Spojenie poznatkov modernej a tradičnej
orientálnej medicíny, pohľad lekára na niektoré
choroby cez prizmu orientálnej medicíny prináša
veľmi zaujímavé výsledky. V máji toho roku bolo
otvorené Centrum alternatívnej medicíny v Prešove,
kde vyškolený tím poskytuje služby pod odborným
vedením MUDr. Petra Banduru, lekára s tridsaťročnou ročnou praxou v oblasti klasickej medicíny.
„Diagnostika a terapia centra je postavená na
využívaní poznatkov modernej západnej medicíny a tradičnej orientálnej medicíny. Takáto kombinácia ponúka šancu hľadať a liečiť aj skryté
a doteraz neobjavené pôvodné príčiny zdravotných problémov. Na človeka sa pozerá ako na
celok a zdravotný problém nelieči jednotlivo, ale
v súvislosti s celým organizmom,“ hovorí MUDr.
Peter Bandura.

o zdraví. Vykoná sa analýza orgánov, zistia sa
existujúce ochorenia a ich pôvod, odhalia sa
ochorenia ešte v štádiu ich vývoja. Okrem toho
sa zistí prítomnosť baktérií, vírusov, plesní a parazitov v organizme. Taktiež sa zistia potravinové
intolerancie a odporučia sa vhodné a nevhodné
potraviny. Vytestujú sa alergény, toxíny a záťaže organizmu ťažkými kovmi, chemickými látkami, elektrosmogom a geopatogénnou zónou,“
dodáva MUDr. Peter Bandura. K jeho slovám stačí
len dodať, že čím sa skôr diagnostikuje ochorenie,
respektíve zistí sa jeho pôvodca či príčina, tým skôr
sa dostávajú výsledky. Navyše šetrí to nielen peniaze
na zložitú liečbu, ale predíde sa možným komplikáciám či dokonca smrti.
„Na základe výsledkov diagnostiky klientovi
v centre navrhneme liečebný postup, aby sa
odstránili zistené príčiny nerovnováhy organizmu a nielen prejavy choroby. Odporučíme
vhodnú diétu a klienta upozorníme na nevhodné
potraviny a alergén,“ predstavuje ďalší krok MUDr.
Peter Bandura. Na otázku, pre koho je toto biorezonančné vyšetrenie vhodné, povedal:
„Takmer pre každého. Vedľajšie účinky
nie sú známe. Vyšetrenie sa neodporúča
pre ľudí s kardiostimulátorom, s epilepsiou a pre tehotné ženy, najmä v prvom
trimestri tehotenstva. Pri akútnej vírusovej infekcii nie je vhodné vykonávať
diagnostiku, pretože výsledky vyšetrenia môžu byť značne skreslené.“

Na alergie
biorezonancia

Centrum je vybavené najmodernejšími biorezonančnými a elektroakupunktúrnymi diagnostickými
a liečebnými prístrojmi, ktoré patria medzi efektívne
a uznávané metódy diagnostiky a liečby v rámci
alternatívnej medicíny. Aký je rozdiel v návšteve klasickej ambulancie a Centra alternatívnej medicíny?
„Pri celkovej diagnostike, ktorá trvá okolo dvoch
hodín, sa získajú najpodrobnejšie informácie

Hlavnými oblasťami, ktorými sa
centrum Altemeda zaoberá sú:
odvykanie od fajčenia,
komplexná diagnostika organizmu,
liečba ochorení zistených pri komplexnej diagnostike ,
zisťovanie a liečba alergií a potravinových intolerancií,
detoxikácia organizmu,
biorezonančná lymfodrenáž,
chudnutie pomocou špeciálnej metódy
Medidiet.

Alergiou trpí v súčasnosti asi štyridsať
percent
Slovákov,
pričom
stále
pribúdajú
nové
prípady.
Podľa štúdii ministerstva zdravotníctva pre
alergiológiu a klinickú imunológiu sa za
posledných sto rokov počet alergikov zvýšil
z pol percenta populácie na viac ako 40 percent.
Predpoklad tvrdí, že v roku 2020 bude alergická
väčšina populácie. Pri liečbe alergií máme dve možnosti, vybrať si tú klasickú, brať rôzne antihistaminiká
či kortikoidy alebo využiť alternatívnu liečbu. V Centre alternatívnej medicíny majú vynikajúce výsledky.
„Úspešnosť individualizovanej liečby alergií
pomocou biorezonancie je vyše deväťdesiat percentná. Pri liečbe alergie, alergických ochorení
a alergických prejavov dochádza takmer u všetkých pacientov v priebehu dvoch - troch sedení
k ústupu alergických symptómov a podstatnému
zníženiu alebo úplnému vymiznutiu nevyhnutnosti medikamentóznej liečby, či už ide o alergie
na pele, domáci prach, astmatické prejavy alebo
potravinové intolerancie. Klientom sa súčasne
navrhne aj vhodná diéta a režim. Pri liečbe alergického ochorenia sa pracuje jednak na desenzibilizácii voči kľúčovým alergénom, ale zároveň
sa terapeuticky pôsobí na celý organizmus, predovšetkým na zistené patogény, oslabené orgány
a orgánové systémy, teda spúšťače prehnanej
alergickej reakcie, aby sa do budúcna zamedzilo
možnému návratu alergických reakcií, alebo
vzniku nových. Najmä pri kožných alergických
problémoch je nevyhnutné pôsobiť na prvotný

problém - spúšťač. Podľa skúseností odborníkov
v oblasti biorezonancie a odborníkov celostnej
medicíny je kožný problém prejavom vnútorného
problému ako sú parazity, oslabené orgány, zaťaženie organizmu chemickými látkami, ťažkými
kovmi a podobne,“ predstavuje úspešnú liečbu
alergií MUDr. Peter Bandura

Antinikotínová terapia
Cigarety. Nielenže nám ničia zdravie, ale siahajú
aj poriadne hlboko do peňaženky. Výpočty, koľko
by som ušetril, keby... poznajú mnohí. No na druhej
strane odvyknúť si od fajčenia vyžaduje pevnú vôľu.
Čo robiť, keď každý pokus zlyhal? „Odvykanie od
fajčenia pomocou biorezonancie má vyše osemdesiat percentnú úspešnosť. V každom prípade
je potrebné si uvedomiť, že terapia pomáha
zbaviť sa fyzickej závislosti a čiastočne aj psychickej závislosti. Žiadneho fajčiara však neprinúti byť nefajčiarom bez toho, aby chcel prestať
fajčiť on sám.“ Na mieste je praktická otázka: Ako
to funguje? „Pomocou biorezonančného prístroja je vysielaný do tela zrkadlovo obrátený
elektromagnetický frekvenčný vzorec nikotínu,
dechtu a ďalších látok. V dôsledku tohto procesu
sa urýchli detoxikácia organizmu od nikotínu
a ďalších záťažových látok. Dochádza k uvoľneniu nikotínu z receptorov chuti a eliminuje sa
tzv. nikotínový hlad, potláča sa fyzická závislosť a abstinenčné príznaky.
Zároveň dochádza k eliminácii vplyvu pasívneho fajčenia,
takzvaného vdychovanie cigaretového dymu a potláča sa
chuť na cigaretu,“ vysvetľuje
MUDr. Peter Bandura.
Do Centra alternatívnej medicíny Altemeda prichádzajú klienti
s rôznymi problémami. „Nevedela
som si už rady. Asi desať rokov
mám bolesti a problémy so žalúdkom. Bola som viackrát v gastroenterologickej ambulancii, kde mi
opakovane robili endoskopické
vyšetrenie. Zistili, že mám zápal
na žalúdku a infekciu spôsobenú
infekciou Helicobacter pylori.
Nasadili mi aj liečbu, ale nemohla

som ju dobrať, lebo mám alergiu na
antibiotiká a vždy som sa obsypala.
Dozvedela som sa o alternatívnej
liečbe a novom centre. Ďakujem
priateľke, ktorá mi poradila, aby som
tu zašla. Po komplexnom vyšetrení
mi dali biorezonančnú liečbu a bolesti ustúpili. Prestala som užívať
silné lieky. Dokonca som bola aj na
kontrolu u gastroenterológa, kde
ani on už nič nezistil,“ opisuje nám
s úsmevom na tvári svoje dnes už
„bývalé“ problémy Mária S.
V centre Altemeda sme stretli
aj päťdesiatnika Antona C. „Fajčil
som asi tridsať rokov. Nemal som
zdravotné ťažkosti, no skoncovať
s fajčením som sa rozhodol kvôli
dcéram a manželke, ktorým to
vadilo. Za posledných päť rokov som sa asi šesťkrát pokúšal prestať s týmto zlozvykom, ale vždy
neúspešne. Väčšinou skúšate
to, čo už odobrili iní. Kamarát
už bol v centre, tak som sa rozhodol aj ja. Po jednom sedení
v centre, kde som si vyfajčil
poslednú cigaretu, ktorá mi
zostala, som s fajčením úplne
prestal.“ Možno aj vás v ten
chvíli napadá jediná otázka, či
chuť znovu si zapáliť neláka?
„Možno prvý deň, ale keď som
to prekonal, už som to vydržal. Dokonca nemám chuť na
cigaretu ani keď idem s kamarátmi na pivo. Odporučil som
to aj ja svojim známym, už aj
ďalší dvaja absolvovali antinikotínovú terapiu, po ktorej
tiež prestali fajčiť.“
Že biorezonancia má široký
záber liečby, hovorí aj skúsenosť ďalšej klientky Eva
L.: „Som po vážnej operácii, po ktorej mi opuchla
pravá ruka a vytvoril sa mi lymfedém. Cítila som
v ruke tlak a bolesť. V priebehu štyroch rokov som
navštívila viacero lekárov, už som si pripadala
ako hypochonder. Chodila som opakovane aj na
rehabilitáciu, kde mi robili lymfodrenáž, ale mala
len veľmi slabý účinok a opuch sa vždy onedlho
vrátil. V štádiu, v akom som sa ocitla, som už pre-

stala veriť na klasickú medicínu a rozhodla som
sa pre alternatívny spôsob. Dozvedela som sa, že
v Prešove má centrum odborník, lekár, ktorý má
vynikajúce výsledky. Nič som nemohla stratiť,
len mi mohlo byť lepšie. Po dvoch sedeniach, kde
mi robili biorezonančnú aktiváciu lymfy, opuch
ustúpil. Pred začatím liečby mi odmerali obvod
ramena. Pravé bolo o štyri centimetra širšie
ako ľavé. Po liečbe je už obvod oboch ramien
rovnaký. Okrem toho som im spomenula, že pri
chôdzi mám bolesti ľavej nohy, kde mám zistenú
ostrohu pätovej kosti. Bola som s tým predtým
na rádioterapii a asi desaťkrát na ultrazvuku. Ale
nič nepomohlo. V centre mi bolesti ustúpili už po
prvej terapii.“ Niekto tomu možno hovorí zázrak, no
v tomto prípade sú to už overené liečebné metódy.
Bolesť chrbtice je veľmi nepríjemná, trpí ňou väčšina. Od nej sa však bolesť šíri aj na iné miesta. V centre Altemeda majú vynikajúce výsledky. Svoje patálie
vyrozprával ďalší spokojný klient Ondrej L.: „Už niekoľko rokov ma trápia bolesti kĺbov a bolesti

chrbtice. Chodil som po rôznych vyšetreniach.
Všade mi predpísali nejaké lieky. Keď som ich
užíval, na chvíľu bolesť prestala, ale v poslednej
dobe mi už nezaberali ani tabletky. Myslel som si,
že bolesť už patrí k môjmu veku. Bol som už skôr
pesimista, neveril som, že mi niekde pomôžu.
Aj keď som už nechcel, nakoniec som súhlasil,
že navštíviť toto centrum. Na moje prekvapenie bolesti v pravom ramene mi úplne ustúpili
a bolesti v chrbtici sa zmiernili, tak, že už vôbec
nemusím užívať lieky. Bol som tu štyrikrát. Ale
okrem toho mi predtým opúchali aj nohy, lebo
som po operácii srdca a z oboch nôh mi brali žily.
Keď mi pomohli s bolesťami, spýtal som sa, či by
sa nedalo niečo urobiť aj s opuchmi nôh. Odporučili mi aktiváciu lymfy a už počas sedenia som
cítil ako opuch ustupuje. Teraz si môžem obuť aj
topánky, ktoré som už chcel vyhodiť, lebo mi boli
tesné.“
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