Schimmerts fenomeen geeft mensen hun levensvreugde terug

”Ik zit nu op het punt dat ik weer alle vertrouwen in de
toekomst heb en dat de meeste dagen pijnvrij voorbijgaan”
Schimmert – Ik betreed de wachtkamer van de praktijk van Marcelino
Lijesen, omdat ik een afspraak met
hem heb voor het afnemen van een
interview en loop naar een lege stoel.
De jonge vrouw links van mij is druk
in gesprek met de man die tegenover
haar zit. “Ik heb er al met zoveel mensen over gesproken, maar ik kan je
vertellen dat mijn verhaal weer iets anders is dan dat van alle anderen die
fibromyalgie hebben. Het begon allemaal met een urineweginfectie en een
ontzettende pijn in de onderrug. De
arts gaf me antibiotica. Na een week
zakte de koorts maar de pijn in mijn
rug bleef. Het gevolg was dat ik talloze onderzoeken in het ziekenhuis
moest ondergaan en maar bleef rondlopen met koorts. Uiteindelijk dachten
ze dat er iets met mijn nieren was.Nou,
mijn nieren waren in een prima staat,
gelukkig maar! Foto’s van mijn rug: in
orde. M’n bloed was ook zoals het
hoorde te zijn en de reumatoloog
kwam godzijdank tot de conclusie dat
het geen reuma kon zijn. Ik was blij dat
ik gezond was, maar vreselijk ongelukkig omdat mijn klachten bleven
aanhouden zonder dat er iets te vinden was. Na drie jaar te hebben rondgelopen met dagelijkse pijnen werd er
mede op mijn eigen aandringen een
MRI-scan gemaakt. De conclusie was
dat er twee wervels behoorlijk in de
vernieling lagen. Wat volgde was een
spondylodes-operatie. Al mijn hoop
was hierop gevestigd, maar helaas
enig resultaat bleef uit. De orthopeed
concludeerde dat er niks meer aan te
doen was en mijn huisarts noemde op
een gegeven moment tussen neus en
lippen door de term fibromyalgie, terwijl hij niets had onderzocht op dat gebied. Langzaam aan begon ik alle vertrouwen in de medische wetenschap
en in een goede afloop te verliezen.”

De man die het hele verhaal aandachtig heeft beluisterd knikt bevestigend en de dame vervolgt: “Ik ben me
er toen maar eens zelf in gaan verdiepen en kwam tot een hele lijst met
klachten die ik had en die kenmerkend
waren voor deze ziekte. Zoals pijnlijke punten, spastische darm, slapeloosheid en verhoging van temperatuur.Ik was radeloos, mede ook omdat
niemand officieel kon of wou vaststellen dat het fibromyalgie was. Mijn wereld stortte compleet in. Ik was een
jonge vitale vrouw van 28 jaar die drie
keer in de week sportte en enkele jaren later kon ik niks meer alleen wat
zittend werk. Bovendien ging ook nog
eens mijn hele sociale leven naar de
knoppen. Toen attendeerde een
vriendin me op een artikel over Marcelino Lijesen. Ik was zo gefrustreerd
dat ik er eigenlijk niks in zag, maar besloot een laatste poging te wagen. Hij
stelde een behandelschema op en
stapje voor stapje ging het beter en
beter. Ik zit nu op het punt dat ik weer
alle vertrouwen in de toekomst heb en
dat de meeste dagen pijnvrij voorbijgaan. Dankzij dokter Lijesen en zijn
‘gouden’ handjes heb ik mijn leven teruggekregen.”
De man die met veel interesse heeft
zitten luisteren, maakt de indruk dat
hij zijn eigen verhaal ook kwijt wil en
begint na een kort moment van stilte
te vertellen: “Nou dat is echt een zeer
positief verhaal. Ook ik heb voordat ik
hier kwam met mijn hoofdpijnklachten
allerlei artsen bezocht en medicijnen
geslikt zonder enig resultaat behalve
dat ik er zwak, moe en misselijk van
werd. Het is onbegrijpelijk op hoeveel
onbegrip je stuit in het ziekenhuis als
ze niet in staat zijn de oorzaak van je
‘kwaal’te achterhalen.Ik ga me alweer
zitten opwinden als ik eraan terug-

rook niks meer en ook de klachten,
behalve het hoesten, verbeteren met
de dag.”

Marcelino Lijesen is behalve acupuncturist ook homeopaat, hypnotherapeut en
magnetiseur.
(Foto: Jan Valentijn)

denk. Maar goed ik ben nu voor de vijfde keer hier en de hele afgelopen
week heb ik totaal geen last van hoofdpijn gehad. Marcelino heeft in eerste
instantie mijn nek behandeld met een
direct resultaat als gevolg. Het was of
ik weer kon ademhalen. Dat was de
algehele lichamelijk reactie op het verlichten van die dagelijkse pijn die ik
daarvoor alleen kon verzwakken met
hele zware medicijnen die als bijwerking normaal functioneren compleet
onmogelijk maakten. Geweldig!”
Een man in pak zit rechts van mij en
meldt zijn aanwezigheid met een
kuchje. “Het is opmerkelijk met wat
voor diverse klachten of problemen de
mensen hier komen.Ikzelf ben hier bijvoorbeeld om van het roken af te komen. Nou eigenlijk ben ik er al vanaf,
maar ik zit nog een beetje in het ‘onderhoud’. Ruim dertig jaar heb ik gerookt.Het begon al op twaalfjarige leeftijd met stiekem een sigaretje roken

achter op het erf bij mij opa en oma.
Eigenlijk is het sindsdien niet meer gestopt en uitgemond in twee pakjes per
dag in combinatie met een paar sigaartjes. De laatste jaren begon ik bij
het opstaan steeds meer pijn in mijn
voeten en kuiten te krijgen en ook
moest ik tijdens het douchen vaak een
minuut of vijf hoesten van de stoom.
Ik begon met zo hier en daar wat info
op te vragen hoe je stappen kon zetten om er vanaf te komen. Uiteindelijk
heb ik wat gerommeld met een kauwgompje en wat pillen, maar dat werkt
allemaal niet echt als je zolang gerookt hebt als ik. Toen schoof mijn
vrouw me een artikel onder de neus.
Daarin stond een interview met Marcelino Lijesen. Ik weet het niet meer
precies, maar er kwam ook iemand
aan het woord die hij in zeer korte tijd
van het roken had afgeholpen. De volgende dag belde ik om een afspraak
te maken en vanaf de eerste behandeling gaat het eigenlijk geweldig. Ik

Marcelino Lijesen wordt tot ’s lands
meest vooraanstaande alternatieve
genezers gerekend. Hij ontdekte al op
jeugdige leeftijd dat hij kon magnetiseren, maar besloot daar vooralsnog
niets mee te doen. “Ik wilde niet blind
varen op een gave die me in de schoot
is geworpen”, stelt hij daarover.“Daarom ben ik gaan studeren en ik heb me
bekwaamd in onder andere homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur. Ook heb ik in de Verenigde Staten de universitaire studie Algemene
Gezondheidsleer met goed gevolg afgerond. Ik ben gepromoveerd op het
proefschrift ‘Health is more than just
the absence of illness’. Ik heb dus wel
enige kennis vergaard, maar, ik kan
het niet ontkennen, ondanks alle studie blijft magnetiseren een van de pijlers onder mijn werk. Anderzijds is het
goed dat ik die kracht kan aanvullen
en ondersteunen met de vakgebieden
die ik me in de loop der jaren eigen
heb gemaakt.”
Lijesen boekt opmerkelijke resultaten
met de behandeling van de meest uiteenlopende klachten, zowel van lichamelijke als geestelijke aard. Ook
helpt hij mensen bij het overwinnen
van hun verslaving. Stoppen met roken kan dankzij een innovatieve lasertherapie zelfs met één consult.
Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak
wil maken kan zich wenden tot de
praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 0454042714. Of zie het prikbord op
www.lijesen.nl

