Köszönet
7,5-éves kisfiamnál a nagyon gyakori középfülgyulladás miatt a gégész orvos
orrmandula műtét elvégzését javasolta. Ennek én egy cseppet sem örültem, hiszen
egy évvel ezelőtt már elhalasztották ezt a beavatkozást, hivatkozva arra, hogy fiam
laboreredményei véralvadási rendellenességet mutattak. Bár megnyugtattak hogy az
eltérés nem számottevő, de jobb, ha nem végzik el a műtétet. Ezért más eljárás után
kutattam. Sokat hallottam és olvastam a fülgyertyázásról, úgy gondoltam, hogy
gyermekemnél is ez lesz a megoldás. Egy újságcikk kapcsán kerestem meg Böhmné
Marikát, aki részletesen elmagyarázta az eljárás mibenlétét. A pangó váladékot
kiszívja az üregekből és a fülkürtből s egyéb gyógyhatásairól is beszélt. Elmondta
hogy középfülgyulladásban nagyon hatásos eljárás, de sok egyéb betegség
kezelésére is alkalmas, mint pl: arc-és homloküreg gyulladás, fülzúgás szénanátha
stb.. Elkezdtük a kezelést, ami kb 10 alkalomból állt. Marika kiegészítette a
gyógymódot két féle krém használatával, ami a felső és alsólégutak hurutos
lerakódását oldotta. Volt még egy érdekes gép, ami energiát sugárzott. Marika
elmondta róla, hogy ilyen esetekben rendkívül hatásos, sőt ezt alkalmazzák többek
között a súlyos betegek otthonápolásában is kiváló eredménnyel. Ennek
következtében fiam orrából rengeteg váladék ürült és légzése teljesen rendbejött.
Pedig évek óta olyan volt az orra, mintha egy dugólezárta volna. Ettől Ő maga is
teljesen belelkesedett és örömmel újságolta az ismerősöknek, hogy milyen jól tud
lélegezni. Ez újdonság volt számára. Egyébként is nagyon tetszett neki a kezelés,
boldog volt, hogy ez nem fáj, sőt kellemes, hiszen eddig számtalanszor fölszúrták
már a fülét, így sok rossz tapasztalatot szerzett. A kezelés végére nemcsak a füle jött
rendbe, hanem a bronhitise ( hörghurut ) is, ami minden eddigi megbetegedését
kísérte. Mikor kisfiam legközelebb elkapott egy vírusos infulenzát jelezte, hogy
kicsit fáj a füle. Ekkor Marika elégetett egy fülgyertyát és hihetetlen, de a fájdalom
azon nyomba megszűnt és pár nap alatt felépült. Azóta egészséges a gyermekem.
Határtalanul boldog az egész család, hogy megúsztuk a műtétet, a fájdalmas
fülgyulladásokat, a még fájdalmasabb orvosi beavatkozásokat, a sok fülszúrás
esetleges szövődményeit, ami halláskárosodáshoz vezethet, nem beszélve a sok-sok
gyógyszer szedésének káros következményeiről! Eredményesen alkalmazták még a
fülgyertyázást férjem krónikus arcüreggyulladására is. Most nagyfiam
szénanáthájára próbáljuk ki. Egyébként nála is megszüntetett egy kezdődő
arcüreggyulladást, ami vírusos fertőzés kapcsán alakult ki.
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