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Przedruk z miesięcznika „O CZYM LEKARZE CI NIE POWIEDZĄ”

Elektrostymulacja dr. Victora Żenniego skuteczną
metodą leczenia choroby Hashimoto i zakrzepicy
Choroba Hashimoto jest schorzeniem autoimmunologicznym, przewlekłym limfocytowym zapaleniem
gruczołu tarczycowego. W jej przebiegu we krwi pacjenta stwierdza
się podwyższony poziom przeciwciał
skierowanych przeciwko zdrowym
komórkom tarczycy. Leczenie tego
schorzenia polega na podawaniu
pacjentowi hormonów tarczycy. Nie
zwalcza to jednak jej przyczyny.
Innym problemem występującym często w społeczeństwach zachodnich jest
zakrzepica, czyli zakrzepowe zapalenie
żył głębokich. Najczęściej obejmuje ona
żyły podudzia, rzadziej uda, miednicy
czy innych fragmentów układu krążenia. Choroby tej nie wolno lekceważyć,
ponieważ zatkanie naczyń ważnych
organów (takich jak płuca, mózg czy
serce) przez powstały zakrzep, który
oderwał się od ściany naczynia, może
doprowadzić do śmierci. Skuteczną
metodą stosowaną w medycynie jest
podawanie heparyny, która rozpuszcza
powstały zakrzep, ale tylko niewielkich
rozmiarów. Przy bardzo dużych zakrzepach niezbędna jest interwencja chirurgiczna.

Przywrócić równowagę

Zdrowy organizm potrafi sam syntetyzować wiele związków i nie tylko zabezpieczyć się przed powstawaniem
zakrzepów, ale także skutecznie je
rozpuszczać w momencie ich tworzenia. Organizm chory natomiast powinien zostać pobudzony i przywrócony
do równowagi (homeostazy) dzięki
działaniu leczniczego czynnika zewnętrznego. Wtedy będzie mógł podjąć
skuteczną walkę z chorobą za pomocą
wytwarzanych przez siebie związków
naturalnych. Dotyczy to nie tylko zakrzepicy, ale także wielu innych schorzeń, jak wspomniana już choroba Hashimoto, która wycofuje się, gdy układ
immunologiczny wraca do równowagi.
Celem dr. Victora Żenniego było wynalezienie metody, która pozwalałaby
podnieść poziom energii i jej koncentracji w organizmie człowieka. Wyjściem
do jego badań nad metodą leczniczą
zwaną elektrostymulacją było zapoznanie się z systemami energetycznymi
człowieka i jego narządów, m.in. przyjrzenie się zasadom działania akupunk-

tury, elektroakupunktury, akupresury i
przepływu energii w meridianach. Dr
Victor Żenni wykorzystał starożytną
chińską wiedzę do stworzenia swojej
leczniczej metody. Głównym założeniem było stwierdzenie, że pobudzony
dodatkowym strumieniem elektronów
organizm jest w stanie sam wyprodukować większość substancji chemicznych niezbędnych do poprawy stanu
zdrowia i zwiększenia poziomu energii.
Chińczycy uważają, że przyczyną każdej choroby jest blokada przepływu
energii w organizmie człowieka czy
zwierzęcia. Blokada z kolei upośledza
przepływ informacji między organami i
komórkami w danym narządzie. Organizm w takim stanie nie przekazuje
zatem informacji, w jakim zakresie i
jakie substancje ma wyprodukować,
aby nastąpił proces autoregeneracji.
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Odblokowanie przepływu energii w
organizmie poprzez zastosowanie akupunktury, akupresury lub elektrostymulacji metodą Żenniego rozpoczyna
zatem samoleczenie organizmu. Układy
nerwowy, dokrewny (hormonalny) i
immunologiczny zostają pobudzone, co
wyzwala proces regeneracji i zdrowienie organizmu. Samo odblokowanie
przepływu energii to jedno, drugie natomiast to dodanie jej chorym komórkom (a przede wszystkim doładowanie
ich procesów metabolicznych na poziomie reakcji biochemicznych) strumieniem elektronów przepływających do
nich nie tylko przez punkty akupunkturowe, ale przede wszystkim przez
struktury obejmujące szerokie obszary
przestrzenne organizmu, co prowadzi

do przywrócenia właściwego ich metabolizmu. Procesy biochemiczne zachodzące w komórkach nie są tylko reakcjami chemicznymi, jak dotychczas
sądzono, ale również zjawiskami elektrochemicznymi. Zatem brak elektronów w obszarach zewnętrznych powłok
elektronowych poszczególnych atomów
wchodzących w skład związków chemicznych, które biorą udział w przemianach biochemicznych po złomie komórek w poszczególnych tkankach, narządach czy układach narządów, prowadzi
do zaburzeń metabolicznych i fizjologicznych, a ostatecznie do uszkodzeń i
chorób, a także do mutacji genetycznych w kodzie DNA. To zaś ostatecznie
może prowadzić do powstawania nowotworów. Zostało to udowodnione
przez współczesną naukę.

Siła prądów elektrycznych

Metoda dr. V. Zenniego poprzez elektrostymulację prądami Bernarda przywraca równowagę organizmu najpierw
na poziomie komórkowym, ostatecznie
prowadząc organizm do zdrowia. Istotą
tej metody jest wykorzystanie słabego
prądu elektrycznego, który dostarczany
jest do organizmu poprzez elektrody.
Prąd ten emitowany jest przez stosowane od dawna w fizjoterapii urządzenie elektryczne, zmodyfikowane przez
producenta na zlecenie, według pomysłu dr. V. Żenniego.
Dotychczas prądy Bernarda były stosowane do leczenia bólu, zmniejszania
napięcia mięśni szkieletowych i rozszerzania naczyń krwionośnych, dlatego
znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu nerwobólów, stanów po urazach
mięśni, ścięgien i stawów, a także zaburzeń ukrwienia obwodowego. Prądy
Bernarda, stymulując centralny układ
nerwowy, immunologiczny i hormonalny, uruchamiają siły obronne organi-

zmu i przywracają ich homeostazę,
czyli równowagę, co ostatecznie prowadzi do wyleczenia z choroby.
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Metoda Zenni skuteczną
terapią Hashimoto, zakrzepicy, bólu

- Elektrostymulacja Metodą Zenni
wykonywana jest przy pomocy aparatu, który posiada certyfikat EU bezpieczeństwa urządzeń medycznych. Metoda Zenni polega na aktywowaniu
systemu immunologicznego, doprowadzając do ustąpienia choroby poprzez
likwidację jej przyczyny. Zastosowanie
precyzyjnie dobranych kombinacji
prądów uznanych przez medycynę
akademicką sprawiło, że Metoda Zenni okazała się bardzo skuteczna w
likwidowaniu różnego typu zaburzeń,
przyczyn i objawów chorób - informuje
wynalazca metody Viktor Zenni.

Co o skuteczności Metody
Zenni mówią pacjenci?
p. Magdalena W. (35 lat) z
Katowic:

"Miałam silne bóle brzucha i jak się
okazało, przyczyną była torbiel rozwijająca się na jajniku. Po 5 elektrostymulacjach wykonałam kontrolne badanie
USG - torbiel zniknęła".

p. Włodzimierz S. (80 lat) z
Białegostoku:

"Bolało mnie kolano i nie mogłem chodzić, zwłaszcza po schodach. Po 3.
elektrostymulacji była już poprawa, a
po 4. ból całkowicie ustąpił. Biodro boli
mnie dużo mniej".

Więcej na ten temat znajdziesz na:
polishexpress.co.uk
Viktor Żenni Doctor of Science Colombo University - uczy
swojej metody i prowadzi 8
gabinetów w Polsce.
Informacje o terapii
i szkoleniu:
www.zenniviktor.pl
tel. 603 88 78 68

