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 !!!הקוליטס נעלם

 

אני רוצה שתספר לי לפרטי פרטים . אין לה אפילו סימן, הדלקת נעלמה! הרופא אמר לי אין לך כלום

 .מה שעשית כדי שאני אוכל לשתף פציינטים נוספים

 

ללא , ללא דימומים, אני שמח לשתף אתכם שאתמול עשיתי בדיקה אחרי שנה וחצי של רמסיה

 !בלי שילשולים ובלי תרופות, כאבים

 

התחילו לי דימומים ומייד רצנו לאבחון שתוצאותיו הראו שיש לי דלקת חמורה עם  0.0.5105ב

 .משקעים דלקתיים ואוהל נתי רשמית כחולה קוליטיס

 

. כדורים וחוקנים המצב רק הלך והחמיר ועברנו לשלב הסטרואידים, ל רפאסלשנה שלמה הייתי ע

 .בשלב זה הבנתי שהרפואה הקונבנציונלית לא באמת עוזרת לי ולהיפך

פניתי לרב יובל אשרוב לקבלת ייעוץ והתחלתי בתהליך ריפוי טבעי הכולל צומות מיצים וצומות 

לאחר מכן , שיים לאחר מכן צום מלא שלושה ימיםעשיתי צום מיצים חוד... לקצר את הסיפור. מלאים

 .צום יומיים ולקינוח צום חמישה ימים

 

. אחרי שמונה חודשים שהצומות לא עזרו המליצו לפנות לטיפול ריגשי אצל אמנון בצלאל בנס ציונה

 .כשפגשתי את אמנון הוא אמר לי בבטחון שנצטרך שישה מפגשים ואני אהיה בסדר

אחרי המפגש השלישי הדימום נחלש ועד . תי בסדר אחרי שישה מפגשיםאני לא היי, אמנון טעה

את המפגש השישי עשינו בשביל הכיף כי הוא פשוט , המפגש החמישי כל הסימפטומים נעלמו כליל

 .אדם מדהים והכי כיף בעולם לדבר איתו

 

, ו שיחותעשינ, תוספי תזונה, במסגרת הטיפול שלו קיבלתי תפריט שאני יכולתי בקלות לעמוד בה

 .EFTדימיון מודרך וטפיחות בשיטת 

 

יש לי אישה מדהימה שתמכה בי לאורך כל התהליך ושישה ילדים מקסימים , אני איש משפחה

עוסק בנדל״ן והחיים שלי תובעניים ומלאי לחצים ומאבק , אני איש עסקים. שצרכים את אבא שלהם

כל , אין לי פה אינטרס נסתר, או לא כך שבאמת לא משנה לי אם אנשים ילכו במסלול שאני בחרתי

 .אחד עושה את הבחירות שלו בחיים

 

אבל אני כותב את הפוסט הזה כי אני קורא הרבה ממה שאנשים כותבים פה ועצוב לי לקרוא מה 

, גראס ועוד כימיקלים הורסי חיים לעומת התהליך שאני עברתי, התלות בתרופות... אנשים עוברים

שאני יודע טוב )תלות שהיא בחיי והחזיר אותי למסלול חיים נורמטיבי תהליך ששיחרר אותי מכל 

 (.קוליטיס/מאוד מניסיון אישי שזה בסופו של יום חלומו של כל חולה קרוהן

 

 .בירה, אני אוכל מה שבא לי ושותה להנעתי את המשקה האהוב עלי, היום

 .מה שלא יכולתי לעשות במשך שנתיים תמימים

 

ותרגישו חופשי להתכתב איתי בפרטי אם תרצו  120-081-0251מנון בצלאל אני ממליץ בחום על א

 .לדבר

 

 .אני מאחל מכל הלב לכל חברי הקבוצה ולכל חולי ישראל רפואה שלמה

 .מ, בברכה


