‘Het vertrouwen was er direct’
SCHIMMERT
In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door
de behandelingen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien en door mij werden geïnterviewd over de
stap die zij gezet hebben en die hun leven in positieve zin veranderde.
Sjaer Claessens
´Jaren heb ik last gehad van het chronisch
vermoeidheidssyndroom en verschrikkelijke pijnen in mijn gewrichten en onderrug. Meer dan achttien jaar heb ik, om ervan af te komen, vele therapieën gevolgd,
tot cognitieve gedragstherapie aan toe.
Specialisten in het ziekenhuis bezocht,
maar zonder noemenswaardig resultaat.
Op een gegeven moment adviseerde mijn
vrouw me om eens naar de praktijk van
doctor Lijesen te gaan. Hij had haar een
aantal jaren geleden succesvol van haar
migraine afgeholpen, dus ik wist eigenlijk
al dat hij me misschien verder kon helpen,
en maakte direct een afspraak.
Toen ik de eerste (acupunctuur)behandeling bij Marcelino achter de rug had voelde
ik direct verandering. Ik had voor de eerste keer in mijn leven minder pijn. Het resultaat was dat ik direct opvrolijkte en bij
mezelf dacht: ‘Dit is geweldig!’ Ik ben nu
van honderd procent pijn naar zo’n tien
procent gegaan en voel me veel fitter. Ook
de angst die ik na de eerste behandelingen had dat de klachten weer terug zouden komen is verdwenen.

leefd. Ook geestelijk ben ik veel sterker
geworden. Het is echt een geweldig resultaat. Ik keek steeds uit naar het volgende
bezoek aan de praktijk van Lijesen en heb
zelfs weer de energie om te gaan werken.´

maal vast en deed behoorlijk pijn. Ik kon
geen normale schoenen meer aan en had
’s ochtends flinke startproblemen om fysiek op gang te komen. Dit zelfde deed
zich voor als ik tijdens het werk achter mijn
bureau had gezeten en weer in beweging
wilde komen. Ik ben verschillende keren
bij een fysiotherapeut geweest, maar het
hielp niet. Eind augustus had ik mijn eerste
afspraak in de agenda staan bij Marcelino
Lijesen en nu ben ik nagenoeg pijnvrij. Ik
ben erg blij met dit resultaat.´

Mevrouw van der Steen
‘Vijf jaar lang heb ik geleden onder een
ontzettende jeuk. Ik wist me er geen raad
mee en heb ruim twee jaar van alles geprobeerd om ervan af te komen. Zelfs de specialisten in het ziekenhuis konden me niet
verder helpen. Het was zo erg dat het mijn
leven totaal beïnvloedde. Dit kwam met
name ook doordat ik niet meer fatsoenlijk
kon slapen en oververmoeid werd. Ik was
eigenlijk zo goed als ten einde raad ton ik
bij de praktijk van doctor Lijesen terecht
kwam.
Maar vanaf het moment dat de behandeling met acupunctuur en een speciaal
zalfje dat door Marcelino samen met een
aantal anderen in tien jaar tijd ontwikkeld
was, begon was het vertrouwen er direct.
Na een paar weken was de jeuk bovendien
weg en dan kun je gaan slapen! Ik heb de
afgelopen maanden vijf jaar bijgeslapen.
Geweldig. Het is een buitengewoon zalfje
José Oppenheim
Marcelino vertelde me overigens dat dit ´Ruim een half jaar had ik klachten in mijn en Marcelino…die is zeker ook buitengenormaal is als je zo lang met pijn hebt ge- knie, voet en achillespees. Het zat alle- woon!’
Mevrouw Bloebaum
´Ruim 47 jaar rookte ik gemiddeld dertig sigaretten per dag. Daar had ik genoeg van.
Ik wou er kost wat kost zo snel mogelijk
mee stoppen. Ik belde met de praktijk van
doctor Lijesen en maakte een afspraak. Nu
twee behandelingen later is het afgelopen.
Ik heb geen zin meer in een sigaret. Na de
eerste behandeling merkte ik al iets, maar
na de tweede was ik er gewoon helemaal
vanaf. Wel pak ik af en toe een pepermuntje als vervanging. Dat is alles. Door
het ingrijpen van Marcelino houd ik flink
wat geld over en bovendien zal het ook
een positieve weerslag hebben op mijn
gezondheid.
Hij heeft echt, zoals vaker geschreven
wordt, Gouden Handen. Marcelino is een
zeldzaam exemplaar en ik hoop dat hij nog
jaren kan doorgaan.´

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, (045)4042714. Of
zie www.lijesen.nl Hier vindt u onder het
kopje ‘gastenboek’ veel ervaringen van
patiënten en bij ‘media’ een selectie uit
de verschenen artikelen.
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