
Barbari Žagar iz Kočevja so na ultrazvočnem pregledu odkrili polip na 
žolčniku. Čeprav zdravstvenih težav še ni imela, jo je zdravnik zaradi 
nevarnosti, da se ta razvije v rakasto tvorbo, takoj napotil na operacijo – na 
odstranitev žolčnika. Sama se poklicno ukvarja z ajurvedsko in refleksno 
masažo, zato ni bila pripravljena kar tako pod nož. Odločila se je za 
zdravljenje z bioresonanco in s homeopatskimi pripravki, po pol leta pa so na 
pregledu odkrili, da je polip izginil. 
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Z aradi težav z alergijami, ki 
so trajale kar 17 let, se je 
Barbara Žagar iz Kočev-

ja pred tremi leti prvič odločila 
za zdravljenje z bioresonanco. V 
enem letu ji je terapevtka uspešno 
pozdravila alergije na cvetni prah 
trav, zeli in vrbe, pa tudi na mačjo 
dlako. Pravi, da odločitev za bio-
resonanco ni bila težka. 

Redni pregledi. Ker je imela 
že kot sedemletna deklica ledvič-

je izginil
Barbara Žagar se je 
z bioresonančnimi 
terapijami in 
homeopatskimi 
pripravki znebila 
polipa na žolčniku. 

Polip na žolčniku

Namesto 
operacije – 

bioresonanca 

ne kamne, je od takrat redno ho-
dila tudi na preventivne preglede 
trebušne votline z ultrazvokom. 
»Lani avgusta so odkrili, da imam 
na žolčniku polip v velikosti enega 
centimetra in pol. Tega nisem niti 
najmanj pričakovala, saj nisem 
imela nikakršnih zdravstvenih te-
žav niti bolečin, le pod desnim re-
brnim lokom sem čutila nekakšno 
napetost. Zdravnica mi je sveto-
vala, naj se odpravim k abdomi-
nalnemu kirurgu. Ta mi je po pre-
gledu ultrazvočnih posnetkov tre-
bušne votline oziroma žolčnika 
predlagal operacijo, odstranitev 
žolčnika v celoti. Pojasnil mi je, 
da je operacija nujna, ker se polipi 
nad velikostjo enega centimetra 
radi spremenijo v rakasto tvorbo. 
Prosila sem ga za odlog operacije, 
da sem lahko v miru premislila o 
nadaljnjemu zdravljenju,« pripo-
veduje Barbara Žagar. 

Zaradi že uspešno pozdravlje-
nih alergij se je nato odločila za 
zdravljenje z bioresonanco. »Po 
pomoč sem lani oktobra odšla v 
bioresonančno ambulanto Meri 
Munih, ki je hkrati homeopatinja 
in višja medicinska sestra. Takoj 
je ugotovila, da v meridianu žolč-
nika nimam energije. To je bil po 
njenem mnenju eden od bistve-
nih vzrokov za nastanek polipa na 
žolčniku. Začela me je zdraviti na 
štiri načine. Najprej mi je uravna-
la energijo na meridianu žolčnika. 
Nato je zdravila žolčnik. Zdravi-
la me je pravzaprav tako, kot da 
se je polip že razvil v rakavo tvor-
bo. Bioresonančne terapije je pri 
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je izginil
Polip na žolčniku

meni kombinirala s homeopatski-
mi pripravki, zaradi česar je bilo 
zdravljenje učinkovitejše in na-
sploh uspešnejše.« 

Zdravljenje je pri njej potekalo 
pol leta, z rednimi bioresonanč-
nimi terapijami na vsakih štiri-
najst dni. Vse terapije je dobro 
prenašala in se vseskozi dobro 
počutila. 

Med zdravljenjem z bioresonan-
co se je držala posebnih terapevt-
kinih navodil. V tem času ni po-

odpovedati vsem dišavam, parfu-
mom in eteričnim oljem. Seveda 
se je tega strogo držala, brez pre-
krškov.

Polip je izginil. Letos aprila je 
po končanih bioresonančnih te-
rapijah še enkrat preverila svoje 
zdravstveno stanje. Ponovno se je 
odpravila na preiskavo trebušne 
votline z ultrazvokom. 

»Ta je pokazala, da v mojem 
žolčniku ni niti sledu več o poli-

odstranili povsem 
zdrav žolčnik! To 
me je zelo pre-
treslo in pri-
zadelo. Nihče 
namreč ne bi 
do operacije še 
enkrat preve-
ril, ali je z mojim 
žolčnikom vse v 
redu. Vendar še zdaj 
skrbno hranim posne-
tek z ultrazvoka, ki povsem 

mogoče. Zavedam 
se, da že poopera-
tivne brazgotine v 
telesu niso dobre 
za nas, ker motijo 
energijski pretok 
v njem.« 

Po z a n i m a j t e 
se! Do ozdravitve, 

je prepričana, ji je po-
magala odločitev, da je 

želela preveriti vse poti in mož-
nosti zdravljenja ter čim več izve-
deti o svoji bolezni. 

»Izkazalo se je, da je bilo pre-
ventivno pregledovanje trebušne 
votline z ultrazvokom zame ko-
ristno, za kar sem uradni medici-
ni zelo hvaležna. Če bi mi odkrili 
polip šele tedaj, ko bi bil velik že 
več kot štiri centimetre, bi zaradi 
prevelike nevarnosti, da se razvi-
je v rakasto tvorbo, najbrž kar ta-
koj odšla na operativno odstrani-
tev žolčnika. A na srečo so mi ga 
zaradi preventivnih pregledov od-
krili dovolj zgodaj, ko je bil še do-
volj majhen. Zato sem imela tudi 
še dovolj časa za premislek, kako 
se želim zdraviti. Prepričana sem, 
da moramo o svoji bolezni posku-
šati izvedeti čim več, da se laže 
pravilno odločimo, kako naprej. 
Presrečna sem, da sem se zaradi 
vsega tega izognila operaciji,« je 
sklenila Barbara Žagar. 

pila niti ene kave, ker ta s svojo 
frekvenco izniči frekvenco bio-
resonančnega zdravljenja. Zato 
je pila le brezkofeinsko kavo in 
zeleni čaj. Prav tako se je morala 

pu! Tega sem bila izredno vesela. 
Zdravnico sem povprašala, kako 
je to mogoče. Dejala mi je, da so 
se prejšnjič zmotili. Če bi bilo to 
res, bi mi potemtakem z operacijo 

jasno kaže, da sem imela na žolč-
niku polip.«

Zdaj je presrečna, da je bilo bio-
resonančno zdravljenje uspešno, 
njena odločitev pa prava. »Kot 
poklicna maserka se še toliko bolj 
zavedam, da karkoli človeku v 
telesu manjka, to vsekakor vpli-
va nanj. Čeprav žolčnik naj ne bi 
bil nujno potreben in ljudje kako-
vostno živijo tudi brez njega, sem 
vesela, da sem ga obdržala. Go-
tovo ima v našem telesu svoj po-
men. Telesu prehitro lahko nekaj 
odvzamemo, vrniti pa tega ni več 

»Telesu prehitro 
lahko nekaj 

odvzamemo, 
vrniti pa tega ni 
več mogoče. «
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