'Ik zie dat het duidelijk beter met je gaat!'

Milou Kleinjans
'Ik ben nu negentien jaar en
heb sinds mijn elfde zoveel
doctoren en ziekenhuizen
bezocht om een antwoord te
vinden op mijn klachten. Er
werd van alles geroepen en
geconstateerd. Fibromyalgie,
ADD, Chronische vermoeidheid. Noem maar.
De conclusie van een specialist was uiteindelijk dat ik er
maar mee moest leren leven..
Dat kon ik bijzonder moeilijk,
eigenlijk niet verwerken, en ik
werd in mijn puberteit depressief. De psycholoog, bij wie ik
onder behandeling was,gaf me
de tip eens naar doctor Lijesen
te gaan. Deze vertelde me bij
het eerst consult dat het helemaal niet gek was dat ik me zo
slecht voelde. Ik had veel te
weinig energie. Nu ben ik zes
accupunctuurbehandelingen
verder en ik voel me veel beter,
een compleet ander mens. Ik
sta veel positiever in het leven
en veel mensen om me heen

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.
zeggen allemaal: 'ik zie dat het
duidelijk beter met je gaat, alsof je een ander persoon geworden bent!' Dat voelt goed.
Afgelopen week heb ik daarom
een tatoeage laten zetten met
de tekst: 'The past makes you
stronger for the future'. Dat is
precies hoe ik er over denk en
zoals het nu met me gaat.'

heb ik gebeld en een afspraak
gemaakt voor een intakegesprek.En ik voelde na de eerste
behandeling direct verbetering. En nu we al flink gevorderd zijn in het behandelingstraject kan ik zeggen dat ik
weer zin heb in het leven.Ik zie
weer het positieve in de dingen
om me heen.Een hele verandering.Ik ben doctor Lijesen hier
Janneke Dobbelmans
dan ook bijzonder dankbaar
'Voor ik bij Marcelino voor.'
terecht kwam stond ik zeer
negatief in het leven. Ik was
inmiddels de zeventig gepas- Yvonne Heyligers
seerd en al vier jaar flink
'Ik heb al ruim veertien jaar
depressief. Dit resulteerde erin last van eczeem.Het begon met
dat ik werd opgenomen in het lichte klachten en eindigde
ziekenhuis, ruim een half jaar, met forse uitslag.In de periode
en werd behandeld met elek- daartussen had het een wissetroshocks. Verschrikkelijk en lend verloop,maar het is eigenhet hielp helemaal niet! Na het lijk nooit een moment helelezen van een artikel over de maal meer weg geweest.Ik heb
praktijk van Marcelino Lijesen werkelijk van alles geprobeerd

om ervan af te komen. Diëten,
vele middelen en methoden en
in beperkte mate, omdat ik er
geen voorstander van ben,
medicijnen. In april ben ik
begonnen met de behandelingen, met accupunctuur en een
mede door hem ontwikkelde
zalf, bij Marcelino.
En de resultaten waren er al
snel. In juli ben ik met vakantie geweest en heb ik voor het
eerst in jaren weer eens kunnen
zwemmen. Heerlijk. Uiteindelijk ben ik in die periode zeven
weken niet behandeld en het is
niet verergerd,ik ben helemaal
clean gebleven.Ik ben dan ook
heel tevreden. Gewoon, een
ander mens geworden. Het
leven is zoveel makkelijker,
zowel werk als privé, zonder
eczeem. Ik kan deze behandeling aan iedereen adviseren!'

Meneer Van den Bergh
'Sinds mijn twaalfde, ik ben
nu veertig jaar, ben ik min of
meer verslaafd aan het roken
van sigaretten. Dat begon met
één of twee maar eindigde de
afgelopen vijftien jaar met
ruim een pakje per dag. Een
aantal maanden geleden had
ik er genoeg van.Ik heb inmiddels kinderen, mijn eigen huis
is af en ik wilde dit zeg maar
bekronen door te stoppen met
roken. De wil was er, maar het
lukte niet. De drang bleef aanwezig. Een kennis attendeerde
me erop dat Marcelino dit ook
deed. Het helpen, nee ervoor
zorgen dat je geen sigaret meer
aanraakt. Ik maakte een
afspraak en al na de eerste
behandeling was de zin weg.
De drang was er nog wel, maar
deze gaat in de loop van de tijd
over.Het is geweldig.Het is uit-

gekomen wat doktor Lijesen
bij de intake vermeldde: 'Ik
moet binnen vijf behandelingen resultaat hebben. Het
lichaam moet reageren op de
therapie.' Dit klopte exact en
dan zorgt de behandeling er
bovendien ook nog eens voor
dat je gewicht niet toeneemt.
Eindelijk ervan af.'
Bas van Heel

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.

