékařka při té příležitosti a  pak mi 
sdělila, že mám cystu na vaječníku, která 
je k  okamžité operaci, našla rakovinné 
markery a  totálně mne vyděsila. Dala mi 
ještě svobodně vybrat, jestli chci operaci 
podstoupit tady v Litoměřicích, nebo v Pra-
ze. Požádala jsem ji o  čas, což se jí moc 
nelíbilo, a  upalovala za kamarádem, kte-
rý vlastní Bicom. Pracoval na mně asi dva 

měsíce. Poté jsem šla na kontrolu a cysta 
byla pryč. Zpětně jsem si pak v návaznosti 
na studium funkční psychosomatiky potvr-
dila, že to v mém těle tehdy ani nemohlo 
dopadnout jinak. Ale zpět k Bicomu. 

I když jsem s sebou na terapie nosívala 
knížku, nikdy jsem nepřečetla ani písmeno, 
upadala jsem do stavů hlubokého spánku. 
Nevnímala jsem sice, že by se v těle děla 
nějaká přestavba, nicméně cysta zmizela 
a navrhovaná operace se nekonala.

Kamarád, u něhož jsem to celé na Bico-
mu absolvovala, má víc informací, než je 
okem viditelné, a kdykoli jsem byla na ně-
jaké, pro mne důležité, životní křižovatce 
a  rozhodovala se, kam dál, vždycky jsem 
za ním zašla. Za nějaký čas poté jsem za 
ním přišla v  jedné pracovní záležitosti: 
měla jsem pocit, že v  práci už není kam 
dál růst. Řekl mi: „Tak si pořiď dva Bicomy.“ 
Ptáte se, co se dělo dál? Nic, a to po celé 
dva roky. A  pak jsem se probudila takhle 
ve čtvrtek nad ránem a najednou jsem vě-
děla, že Bicom je to, do čeho se pustím a co 
budu dělat. 

Znovu jsem se tedy za kamarádem roz-
jela a zeptala se ho, jestli si pořád stojí za 
tím, co mi řekl před dvěma lety. Na chvíli 
se zamyslel a řekl: „Jestli na to seženeš pe-
níze, tak ano.“ Pak zvedl telefon a zavolal 
zástupci Bicomu v  Čechách, panu Rych-
novskému. Když jsme se domlouvali na 
termínu, kdy bychom se mohli potkat, a já 
mu řekla, že nemůžu jen jediný den, pro-
tože mám zrovna narozeniny, přišli jsme 
na to, že jsme se narodili úplně ve stejný 
den. Tyhle náhody pro mě nejsou náhody.  
„Kola vesmíru se roztočila“ a  do čtrnácti 
dnů jsem měla Bicom u sebe. Po několika 
měsících jsem kupovala druhý a  teď po 
dvou letech třetí. Jsou chvíle, kdy bych jich 
užila i pět, ale tolik rukou nemám. Společ-
ně s Bicomem jsem pořídila i BBC energe-

Přestože ji život odvedl od studií 
medicíny na manažerskou a podni-
katelskou dráhu, obloukem se k ře-
šení zdraví stejně vrátila. Dnes se 

jí všechny zkušenosti při práci s Bicomem 
hodí – a studuje dál, momentálně funkční 
psychosomatiku – obor zabývající se pro-
pojením emocí, fyzického těla a  nemocí. 
„Ve své práci soustředím na emoce, řeč 
těla, sleduji mikrovýrazy tváře( když klienti 
hovoří o svých problémech), řeším hlubo-
ce uložená traumata, blokády v  energe-
tickém toku a samozřejmě také používám 
standardní postupy, které jsou součástí 
každého sezení. To vše za pomoci přístroje 
Bicom, který pracuje s  frekvenčními vzor-
ky klienta. „Zpětná vazba, fakt, že se jí lidé 
mění pod rukama, a hlavně výsledky jsou 
pro ni ten největší hnací motor. „Ostatně 
měním se i já. Musím na sobě také praco-
vat. Když bude můj systém zablokovaný, co 
asi tak můžu vytestovat, že?“

SROVNAT VZTAHY
Říká, že emoce jsou priorita. „Jejich podíl 
na reakcích fyzického těla ve smyslu ne-
moci je obrovský. Když pomineme nemoci 
způsobené vlivem chemických látek, pa-
razitů, životního prostředí, dlouhodobým 
negativním vlivem elektromagnetického 
záření, mobilních sítí (například 5G) a úra-
zy (i když ani ty nejsou náhoda), na všechny 
ostatní lze pohlížet optikou emocí a  tím, 
jak na ně náš organismus zareaguje. 

Kromě tisícera dalších využití řeší Bicom 
i  vztahové záležitosti. „Pomocí progra-
mu a  speciálního frekvenčního vzorku se 
dokážete srovnat i  s člověkem, se kterým 
máte nějaký konflikt. Cílem mého snažení 
je, aby vás takový vztah přestal emočně 

vyčerpávat,“ vysvětluje Jana. „Pokud tedy 
máte například problém s tchyní, přineste 
si její fotografii. Zapojíme ji v určitém na-
stavení do procesu terapie. Co se stane? 
Tchyně se sice nezmění, ale vy změníte 
náhled na situaci mezi vámi, získáte nad-
hled a problém mezi vámi pro vás ztratí na 
důležitosti.

ZÁKAZ POČETÍ
Občas se takhle přijde na velmi zajímavé 
věci. Když se páru nedaří počít dítě, může 
být příčina nejen na současné úrovni, ale 
i generační, nebo v minulosti. „Řešila jsem 

například dlouholetý problém s  neplod-
ností u jednoho páru a vzpomněla jsem si, 
jak nám doktor Pekárek říkal na jednom ze 
školení, že je potřeba podívat se nejen na 
současné partnery, ale i na historii. U ženy 
je to vztah s  otcem, dědečkem, prvním 
partnerem… u muže například vztah s prv-
ní ženou, která se s ním třeba rozešla a on 
si tenkrát mohl říct něco, co ho blokuje do-
dnes. Klientka tedy ode mne dostala úkol 
připravit si fotografie. A  když je chystala, 
uvědomila si, jak coby studentka říkala, že 
dítě také určitě adoptuje. Paní na toto přá-
ní zapomněla a o patnáct let později měla 

Jana Ringelová
Soustředěná na psychiku

„Tady nahoře mám VÍCE 
NEŽ 400 programů na 
emoce,“ mávne rukou 
modrooká blondýnka 

směrem k Bicomu. Právě 
psychosomatika totiž Janu 
Ringelovou zajímá nejvíc. 

text: Ivana Štědrá
foto: Jana Ringelová

I jako nedostudovaný 
lékař si dovolím říct, 
že Bicom je medicína 

budoucnosti.
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tický sken, což je výborný pomocník 
v diagnostice a terapiích. 

Někdy člověk před padesátkou 
hledá smysl života, já tohle období 
prožívala tři čtyři roky. Vždycky jsem 
věděla, že budu lidem pomáhat, 
a práce s Bicomem to splňuje beze-
zbytku. I jako nedostudovaný lékař si 
dovolím říct, že právě toto je medicí-
na budoucnosti. Když ke mně přijdou 
rodiče s malými dětmi, říkám jim, že 
ani nevědí, jak velkou službu jim tím, že 
je na biorezonanci vezmou, dělají. Vše, co 
prožijeme, se někam do těla uloží a  pak 
to vybublá ven v  těch nejméně vhodných 
okamžicích. Je zbytečné řešit to v  dospě-
losti, když to jde mnohem dřív. Je snadné 
cítit se dobře…

PSÍ TRÁPENÍ S HOT SPOTEM
Hot spot, onemocnění, které se leckdy hojí 
několik měsíců a občas končí i utracením 
psa, pokud se do rány ještě dostane sekun-
dární infekt, bylo pomocí Bicom terapie 
a  alternativního řešení uzdraveno za 10 
dní, i  přesto, že se sekundární infekt do 
rány opravdu dostal.

„Náš padesátikilový pes, kříženec něko-
lika ras (takže unikát), nemocněl takzva-
ným „hot spotem“, horkým bodem. To se 
psům stává, když se jim v horkém prostře-
dí, obzvlášť těm, kteří se rádi koupu, zapa-
ří podsada. Ve chvíli, kdy vylezou z vody, 
totiž chlupy nahoře rychle uschnou, ale 
blízko u  kůže zůstanou mokré. Pokud se 
na kůži nachází nějaká léze, pes se po-
škrábe nebo ho štípne blecha (což si ne-
myslím, že by byl zrovna náš případ), na-
stává problém,“ vypráví Jana. „Ráno jsem 
si všimla, že má Ben za krkem hnědo-čer-
venou skvrnu, vypadala, jako by se umazal 
od barvy. Celý den se drbal, a  když jsem 
mu druhý den ráno kůži rozhrnula, uvidě-
la jsem krev. Zamířili jsme tedy okamžitě 

na veterinu. Ránu mu vystříhali, pes dostal 
antibiotika a dva dezinfekční šampony. To 
bylo všechno a prý se uvidí.

Nastudovala jsem si, co tohle onemoc-
nění přináší, a byla jsem trošku vyplašená, 
ale: mám Bicom, a tak jsem okamžitě zača-
la pracovat. Pokud se Bicomu nevěnujete 
v samostatné veterinární praxi, pracuje se 
se zvířetem trochu jiným způsobem – pou-
žíváme sliny, eventuálně trochu srsti – pes 
tedy nemusí být fyzicky přítomný. Vzorky 
se dají do přístroje a odvede se celá tera-
pie. Ta se pak nahraje do terapeutického 
čipu, který se přilepí třeba do obojku, což 
u  Bena nebylo možné, tak jsem mu čip 
umístila do třísel. A dvakrát za těch deset 
dnů jsem ho večer po práci ještě na Bicom 
připojila i fyzicky.

BEZESNÉ NOCI 
A KOMPLIKACE
Hot spot je pro zvířata velmi bolestivé 
a  velmi svědivé onemocnění, úkol číslo 
1 tedy byl: stabilizovat psa a  uchránit ho 
od škrábání. Ránu měl bohužel v  místě, 
kde nemohl mít ochranný trychtýř. Něko-
lik nocí jsem tedy vůbec nespala, hlídala 
jsem, aby se nedrbal. Na zadní tlapku jsme 
mu podle doporučení veterináře navlékli 
ponožku a později OBLÉKLI i tričko, aby si 
do rány (alespoň, když ho neuvidíme) ne-
zasahoval drápy. Hned druhý den po prv-
ním ošetření už rána vypadala o dost lépe, 

jenže ve chvíli, kdy se začal tvořit 
strup, se stalo bohužel to, čeho 
jsem se obávala. Pes se podrbal, 
zanesl si do rány infekci a ta zača-
la hnisat. Měl tedy živou ošklivou 
ránu, nicméně… vydrželi jsme.

BICOM, 
HOMEOPATIKA 
A KOLOIDNÍ STŘÍBRO  
V  Bicomu jsou kromě frekven-

cí i  tzv. komplexy substancí, dávala jsem 
tedy Benovi homeopatika jak fyzicky, tak 
i v podobě frekvencí – hlavně kvůli tomu, 
abychom omezili bolest a svědění . Dostá-
val také koloidní stříbro jak vnitřně (odmě-
řila jsem dávku a do ní mu namáčela piš-
koty, které v pohodě snědl), tak zevně na 
ránu, abychom ji udrželi co nejvíc čistou. 
Na Bicomu dostával programy na akutní 
infekci, regeneraci tkání, prostě všechno, 
co jsem vytestovala. Použila jsem také se-
kret z rány, který jsem zapojila do přístro-
je. Ten z něj pak vrátí zpátky do těla har-
monické frekvence, pakliže nějaké jsou, 
a ty patologické otočí – vyruší – eliminuje. 
Dostával program na podporu lymfatické-
ho systému, bylo potřeba použít postupy 
na šok a trauma. 

ZVÍŘECÍ A NAŠE EMOCE
A nejen ty, potřeba byly i emoční frekven-
ce. Náš pes měl vztek, cítil se osamělý, ne 
dost dobrý, měl pocit, že nesplňuje naše 
očekávání…Při terapii jsem tedy sáhla 
opět i  do emočních úrovní. A  výsledek? 
Ten vidíte na fotkách.

1. Původní stav.

2. Dvě hodiny po zapojení Bicom  
terapie. Po třech hodinách začalo hojení.

4. Deset dnů po první 
ošetření Bicomem – 
zahojená rána začíná 
zarůstat chlupy. 

3. O 4 dny později, 
rána hnisá
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Novinkou v Bicom terapii je i  frek-
venční ampulka na snížení vlivu 5G 
záření, jejíž frekvence se dají nahrát 
do čipu společně s klasickou terapií. 


