Ik kwam via een vriend in contact met André en Anneke.
Ik had heel veel last van mijn linker pols en de huisarts dacht aan het karpaal tunnel syndroom.
Ik ging naar het ziekenhuis voor een test en daar kwam inderdaad uit dat ik dit had, maar dan in
mijn rechter hand, waar ik geen pijn in had. De neuroloog kon in de linker hand wel een spuit
geven, maar daar was ik niet voor dus heb ik besloten om even niets te doen. Ook ontdekte ze dat
er in mijn linker hand een bultje zat wat eigenlijke weggehaald moest worden. Aan deze hand ben
ik in het verleden al twee keer geopereerd om bultjes weg te laten halen, maar ze komen steeds
weer terug.
Na overleg met mijn vriend, die me vroeg of ik nu eindelijk niet eens zou willen weten waar dit
allemaal vandaan komt, heb ik besloten een afspraak te maken. Dit bleek een hele goede beslissing
te zijn.
André wist alleen dat ik voor mijn pols kwam, maar na een kwartier noemde hij verschillende
klachten op waar ik ook mee zat.
Ik ben al heel lang heel erg moe en gaf de schuld aan mijn longen, omdat ik longemfyseem heb.
Vanaf mijn elfde jaar heb ik last van mijn rug door een val op mijn stuitje. Ik heb hier 4 jaar lang
3 x per week heilgymnastiek voor gehad en toen dat niet werkte heb ik anderhalf jaar in een
gipsbed geslapen, wat ook niet hielp, dus moest ik er maar mee leren leven.
Toen ik 16 was ben ik met mijn brommer onderuit gegaan en heb altijd last gehouden van mijn
knie. Vanaf mijn jeugd heb ik al last van een spastische dikke darm. Met al deze dingen heb ik zo
goed mogelijk leren leven.
Toen ik de eerste keer kwam legde André me uit dat hij van binnenuit begint te werken. Eerst moet
daar alles goed voor elkaar zijn voordat je aan het herstel van kwalen kunt gaan beginnen. Ik kreeg
druppels van hem tegen een bacterie die ik 12 jaar geleden tijdens een vakantie had opgelopen.
Deze was door mijn bloed heen gegaan en veroorzaakte mijn vermoeidheid. Doordat mijn longen
niet genoeg zuurstof uit het bloed haalden had ik last van benauwdheid. Dit werd allemaal
veroorzaakt door deze bacterie.
Na twee weken was mijn vermoeidheid een stuk minder en kreeg ik pillen voor mijn maag en nog
eens twee weken later druppels voor mijn darmen. Het werkte allemaal en ik ging me steeds beter
voelen. Na nog een kuur voor mijn longen kon het genezingsproces beginnen.
André vertelde me dat de pijn in mijn rug kwam doordat ik door mijn zere knie verkeerd ga lopen
en mijn heup iets scheef staat. Ik kreeg druppels en na een week kon ik weer normaal opstaan als
ik lang had gezeten en in plaats van 5 minuten met iemand staan praten het een half uur volhouden
zonder er last van te hebben dat ik mijn benen niet goed in beweging kon krijgen. De pijn in mijn
rug is heel veel minder en van mijn longen heb ik geen last meer. Mijn spieren en gewrichten zijn
allemaal veel soepeler geworden en de pijn in mijn pols: die is weg.
Ik heb nog een kuur met druppels gehad die moeten maken dat ik niet eeuwig koude handen en
voeten heb. Toen ik ze ruim een week gebruikte verbaasde ik me er over dat het werkte, hoewel
ik dit niet zou moeten doen.
Ik ben gestopt met alle homeopathische middelen die ik in die tijd gebruikte. Ook de medicijnen
voor mijn longen heb ik langzaam afgebouwd en ben er nu, in overleg met mijn longarts, helemaal
mee gestopt.
Ik ben heel tevreden over de bereikte resultaten. Je gaat voor een pijntje in je pols en na enkele
maanden ben je als herboren.
Rijny

