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Ako zapáliť stratenú
životnú iskru
kými zápalmi v malej panve. Zápaly sa ani
po priebežnom a častom užívaní širokospektrálnych antibiotík nevyliečili, len na pár týždňov zlepšili. Bohužiaľ, dôsledkom užívania
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 THYMUS (indikátor imunity)
– výstupy z počítačovej diagnostiky
(postupný proces zlepšovania počas
polročného obdobia)

V

predchádzajúcich číslach časopisu
Vitalita sme Vás oboznámili s metódami, s ktorými pracuje BIOREGENERAČNÉ CENTRUM SKENAR
SLOVAKIA v Bratislave. Sú to metódy využívajúce nové technológie a zahrňujúce pokrok vo svete otázok zdravia.
O metódach možno písať dlho a zoširoka. Niet však nad pozitívnu osobnú skúsenosť klientov, ktorí vložili
dôveru do rúk odborníkov centra
a hlavne vydržali až dovtedy, kým
sa výsledky naozaj dostavili. Postupne ich uverejňujeme, lebo reprezentujú úspech víťazstva organizmu nad dlhodobo útočiacimi neduhami. Taký je aj prípad pani Zuzany K. z Bratislavy. Svoj prípad popisuje nasledovne:
Som užívateľkou počítačovej diagnostiky IMAGO a aplikácie Skenar metódy niekoľko mesiacov.
Môžem povedať, že genéza môjho
postoja sa počas tohto obdobia vyvinula od negatívnej skepsy k opatrnému nadšeniu, od otupenej rezignácie až po optimizmus a chuť do života.
Na začiatku terapie som bola unavená
žena, trpiaca nekonečnými chronic-
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presvedčila, že som na tom správnom mieste. Netradičné postupy,
ktoré nasledovali, vrátane aplikácie
Skenarom, ma nielen neodradili,
ale naopak, podnietili moju vieru
vo vyliečenie. Ich princíp a mechanizmus sa mi totiž aj ako laikovi javil
odlišný od roky podstupovanej liečby
antibiotikami a intuitívne som cítila, že
by mohol byť perspektívny. Videla som,
že sa v Skenare využíva celková mobilizácia organizmu. Snahou je riešiť primárne príčiny problémov a nie odstraňovanie sekundárnych dôsledkov. To mi
dodalo trpezlivosť, pretože moje chronické problémy sa ani v Skenare nedali odstrániť za týždeň ani za dva. O to viac, že používaná terapia nebola agresívna, ale naopak, stimulujúca prirodzené obranné mechanizmy

Vysvetlenie farebnej škály pri diagnostike:
Ideálne tkanivo bez toxínov.
Aktívne fungujúce tkanivo, toxíny sa neutralizujú
samostatne. Tkanivo fungujúce na maximálnych rezervách, prítomnosť toxínu.
Deformácia homeostázy, počiatočné štádium ochorenia. Výskyt voľných toxínov spôsobujúcich degeneráciu tkaniva.
Porucha homeostázy, nebezpečie výskytu buniek onkogenézy.
Deformácia
homeostázy na systémových úrovniach organizmu. Degenerácia tkaniva.

antibiotík v mojom prípade nebolo odstránenie primárnej príčiny ťažkostí (môj organizmus
z rôznych dôvodov jednoducho už nereagoval
na ďalšie a ďalšie dávky antibiotík), ale vznik
nových problémov - napr. problém so zápalom
žalúdočnej steny a eliminácia zdravej črevnej
mikroflóry. Z týchto vznikli zase ďalšie problémy, ktoré sa postupne vyvinuli do chronických a organizmus zareagoval znížením imunity, permanentnou únavou s miernymi teplotami a stálymi bolesťami. Pridružili sa aj ťažkosti pri močení a čoraz väčšie bolesti v krížovej oblasti. Smutné bolo, že keď tieto problémy trvali dlhší čas a nič mi nepomáhalo,
jednoducho som si na tento stav organizmu
zvykla a brala som to ako normálny a bežný
stav, ktorý akosi samozrejme patril k môjmu
životu. Najväčším problémom však bola permanentná únava a nechuť vykonávať bežné
aktivity. Moji blízki tento stav charakterizovali ako „stratu iskry“. Začala sa meniť moja
psychika a to bol posledný výkričník, ktorý
ma priviedol do centra Skenar s pevným presvedčením, že tu mi pomôžu. Prvá skúsenosť so šokujúco presnou diagnostikou ma

v súlade s prirodzenými procesmi bez narušenia chemickými preparátmi.
Výsledok celej procedúry v centre je jednoznačný. Práve som sa vrátila z dovolenkového pobytu na chate, kde som stála na čele
všetkých niekoľkohodinových peších výletov do
prírody, iniciovala každodenné preteky v preplávaní jazera, a svojím nadšením a energiou
som udivovala svoje okolie. Keď moji blízki
konštatovali, že mi žiaria oči, bolo mi jasné, že
sa niečo zmenilo. Vrátilo sa mi zdravie, optimizmus a chuť do života. Vďaka Skenaru.
BIOREGENERAČNÉ CENTRUM
SKENAR SLOVAKIA, s.r.o.
Červeňova 20, 811 03 Bratislava 1
Tel., fax: 02/5464 3962,
0908 758 092, 0903 723 227
e-mail: skenar@skenar.sk,
skenar@stonline.sk, www.skenar.sk
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