Skenar_zlom210x250

7.11.2005

9:55

Stránka 1

ŠŤASTNÝ OMYL
Keď pani Zuzana po prvý krát navštívila Skenar
centrum nebola presvedčená, že jej pomôžeme
s viac ako rok trvajúcimi kožnými problémami.
Dnes je šťastná, že sa mýlila.

Pani Zuzana pred a po Skenar terapii

Prvé problémy som zistila krátko po použití očného krému v roku

Na počítačovej virtuálnej diagnostike IMAGO sa zistilo, že moje kožné

2004. Keď som sa pozrela do zrkadla, bolo to hrozné. Navštívila som

problémy spôsobuje parazit opisthorchis fileneus, ktorý sa vyskytuje

kožnú ambulanciu, kde som dostala injekciu a krém. Dva týždne som

len v rybách a tento sa mi„usadil“ v žlčovodoch a tráviacom trakte.

mala pokoj, ale alergické prejavy sa objavili znovu a oveľa horšie.

Uvedomila som si, že pred rokom som naozaj konzumovala surový bif-

Lekárka to ohodnotila ako alergickú reakciu na zložky krému a dopo-

tek z lososa. Začal sa boj o moje zdravie a ja som získala nádej na

ručila mi navštíviť alergologickú ambulanciu. Testy, žiaľ, nebolo možné

uzdravenie. Podstúpila som 10 dňovú kúru Skenar stimulácie a už po

vykonať, lebo som užívala lieky proti alergií. Predpísala mi hormonálne

štvrtom dni som cítila veľkú úľavu. Okrem toho som užívala zelené

prípravky, ktoré som veľmi zle znášala, opuchla som a začala zaras-

produkty Jačmeň, Chlorellu a produkty čínskej medicíny, vhodnosť kto-

tať. Pokožku som mala hroznú, pálila ma, svrbela a psychicky som na

rých mi otestovali na IMAGO. Cítila som sa ako znovu zrodená. Bohu-

tom nebolo o nič lepšie. O krátky čas som bola prijatá na vyšetrenie

žiaľ to šťastie trvalo len dva mesiace. Ťažkosti sa vrátili a ja som sa

do nemocnice na kožné oddelenie. Po týždni ma prepustili s diagnó-

znovu obrátila na Skenar centrum. Na IMAGO sa zistilo, že prítom-

zou „alergia z farby na vlasy“, aj keď som tvrdila, že si ich farbím rov-

nosť parazita v žlčovodoch pretrváva. Už som prestavala veriť, že mi

nakou farbou už roky a nikdy som takú reakciu nemala. Znovu mi dali

naozaj niečo pomôže, ale kolektív centra mi nedovolil stratiť nádej.

hormonálne prípravky. Neskôr z nemocnice prišli výsledky - helicobak-

Pokračovali sme ďale,j a nakoniec sa to naozaj podarilo. Pre moju isto-

ter. Užívala som antibiotika, ale môj stav sa vôbec nezlepšoval, nao-

tu a istotu lekárov som podstúpila gastroskopiu, ktorá priaznivé výsled-

pak, rapídne sa zhoršoval, bola som ubolená, nešťastná a zúfala.Vyhľa-

ky potvrdila .Dnes, po niekoľko mesačnom boji, som zdravá, šťastná

dala som aj bylinkárov. Reakcia môjho organizmu na kvapky bola

a o poznatok bohatšia. Viem, že keď v budúcnosti budem mať akýko-

veľmi prudká - veľmi som sa „vyhádzala“. Keďže problémy pretrváva-

ľvek zdravotný problém, s dôverou sa obrátim na Skenar centrum, kto-

li už takmer rok, strácala som nadej aj trpezlivosť. Nemohla som od

rému dnes vďačím za svoje zdravie.

bolesti spávať, nechcelo sa mi nič robiť, úplne som stratila chuť do živo-

Zuzana Berzedyová

ta. Kruh sa uzavrel. Viem, že náhody neexistujú, ale po prečítaní inzerátu v novinách, ktorý sľuboval nádej pre ľudí, ktorí stratili vieru na

P.S. Dnes mám aj ja „domáci Skenar“, na ktorý nedáme dopustiť - je to

uzdravenie, som sa rozhodla vyskúšať to. Bol to inzerát Skenar centra.

náš nový „člen rodiny“.
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