Jag har nu med häpnadsväckande resultat använt Monicor i flera månader och jag kan bara säga:
TACK Boris! Wow!!! Vilket fantastiskt hjälpmedel!
Jag har haft problem med min hälsa i 28 år efter en hästolycka.
Symptomen har under årens lopp varit många och allvarliga, och efterhand kom också alla sekundära
symptom och obehagligheter orsakade av "problemen" och medicinerna. Ju mera hjälp jag fick på
sjukhusen - ju sjukare blev jag! Jag blev bara sämre och sämre och jag fick till slut en svår
utmattningsdepression och blev helt apatisk. Jag orkade inte längre med all smärta och det, som det
kändes, meningslösa liv utan minsta hopp om bättring.
Då ska tilläggas att jag innan jag kollapsade verkligen hade jobbat aktivt i åratal för att förbättra min
hälsa och försökt söka lösningar och lindring. Letat alternativ som skulle kunna hjälpa mig. Jag
hittade bra hjälp, men då var behandlingen kopplad till en terapeupt som bodde väldigt långt ifrån
mig, med mycket begränsad tid och möjlighet att hjälpa mig.
När jag äntligen kom i kontakt med Boris och hans behandlingsmetoder var jag ett vrak! En spillra av
mitt forna jag, men han tog sig tid att visa mig och förklara, han guidade mig tålmodigt genom
tillfrisknandet - steg för steg. Hade verktyg som gjorde skillnad direkt. Han hjälpte mig att förstå hur
jag oavsett problem skulle kunna hjälpa mig själv, utan att vara beroende av andra.
Visst fick jag några bakslag, men då fanns Boris där och lyfte lugnt upp mig igen. Nu skräms jag inte
längre av bakslagen. Jag har kunskapen och mina fina hjälpmedel nu, tar kommandot över min
situation och känner mig helt trygg i att jag klarar det!
Med Boris sätt att arbeta kan jag behandla mig själv när det passar mig och så mycket jag behöver.
Det har varit helt ovärderligt för mig att kunna jobba så långsiktigt med min hälsa - och väldigt
intensivt under de perioder då det behövts.
Jag har fått väldigt positiva resultat av Boris behandlingsmetoder även tidigare, men sedan jag köpte
Monicor har allt accelererat! Jag kan så lätt behandla mig på ett mycket djupare plan, för problem
eller obalanser jag inte visste att jag hade, virus är borta i ett nafs ( där skolmedicinen för det mesta
står helt rådlös) och jag har kunnat rensa min kropp från så många onödiga belastningar som den
inte längre behöver lägga energi på.
Mina sömnsvårigheter försvinner mer och mer, min IBS blir bättre för varje dag, betydligt mindre
smärta, mår bra psykiskt och jag har inte varit sjuk eller ens lite snuvig en enda dag sedan Monicor
kom in i mitt liv! Fantastiskt!
Jag har helt klivit av all medicinering!
Jag känner mig starkare än på mycket mycket länge, och känner mig så trygg i vetskapen att jag nu
kan ligga steget före och stärka upp mig och mitt immunförsvar INNAN jag får problem i
fortsättningen, istället för att bara famla runt i blindo och försöka "släcka eldar" som tar så mycket på
krafterna.
Jag har de senaste 30 åren varit nyfiken på att lära mig mer om akupunktur, men det har känns
övermäktigt och jag bor på en så liten ort att jag varit tveksam till att kunna försörja mig på det. Nu
behöver jag ju inte plugga i åratal - Monicor kan redan allt! Ingen risk för feldiagnos eller varierande
resultat på grund av den mänskliga faktorn! Några enkla knapptryckningar och jag får förstklassig
behandling närhelst jag behöver!
Jag jobbar fortfarande med Smart Breathe, Triomed, kosttillskott och Aquatone parallellt med
Monicor och det är tveklöst det bästa sättet att bibehålla en äkta långvarig hälsa!
TACK Boris för att du har visat mig vägen till ett långt och friskt liv!! Jag hade aldrig orkat utan dig!
Helena Tibblin

