DE WONDEREN ZIJN
Inderdaad de wereld nog niet

uit

!

Bij mijn laatste bezoek aan Andre zijn we tot een wel heeel bijzondere ontdekking gekomen.
Eigenlijk was ik al klaar, had mijn flesje druppels voor mijn neus staan maar had een
ontzettende pijn in mijn rug enzei zoiets van goh ik wou dat daar toch wat voor was, waarop
Andre een buisje in mijn hand gaf zo van hou maar vast, ok is goed en hij ging verder met
kletsen.

Na nog geen minuut voelde ik de pijn in mijn ondemrg Iangzaamwegtrekken, mljn rug ging
bollen, het zakte door naar mijn benen het was een sensationeel gevoel wat niet te beschrijven
valt ik kon ontspannen !!!!
De pijn trok langzaam weg !
Ook de pijn in mijn bovenrug trok daarnalangzaamweg!
V/AT EEN SENSATIE !!
Een ontspannen gevoel in heel mijn lichaam. Andre wat gebeurt er? Dit is raar, lekker ik weet
het niet.

Na de eerste verbazing ben ik gaan lopen. Dat ging opeens ook een heel stuk beter. Raar!
Rechtop op een stoel zitten gaatin mijn geval niet, en jawel het ging nu wel!!

Dit klinkt heel ongeloofwaardig misschien ik had het zelf voor die tijd ook niet gelooft
waarschijnlijk maar het gebeurde.
Nog even wat dingen geprobeerd nog wat lopen, rechtop zitten, staan en het ging allemaal!
Even voor de duidelijkheid we hebben het hier niet over een pijntje we hebben het hier over
chronische pijnen die er al jaren zitten, en wel in die mate dat je wil ontspannen maar het
niet meer kan omdat er geen houding te vinden is waarin je geen pijn hebt.
Om misschien nog meer de mate van pijn aan te geven kan ik zeggeîik lach van buiten maar
van binnen schreeuw ik het uit van de pijn.
Na van alleverbazingen te zijnbekomen heeft André nog wat getest met de druppels en toch
maar besloten om ze mee te geven.

Let wel de pijn wegnemen betekent niet dat de andere klachten ook weg zijn.
Vrijdags ben ik begonnen met de druppels, het is nu zondag en ik neem 1 x per dag 10
druppels en ik voel me nog steeds een heel stuk beter.
Het lopen gaat beter het zitten gaat beter het staan gaat beter het liggen gaat beter ! !
Wat wil een mens nog meer !!!

Ik hoop dat Andre nog veel meer mensen kan helpen met dit goedje en ik hoop dat heel veel
mensen er wat aaî gaaî hebben.
Voorlopig gaat het lekker en ben ik nog van alle verbazingeîaaîhet bijkomen.
Helmo (Duitsland)

