Exclusief

Alternatieve geneeswijzen

‘Je moet langer met je lichaam
doen dan met een nieuwe tas.
Investeer in jezelf’
De doctor, ik heb onmiddellijk een doctor nodig. Als je gezond bent heb je duizenden wensen, maar als je ziek bent, dan
is dat er meestal nog maar één. Dit verhaal gaat niet over de persoon Marcelino Lijesen, maar over de manier hoe hij met
zijn patiënten omgaat. Over zijn werkwijze en de behandelingen die hij toepast om ze weer gezond te krijgen.
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ls je ziek bent, zijn er tal van behandelingen mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan medicatie of een operatie.
Er is echter maar één behandeling die je daadwerkelijk
geneest en dat is het herstellen van het eigen
immuniteitssysteem. Marcelino: ‘Ik noem het ook
wel de doctor in jezelf. Indien dat niet correct werkt of kan werken,
dan zal het zieke lichaam nooit herstellen. Bijvoorbeeld: je krijgt
medicatie voor een of andere aandoening of ziekte. Deze slik je zoals
afgesproken, echter je eigen afweersysteem moet ervoor zorgen dat
de medicatie op de plek komt daar waar het haar werk kan doen.
Zo simpel als het klinkt, zo werkt het ook. Je leest het goed. Het is niet de
medicatie die het doet, maar je eigen lichaam. Dat moet sterk genoeg
zijn om behandelingen te kunnen ondergaan, zoals bijvoorbeeld
chemotherapie.’
Het lichaam is zwaar ziek en dan moet je ook nog chemotherapie
ondergaan. Een extra, extreme belasting voor je lijf. ‘Zoals bekend,
verlies je gewicht en haren en ben je daarnaast meestal ook nog
doodziek van de chemokuren. Dat komt allemaal daadwerkelijk door
deze vorm van therapie. Cytostatica, een cel remmend middel, roept
je lichaam een halt toe. Het legt als het ware elke cel in je lichaam stil
om zo de kanker te genezen. Juist daarom is het belangrijk dat je gestel
goed functioneert, zodat je de behandeling aankunt. Je moet langer
met je lichaam doen dan met een nieuwe tas. Investeer in jezelf’, vertelt
Marcelino.
Op dat punt kan doctor Lijesen, met meer dan vijfendertig jaar ervaring
op onder andere dit gebied, je helpen. Hij kan ervoor zorgen dat uw
eigen afweer, het immuniteitssysteem, verbetert en weer optimaal gaat
werken. ‘Klopt. Zo kan het lichaam de kuren en medicatie beter aan en
voelt u zich tijdens de behandelingen prettiger. In het gastenboek op
mijn site en in de vorige editie van Nummer 1, onder andere het verhaal
van Felipe Smeets, staan voorbeelden van hoe mensen mijn werkwijze
ervaren. Maar het gaat niet alleen om zware gevallen, zoals kanker. Je
hebt je eigen, goed functionerende immuniteitssysteem altijd nodig.
Is dat optimaal in orde, dan kun je niet ziek worden. Het is wel zo dat
je het goed moet onderhouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan goede
voeding. Functioneert het niet naar behoren, dan moet er hulp worden
gezocht. Dat zal in eerste instantie via de huisarts gaan, daar krijg je
advies en eventueel medicatie. Dat werkt echter alleen als, daar ben
ik weer, je eigen afweersysteem meewerkt. Om een optimaal effect te
hebben van medicatie of een operatie, moet uw immuniteitssysteem
gewoon helemaal op orde zijn. Daar kan ik je mee helpen en dat
doe ik graag. Immers, een advies is goed maar een goed advies is beter.’

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, telefoonnummer
045 - 404 27 14. Of zie www.lijesen.nl. Daar vindt u onder het kopje
Gastenboek veel ervaringen van patiënten en bij Media een selectie
uit de verschenen artikelen. Tot slot en zeer zeker niet onbelangrijk: de
behandelingen worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.
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