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BIOREGENERAČNÉ CENTRUM SKENAR SLOVAKIA
NAVŠTEVUJÚ CELÉ RODINY
Netradičná počítačová diagnostika a unikátna metóda Skenar sa čoraz viac dostávajú do povedomia ľudí.
Spokojní klienti, ktorým sa podarilo, alebo postupne darí riešiť svoj zdravotný problém, prípadne došlo
u nich k výraznému zlepšeniu, iniciatívne odporúčajú absolvovať služby Bioregeneračného Centra Skenar
Slovakia členom svojej rodiny a svojim známym. Neraz sa tu vystriedajú aj tri generácie z jednej rodiny.
Takýmto spôsobom sem našli cestu aj tri ženy
s dlhodobejšími zdravotnými problémami –
dcéra, svokra a matka. Prišli v tomto poradí. Najskôr vďaka časopisu Zdravie prišla Gabika (29).
Tu je jej príbeh:
„Zhruba pred dvoma sa mi objavili nešpecifikované
bolesti v oblasti močového mechúra. Neboli to klasické
rezavé bolesti, aké sa prejavujú pri cystitíde, ale skôr
pálivé a svrbivé. Pociťovala som zároveň intenzívne svrbenie v konečníku a ďalšie bolesti pod pravým rebrom.
Bolesti sa stupňovali napriek tomu, že som tento stav
brala vážne a začala som chodiť po rôznych vyšetreniach.
Stále som sa cítila mizerne. Keď to pretrvávalo už
dlhšiu dobu, pridružila sa k tomu aj psychika. Začala
som mať postupne pocit, že je to normálny stav
a pomaly som si zvykala s tým žiť. Vzhľadom k tomu,
že máme v úmysle založiť si rodinu, perspektíva pre
mňa, ako budúcu nositeľku života, nebola veľmi ružová.
Posledné obdobie pred príchodom do Bioregeneračného Centra Skenar Slovakia, zhruba asi pol roka, som
striedala návštevy v odborných ambulanciách. Niektoré
vyšetrenia neboli zrovna príjemné, boli medzi nimi aj
bolestivé – cystoskopia, komplexná gynekologická
prehliadka, krvné testy, test na železo, sonografia ľadvín, parazitologické vyšetrenie stolice a pod. Všetky
nezávisle od seba ukázali negatívny výsledok. Stanovená diagnóza zo strany lekárov bola existencia vnútorných hemoroidov. K bolestiam pod rebrom sa nikto
z nich nevyjadril. Z časopisu Zdravie som sa dozvedela o metódach Skenar centra. Povedala som si, že keď
mi už tu nepomôžu, tak neviem, čo s tým ďalej.
V úvode som absolvovala počítačovú diagnostiku. Táto
prešla dôkladne moje vnútro a výsledky zneli: ureaplazma, mykoplazma a chlamídie v urogenitálnom trakte,
zrasty na vaječníkoch a výskyt parazitov. Jedným z nich
bol Ophisthorhis felineus (vyskytuje sa v surových
rybách) – ten vyvolal cholecystídu (zápal žlčníka) –
podrobnejšie sme písali o tomto parazitovi v časopise
Zdravie 12/2005. Všetky menované faktory spôsobili
značné oslabenie imunitného systému. Čiže výsledky
počítačovej diagnostiky konečne ukázali príčinu mojich
problémov. V prvej etape bolo potrebné zlikvidovať
zápal a očistiť organizmus. Lekárka centra mi za pomoci počítačovej diagnostiky nahrala homeopatické prípravky – nozody a oslabenú imunitu som riešila cestou
užívania prípravkov zelenej výživy. Nemôžem povedať,

že v tejto prvej etape nastala celková úľava, iba čiastočne som cítila posun dopredu. Vzhľadom k tomu, že
som potom bola 8 mesiacov v zahraničí, až po návrate som sa znovu vrátila do centra a absolvovala som
doporučenú kompexnú Skenar terapiu. Hneď po prvej
aplikácii vyšiel zo mňa hnis a zlikvidovalo sa zápalové
ložisko. Stav sa mi výrazne zlepšil, v terapii stále ešte
pokračujem. Problémy trvali dlho, preto mi je jasné, že
ich nemožno odstrániť zo dňa na deň. Je to pomalý,
postupný proces, ale zo dňa na deň citím, že je to proces k zlepšeniu a že som zvolila správnu cestu.“
Gabika, spokojná so svojím zlepšujúcim sa stavom, priviedla do centra svoju svokru Máriu (60). Prišla s diagnózou vysunutej platničky s dráždením sedacieho
nervu (hernia disku s radikulopatiou) – tri roky trvajúci problém. Pani Mária bola z choroby napätá a nervózna. Takisto tu zohrávala svoje psychika. Mala
obmedzenú pohyblivosť, so značnými bolesťami iba
opatrne posedávala. Imago a Skenar ukázali, že sú
vysunuté až tri platničky. Zároveň sa ukázal aj problém s krčnou chrbticou, diagnostikovala sa osteoporóza a potvrdila sa osteochondróza. Už po 3-4 aplikáciách prístrojom Skenar sa pohyblivosť zvýšila. Terapiu
podporilo užívanie prípravkov čínskej medicíny. Po
absolvovaní ďalších Skenar aplikácií sa zmenil jej výraz
tváre, postoj k životu, začala vyžarovať optimizmus,
stratila sa strnulosť. Pani Mária takisto ešte s terapiou
neskončila. Jej stav je však už teraz neporovnateľne
lepší ako pred pár týždňami.
Po zaznamenaní pozitívnych výsledkov u dcéry
a u svatky sa rozhodla riešiť svoj rovnako tri roky trva-

júci zdravotný problém v Bioregeneračnom Centre Skenar Slovakia aj pani Gabika staršia (51), matka už
spomínanej Gabiky. Lekári jej diagnostikovali lymskú
boreliózu. Neustály pocit únavy a celkové oslabenie
organizmu sprevádzali bolesti kĺbov, pani Gabika bola
celá stuhnutá, mala obmedzenú pohyblivosť a celý
tento stav viedol k apatii. Pridali sa ďalšie zdravotné
potiaže: bolesti v podbrušku, hypertenzia, ťažké dýchanie vo večerných hodinách a popri tom sa dostavila
extrémna chuť na sladké.
Nález počítačovej diagnostiky Imago znel: zápal žalúdka spojený s viacerými gastroproblémami, ureaplazma, mykoplazma a opäť výskyt parazita Ophisthorhis
felineus v žlčovodných cestách, podobne ako u dcéry.
V úvode sa pani Gabike nahrali homeopatické prípravky – nozody, na prečistenie a detoxikáciu organizmu. Pokrok u pani Gabiky nastal už po prvej Skenar
aplikácii. Zaznamenala príliv energie, chuť do života,
odišli bolesti kĺbov a riešenie ostatných problémov je
v progrese. Znižuje sa postupne aj chuť na sladké.
Terapia sa takisto podporuje prípravkami čínskej
medicíny, najmä prírodného vápnika na zníženie hladiny cukru. Uvedené tri prípady dokumentujú tú skutočnosť, že metódy, s ktorými pracuje Bioregeneračné
Centrum Skenar Slovakia, sú efektívne a hlavne cielene pomáhajú, a to aj pri chronických stavoch. Iba čas
uzdravovania je o niečo dlhší.
Našli ste pri čítaní týchto riadkov aj Vy svoj problém?
Odoberá Vám dlhotrvajúci zdravotný stav chuť do života? Máte tu návod, ako je možné to riešiť a ako danú
situáciu radikálne zmeniť.
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