Varumin Romania

C. Mihnet din Oradea, tratata pentru ASC-US, ASC-H, infecție cu Trichomonas și HPV33,
vindecata in 2 luni si jumatate
VARUMIN ROMANIA
Am ajuns la medicul ginecolog în luna ianuarie a anului acesta, 2018, pentru un simplu
control de rutină. Nu îmi făcusem testul Papanicolau de ceva vreme (aproximativ 2 ani și
jumătate). Doamna doctor mi-a făcut o ecografie, am discutat puțin și m-a liniștit, spunândumi că totul pare să fie în regulă, iar peste o săptămână vom avea și rezultatul testului. Când au
ajuns rezultatele testului Papanicolau, am început să tremur. Erau bifate o grămadă de căsuțe,
iar eu eram obișnuită cu foaia curată, așa cum fusese la analiza precedentă. Eram în mașină și
am tras imediat pe dreapta, începând să caut pe Internet tot soiul de păreri. Bineînțeles, cu
fiecare pagină deschisă, frica se accentua și mai mult. Am sunat la cabinet și m-au programat
la o nouă consultație. Doctorița s-a arătat îngrijorată și mi-a spus foarte ferm că nu e bine
deloc și că trebuie intervenit chirurgical urgent. „Cam jumătate din colul uterin va trebui tăiat.
Există modificări ale celulelor, iar ele în timp pot duce la apariția cancerului”, mi-a spus ea,
iar eu am izbucnit imediat în lacrimi. Și așa se lăsa așteptat bebelușul și nici nu voiam să mă
gândesc ce ar însemna această operație. Modificările păreau destul de severe, astfel că nu se
putea exclude nicio variantă. În plus, erau prezente și alte două infecții. Nu puteam înțelege
de unde apăruse așa ceva în organismul meu. Ceva în mine îmi spunea să refuz operația
deocamdată și să caut alternative. În gândul meu ziceam încontinuu: „Doamne, luminează-mă
să găsesc cea mai bună soluție” În 2 zile am reușit să mă programez în Ungaria, unde ne-a
fost ușor să ajungem, noi locuind în Oradea. El mi-a spus să stau liniștită, pentru că în niciun
caz nu recurgem la operație așa ușor. A făcut o colposcopie, examinând cu microscopul colul
uterin. Mi-a spus că infecția este vizibilă cu ochiul liber, însă lucrurile nu arată atât de rău.
Am primit antibiotice și niște ovule naturiste, iar medicul a spus să revin în 3 luni și vedem
atunci ce să facem. Rezultatul concret era: ASC-US, ASC-H, infecție cu Trichomonas și
HPV33 pozitiv (adică o tulpină periculoasă) Am plecat cu inima îndoită. O parte din mine era
liniștită, dar în același timp mă gândeam că poate ar trebui să cer și o a treia părere. Dacă e
prea mult să aștept 3 luni? Am încercat să mă rog mai mult. În plus, alimentația mea avusese
de suferit în perioada respectivă - beam foarte multă cafea pentru a putea rezista la serviciu,
mâncam dulciuri și, deși țineam posturile, nu prea consumam crudități și hrană vie. Am decis
să schimb câte ceva prin pași mici. Am renunțat la zahărul de care ajunsesem dependentă.
Am început să iau Varumin în ziua de 13 aprilie, la recomandarea unei prietene dragi, care
este medic. Citise studiile conform cărora Varumin acționează foarte eficient pe dezactivarea
virusului HPV, care cauzase modificările celulelor din colul uterin. Am luat timp de 2 luni și
jumătate, de 4 ori pe zi, din 6 în 6 ore, exact cum scria în prospect. În tot acest timp am ținut
legătura cu echipa care distribuie produsul și le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul
și răbdarea cu care m-au ascultat. Se apropia clipa în care trebuia să revin în Ungaria la o
nouă consultație. Îmi era încă teamă, dar simțeam că s-a schimbat ceva în bine. Felul meu de
a privi lucrurile era mult mai senin. Mă gândeam că indiferent ce va fi, Dumnezeu mă va
ajuta și mă va sprijini cu bunătatea Lui nemărginită. M-am văzut în cabinetul de ginecologie.
Medicul a repetat testul Papanicolau și a spus că rezultatele vor veni probabil în aproximativ
3 săptămâni. Mi se părea atât de mult timp. Inima îmi stătea de multe ori în gât, iar alteori îmi
revenea liniștea aceea și încrederea că totul va fi bine. În seara de 25 iunie mi-a intrat un e-
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mail de la cabinetul din Ungaria, care mă informa că rezultatul testului Papanicolau este
negativ. Aceasta înseamnă că nu au fost identificate celule precanceroase sau canceroase.” De
la gradul 3 am revenit la normal. Cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a întâmplat o minune. Sunt
convisă că Varumin a funcționat, împreună cu rugăciunile către Sfântul Nectarie, despre care
se știe că ajută enorm în astfel de situații. Le doresc tuturor multă sănătate și întotdeauna să ia
în considerare alternativele non-invazive! Se întâmplă minuni cu produse naturiste, prin
schimbarea alimentației și cu multă încredere și rugăciune! Concluzie: Varumin regenerează
întreg organismul, intrând în profunzimea celulelor. Dacă ajuți corpul cu alimentația potrivită
și o stare psihică liniștită, încrezătoare, el are o capacitate extraodinară de a reveni la normal!

