
Schimmert - Patiënten die niet
meer weten waar ze het moeten
zoeken, helemaal uitgedokterd en
aan het eind van hun krachten. Dat
zijn de mensen die doctor Marceli-
no Lijesen het liefst in zijn praktijk
ziet. Het zijn de mensen voor wie hij
het meest kan betekenen. Aan hen
kan hij de kwaliteit van het leven
weer terug geven en dat schenkt
hem enorm veel voldoening. ‘U zult
ermee moeten leren leven’ is de
kreet uit het geneeskundige jargon
die hij het allermeest verfoeit. Het
staat voor hem synoniem aan ‘op-
geven’ en dat is iets wat genezer Lij-
esen nooit doet. Geen middel, geen
enkele therapie of geneeswijze laat
hij onbenut om resultaten te boe-

ken, om de klachten van zijn pa-
tiënten te verlichten of te laten ver-
dwijnen. 

Een patiënte uit Heerlen liep al ja-
ren met de ziel onder de arm, voor-
dat ze bij Marcelino Lijesen terecht
kwam. “Al jaren loop ik bij alle mo-
gelijke dokters de deur plat. Einde-
lijk hadden ze dan een naampje be-
dacht voor wat ik mankeerde:
fybromyalgie. Nou, behandelen dan
maar. Eindelijk verlichting, dacht ik.
Nee dus. Na van alles en nog wat
te hebben geslikt en gedaan, werd
mij doodleuk verteld dat ik er maar
mee moest leren leven. “Wij kunnen
niets meer voor u doen.” Ik dacht
dat mijn wereld in elkaar stortte,

voelde me een oud mens terwijl ik
in de bloei van mijn leven ben! De
pijn was allesoverheersend. Op
aanraden van een sympathieke
medemens die met mij bij de huis-
arts in de wachtkamer zat ben ik
goddank bij u terecht gekomen. En
nu ik kan het wel van de daken
schreeuwen. IK LEEF WEER!!!”

Mens, leef!

Gezondheid is de afwezigheid van
ziekte, zo luidt een alom geaccep-
teerde visie. Niets is minder waar.
Marcelino Lijesen hanteert liever
een andere norm: lichaam en geest
moeten in absolute harmonie zijn.
Is er iets dat die harmonie verstoort,
dan uit zich dat in lichamelijke en/of
geestelijke klachten. Laten we voor-
al die laatste soort niet onderschat-
ten: geestelijke klachten. Depressi-
viteit en angststoornissen zijn
kwalen die doctor Lijesen regelma-
tig in zijn praktijk tegenkomt. En
hoewel grote bevolkingsgroepen
erdoor gekweld worden, is er zo wei-
nig aan te doen. Of toch wel? 

Misschien geeft het verhaal van
meneer J. uit Eindhoven goede
hoop. Hij schreef een dankbrief aan
Marcelino en doet zijn verhaal daar-
in uit de doeken. “Ook ik wil u nu al
bedanken voor uw hulp en andere
mensen een zetje geven om de
hoop niet op te geven. Na mijn stu-
die kreeg ik jaren geleden direct een
goed betaalde baan aangeboden. Ik
dacht toen direct: dit is het. Een jon-
ge vent met een salaris waar ande-
ren minstens twee maanden voor
moesten werken. Wat wil je nog
meer in je leven? Er stak echter toch
een addertje onder het gras: ik
moest me constant bewijzen, en dat
brak me op. Toen leerde ik een har-
de levensles. Depressief zijn is ‘not

done’. Anderen mogen niet zien dat
je ongelukkig bent. Je komt op een
eilandje terecht. Ondertussen liep ik
op mijn tenen en zette ik dagelijks
een masker op. Ik schaamde me
voor wat ik mankeerde, ik moest
groot blijven. Een echte man zijn…
Mijn depressie nam excessieve vor-
men aan. Ik zag het echt niet meer
zitten, had voortdurend huilbuien en
voelde me helemaal machteloos.
Toen, of het zo zijn moest, kwam ik
tijdens het opruimen een artikel
over u tegen dat ik ooit eens be-
waard had. Ik besloot een afspraak
te maken. Eerlijk is eerlijk, ik ging
met lood in mijn schoenen naar u
toe. Maar u stelde me meteen op
mijn gemak en nam echt de tijd voor
mij. Eindelijk vond ik iemand die
echt luisterde. Die misschien ook
wel luisterde naar wat ik niet zei. Ik
voelde me begrepen en dat alleen
al was een openbaring voor me. Het
is nu al een paar maanden geleden
sinds onze eerste ontmoeting, maar
ik voel en ik weet zeker dat ik bin-
nenkort daadwerkelijk weer ‘nor-
maal’ zal kunnen functioneren. Zon-
der masker op en zonder op mijn
tenen te hoeven lopen.”

Wat is de kracht van Marcelino Lij-
esen? Waarom lijkt het alsof hij
wonderen verricht? Hij noemt zich-
zelf ‘een simpele assistent’. “De
harmonie in je lichaam moet her-
steld worden. Kijk, in ieder lichaam
zit de kracht om zichzelf te helen,
zichzelf weer in balans te brengen.
Dat doktertje in jouw lichaam moet
alleen geactiveerd worden. No
less, no more. Ik leid het alleen
maar in goede banen, zorgt dat die
energie kan vloeien. En soms moet
je toevoegen wat tekort is.” Doctor
Lijesen heeft geen standaardthera-
pie. De basis van het heelproces
dat hij in werking stelt, is vertrou-

wen tussen behandelaar en patiënt.
Om dat vertrouwen te winnen,
neemt hij uitgebreid de tijd voor ie-
dere bezoeker. Zolang als nodig is.
“Ik heb verscheidene kinderen in
mijn praktijk die aan ADHD lijden.
Als het moet, kruip ik eerst met hen
over de grond en stoei ik een pot-
je. Ze beginnen al te glunderen als
ze me zien. Ik begeef me op hun ni-
veau, kruip in hun belevingswereld.
Maar reken erop dat ze uiteindelijk
zo stil liggen als nodig is om die acu-
punctuurnaalden in hun arm te ste-
ken bijvoorbeeld. Zonder enig pro-
bleem!”

Goed geschoold

Marcelino Lijesen wordt tot ’s lands
meest vooraanstaande alternatieve
genezers gerekend. Hij ontdekte al
op jeugdige leeftijd dat hij kon mag-
netiseren, maar ging een stapje ver-
der. Hij ging studeren en be-
kwaamde zich in onder andere
acupunctuur homeopathie, hypno-
therapie en massage. In de Ver-
enigde Staten slaagde hij voor de
universitaire studie Algemene Ge-
zondheidsleer en promoveerde hij
(als Doctor of Philosophy in Allied
Health Services) op het proefschrift
‘Health is more than the absence of
illness’. Lijesen boekt opmerkelijke
resultaten met de behandeling van
de meest uiteenlopende klachten,
zowel van lichamelijke als geeste-
lijke aard. Ook helpt hij mensen bij
het overwinnen van hun verslaving.
Wie meer wil weten over de behan-
delingsmogelijkheden of een af-
spraak wil maken kan zich wenden
tot de praktijk voor alternatieve ge-
neeswijzen, Bekerbaan 39 in
Schimmert, 045-4042714. Wilt u
meer ervaringen van patiënten van
doctor Lijesen lezen? Kijk dan op
het prikbord van www.lijesen.nl. 

Alternatief genezer Marcelino Lijesen boekt resultaten waar anderen falen

“Mijn taak is de disharmonie in het lichaam te herstellen”

Doctor Marcelino Lijesen


