
W Polsce z powodu samej zakrzepicy każdego roku 
umiera 50 tys. osób. Dr Szymon Woronko, znany 
internista, badający pacjentów z  tą chorobą, 

stwierdził, że w  jej leczeniu znaczenie elektrostymula-
cji jest porównywalne do odkrycia penicyliny. Nie mniej 
ważna pozostaje skuteczność metody Zenni u pacjentów 
z chorobą Hashimoto.

– Mechanizm znikania guzków po stymulacji tarczycy 
stanowi fenomen, dla którego w chwili obecnej nie znajdu-
jemy jeszcze wyjaśnienia. Duży wpływ może mieć tu dzia-
łanie przeciwzapalne. Jeżeli dalsze przypadki potwierdzą 
skuteczność metody Viktora Żenniego, to stanie się ona 
metodą z wyboru – przewiduje dr Szymon Woronko.

Lecznicza elektrostymulacja
Celem dr. V. Żenniego było wynalezienie metody, która 
pozwalałaby podnieść poziom energii i  jej koncentra-
cji w organizmie człowieka. Wyjściem do jego badań było 
zapoznanie się z  systemami energetycznymi człowieka 
i  jego narządów, m.in. przyjrzenie się zasadom działania 
akupunktury, elektroakupunktury, akupresury i przepływu 
energii w meridianach. Głównym założeniem było stwier-
dzenie, że pobudzony dodatkowym strumieniem elektro-
nów organizm jest w stanie sam wyprodukować większość 
substancji chemicznych niezbędnych do poprawy stanu 
swojego zdrowia i zwiększenia poziomu energii. 

Proces samoleczenia
Jak wyjaśnia dr hab. Jerzy Lechowski, spec. fizjologii i bio-
chemii, odblokowanie przepływu energii w  organizmie 
rozpoczyna samoleczenie organizmu.

– Układy nerwowy, dokrewny i immunologiczny zostają 
pobudzone, co wyzwala proces regeneracji i  zdrowienie. 
Jednak samo odblokowanie przepływu energii to jedno, 
drugie natomiast to doenergetyzowanie chorych komó-
rek strumieniem elektronów przepływających do nich nie 
tylko przez punkty akupunkturowe, ale przede wszyst-
kim przez struktury obejmujące szerokie obszary prze-
strzenne organizmu, co prowadzi do przywrócenia ich 
właściwego metabolizmu – mówi dr hab. Jerzy Lechowski.

Z praktyki fizjoterapeuty
– W listopadzie minęły 2 lata, odkąd pracuję elektrosty-
mulacją metodą Zenni. Do zakupu sprzętu namówili mnie 
moi pacjenci, którzy opowiedzieli mi o tym, jak im pomo-
gła – mówi fizjoterapeuta Karol Gorzechowski. W swoim 
gabinecie w  Białymstoku osiągnął duże efekty terapeu-
tyczne dzięki zastosowaniu elektrostymulacji.

– Moim największym sukcesem był przypadek pacjentki 
z  zakrzepicą żył głębokich, której towarzyszyły takie 
objawy jak nasilający się przy chodzeniu i staniu ból koń-
czyn, obrzęk w okolicy kostki, na całym podudziu, a nawet 
na udzie oraz zaczerwienienie skóry podudzi i stóp. Lecze-
nie farmakologiczne nie przyniosło efektów, więc pani 
zdecydowała się na elektrostymulację metodą Zenni. Po 
7 zabiegach skóra na podudziach i stopach wróciła do pier-
wotnego stanu, zniknęły obrzęki oraz ból. Badanie USG 
Dopplera nie wykazało zmian zapalnych – relacjonuje.

Inny przypadek to pacjentka z objawami chromania prze-
stankowego. Już samo podbiegnięcie do autobusu wywo-
ływało u niej ból mięśni kończyn dolnych, który ustępował 
po krótkim odpoczynku. Dzięki 3 stymulacjom, wykonywa-
nym co 3 tygodnie, pacjentka w ogóle nie odczuwa już bólu.

– To metoda opatentowana, niebolesna i nieinwazyjna, 
która częstokroć pozwala uniknąć operacji – podsumo-
wuje Karol Gorzechowski.

Metoda Zenni skuteczna w leczeniu 
choroby Hashimoto i zakrzepicy
Prądy Bernarda, stymulując centralny układ nerwowy, immunologiczny i hormonalny, 
uruchamiają siły obronne organizmu i przywracają jego homeostazę, co ostatecznie 
prowadzi do wyleczenia 
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Komu pomogła elektrostymulacja?
– Elektrostymulacja metodą Zenni to zastosowanie prą-
dów uznanych przez medycynę akademicką do stymulacji 
narządów wewnętrznych. Odpowiednio dobrane natęże-
nie sprawia, że okazała się ona bardzo skuteczna w likwi-
dowaniu przyczyn i  objawów różnego typu zaburzeń 
i chorób – informuje jej wynalazca Viktor Żenni.

– Dzieje się tak dlatego, że dzięki elektrostymulacji 
przywracamy naturalne potencjały elektryczne w komór-
kach i  stymulujemy procesy naprawcze w  narządach 
wewnętrznych, gruczołach wydzielania wewnętrznego 
i układzie nerwowym – wyjaśnia dr Beata Antosik.

Co mówią pacjenci?
Daniel (lat 34) z Gdańska:
Ostry ból brzucha i  krzyża oraz odrętwienia lewej nogi 
zaprowadziły mnie pewnego dnia do lekarza. Chirurg 
onkolog postawił sprawę jasno – to był rak, a  jedynym 
ratunkiem miała być chemia.

W  następstwie chemioterapii guz obumierał, choć nie-
wiele się zmniejszał. Tomografia potwierdziła, że choroba 
mimo zatrzymanego rozwoju dalej utrzymuje się w moim 
ciele. Markery nowotworowe spadły do wymaganej 
normy, wypisano mnie ze szpitala, ale pozostały zakrzep-
nięta krew w żyle udowej, zmiany ogniskowe w wątrobie, 
częściowe powiększenie węzłów chłonnych w  miednicy 
oraz powiększone lewe nadnercze.

Kiedy tylko dowiedziałem się o  terapii Zenni, natych-
miast zarejestrowałem się w  gabinecie w  Sopocie. Elek-
trody do tego nieinwazyjnego i  bezbolesnego zabiegu 
zostały mi przyłożone do chorej nogi, ale stymula-
cji poddano również nerki, wątrobę, kręgosłup i  głowę. 
Po 2 zabiegach badanie USG wątroby wykazało, że utrzy-
muje się już tylko jedno ognisko zmianowe, a powiększone 
węzły chłonne „przekształciły się w  struktury płynowe 
bez cech progresji”. Po 6 zabiegach USG wykazało już 
rzecz niebywałą, że „zmian ogniskowych w  wątrobie nie 
stwierdza się, a w zakresie żyły udowej objawów zakrze-
powego zapalenia również nie ma”.

Iwona (lat 47) z Warszawy
Stwierdzono u mnie głęboką zakrzepicę w nodze (od kolana 
do pachwiny). Miałam bóle biodra i nogi, która była bardzo 
czerwona i spuchnięta. Po 5 elektrostymulacjach ból i obrzęk 
ustąpiły, a  badanie Dopplera wykazało brak skrzepu pod 
kolanem i znacznie zmniejszony skrzep w żyle udowej.

Waldemar (lat 60) z Bydgoszczy
Przez 2 lata bardzo bolał mnie kręgosłup lędźwiowy. Po 
3 elektrostymulacjach metodą Zenni ból zupełnie ustąpił 
i od 5 lat nie pojawił się ponownie.

Lucyna (lat 62) z Poznania
Czekając na operację stawów biodrowych, skorzysta-
łam z metody Zenni. Po 3 elektrostymulacjach odczułam 
wyraźną poprawę w ruchomości stawów, a ból ustąpił już 
po 2. Wcześniej nie mogłam nawet siedzieć, ciężko mi było 
też wstawać.

Olga (lat 58) z Wrocławia
Stwierdzono u  mnie hashimoto, bolał mnie kręgosłup. 
Po jednej elektrostymulacji ustąpiły wszystkie bóle, a  po 
następnych poprawił mi się wzrok i  mogę czytać bez 
okularów.

Elżbieta (lat 64) z Ciechocinka
Bolały mnie biodra, barki, ramiona i kolano. Po 1 elektro-
stymulacji ból kolana zupełnie ustąpił i  odrzuciłam kije, 
bez których wcześniej nie mogłam się poruszać. Ustąpił 
też ból lewego barku. Zaczęłam lepiej oddychać, nie mam 
duszności i świstów. Teraz jestem po 4 elektrostymulacjach 
i chodzę bez problemu. 

Ewa (lat 43) z Katowic
Nogi bardzo mnie bolały, puchły, a żylaki ze zgrubieniami 
były coraz bardziej wyraźne i  widoczne. Po 1 elektrosty-
mulacji była już poprawa. Po 4 żylaki nie wystają, nie ma 
zgrubień, nie widać ich. Nogi nie bolą i nie puchną.

Anna (lat 48) z Katowic
Przez 30 lat miałam niedoczynność tarczycy i  bardzo źle 
się czułam. Po 7 elektrostymulacjach Metodą Zenni lekarz 
stwierdził, że tarczyca funkcjonuje prawidłowo i jest zdrowa. 
Po każdej z  nich czułam się coraz lepiej. Ustąpiły palpita-
cje serca, a jego rytm, ciśnienie krwi i krążenie unormowały 
się. Poprawiły się wydolność płuc, praca trzustki i wątroby. 
Schudłam, uspokoiłam się, mam dużo więcej energii i wresz-
cie normalnie mogę spać. Po wielu latach zaczęłam znów 
cieszyć się życiem, czuję się zdrowa i szczęśliwa.

Marta (lat 30) z Warszawy
7 lat temu zdiagnozowano u mnie niedoczynność i Hashi-
moto. Po 2 elektrostymulacjach poziom anty-TPO zmniej-
szył się aż 4 razy. Czuję się zdecydowanie lepiej, ustąpiły 
bóle głowy, włosy mi już nie wypadają i mam więcej siły.

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
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