‘Gouden Handen’ Marcelino Lijesen al dertig jaar een begrip!
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. Marcelino Lijesen
viert dit jaar zijn dertig jarig jubileum en heeft in die periode vele honderden mensen geholpen op het moment dat zij dachten: ‘Ik moet er
maar mee leren leven’.
Peter Wilms
´Ik had een drukke baan als vertegenwoordig en was getrouwd. Mijn vrouw had
verschrikkelijk veel last van ontzettende
hoofdpijnen. Op een gegeven moment
kwam ik, in het kader van mijn werk, in gesprek met Marcelino. Toen ik thuis kwam
zei ik tegen mijn vrouw: ‘Jij moet met je
klachten naar doctor Lijesen. Hij kan je
helpen.’ Tot dat moment had zij haar
klachten beteugeld met een hele kist pillen, poeders, drankjes en andere middelen
tegen chronische migraine. Maar als de
hoofdpijnen op het hevigst waren restte
haar niks anders dan op de bank te blijven liggen met de gordijnen dicht. De eerste afspraak werd toch met enige scepsis
gemaakt. Mijn vrouw had immers het idee
dat als het de ‘gewone’ wetenschap niet
lukte, waarom deze man dan wel. Het hele
behandelingstraject bleek echter een bijzondere ervaring. Het vertrouwen groeide
met de week en alles wat hij zei klopte gewoon. En de hoofdpijn? Waar de klachten
naar toe zijn? We hebben geen idee, maar
ze zijn al twintig jaar helemaal weg! We zijn
Marcelino eeuwig dankbaar en ik ben blij
dat ik hem ooit ben tegen gekomen.´
Van Vught
´Ruim vier jaar was ik zeer depressief en
zat in een hele diepe put. Van die periode
heb ik ruim een half jaar in het ziekenhuis
verbleven en zeven elektroshocks ondergaan. Ik stond negatief in het leven en zag
geen lichtpuntjes meer. Op een gegeven

moment las ik een artikel over Marcelino
Lijesen en belde zijn praktijk voor een intakegesprek. Vanaf de eerste keer voel ik
verbetering en de mensen om mij heen

zeggen ´Je gaat er veel beter uitzien´. Ook
heb ik weer meer zin in het leven gekregen en begin opnieuw interesse te krijgen
voor de dingen om me heen. Het is echt
positief. Ik heb tien behandelingen gehad
en mijn leven komt weer terug. En dan te
bedenken dat ik het bijna opgegeven had.`

maakte een afspraak bij Marcelino Lijesen
en na twee behandeling was ik fitter en
merkte ik dat de spanningen minder werden en ik er beter mee kon omgaan. Nu
heb ik inmiddels vier sessies achter de rug
en ik begin me langzaam de oude te voelen. Ik ervaar dit uiteraard als zeer prettig.´

Roger Berkers
`Ik heb al jaren periodes last van stress
gerelateerde hyperventilatie en angst voor
angst verschijnselen. Een tijdje geleden
kwam dit weer in al zijn hevigheid opzetten. Ik durfde nergens meer heen en ook
autorijden werd weer een probleem. Ik

Meneer Sleegers
“Toen ik ruim vier jaar geleden stopte met
roken kreeg ik last van aften in de mond.
Deze waren 1,5 centimeter groot en vormden een belemmering voor mij in het dagelijkse leven. Zo kon ik bijvoorbeeld niet
normaal meer naar de wc. Ik bezocht achtereenvolgens specialisten in het ziekenhuis van Sittard en Maastricht. Ik kreeg
prednison voorgeschreven en werd uiteindelijk weer naar huis gestuurd met het
gegeven dat ze niks meer voor me konden
doen. Een kennis van me gaf me de tip
eens naar de praktijk van Marcelino Lijesen te gaan. En dat deed ik. Het is voor
mezelf nog niet te bevatten, maar na drie
behandelingen waren de aften weg. Ook
mijn stoelgang is weer normaal. Het gaat
fysiek gewoon met de dag beter met me.
Wat acupunctuur niet voor je kan doen.
Geweldig!”

Vergoeding door vrijwel alle
zorgverzekeringen
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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