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DIAGNOSTIKA IMAGO
Počítačová diagnostika IMAGO pomohla vyriešiť
12 rokov trvajúci zdravotný problém.
Čitatelia sa na stránkach
časopisu ZDRAVIE už stretli
s viacerými príbehmi našich
klientov. Aj v tomto článku
Vám priblížime zdravotný
príbeh našej klientky

pani Soni Kissáry. Súvisí
s nepríjemnou alergiou
a takmer 12 rokov trvajúcim
problémom, ktorý sa síce
prejavoval na koži, ale s kožným
ochorením nesúvisel.
Pani Soňa Kissáry a MUDr. Mária Mlíchová

Pani Soňa sa pred 17 rokmi podrobila operácii žlčníka. Približne 5 rokov po
operácii sa vysypala v oblasti tváre a dekoltu. Zistilo sa, že alergia súvisí s požitím štipľavých, korenistých a kyslých potravín. Dlhodobo používala rôzne kortikoidy, avšak neúspešne. Vyjadrenie viacerých lekárov bolo také, že jednoznačnou príčinou je vyoperovaný žlčník a tým zhoršené trávenie. Slovom, „treba sa
s tým zmieriť.“ Avšak odborníci v Skenar centre mali na to iný názor...
O BIOREGENERAČNOM CENTRE SKENAR SLOVAKIA sa pani Kissáry
dozvedela z novembrového čísla časopisu ZDRAVIE a plánovala ho navštíviť
vzhľadom k tomu, že jej problém bol dlhoročný a pozitívne výsledky sa nedostavovali. Nepríjemná rozsiahla recidíva počas Vianoc ju primäla k tomu, aby
termín diagnostiky dohodnutý na koniec januára urýchlila. Centrum jej vyšlo
v ústrety a 16. januára absolvovala počítačovú diagnostiku celého organizmu,
ktorá zistila prítomnosť baktérií – konkrétne candidy, staphylokoka a streptokoka. Pani Soňa si túto skutočnosť chcela ešte potvrdiť klasickými vyšetreniami u svojich ošetrujúcich lekárov. 23. 1. 2006 navštívila dvoch nezávislých lekárov – kožného a gastroenterológa. Obidve vyšetrenia na sto percent potvrdili
prítomnosť spomínaných baktérií, testy boli pozitívne.
Už po absolvovaní počítačovej diagnostiky dňa 16. 1. 2006 však pani Soňa
po doporučení lekárky Skenar centra podstúpila detoxikačnú kúru. Začala piť
prírodný zelený jačmeň, užívať NOZOD (prostredníctvom diagnostického programu nahraté bioenergoinformačné pole zistených baktérií na nosič – čistú

filtrovanú vodu) a absolvovala centrom doporučenú 36-dňovú detoxikačnú
ryžovú kúru. Pani Soňa sa 22. 2. 2006 zúčastnila kontrolnej počítačovej diagnostiky. Táto eliminovala prítomnosť staphylokokov a streptokokov, ukázala
ešte čiastočnú prítomnosť candidy. Kontrolná diagnostika na IMAGO však
navyše ukázala úplne zanesenú stenu žlčovodov a nálezy v oblasti tkaniva
v pečeni. S cieľom zmobilizovať čistiaci proces v žlčovodoch a pečeni absolvovala jednorazovú aplikáciu Skenar prístrojom, ktorý urýchlil proces čistenia
žlčovodov a prostredia pečene. Pani Soňa si chcela byť vo všetkom istá a podstúpila sono vyšetrenie v nemocnici v Nových Zámkoch, ktoré ukázalo negatívny nález, pravdepodobnosť čoho bola po aplikácii Skenarom vopred avízovaná. Čo je však zaujímavé, Skenar naštartoval liečebný proces aj v oblasti
kože, pokožka na tvári sa začala sušiť a hojiť. Pani Soňa si je vedomá toho, že
kožné prejavy sú dlholiečiteľné, teší sa však tej skutočnosti, že „veci sa pohli
k dobrému“ – a po tak dlhej dobe sa stav zlepšuje.
Nasledovala v poradí už tretia kontrolná počítačová diagnostika – 9. 3.
2006. Táto zdokumentovala už vyčistený organizmus klientky – bez prítomnosti baktérií.Tkanivo pečene a žlčovodov bolo čisté. Pani Soňa toho času neužíva žiadne lieky, pije iba zelený jačmeň.
„Ďakujem celému kolektívu centra za citlivý a profesionálny prístup a za
skutočnosť, že prvýkrát za 12 rokov mi niekto presne stanovil diagnózu
a pomohol mi zbaviť sa zdravotných ťažkosti“ – povedala pani Soňa Kissáry.

VÝSLEDKY TESTOV – BIOREGENERAČNÉ CENTRUM SKENAR

VÝSLEDKY KLINICKÝCH TESTOV – NOVÉ ZÁMKY

Beriem na vedomie, že počas
užívania doporučených preparátov
(nozod, doplnky výživy) môže dôjsť
k prechodnému zhoršeniu zdravotného
stavu – reakcia organizmu.

Klient: Kissáry Soňa
Dátum diagnostiky: 16. 1. 2006
Záver imago diagnostiky:
imunodeficiencia, črevná dysbakterióza,
porucha glukózovej tolerancie,
hepatopátia, dermatóza, alergia,
nábeh na hypothyreózu

Podpis: Ing. Milena Lipková, riaditeľka
MUDr. Mária Mlíchová, MUDr. Slavomíra
Šeligová, MUDr. Božena Švecová

Bakteriálne spektrum:
candida albicans, streptococcus
haemolyticus, streptococcus aureus,
lamblia intestinalis (stopa)
Doporučenie:
Antibakteriálny nozod 5x pol čajovej lyžičky
nalačno, nozod (koža) 3x pol čajovej lyžičky
nalačno, zelený jačmeň, ryžová diéta,
kontrola o mesiac

Tkanivo žlčovodu 16. 1. 2006 a 9. 3. 2006

MUDr. Kluchho Jozef, Nové Zámky
Pacient: Kissáry Soňa
Odber: 23. 1. 2006
Kultivačné vyšetrenie: výter z hrdla
Nález: streptococcus vir. neisseria sp.,
streptococcus beta – haemolyticus sk.c,
streptococcus aureus
Podpis: RNDr. Zattovičová Gabriela,
Mikro-k s. r. o., Lab. bakteriologie 2
Kultivačné vyšetrenie: výter z nosa
Nález: stapfylococcus epidermidis,
corynebacterium pseudodiphteriticum
Podpis: Mgr. Lorenzová Gabriela,
Mikro-k s. r. o., Lab. bakteriologie 2;
MUDr. Marková Ľudmila, Odd. amb.
dermatovenerologická, kožná amb.
Kapisztóryho 5, Nové Zámky

Odber: 3. 2. 2006
Mykologické vyšetrenie:
stolica na kultiváciu
Nález: candida albicans
Podpis: RNDr. Zattovičová Gabriela
Mikro-k s. r. o., Lab. bakteriologie 2
Odber: 1. 3. 2006
Kultivačné vyšetrenie: výter z hrdla
Nález: streptococcus vir. neisseria sp.,
bežná flóra
Kultivačné vyšetrenie: výter z nosa
Nález: staphylococcus epidermidis,
bežná flóra
Podpis: RNDr. Zattovičová Gabriela,
Mikro-k s. r. o., Lab. bakteriologie 2
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