Astmatische klachten
Hallo, ik ben Veronique, 45 jaar en wil graag iets bijzonders delen.
Met dit verhaal hoop ik meer mensen te bereiken die hopelijk net zo goed geholpen kunnen
worden als ik.
Van kinds af aan voel ik me snel benauwd, kortademig en als ik ergens om moest lachen
veranderde dat nagenoeg altijd in een hoestbui.
Ik leef gezond, sport 3 x per week, rook niet (nooit gedaan) maar bleef het altijd benauwd
hebben. Kon er zelfs niet tegen als er kaarsen in de kamer brandden.
Verder was ik heel vaak moe en had last van veel droge hoest en vermoeide benen.
Regulier is er nooit wat gevonden betreffende mijn longen, de longinhoud was goed en ik
kwam goed door alle tests. Uit bloedonderzoek kwam ook niets, mijn hart was goed dus ja ik
dacht dat ik ermee moest leren leven.
Dat is ook lange tijd gelukt…..totdat ik via via bij André Verhoeven kwam die een schimmel
in mijn longen vond.
Ook kon hij me precies vertellen wat ik op dat moment voelde en waar in mijn lijf.
Een bijzondere ervaring, ik had namelijk niet verteld waarvoor ik kwam.
Ik kreeg een middel mee en moest dat 3 weken lang innemen. De eerste week 5 x per dag 10
druppels en de 2 weken daarna 3 x per dag 10 druppels.
De eerste 1,5 week had ik een vieze, scherpe smaak in mijn keel. Daarnaast merkte ik wel dat
ik al dieper kon inademen.
In de derde week van de kuur merkte ik dat ik nauwelijks meer hoestte als ik moest lachen en
na de kuur heb ik helemaal niet meer gehoest. Niet bij het lachen en niet die vervelende droge
kriebelhoest. Ook voel ik me veel fitter, helderder in mijn hoofd en heb ik geen vermoeide
benen meer.
Ik doe nu meer dan ik ooit heb gedaan en voel me fitter. Ik slaap beter en dieper en word
uitgerust wakker.
En dat op je vijfenveertigste!
Bij nacontrole bleek dat mijn longen nu mooi schoon zijn, ik heb alleen nog iets voor mijn
schildklier nodig en dan ben ik weer ‘als nieuw’.
Bedankt André, ik had nooit gedacht dat zoiets door middel van druppels opgelost konden
worden en wil andere mensen die zich herkennen in deze klachten zeker aanraden om eens
een bezoek aan Zwijndrecht te brengen.
Dit gun ik iedereen.

Veronique

