
Mijn verhaal 

Dit is mijn verhaal, vertaald vanuit het Spaans door een vertaler, omdat ik het zo belangrijk vind dit 

aan de iedereen te vertellen. 

Ik ben een vrouw, de moeder van Hector waarover ik eerder schreef. 

Ik ben 43 jaar en werk in het ziekenhuis in Spanje, mijn man en ik zijn arts en waren sceptisch over 

alles wat niet regulier is.  Maar dat zien we nu wel anders, lees maar. 

Ik heb sinds mijn jeugd Trigemius Neuralgie, dat is aangezichtspijn en vaak ook heftige migraine 

aanvallen en was dan dagen lang geveld op bed in een donkere kamer en moest het muisstil zijn in 

huis. Ik at dan niets dronk alleen water en alle soorten medicatie geprobeerd maar die hielpen niet.  

Via mijn broer hoorde ik van de Medisynx Methode, dat het hem zo goed had gedaan want hij was 

volledig hersteld van psoriasis, zijn huid was helemaal schoon en gaaf, met alleen een individueel 

dieet en twee acupunctuur behandelingen. Daarover was ik zeer  verbaasd maar mijn broer is 

ingenieur dus geen domme man en altijd eerlijk. Heb dan ook snel contact gezocht voor een afspraak 

in Madrid. Eerst werd eer bloed afgenomen voor de BASIS Plus Test, daarvoor was geen lange 

wachttijd. Maar er was wel een wachttijd voor de 1e acupunctuur behandeling. 

Met het ingestelde dieet ging het me al iets beter, maar voelde nog wel de plek waar de pijn zat. Bij 

de acupunctuur werden zo een ruime 40 naalden geplaatst, en al snel voelde ik die vervelden druk op 

de plek op mijn wang wegtrekken, als of de plek groter maar minder pijnlijk werd, als of die plek 

´verdund´ werd zou ik willen omschrijven, hoe vreemd dit ok klinkt. Dokter Vink gaf me continu uitleg 

van wat er gaat gebeuren en noteerde alles precies. Dat vond ik zo prettig, zo begreep ik waar mijn 

klachten vandaan komen – voeding – en dat had ik zelf ook maar nooit bedacht.  De incompatibele 

voedingsstoffen hebben zich gedurende jaren opgehoopt in mijn lichaam en daardoor zijn mijn 

lymfebanen gezwollen (als bij oedeem) waardoor een er een beknelling ontstaat van de zenuwbaan 

bij doorgangen en holtes in het lichaam en dat geeft pijn. Zo simpel en zo logisch. En zij voert deze 

afvalstoffen af door het gebruik van de naalden, die op de juiste locaties te plaatsen en zo een 

potentiaal verschil van plus naar min stroompje te creëren zodat het lymfe wordt bevorderd te 

circuleren, zo druk het lymfe zich door de vernauwing heen, als het ware.  Ja prachtig natuurlijk dat 

zij dit ontdekt heeft. 

Sinds deze behandeling heb ik geen Trigemius Neuralgie en Migraine aanval meer gehad, dan alleen 

wanneer ik een fout in de voeding maak en dat kan ik daarna ook vaststellen.  Thuis gaat alles perfect 

maar buitenshuis dat is een risico, want niet iedereen neemt je dieet serieus en denkt dat kan toch 

gewoon dat is gezond. Glutenvrij en pindavrij moeten zijn dat kent wel iedereen, maar dat je geen 

tomaat, worteltjes, zwarte peper, peterselie en geen knoflook mag hebben dat is zo onspaans, dat 

kan niet waar zijn.  Dan ga ik later terug naar het restaurant en vertel hun mijn ervaring en dat ik daar 

heel verdrietig om ben, en dan beloven ze dat ze mijn dieet voortaan echt serieus zullen nemen en 

dat gebeurt dan ook, Zo wordt de wereld wijzer. 

In ons ziekenhuis vertel ik het rond, en vaak gaan ook zij de methode volgen, en zijn dan ook volledig 

overtuigd. Toch ook is er vaak hoon, en wordt er aangegeven dat je soms ook spontaan kunt 

herstellen.  Ik blijf me inzetten de behandeling eens wordt geïmplementeerd in de reguliere 

behandelingen want wie zo ziek is als ik was wil natuurlijk beter worden. Wij zijn erg dankbaar dat de 

methode er is, ze doet fantastisch werk. 

Lucy  


