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A reményvesztettek ujból járnak

Dr. Jovan Tasić, természetgyógyász:

A reményvesztettek ujból járnak

– Az újvidéki dr. Tasić centrumban hagyományos gyógymódot 
alkalmazunk. Ilyen a shiatsu, az akupunktúra, akupresszúra, kiropraktika, 
bioenergia, pszicho-energo terápia. Ezek a gyógymódok a hivatalosan 
elismer gyógymóddal kiegészítve egy teljesen sikeres gyógykezelést 
nyújthatnak még az olykor gyógyíthatatlannak vélt betegnél is. Ilyen a 
daganatos betegség, az epilepszia, a paralízis, a diabétesz, a mióma, ciszta, 
és a pszichoszomatikus elváltozások.  Mit teszünk tulajdonképpen?
Egy természetgyógyász nem nyújt sajátosságot, ő csak a klasszikus isteni 
erőt továbbítja a betegre, és azzal az emberi szervezetben aktivizálja az 
univerzális orvost az öngyógyításra. A szervezetben egyensúly felborulása 
miatt alakul ki betegség. Ennek oka az egészségtelen táplálkozás, a 
stresszhelyzetek, egyszóval, az élethez való helytelen hozzáállás. A 
gyógyszeres, műtétes gyógykezelés csak másodlagos megoldás, miután 
állandóan a visszaesés fenyegethet. A természetgyógyósz módszereivel 
elért egyensúly és az ebből eredő előfeltételek a gyógyulásra, tartós 
eredményeket szavatol, és ami a legfontosabb, senkinek sem árt.
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– Vannak beteg gyerekek, akiknél már a terhesség folyamán vagy 
a szülés folyamatában történt rendellenesség, de vannak karmikus 
megbetegedések, ún. sorscsapások. Ezeknél az eseteknél nincs sok 
remény, de én nem ítélkezhetem mások felett, a dolgom, hogy a beteg 
testére tegyem a kezem és segíteni próbáljak.
Tény, hogy sajnos, a páciensek között legtöbb a gyermek. A paralízisben 
szenvedő, pszichikai fejlődésben visszamaradt, az epilepsziás, cukorbeteg 
vagy az inkubátor okozta vakságban szenvedő.
Már a terápia kezdetén hangúlyozom, hogy a gyógykezelés hosszantartó, 
szisztemtikus. Máról holnapra aligha várható eredmény. Viszont előfordult, 
hogy a 12 éven át tartó paralízis után a gyermek felállt a tolókocsiból és 
néhány lépést tett. A „csoda” a terápia 5. napján történt.
Ez ritkaság, és azt bizonyítja, mennyire előreláthatatlan az eredmény.
– Orvosi leletek nélkül nem fogadok beteget. Miért? Egyszerű oknál 
fogva. A páciensek évek során küszködnek a különféle krónikus 
betegségekkel. Hozzám pl. tíz évig tartó epilepsziával érkeznek. Tudjuk, 
hogy az epilepszia a hagyományos egészségvágy szerint gyógyíthatatlan 
betegség. Egyébként is, ami az agyat illeti, a világtudomány is tehetetlen, 
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kevés ismeretséggel rendelkezik. Az agynak mindössze 7–14 százalékát 
ismerjük, ekkora területét használjuk, ekkorát tudunk gyógykezelni. Én 
sem ismerem jobban az agyat a neuropszichiáternél. Ezért szükséges az 
EEG vagy CT felvétel, hogy pontosan tudjam hol az elváltozás. Feladatom, 
hogy a beteg területre tegyem a kezem, hogy visszaállítsam a szervezetben 
kialakult egyensúlyzavart. Cél az, hogy az agyból az információ lejusson 
a periferikus központokba és onnan vissza. Gutaütésnél vagy az ún. 
elephant-szindrómánál az információk a végtagokból nem jeleznek 
vissza, ezért mozdíthatatlan a kar, a láb… A terápiával ezt is ki lehet 
küszöbölni.
– Röntgenkezeim vannak, mondják sokan. Mozdulataimmal 
diagnosztizálom a betegséget. Egyes helyeken energiahiányt, másutt a 
felesleget érzem. Ezt igyekszem egyensúlyba hozni. Nehéz definiálni, 
hogyan. Nemcsak a kezeimben van az erő. Nem hipnózisról, delíriumról 
van szó, ez egy állapot, amelybe természetes úton jutok. Nem folyamodok 

semmi máshoz, csak a kozmikus energiát juttatom a betegre. Tudatában 
vagyok mindennek, de előtérben az emberi szervezet áll, a hat energetikus 
központjával. Lassan járom át őket, és összpontosítok. Vizuálisan a testen 
kívül is dolgozok rajta, provokálom, hogy egy szerv, amely lelassult, 
újra aktivizálódjon. Amikor a beteg hajlongani kezd, megszűnik a fizika 
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törvénye. 
Dr. Borislava Kovačević, üzemi szakorvos:

– Nem ismerjük eléggé a keleti gyógymódot, illetve ennek értelmében, 
a bioenergiát, akupunktúrát, akupresszúrát és a többi alternatív ágazatot 
sem. Nem is olyan régen az akupunktúra teljesen ismeretlen fogalom volt 
számunkra. Amikor egy kicsit belemélyedtünk a témába, rájöttünk, hogy 
nem szentírás, hanem számunkra is elfogadható, alkalmazható gyógymód. 
Ez történik a bioenergián alapuló gyógymóddal is. Az emberek hitetlenek, 
a többség csak abban hisz, amit lát, amit kézzel megtappinthat.
Dr. Tasić módszerét a következőképpen magyaráznám: Immár 12 éve 
együttműködünk. A bioenergia útja láthatatlan. A hivatalos gyógymód 
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a látható rendelleneségekkel foglalkozik, azokat gyógyítja, például, 
látható a vér útja, az idegszálakat, a nyirokmirigyeket is tudjuk kísérni. 
Az ortodox kezelés ezen alapul. A bioenergiát azonban nem látják, ezért 
nem fogadják el.
Többéves tapasztalat során rájöttem, hogy a bioenergiának is van bizonyos 
útja, amelyen át hozzájárul a betegség kialakulásához. Mint ahogy a 
véredényben létrejöhet egy rög, ugyanúgy a bioenergia is akadályba 
ütközhet. Az akadály megszüntetésével, elhárításával rendeződik a beteg 
állapota is.
A hivatalos gyógymód a menthetetlen esetekre pontot tesz. Nincs 
tovább… Dr. Tasićnál nincs pont, mindig fennáll a továbblépés lehetősége. 
A bonyolult diagnózisokat elemezve, néha úgy hittem, gyógyíthatatlan 
eset áll előttem, legalábbis ami a gyógyszeres kezelést illeti.
Dr. Tasić pácienseinél nem így történik. Sohasem felejtem el a gajdobrai 
paralízisben szenvedő kis Rašo esetét, aki a szemem láttára állt fel a 
tolókocsiból és elindult. Másoknak dr. Tasić visszaadta látását, hallását…

– A jövőben nem kellene elkülöníteni az alternatív gyógymódot a klasszikus 
gyógymódtól. Folyton az együttműködésen, az egymást kiegészítésén és 
továbbképzésen kell igyekezni. Olvasni, tanulni, kérdezni kell a témával 
kapcsolatban. Az orvosi szakma olyan, hogy eleve állandó továbbképzést 
igényel. Új ismereket kell szerezni a bioenergia, az akupunktúra, az 
akupresszúra, homeoterápia terén. Csak ily módon teremthetünk 
kapcsolatot a hagyományos és alternatív gyógymód között. Erre azonban 
nem mindenki hajlandó. Egyesek úgy tartják, hogy kuruzslók, varázslók 
azok, akik mások baján gazdagodnak.
Nem érthetek egyet az ilyen gondolkodással. Jóllehet, vannak akik 
visszaélnek a lehetőséggel, de dr. Tasićra ilyesmi nem jellemző. 12 éve 
kísérem munkáját, szerintem, ő valóban a bioenergia nagy ismerője.
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Andreja Čiliknen 6 éves. Egy éve jár kezelésre. Naponta 20 epirohama volt, 
pszichikailag enyhén visszamaradt. A kezelés után csökkentek a rohamok, 
mondatokat fogalmaz, jobban figyel. A doktorról újságból értesültünk, 
és nagyon boldogok vagyunk, hogy kapcsolatot teremthettünk vele. 
Javasolom más, hasonló helyzetben levő szülőknek, forduljanak hozzá. 
Az epirohamokat biztosra vehetően csökkenti, olykor meg is szünteti. A 
fiam négy és fél évesen 11 gyógyszert szedett, minden idegesítette. Ma 
lényegesen javult az állapota.
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Balša Stepović anyja vagyok. A fiam születése óta nem látott a jobb 
szemére. Két hónapos korától hordtuk orvostól orvosig, Belgrádba, 
Kalugába, mindenhova. Azt mondták, műteni nem lehet.
Fél évvel ezelőtt hallottunk dr. Tasicról. Az első terápia-sorozat 3. napján 
Balsa szeme reagált az öngyújtó lángjára. Ma látja a TV fényét, sőt, a 
minap meg tudta számlálni az orvos felmutatott ujjait.
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Dr. Gordana Bojić, szívgyógyász és homeoterápia szakorvos:

– A kíváncsiság hozott dr. Tasić rendelőjébe. Úgy tartom, hogy az 
ismeretlen, nem mindennapi fogalmak három fázison keresztül válnak 
ismertté, elfogadhatóvá: az első fázisban minden úgy tűnik, ez lehetetlen, 
a másodikban kételkedünk, lehet, hogy van benne igazság, a harmadikban 
elfogadjuk, sőt, úgy reagálunk, ezt már régóta tudjuk.
A klasszikus gyógymód hívei az első két fázisnál tartanak. A betegeink 
azonban már a harmadikat is ismerik, hiszen belekóstoltak, saját bőrükön 
érzik a változást.
A klasszikus egészségügy még mindig nem hajlandó együttműködni 
az alternatív gyógymóddal, hogy „kézenfogva” egymást kiegész ítve 
segítsenek a betegeken.
A klasszikus orvosok keveset tudnak a természetgyógyászatról, elsősorban 
a beteg fizikumával foglalkozik. Erről dr. Tasić sokat beszélt már, nem 
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ismételném szavait.
A hagyományos gyógymód képviselőjeként, tanúként kapcsolódtam be 
dr. Tasić munkájába. Tíz év alatt 10.000 beteg látogatott rendelőjébe, 
valamennyien nálamnál sokkal többet tudnának mondani az elért 
eredményekről.

– Az utóbbi 4–5 évben vagyok jelen állandó jelleggel a rendelőjében. Más 
kollégák is be vannak vonva a munkába, főleg az adatbázis elemzésébe, 
rendezésébe. A páciensek kórképe be van jegyezve a terápiás kezelések 
kezdetén és a végén is. Így van ez a klasszikus gyógykezelésnél is. Végső 
ideje, hogy a két gyógymód végre „kezet fogjon” egymással. Meg kell 
érteni, hogy végül is, minden ami a betegen segít, számításba jöhet, s a 
betegnek joga van választani, elvégre demokratikus környezetben élünk. 
Egyetlen feltétel, hogy ártani nem szabad!
Dr. Tasić senkinek semmit nem ígér. Mindig azt hangsúlyozza, próbáljuk 
meg. Ajtaján olyan esetek kopogtatnak be, akikről a klasszikus egészségügy 
lemondott. Reményt vesztve jöttek, és maradtak hónapokig, évekig, a 
jobbulásig. A neurológiai betegeknél például, jó diagnózist ad a klasszikus 
orvostudomány, de a gyarkolatban kevés sikert szavatol. Dr. Tasić arany 
kezei viszont jobbuláshoz vezetnek.
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Ősidők óta tudnak „olyan különös adottságokkal rendelkező egyénekről, 
akik különleges módon lépnek kapcsolatba környezetükkel, sőt képesek 
hatni rá gondolataik közvetlen erejével“. E jelenségek előidézője csakis 
egy eddig ismeretlen energia lehet.
Az évszázadok során a legkülönbözőbb civilizációkban és kultúrákban 
élő egyének, sőt közösségek kutattak a gyógyászati módok után, és 
adták tovább tapasztalataikat az újabb nemzedékeknek, bővítve ezáltal 
az emberi tudat felismerőképességének távlatait. Kutatták az emberi 
szervezet titokzatos működését a boldogság, az egészség érdekében.
Számtalan elmélet létezik az életenergiának az emberi szervezetben való 
keringéséről. Tény, hogy az energia a testben szüntelenül transzformálódik, 
de téves lenne az életenergiát légzésként, vérkeringésként értelmezni, 
egyenlővé tenni az idegrendszer működésével.
Az életenergia a kozmikus energia változata, amely a szervezet életfunkciói 
felett áll, hisz nélküle a szervezet nem is működhetne. Számunkra ugyan 
szokatlan, hogy az embert, annak személyiségét az energia szemszögéből 
szemléljük, de tudnunk kell, hogy mindaddig, míg az a szervezetben 
szabadon áramlik, biztosítja a test egészségét. Tehát az életenergia szabad 
áramlása a szervezetben, döntő hatással van az ember egészségére.
Köztudott, hogy az emberi szervezet a legnagyobb gyógyszerészeti 
laboratórium. A kozmikus energia működésbe hozza a védekező 
mechanizmust (az emberi szervezet univerzális orvosát) s az gyógyírt 
teremt a beteg test számára.
Amennyiben kizárjuk mindazoknak, a számunkra ismert energiáknak a 
lehetőségét, amelyet öt, klasszikus értelemben vett érzékünkkel tartunk 
számon, akkor lényegében egy olyan jelenségről beszélhetünk, amelyet 
az eddig ismert fizikai törvényszerűségekkel egyetlen tudományág sem 
képes megmagyarázni.
Ez a jelenség létezik!!!
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A tudomány azonban egyelőre képtelen megmagyarázni e jelenség 
természetét, képtelen a hatalmába keríteni, és alkalmazni azt.
A különféle gyógyászati technikákban megnyilvánuló hagyományos 
gyógymódok (bioenergia, siazzu, akupresszúra, kiropraktika, 
fitoterápia, akupunktúra...) igazolták létjogosultságukat, és ezt 1976-
ban az Egészségügyi Világszervezet is elismerte (WHO). Ilymódon 
hivatalosan is megerősítést nyert a tény, hogy növekvőben van a hatása 
és a tekintélye annak az újfajta megközelítésmódnak, amely szerint 
az ember egészségének kiindulópontja az orvostudomány energetikai 
koncepciójában rejlik. E módszer széleskörűen alkalmazható, mind a 
megelőzés, mind a gyógyítás terén. Ennek keretében jelentős szerepet tölt 
be, és igen nagy elismerésnek örvend a bioterápia.
A bioterápia - a pszichoenergoterápia - a rehabilitáció hagyományos 
eljárásaival ötvözve egész sor megbetegedés, panasz megszüntetésére 
alkalmas. 
Az az ember, aki egészséges akar lenni, gondot kíván viselni az 
egészségéről - ezt csakis olymódon teheti meg, hogy az ember a 
természet felé fordul, megnyitja a szívét az életnek és a szeretetnek. Az 
ilyen pozitív hozzáállás elengedhetetlen a beteg, azaz az energetikai 
egyensúlyát vesztett szervezetnek való segítségnyújtáshoz.
A bioenergiával történő kezelés helyreállítja az emberi szervezet 
energetikai egyensúlyát. Megállapítást nyert a tény, hogy az irányított 
bioenergia kifejezetten gyógyhatású.
A gyógyítás folyamatában keletkezett energia, fizikális szinten hat 
valamennyi energetikai központra. A bioterápiás kezelés folyamán 
ezeknek a központoknak elsődleges szerep jut.
E központok a gerincoszlop mellett helyezkednek el, s aktiválásuk révén 
hatással lehetünk az energetikai testre.
A lelki és élettani funkciók egybefonódása biztosítja a bioenergia hatását, 
s mindez szoros kapcsolatban van a gyógyász gondolatmenetével.
A gyógyász vagy a bioterapeuta gondolataikra aktivitásának határtalan 
lehetőségeivel élve rendkívül magas szinten transzformálja az energiát 
gyógyerővé.
Ez egyben az élet alapfeltétele nélkül nincs emberi lét és cselekvés. Amikor 
az emberi szervezet energetikai összetételéről beszélünk, akkor elsősorban 
az ember lelkivilágára, az őt meghatározó tudatára gondolunk.
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A bioenergia hiánya vagy túltengése teremti meg a betegség 
megjelenésének előfeltételeit.
Azok a mesék, amelyek a bioenergia túltengéséről, a kéz forróságáról, 
arról a legyőzhetetlen kényszerről szólnak, amely a gyógyászt túláradó 
energiájának átadására készteti - számos téveszméhez vezettek, s 
egyben monopolizáltak egyet, az egyébként értékes kézrátételes 
gyógymódok közül.
Tudni kell ugyanis, hogy az egészséges, kiegyensúlyozott szervezetben 
nincs sem túl sok, sem túl kevés energia, hanem éppen annyi, mint 
amennyire szükség van.
így a gyógyász sem a saját energiáját adja át a kezelés folyamán, hanem 
csupán átviszi a kozmikus, azaz az isteni energiát a beteg szervezetre.
A test energetikai összetevőként állandó energetikai kölcsönhatásban 
áll a környezetével. Valamennyien érzékenyek, fogékonyak vagyunk a 
bennünket körülvevő erőkre, energiákra.
Fizikai, szellemi és érzelmi testünket állandóan táplálja az életenergia, 
amely nélkül lehetetlen a fennmaradás. Ez az energetikai töltés a Földből 
és a világmindenségből származik, s e (láthatatlan) energia keringése 
teszi lehetővé az élet létezését a bolygónkon. Amikor állunk, függőleges 
helyzetünk biztosítja a földi és a kozmikus energia dinamikus áramlását. 
Az univerzum minden ereje, beleértve az emberi tudat erejét is, a kozmikus 
energia valamely módozatát képezi.
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Dr. Tasié neve immár országunk határain túl is ismert. Humanista, békés, 
nyugodt ember, érzelmileg erős, jószándékú, emberséges, s emellett 
hatalmas.
Hogy milyen erővel rendelkezik, ezt senki sem képes egyértelműen 
megmagyarázni, hiszen erről semmit sem tudni. Erejéről csak azok 
tudnak beszélni, akiken segített, s bizony sokakon segített.
A mi korszerű tudományunk nemigen ismeri, s bizonyára sohasem fogja 
megismerni azt a tudományt, amellyel ő foglalkozik.
A modern tudomány révén nekünk csakis arról van ismeretünk, 
amit érzékelni, bizonyítani, vagy kémiailag igazolni tudunk. Dr. Tasić 
tevékenységét nem könnyű regisztrálni, de az eredmények magukért 
beszélnek. A tudományt, amellyel ő foglalkozik, és amely sokakon segített, 
bioenergiának nevezzük.
Mindenesetre dr. Tasić gyógyító képességeit meg kell különböztetni 
azokétól, akik megkísérelték utánozni őt.
A bölcsesség, a jóság, az erő és a hatalom, valamint az eredmények 
utánozhatatlanok, az igazi eredmények nem mímelhetők. Senki sem 
utánozhatja Jézus Krisztust, hisz ő erős, hatalmas természetgyógyász 
volt.
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Isten ajándékának tekinthető, hogy manapság létezik egy Jovan Tasić, 
vagy más hozzá hasonló emberek, akik képesek segíteni másokon.
Hogy miért beszélek éppen én dr. Tasiéról, és miért írok méltatást e 
könyvről? Azért, mert a kamenicai Gyermekfaluban, amelyben hosszú 
éveken át dolgoztam, ismerik legjobban dr. Jovan Tasić humanitását, 
képességeit és tevékenységének eredményeit. Gyermekeinket főként 
az éjszakai ágybavizelés miatt kezelte. Intézményünk mintegy húsz 
kisgyermeke - neki köszönhetően - most már boldogan, száraz ágyban 
ébred.
Könyvei: „Kigyógyítottam azokat, akikről lemondtak” és az „Ismét járnak 
azok, akikről lemondtak” joggal viselik címüket, hisz dr. Jovan Tasić 
gyógyászati eredményei hitelesek, igazolják ezt az orvosi leletek is. Így e 
könyvek méltán tekinthetők dokumentum értékűeknek.

Prof. dr.  Tadija Eraković
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Reinkarnáció, vagy...

A tavasz illata lengte be a leszkováci völgykatlant és Turekovac falucska 
Szent apostolok templomának udvarát. 1994. március 12-e volt.
A tágas templomudvarban Jovan Tasić bioenergetikus sétálgatott. 
Többször megállt, hogy szemügyre vegye az ódon épületet, amelyet 
helyenként már kikezdett az enyészet.
- Itt kereszteltek meg. Később utaim százfelé vezettek, s nem tudtam időt 
szakítani arra, hogy felkeressem a turekováci templomot. Ma azonban 
úgy döntöttem, látnom kell — fordult Jovan Tasić házigazdájához, Zivojin 
Ivanović lelkészhez.
Sűrű fű borítja a turekováci templom udvarát, s e puha szőnyeg elnyeli a 
szülőföldre oly hosszú idő után visszatérő Jovan Tasić természetgyógyász 
lépteinek zaját. A lelkésztől affelől érdeklődik, hogyan lehetne segítségükre 
a templom felújításában?
- Természetesen segítek, de még mennyire. A templomot okvetlenül fel 
kell újítani — szögezi le végül Tasié.
Ivanović lelkészt megörvendeztetik Tasié szavai. Körülvezeti a 
templomban, majd később, a szerény berendezésű parókiai hivatalban 
átadja neki az okmányt, amely azt hivatott igazolni, hogy Tasićot épp 
ebben a szentélyben keresztelték meg.
Azután szomorú hír érkezik: épp azon a napon, amikor Tasié belépett 
a templomba, jobblétre szenderült a parókia házigazdája, Dimitrije 
esperes. Miért épp abban a pillanatban, amikor Jovan Tasić, keresztelése 
óta először lépett be a templomba? Létezik-e, hogy Dimitrije esperes 
épp a természetgyógyásznak ajándékozta lelkét sokezer beteg, rászoruló 
megsegítéséért? Reinkarnáció volt ez vagy?...
— Fiam, hát ő keresztelt meg téged! — jajdult fel Jovan édesanyja, 
Danica.
Az ismert természetgyógyász ismét a templomba indul, hogy gyertyát 
gyújtson Dimitrije atya és a néhai rokonok lelki üdvösségéért...
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Az élet sok meglepetést tartogat, amelyek egyik pillanatban 
megörvendeztetnek, a másikban elszomorítanak. Jovan Tasić még sokáig 
állt merengve a turekováci templom udvarán. Gyermekkorát idézte fel, 
azokat a napokat, amelyeket a közeli Vinarce és Podrimce falucskákban 
töltött.



21

A reményvesztettek ujból járnak

Podrimcéből a világba

Kacskaringós kövesút szeli át a tájat. A lankákon szőlőskertek, kicsit odébb 
erdők, zöldelő legelők, majd a távolabb fekvő dombtetőkön tisztások. A 
völgykatlanban pedig Podrimce falucska.
Ilyen a leszkováckörnyéki vidék amely mindig is ismert volt a szorgos 
zöldségtermesztőkről. A picinyke Podrimce faluban, a csobogó patak 
partján nevelkedett dr. Jovan Tasić.
Amikor már sokan letettek a gyógyulás reményéről, amikor azt hitték, 
hogy a kis Miloš sohasem fog látni, hogy Nenad sosem fog talpra állni, 
és hogy Daniela örökre a tolókocsi rabja marad, akárcsak a mesében: 
megjelent Jovan Tasić.
Sokakon segített.
Kigyógyította a reménytelen esetnek nyilvánított betegeket. A mezítlábas 
kisfiú, aki imádta az iskolát és a könyveket, de kivette részét otthon a mezei 
munkákból is, — emberek megmentője lett. Bioenergiája segítségéve] 
gyógyítani kezdte az embereket, életeket mentett, hoszszabbított meg.
Szülei óhaja az volt, hogy a szülőföldön keressen boldogulást. Tudásszomja 
azonban nem hagyta békén Titokban katonai középiskolába iratkozott.
Ki gondolta volna, hogy a tegnap még pelyhes állú legénykéből, a 
podrimcei kamaszgyerekből egyszer majd isteni energia sugárzik?
Amikor édesanyja megtiltotta, hogy hatévesen iskolába induljon, kezet 
emelt magára. Az utolsó pillanatban mentették meg...
Az általános iskola befejezése a közeli Vinarce faluig való napi 16 
kilométeres gyalogolást követelt a kis Jovantól. Sok társának nagyon 
fárasztó volt a mindennapos gyaloglás, de ő alig várta az új napot, az új 
ismereteket.
Sohasem volt beteg, s a falubeliek gyakran csodálkoztak ezen, hiszen az ő 
cipője is sokszor átázott, mégsem esett ágynak lázasan. Jómaga sem tudta 
ezt megmagyarázni.
Ez a könyv tehát egy olyan természetgyógyászról szól, aki eredményeket 
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tud felmutatni. Gyógyításának eredményeit pedig orvosi leletek támasztják 
alá. A könyvben megszólalnak a gyógyulok és kigyógyítottak. Rendkívül 
érdekes az a történet is, amelyet Jovan Tasić édesanyja mesélt el.
Danica Tasić egypetéjű ikreket hozott a világra. Az egyik azonnal 
meghalt...
Tasićéknál látszatra minden olyan volt, mint bármely más családnál, de 
csak látszatra.
A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az ikertestvérek között 
igen szoros az érzelmi kapcsolat, s ez az egypetéjű ikreknél még 
hatványozottabban jut kifejezésre.
Tasićéknál is várható volt a kettős tragédia, vagy az, hogy az életben 
maradt ikertestvér fogyatékos lesz. Vagy talán zseni?! Talán épp akkor 
dőlt el, hogy mi lesz dr. Tasié küldetése.
Újvidéken, igen kellemes környezetben, Kleidermann és Chopein 
zenéjének hangjai mellett tevékenykedik a már európaszerte is ismert 
természetgyógyász, dr. Jovan Tasić, a tradicionális medicina orvosa.
Gyógyító tevékenységét sokszor koronázta siker, gyakran ért el látványos 
javulást a gyógyíthatatlannak minősített betegeknél.
A gyógyulásra vágyók sokasága érkezik Tasiéhoz, olyan emberek, akik 
számtalan más terápián átestek — eredménytelenül. Bizalmukat rég 
elveszítették, s a végső segítséget a természetgyógyász bioterápiájától 
remélik.
„Én nem vagyok Isten, de az emberek bíznak bennem!
Én csupán átviszem az isteni energiát a beteg emberre.”
E szavakkal kezdhetnénk a történetet, dr. Tasiéról, aki Ki-terapeuta és 
a jelenkor egyik legelismertebb bioenergetikusa. Képességeit a Tibeti 
lámák fedezték fel, ők nyitották meg számára annak a világnak a kapuit, 
amelybe közülünk csak kevesen pillanthattak be. Képességeit Tasié doktor 
Londonban, a keleti gyógymódok Mu-gen-do nemzetközi iskolájában 
tökéletesítette. Azóta, fáradtságot nem ismerve tevékenykedik a Ki-terápia 
(pszicho-bioenergia), siazzu-akupresszúra, kiropraktika és akupunktúra 
területén.
Rendelőjében több ezer páciens fordult meg az egész világból. Megjelent 
Németországban, Svédországban, és mindenhol, ahol szükség mutatkozott 
a segítségére.
„Doktor úr, segítsen” — fordulnak hozzá a kisgyermekes anyák, az aggódó 
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és kétségbeesett gyógyulni vágyók, akik benne látják a megmentőt.
Megható látványt nyújt a könnyező anya, akinek gyermeke 13 év után 
járni kezdett, a vakságra ítélt kislány, aki Tasiénak köszönhetően 
visszanyerte látását, az az aszszony, aki 20 évi eredménytelen kezelés után 
végre gyermeket hozott a világra. Ezeknek az embereknek a boldogsága, 
hálája és öröme a jutalom dr. Tasićnak a munkájáért. Ez ösztönzi arra, 
hogy fáradtságot nem ismerve segítsen a rászorulókon.
Érthető az önök csodálkozása, hitetlenkedése és bizalmatlansága...

Miroslav Stefanović, újságíró
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A hét pszichikai központ

Mivel a Föld forog, a Világmindenségből és a Földből származó energia 
nem egyenes vonalban, hanem spirálisan hatol be az emberi testbe. 
Az emberi szervezeten belül e két energia a központi csatorna mentén 
halad, és bizonyos metszéspontokon találkozik. Ezen erők ütközése 
következtében minőségileg új energia keletkezik, amely a külvilág felé 
sugárzik. Gorinde Tibeti misztikumok című könyve ezt hét pszichikai 
központnak nevezi.
„E központok az elsődleges csatornával egybekötve képezik az univerzum 
strukturájának és arányainak alapját, mégpedig az anyagi jellegtől és 
a legnagyobb sűrűség állapotától a nemanyagi multidimenzionális 
kiterjedés állapotáig.”
A test hét lelki központja a világmindenség állandóan mozgó, fejlődő 
és változó ütemstruktúráját tükrözi. A két különböző természetű 
energia metszéspontja az emberi testben mértani jelképek segítségével 
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ábrázolható.
E központok jelzik az állandó mozgásban levő életenergia változási fokát is: 
a durva anyagi állapottól a szuptilis-nemanyagi-állapotig, a tudatalattitól 
a felvilágosult tudatig.
A Távol-Keletről eredő energetikai felfogásban gyakran említik a 
csakrákat.
A csakrákról számos ősi feljegyzés létezik, de nem mindegyik ad róluk 
azonos leírást. Jellemzésük ugyanis az egyes szerzők lelki tapasztalatától 
függ. A csakrát leginkább energetikai központnak tekintik, jóllehet 
eredetileg az emberi test lelki energiájának központjait értették a csakra 
kifejezés alatt. A csakráknak tulajdonított jelzőket nem mindig kell 
kizárólagosan és szószerint értelmezni.
Újabban egyre kifejezettebb az a lelki központok szervi hasonmásai után 
való kutatás, amely természetesen a szervezet fiziológiai működését veszi 
tekintetbe. A csakrá-kat azonban nem lenne szabad a belső kiválasztású 
mirigyekkel és az ideggócokkal azonosítani. Amennyiben a lelki központok 
fiziológiai hasonmásairól szeretnénk beszélni, el kellene fogadnunk azt, a 
számunkra idegen álláspontot, miszerint a tudat központja nem kizárólag 
az agyban van. A lelki központokról szóló elképzelés szerint az agyi 
tudat a tudatnak csupán egy megjelenzési formája a sok közül. A tudat 
további állomásai, alkalmazásuktól függően, a test különböző szerveiben 
helyezkednek el. Hasonló álláspontot képvisel a modern tudomány is, 
amely sejt-tudatról vagy atom-tudatról beszél.
A lelki központok az energia magasabb fokának továbbítójaként, és a Föld 
mágneses terének paramétereként a sejten belül aktívan részt vesznek az 
energetikai átalakulásban. Az életenergia átalakult kozmikus energiaként 
a szervezet életfunkciói (légzés, vérkeringés, idegrendszer) felett áll, hisz 
nélküle elképzelhetetlen e folyamatok lebonyolítása.
Számtalan elmélet foglalkozik az életerőnek a szervezetben történő 
áramlásával.
Ahogyan az elektromos energia áramlik a vezetékekben, úgy kering a 
lelki erő is, s átalakult energiaként a légutakat és idegpályákat, valamint 
az érrendszert használja vezetékként.
Keringhet azonban e médiumokon kívül is, a végtelen térben, amennyiben 
összpontosítják és irányítják.
A vérkeringés különösen érdekes a bioterápia szemszögéből, mert 



26

Jovan Tasić

lényeges tényezője a kozmikus és földi energia átalakításának.
Az Ószövetség tartalmazza a következő mondatot: „A vér életet jelent”, 
és nem is ok nélkül, hisz a vér, a szervezetben keringve tisztítja azt. A 
bioterápia szempontjából pedig a vér egy olyan különleges folyadék, 
amely energetikai töltettel rendelkezik.
A szervezet azon része, amelyben nincs vérkeringés; halott, tehát a vér 
eljutása a test bármely részébe: az életet jelent.
A vér a szervezetben a kozmikus és a földi energia transzformátoraként 
működik, hisz a vérben található oxigén paramágneses tulajdonságokkal 
rendelkezik, így erős mágneses térhatásban felveszi annak jellegét.
A lélektani központok igen lényegesek a bioenergiás kezelésben.

A mi elméletünk fiziológiai szótárával élve, azt mondhatjuk, hogy a 
pszichikai (energetikai) központok a bioterápiában a szerveket jelentik, 
amelyek egybegyűjtik, átalakítják, majd szétküldik a rajtuk keresztül 
áramló erőket. Ilyen helyeken olvadnak egybe és szövik át egymást a 
lelki erők és a test funkciói. A gyógykezelés által stimulált energia az 
említett energetikai központok révén fizikai megvalósulást nyer. Ezek a 
központok tehát a bioterápiás kezelés elsődleges helyei: a gerincoszlop 
mentén helyezkednek el, és tevékenységük felélesztésével, felélénkítésével, 
befolyást gyakorolhatunk az energetikai testre.
A szellemi és fiziológiai működés egybefonódása hozza létre a 
központokban a bioenergia hatóképességének feltételét, s ezt a gyógyász 
irányítja, gondolatai segítségével. A természetgyógyász, avagy a 
bioterapeuta gondolatai alkotókészségének korlátlan lehetőségeivel élve 
az energiát gyógyenergiává alakítja át.
A valóság dinamikája az állandó kozmikus változásokból ered. Az állandó 
mozgás ELVE tehát a kozmikus energia mindent átható ütemének 
következménye.
A különböző korok és civilizációk ezt az ELVET mindig újra felismerték, 
így megerősítést nyert a tény, hogy az ELV közös alapja a nagy szellemi, 
filozófiai és tudományos hagyományoknak.
A hinduknál ezt jelképesen Bráhma (az Abszolút) Sívára és Paravatti-ra 
való osztódása szimbolizálja. Kettőjük kozmikus játékának következménye 
valamennyi jelenség a világmindenségben.
Az Ószövetségben a komplementáris energiák ritmikus váltakozását 
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Világosság és Sötétségként jellemzik.
A hatágú Dávidcsillag az egyensúly jelképe. A csillagok, mint égi jelek, 
a szellemet szimbolizálják — vagyis a szellemi erők és a Világosság 
összetűzését az anyagi erőkkel, azaz a Sötétséggel. A hatszögű Dávidcsillag 
hangsúlyozza a világmindenség jelenségeinek kölcsönhatását. A 
felállított csúcsú háromszög a makrokozmoszt, a lefelé fordított pedig a 
mikrokozmoszt jelképezi.
A nagy nyugati filozófusoknál is fellelhető az állandó mozgás és egyesülés 
elve. Ilyen például Hegelnek a dialektikáról vallott elve.
A XX. században Albert Einstein a Relativitás elméletében rámutatott 
arra a komplementáris antagonizmusra, amely a látható anyagi világ és a 
vibrációk, energiák láthatatlan világa között létezik. Az energia ugyanis 
szüntelenül anyaggá alakul, míg az anyag állandóan energiává változik.
Kínában az univerzális változás e folyamatát már sok ezer évvel ezelőtt a 
Jin és Jang diagramjával jelképezték.

Minden természeti jelenség lényege ezeknek az ellentétes pólusoknak az 
összefonódásában rejlik.
Niels Bohrt, a nagy nyugati tudóst, a quantum-elmélet megalkotóját 1947-
ben NÓbel-díjjal tüntették ki. Amikor a Dán Tudományos Akadémián 
tiszteletbeli vitézzé ütötték, címere szimbólumává a kínai Tai-chi jelképet 
választotta. A két örökös ellentét harmóniája a Tai-chi, amely minden 
jelenség dinamikus egyensúlyát jelenti. A Jin Jang mögötti egységet 
Taoként tolmácsolják.
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Niels Bohr címere (a Niels Bohr emlékkönyvből, szerkesztő: S. Rosentahl, 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1967).
Mivel minden ellentét kölcsönösen függ egymástól,. az összetűzésből 
egyik fél sem kerülhet ki domináns győztesként (a szerző magyarázata). 
Ilymódon Niels Bohr is tudtára hozta a világnak, hogy a Kelet 
szellemi értékeinek és a Nyugat modern tudományának egyesülése 
az az elválaszthatatlan egység, amely nélkülözhetetlen az emberiség 
fejlődésében.

Soha senki nem lehet az élet és halál ura! Ez 
sohasem lesz az emberi természet része!

Ostobaságként hangzik az a kijelentés, hogy „én gyógyítom a rákot”! Nem 
gyógyítja azt senki, még a parapszichológia sem. Az orvostudomány a 
maga módján, én pedig a magam módján kísérelem meg működésbe 
hozni a szervezet univerzális orvosát, az ellenállóképességet, hogy 
gyógyírt termeljen saját maga számára. A védőoltás is az immun-
rendszer provokálásaként értelmezhető, amelyre a test úgy reagál mint 
egy gyógyszergyár(tó). A szervezet antitesteket termel, és így megfékezi 
a fertőzés terjedését. Csakis az ellenállóképesség tudja gyógyítani a testet. 
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Ezt nem teheti meg sem az orvostudomány, sem a parapszichológia. 
Ilyen értelemben, jómagamat is csupán az immunrendszer mozgatójának 
tartom. Később már a szervezet önmagát gyógyítja.
Volt példa olyan betegségek gyógyítására is, amelyek a hivatalos 
orvostudomány számára talányt jelentettek. Ilyen például a rák, a 
leukémia, az üszkösödés, az izomsorvadás, és más súlyos betegségek. 
Nem állíthatom teljes bizonyossággal azt, hogy gyógyítom a rákot, hisz 
nem létezik két egyforma ember, két azonos állapot, mint ahogy nincs két 
egyforma újjlenyomat sem. Amennyiben a szervezetet már szétroncsolta a 
carcinoma, nehezen képzelhető el a gyógyítás. A kezelés eredményessége 
attól függ, milyen szakaszában van a betegség a bioterápia beiktatásának 
pillanatában.
Nagy szükség van arra, hogy az emberek bízzanak az orvostudományban, 
hisz ez a tudományág a nép egészségével foglalkozik. Felrovom azonban 
a hivatalos orvostudománynak, hogy nem hajlandó gazdagítani 
gyógykezelési eljárásainak tárházát a parapszichológia e módszerével, 
hisz általa hatékonyabbá válhatna.
Óhajom, hogy együttműködjek az egészségügyi intézményekkel, mert 
nem becsülöm le, nem tagadom meg legrangosabb orvosainkat, de 
ahogyan én becsülöm a munkájukat, úgy kellene hogy méltányolják ők is 
a sok ezrek gyógyításában kifejtett tevékenységemet.
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Mentáihigiénia

Szemtanúi vagyunk az emberiség biológiai és pszichológiai minősége 
romlásának. Szembetűnő a degeneratív- és lelki betegségek számának 
növekedése, valamint a társadalmi rendellenességek megnyilvánulása az 
egész világban.
A fejlődő civilizációra jellemző biológiai leépülés szinte minden egyénnél 
fellelhető, jóllehet egyáltalán nem szükségszerű. E folyamat, minden 
bizonnyal, igen nagy méreteket is ölthet, mégsem feltétlenül szükséges 
új orvostudományi módszerek, gyógyszerek vagy tökéletes berendezések 
létrehozásán fáradozni, pedig az orvostudományban ez a gyakorlat.
A modern ember, aki sok vonatkozásban kizökkent ugyan a természetes 
kerékvágásból, mégis meg tudja találni a megoldást a saját lényében. 
Az emberi betegségek zöme ugyanis a mindennapi egészségtelen 
gondolkodásmódból, a konfliktusokból fakad. Elfogadjuk, például, hogy 
a betegség természetes folyamat.
Felfogjuk, hogy a tünetek megsemmisítésére irányuló agresszív gyógymód 
nem mindig jelenti a legkorszerűbb megoldást. Tulajdonképpen a betegség 
természetéből adódik a megoldás a szervezet újbóli egyensúlyának a 
visszaállítására.

Nem változtathatod meg a világot,
de mindenképpen megváltoztathatod önmagadat.

A szervezet lelki egyensúlya összhangban kell, hogy legyen az egyén 
életkörnyezetével, és az csakis a bennünket körülvevő dolgokhoz, a 
természethez való helyes viszonyulással érhető el. Külön gondot kell 
fordítani az élelem, a megfelelő lakáskörülmények megválasztására, de 
azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mennyire átgondolt és hasznos 
a közösségi tevékenységünk. Ez az egészségügyi problémák elhárítása 
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végett beiktatandó változtatások miatt is igen fontos.
Az univerzális elvvel való összhang többféle módon valósítható meg: 
helyes életfelfogással, megfelelő gondolkodásmóddal, valamint a 
hozzátartozóinkhoz, barátainkhoz, sőt ellenségeinkhez való helyes 
viszonyulással.
A mentáihigiénia ezen elvei nem egyszerűek és nem is valósíthatóak meg 
egykönnyen.
A modern embert mindebben gátolja az az életvitel, amely cseppet sem 
serkenti alkotótevékenységre és a belső elégedettség megvalósítására. Az 
iparosított társadalom által ránkkényszerített életmód nincs összhangban 
a természet értékeivel, sőt az élő test ritmusával sem. Az életvitelt a 
bonyolult gépek és az anyagi termelékenység határozzák meg. Így tehát 
a bioterápia által stimulált és megújult emberi szervezet ismételten 
elváltozások lehetőségének van kitéve, ha a beteg megtartja előzetes 
mentális hozzáállását, azaz visszatér a régi életmódhoz. Igaz, hogy a 
bioterápia a SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÜLÖNGES MÓDJA, de a betegnek 
is be kell kapcsolódnia a gyógyítás teljes folyamatába. Ide tartozik 
természetesen az életfelfogás megváltoztatása is, és az új álláspont mellett 
való kitartás, amennyiben azt betegségének a természete megköveteli, 
vagy amennyiben arra szükség mutatkozik a végső kigyógyulás (felépülés) 
érdekében.
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A rend univerzális elveivel való összhang

„Az, aki nem érdeklődik
 felebarátja iránt, a
 legsúlyosabb gondokkal küszködik, 
miközben másokat megbánt”

Az ember képes arra, hogy észrevegye, miképpen rombolja téves 
gondolkodása és cselekedetei által azt a rendet, amelytől a léte függ. Az 
ilyen tapasztalatokon alapuló megfigyeléseket erkölcsi kódex formájában 
jegyezték fel. Ezek egyértelműen a gondolatok, a szavak, és a tettek 
ellenőrzése mellett szólnak.
Az orvostudomány hagyományos formáiban az erkölcsi elvek mindig is 
lényeges szerepet töltöttek be az egészség megőrzésében. A gyógyítási 
folyamatot követő utasítás is ezt tükrözi: „Menj, és ne vétkezz többé!”.
A modern ember a műszaki fejlettségből eredő fölény megszállottja, s 
úgy véli, hogy az egészséget is meg tudja vásárolni. A betegséget saját 
magán kívüli jelenségként éli meg, s az előállt helyzetért a sorsot, az 
orvostudomány tehetetlenségét okolja. Számára elfogadhatatlan az az 
elképzelés, miszerint erkölcsi elvei és életfelfogása is hozzájárulhat a 
felépülés folyamatának eredményességéhez.
Téves lenne a fentebb említettekből arra következtetni, hogy a betegség 
vagy a felépülés folyamatára egy az egyben kihatással van a polgári 
erkölcsi normák elleni vétkezés, hisz a gyilkos és a tolvaj sem betegszik 
meg az elkövetett gaztettek következtében. Az embernek, mint a 
legszabadabb lénynek, pontosan kell tudnia, hogy milyen mederbe óhajtja 
terelni életét. Erich Fromm a humanisztikus lelkiismeretről beszél, míg 
Müller a küzdelmen alapuló lelkiismeretet említi, ami azt jelenti, hogy a 
lelkiismeretet a legmagasztosabb célnak, az önmegismerés legmagasabb 
fokának tartják.
Erich Fromm a következőket mondta: „A humanisztikus erkölcs 
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értelmében az életigenlést az emberi képességek fejlődését jelenti. Az 
erény a saját létezésünk iránti felelősségérzet. A rossz gyengíti az embert. 
A bűn az önmagunk iránti felelőtlenséget jelenti.”
Az iménti állítás helyes volta felől könnyen megbizonyosodhatunk, 
ha azokat az embereket szemléljük, akik úgy élik életüket, ahogy 
élik, miközben tudatában vannak annak, hogy életmódjuk rombolja 
egészségüket.
A gyógyítás nemcsak a fizikai fájdalom elhárítását foglalja magában. A 
félelem, a harag érzete, a rossz szokások, a kezdeményezőképesség vagy 
önbizalom hiánya is kóros állapot, amely ugyanolyan figyelmet érdemel, 
mint bármely heveny állapot vagy gyulladás a szervezetben. Amennyiben 
az egyén tudata különféle lelki sérülésekkel, dogmatikus hozzáállással, 
gyanakvással vagy arroganciával terhelt, tanácsos az életfelfogás 
megváltoztatása.
A magas életszínvonalnak és az egészségügyi felvilágosultságnak 
köszönhetően az ember fizikailag szinte tökéletesen tiszta. Ezzel szemben 
a gondolatok, a szavak és a cselekedetek tisztasága, a mentáihigiénia 
igen hátrányos helyzetbe került. Az óhajok és a lehetőségek közötti 
aránytalanság boldogtalanná, elégedetlenné teszi korunk emberét.
A siker, a társadalmi érvényesülés iránti vagy óhatatlanul is önközpontúvá, 
üressé teszi a jelen emberét, aki a hatalomvágytól űzve, nap mint nap az 
anyagi célok megvalósításáért küzd.
Napja emiatt tévedésekkel, csalódásokkal, sérelmekkel telített. Doktor R. 
Gringer az állítja, hogy „az életveszélyes szívrohamok éppen a depressziók, 
a súlyos gondok következtében lépnek fel”.
Az óhajok és lehetőségek közötti eltérés, valamint a stressz óriási hatással 
lehet a betegségek kialakítására. A betegség tünete csupán epifenomén, 
amely az illető páciens egyéniségétől és annak sorsától függ.

A felépülésbe és az 
élet értelmébe vetett hit
gyógyító hatású

Az ember, ha olyan helyzetbe hozta magát, hogy új döntéseket és 
elképzeléseket kell megvalósítania, azt legkönnyebben akkor viheti 
véghez, ha azok veszik körül, akik a legközelebb állnak hozzá (gyermekek, 
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szülők, barátok, rokonok, szűkebb közösségünk tagjai, munkatársak. 
Arra van szükség hogy gondviselésünkkel, érdeklődésünkkel szeretetet, 
együttérzést nyújtsunk azoknak is, akik valamiképpen megbántottak 
bennünket, vagy nem tudnak megértést tanúsítani irántunk. Ez jelenti 
a legnagyobb lépést tudatunk megváltoztatása folyamán, s ez a lépés, az 
illető életkörülményeire való tekintet nélkül, megvalósítható.
így gyorsan rájöhetünk arra, hogy a balsiker és a betegség ugyanolyan 
fontosak általános fejlődésünkben, mint a siker és az egészség.
A betegség mindenképpen komoly gondot, akadályt jelent, de a bölcs 
ember számára az intuíció, az együttérzés, a megértés és az önmagunkról 
való gondolkodás fejlesztését szolgálja...
Az élet alapelveiről és a másokkal szembeni viszonyulásról való 
gondolkodásra az egészséges embernek is minden nap időt kell szakítania. 
Ennek megvalósítása természetesen egyéni dolog, tehát minden embernél 
különbözik.
Lényegében valamennyiünk számára adott a lehetőség, hogy segítsünk 
embertársainkon, hogy biztosítsuk a jólétet és a boldogságot. Ez valóban 
nagy és nemes cél, és igenis elérhető!

A természetgyógyász keze Kirlian módszerével rögzítve
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Az életkörnyezettel való összhang
(a természet iránti viszonyulás)

Európában és Amerikában az utóbbi tíz évben egyre kifejezettebb az a 
törekvés, hogy minél nagyobb harmóniát valósítsanak meg a természettel, 
amelynek lényegében részét képezzük. Ökológiai mozgalmak létesülnek, 
azzal az eltökélt szándékkal, hogy a városi életmódtól eltekintve, kreatív 
részeseivé legyünk életkörnyezetünknek.
A természethez úgy kell viszonyulnunk mint az anyához, hisz hoz a 
világra és éltet bennünket, a természet pedig gyógyít és óv bennünket 
az egészségügyi problémáktól. Ehelyett sajnos mértéktelen talaj-, víz- és 
levegőszennyeződés tanúi vagyunk nap mint nap. A civilizációs fejlődés 
nevében az ember növényi- és állatfajok egész sorát irtja ki, holott az 
ökológia épp rajtuk alapul. Mi viszont csodálkozunk az allergiás és az 
ismeretlen eredetű megbetegedések számának növekedésén... Mindennapi 
életünk egyre természetellenesebb. Rossz minőségű szövetekbe öltözünk, 
a munkahelyen és otthon pedig szinte állandóan ki vagyunk téve a káros 
elektromágneses sugárzás hatásának.
E külső tényezők nagyon károsan hatnak egészségünkre. Az 
elektromágneses sugárzás gyengíti védekezőrendszerünket.
Világos, hogy a jelen embere nem valósíthatja meg a „vissza a természethez” 
utópisztikus elvet, de a józan ész azt diktálja, hogy meg kell őriznünk 
természetes környezetünk épségét, hisz fennmaradásunk függ tőle.
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A természetes úton történő gyógyítás

Ebben a könyvben meg szeretnénk magyarázni, hogy a modern ember 
számára hogyan járul hozzá az élet jobb megértéséhez a betegség 
okának feltárása, a megbetegedés fejlődési mechanizmusának, a tünetek 
enyhítésének a magyarázata. Előzőleg azonban tekintsük át az Amerikai 
Egyesült Államok lakosságának egészségi állapotát.
— A felmérések szerint Amerikában minden negyedik ember rákban 
szenved, s ez a szám állandó növekedést mutat. Az emberek zömének 
fogalma sincs arról, hogyan lehet megelőzni vagy gyógyítani. Az 
országban évente tíz millió szívbeteget jegyeznek, további tíz millióról 
pedig tudomást sem szereznek. A statisztikai adatok szerint Amerikában 
évente 250.000 autóbaleset történik, közülük 50.000 halálos kimenetelű. 
Mindez gyakran azért történik, mert az emberek elveszítik természetes 
koordináló-képességüket, intuíciójukat. A felnőtt amerikaiak mintegy 27 
százalékának ízületi panaszai vannak, vagy reumatikus eredetű fájdalmai, 
több millióan pedig allergiában, cukorbetegségben szenvednek, szexuális- 
vagy lelki, érzelmi rendellenességekkel küszködnek.
Az ottélők többsége évente legalább kétszer grippás, ami azt jelenti, hogy 
az USA-ban évente mintegy négyszáz millióan szenvednek náthalázban. 
Egyelőre nem értjük, hogy mi a grippa és hogyan gyógyítható.
A fejlettség jelenlegi fokán az orvostudomány az egyes tünetek elhárítására 
képes. A gyomorrák esetében, például, eltávolítják a gyomor egy részét, 
s ezzel az esetet kikezeltnek tekintik. Ugyanez vonatkozik a fertőző 
betegségekre is, amelyek esetében a védőoltást javasolják. A vakcina által 
elenyésző mennyiségü baktérium kerül a páciens szervezetébe, amely 
a megbetegedés enyhe tüneteit idézi elő. Mindez, viszont nem hárítja 
el a betegség okát. Meg kell értenünk, hogy mi, modern emberek, nem 
tudjuk, hogy lényegében mi az élet és az egészség. Az élet leglényegesebb 
kérdéseit illetően a tudatlanság korát éljük. A fejlődés négy évezrede 
közül három bebizonyította, hogy a jelenlegi irányvétel nem hordozza 
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magában kötelezően a megoldásokat. Újra kell értékelnünk jelenlegi 
beállítódásunkat és gondolkodásmódunkat, mégpedig az ember és az 
univerzum alaposabb megértése céljából.
Sokan a makrobiotikus medicina hívei, mert úgy tartják, hogy ez az 
univerzum orvostudománya. Az ilyenfajta orvostudománynak az a célja, 
hogy minden egyénnek segítségére legyen abban, hogy összhangba 
kerüljön a természettel. Ily módon mindenkit arra ösztönöz, hogy 
egészséges ember legyen. A makrobiotikus gyógyászat nemcsak a tünetek 
elhárítására irányul. Érdeklődést mutat az iránt is, hogy helyreálljon az 
egészség, a békesség és a szabadság minden családban, közösségben, a 
népek között, sőt az egész bolygón.
A makrobiotikus gyógykezelés elvét a következőképpen tömöríthetnénk:

1. A természetben uralkodó törvényszerűségek megértése.

Manapság fennforog a korszerű civilizáció eltűnésének veszélye a 
mély gyökeret vert, krónikus biológiai elváltozások miatt. Megeshet, 
hogy gyermekeink felnőttéválása idején ez a tragédia bekövetkezik. 
Ezt támasztja alá a rákos megbetegedések, a szívbetegségek, a sclerosis 
multiplex, a nagyothallás és süketség, valamint a különféle fizikai és 
lelki rendellensségek számának a növekedése is. A katasztrófa azonban 
elkerülhető. Amennyiben elgondolkodunk magukról, és úgy döntünk, 
hogy pozitív intézkedéseket foganatosítunk önmagunk megváltoztatása 
érdekében, akkor ezt a tragikus helyzetet kedvezőre fordíthatjuk nemcsak 
az egyed, hanem az egész társadalom érdekében. Tehát a fennforgó 
veszély elkerülése nem egy meghatározott módszer, vagy külön étrend 
alkalmazásában rejlik, hanem abban a szükségletben, hogy önmagunkról 
gondolkodjunk. Amennyiben képesek vagyunk felfogni azt, hogy 
betegségeink, bajaink a saját hibáinkból erednek, dönthetünk önmagunk 
megváltoztatásáról, s ezt az ismeretet akkor könnyen fordíthatjuk tartós 
boldogságunk, jólétünk megvalósítására.

2. Álláspontunk érthető kell hogy legyen.

Korunkban a test tanulmányozását fiziológiának, a lélek tanulmányozását 
pedig pszichológiának nevezik. Mindkettőt külön tudományágként tartják 
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nyilván. További tény az is, hogy minden szervet vagy testrészt külön-
külön gyógyítanak, s mindegyikük kezelésén a szakorvosok egész serege 
tevékenykedik. Nevezetesen, ha a fülünkkel van baj akkor a fülorvoshoz 
fordulunk. A fül azonban szoros kapcsolatban áll a szervezet többi 
részével, s betegsége azt bizonyítja hogy a test többi része sem működik 
rendesen. A bőrbetegségben szenvedőket a bőrgyógyászhoz utalják, 
és az ilyen hozzáállással nem egyszer szem elől tévesztik a mélyebb, 
belső rendellenességeket, például az elégtelen máj- vagy veseműködést, 
bélrendszeri vagy emésztési zavarokat.
Szemtanúi vagyunk tehát az emberiség állandó biológiai, lelki és szellemi 
leépülésének, amely a degeneratív és lelki betegségek, társadalmi 
rendellenességek növekedésében tükröződik. Ennek a folyamatnak a 
megváltoztatásához felül kell viszgálnunk eddigi fejlődésünk irányvonalát. 
A megosztás és az elemzés helyett a gyógyításhoz való viszonyulásunkat 
új alapra az ember és az univerzum kapcsolatának megértésére kell 
helyeznünk. Az ilyen felfogásból eredő hozzáállásnak, természetesnek, 
egészen egyszerűnek, gyakorlatiasnak, és mindenki számára érthetőnek 
kell lennie. Tulajdonképpen az egészség javításának és megőrzésének 
folyamata nem kellene, hogy eltérjen a mindennapi élet folyamatától.
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A gyógyítás

„Az emberek egészségükért az iste- 
nekhez könyörögnek. Fel sem merül  
bennük, hogy megőrzésének kulcsát 

 a saját kezükben tartják.”
Demokritosz

A gyógyítás az emberi tudat potenciáljának egyikét képezi. Ilyen módon 
válik lehetővé a különleges energetikai kommunikáció egy másik 
energetikai egységgel. Akárcsak a többi parapszichológiái jelenségnél, 
ez a kommunikáció is az ember energetikai természetével megyaráz-
ható. Az egyik oldalon van a beteg — az az energetikai összetevő, vagy 
test, amelynél rendellenességek álltak be energetikai szinten. Ezek a 
rendellenességek az energetikai vibrációk különleges megbolydulásához 
vezetnek.
A másik oldalon a természetgyógyász van, aki ugyancsak energetikai 
összetevő, de különleges, abból a szempontból, hogy képes ráirányítani 
magát a vibrációk befogadására és azok megválaszolására.
A fogadás: tehát a vibrációk „leolvasása”, valamint az irányított energetikai 
tevékenység képezi annak a kommunkációnak az alapját, amelyet a 
természetgyógyász folytat a beteggel. Mindez egyidejűleg, és kizárólag 
energetikai szinten történik. Nincs semmi köze a látható világhoz.
A szervezetben ekkor beálló változásokat különleges elektronikus és 
bioszenzorral ellátott parapszichológiái készülékkel lehet lemérni.
Ilyen készülékekkel a nagy parapszichológiai intézetek rendelkeznek. Téves 
lenne azonban arra a következtetésre jutni, hogy ilyen módon lemérhető, 
vagy objektivizálható maga a bioenergia is. A természetgyógyász — 
beteg alkotta egységben az energia átvitele nagyban függ az egyéb 
érzelmi tényezőktöl is. Így van ez a többi parapszichológiai jelenségnél is 
(telepátia, pszichokinézis, telekinézis). Az érzelmi tényezők gátolhatják a 
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folyamatot, vagy pedig gyengíthetik a hatását. Azok a kutatások, amelyek a 
bioenergiás kezelés fizikális tolmácsolására irányulnak — ilyenek folynak 
az Orosz Tudományos Akadémia Biofizikai Intézetében Dzsunával 
— nem foglalkoznak különösebben ennek az emberi jelenségnek a 
természetével.
Igaz, hogy Dzsuna természetgyógyászi képességeit jelentős szaktekintélyek 
ismerték el, kutatásaik mégis a parapszichológia keretein kívül állnak.
M. Djerkovic vezetésével egy hasonló program, az élő objektumokkal 
való együttműködés során fellépő energetikai információcsere módját 
tanulmányozza, mégpedig a biológiai objektumok fizikai terének kutatása 
céljából. Az efféle programoknak nincs sok érintkezési pontjuk a bio-
energiával.
A mi szemszögünkből a páciens nem objektum, és nem is fizikai tér, 
hanem energetikai test.
Bioenergiával minden élő lény rendelkezik. A bioenergia azon 
hatása, amely a betegeken segít, a bioenergiának csupán egy 
átalakulási formája a természetben.
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A kéz mozgása

„A kéz a szervek szerve,  
az eszközök eszköze.”

Arisztotelész

Munkája során a természetgyógyász az életenergia univerzális forrásából 
merít, s azt áramoltatja a testén keresztül. Gondolataival gyógyhatásúvá 
alakítja, utána pedig bizonyos kézmozdulatokkal a beteg felé irányítja.
A bioterapeuta kezének mozgási irányát és gyorsaságát illetően többféle 
elmélet is kialakult.
A pozitív irányúnak (amely az óramutató járásának irányával azonos) 
anatropikus hatása van és a betegnél pótolja a hiányzó energiát. Ezt 
akkor kell alkalmazni, ha hipofunkciók következtében a betegnek 
gyenge az energia-, vagy a vérkeringése, rossz a hőszabályzása, vagy 
izomsorvadásban szenved.
A negatív irányú kézmozdulatok (az óramutató járásának irányával 
ellentétesek) katatropikus hatást gyakorolnak, tehát megszabadítják a 
páciens testét a nemkívánatos energiafeleslegtől. A többlet hipefrunkciót 
válthat ki, gyulladásokkal, fájdalmakkal, shizofréniát, epilepsziát, 
autizmust.
Az emberi kézből kiáramló gyógyerő megismeréséhez nem kell egy 
parapszichológus vagy egy atomfizikus tudásával rendelkeznünk. Ezt 
az erőt a legkülönbözőbb nevekkel illetik: bioplazma, életmágnesesség, 
életenergia,
Ki-terápia... attól függően, hogy a természeti vagy a társadalomtudományok 
kutatásának tárgyát képezi-e.
Elegendő tehát egyszerűen elismerni ennek az életerőnek a létezését, amely 
az univerzális energia részeként külön szakosítást nyer a természetgyógyász 
testében. A bioenergiás eljárás elméleti magyarázatának semmi köze sincs 
a gyakorlati eredményhez — az egészségügyi problémák elhárításához. 
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A bioenergia ereje növekszik, vagy ingadozik az egyes kezelések között. 
Az energia iránya, intenzitása és minősége azonos a természetgyógyász 
óhajával: segíteni a másikon. Ez tehát egy jól egybehangolt eljárás.

Természetgyógyászattal csakis pszichikailag egészséges 
személy foglalkozhat.

Az univerzum nem egy nagy 
mechanizmus, hanem egy nagy gondolat

Az ember annyira valós, amennyire valós 
 az energia amellyel rendelkezik



43

A reményvesztettek ujból járnak

Minden élőlény rendelkezik biotérrel, mert anélkül nem létezhetne élet.
A mai életmód következtében az ember biotere különféle negatív 
hatásoknak van kitéve (stressz, helytelen táplálkozás, megfeszített munka, 
álmatlanság...).
A felsoroltak tehát a biotér által hatással vannak a lelkiállapotra, s ez 
később szervi megbetegedéshez vezethet.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a betegségek zöme a fejből érkezik, mert 
amikor megbolydul a lelki egyensúly, a biotér is meginog.
A bioenergiás kezelés nem más, mint a beteg szervezet körüli biotér 
balanszírozása, egyensúlyba hozása.
Az egészséges szervezet nem szenved sem bioenergia-feleslegben, sem 
bioenergia-hiányban.
Ezzel a kezeléssel kitűnő eredményeket lehet elérni, ám igen fontos, hogy 
a páciens a gyógyulás vagy felépülés után változtasson gondolkodásán, 
táplálkozásán, életmódján, mert csak így őrizheti meg visszanyert 
egészségét.

A szerző
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RADMILA MILOSAVLJEVIĆ
Mala Ivanča

A mozgásképtelenségtől a keringőig

• Az orvosok lemondtak rólam! Igen, számukra már a föld alatt voltam. 
Egy álló éven át mesélhetnék arról, hogyan kerestem gyógyírt a lábamra,  
de mindenütt az állapították meg, hogy nincs segítség.

Dr. Jovan Tasić többezer páciense közül aligha tud valaki érdekesebb és 
őszintébb vallomást tenni, mint Radmila Milosavljević Mala Ivančából. 
Mindenről pontosan, meggyőzően és érdekfeszítően számol be. Amíg 
mesél, Tasié doktor meleg tekintete kíséri mozdulatait, tréfálkozik vele. 
Rada asszony meg egyre csak azt ismételgeti, hogy a doktor az ő fia, az ő 
megmentője, a legjobb, a legszebb a világon.

• Radmila Milosavljević majd 15 évig csak mankóval tudott járni. 
Elephantiasisban szenvedett, ami lényegében a nyirokutak elzáródása 
által okozott,  kötőszövetszaporodással járó betegség. Rada asszony hat 
hónapig még az ágyból sem tudott felkelni — jegyzi meg dr. Tasić.

Radmila érvekkel alátámasztva folytatja történetét:

• Mindenhol jártam már, és azt mondták, hogy nincs mentség a számomra, 
meg fogok halni. Jovan azonban megmentette az életemet. Úgy becsülöm  
és  szeretem, mint a gyermekeimet. Az életemet meghosszabbította, s 
jóllehet már korosabb vagyok, szeretek élni, élvezem, hogy a gyermekeim, 
a hozzátartozóim körülöttem vannak. Nem is tudom, hogy köszönjem 
meg megmentőmnek mindazt, amit értem tett. Nem is lehet ezt eléggé 
meghálálni. Rada asszony így folytatja meséjét:

• Hát épp így volt! Egyszerűen lábra álltam, és eldobtam a mankókat. 
Mit mondjak még?... Annyira izgatott vagyok, hogy nem is tudom mit 
mondjak. Állok és járok, méghozzá mankók nélkül. Hát ez lehetetlen! 
Dehogy lehetetlen, amikor járok. Bizony, járok...
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Milan Belegišanin A reménység keringője című filmjében Radmila 
Milosavljević táncra perdült. A páciensek és a kamerák előtt keringőzött, 
dr. Jovan Tasić karján.

Hamarosan ismét kamerák elé invitálták, az Újvidéki Televízió NS PLUS 
csatornájának műsorában. Vele volt dr. Tasić, Milan Belegišanin rendező, 
és leánya Vera Ivanović. A beszélgetés eképpen folyt:

• Mondom Jovannak (mert így hívja dr. Tasićot), de úgy őszintén: „Fiam, 
nem tudok én keringőzni. No, de próbáljuk meg...” Hát istenbizony, nem 
vallottam szégyent!

—  Három év telt el a film forgatása óta, és azóta, hogy meggyógyult, lábra 
állt. Mi minden történt időközben?

• Az egészségem kitűen szolgál, és úgy futkosok mint egy kislány!

— Tudna újból keringőzni?

• De még mennyire! Most már jól begyakoroltam a járást, így keringőből is 
színötösre vizsgáznék — tréfálkozott Rada asszony. Mielőtt megismertem 
volna Jovánt, fél évig ágyhoz voltam kötve, mozdulni sem tudtam. 
Segítség nélkül még felülni sem voltam képes. Nagy kínokat éltem át, a 
fájdalom elviselhetetlen volt. Nagy szerencsém volt, hogy hallottam Jovan 
képességeiről. Elvittek a pan-csovai Tamis szállóba, ahol szobát béreltek a 
számomra, s még aznap este eljött hozzám az én megmentőm...

— Érez valamit? — kérdezgette Tasić doktor kezelés közben Radmilát.

• Érzek, fiam — válaszolt — valami bizsergést, szurkálás-félét érzek. 
Amikor másodszor jött, már alig vártam, hogy elkezdje a kezelést. A jobb 
lábam két újja béna volt. Nem is éreztem őket. Amikor Jovan elment, 
én tovább feküdtem, valamit olvastam. Egyszercsak azt éreztem, hogy 
az újjaim megmozdultak. Bár egyedül voltam a szobában, elkezdtem 
fennhangon beszélni: „Taláncsak jót ád az isten.”

Valamivel később látogatók érkeztek Rada asszonyhoz. A lánya és az 
unokája.

•  Mondom a lányomnak, hogy „működik” az újjam, ő meg nem akarja 
elhinni. Csak hallgat és néz rám. Azt hitte talán, hogy képzelődöm. Ez 
hétfőn történt. Szerdán Jovan újból felkeresett, a terápia miatt. Kérdi, 
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hogy vagyok. Mondom jól. A mankók az ágyamtól egy kicsit távolabb 
voltak, de valami arra késztetett, hogy felkeljek. Meg is próbáltam, szép 
lassan. Felemelkedtem az ágyamban, amiről azelőtt csak álmodni mertem,  
és egyszercsak a lábamra álltam! Ó, Istenem, mondom hangosan, hát 
mégiscsak lehetséges? És megtettem az első lépéseket, mankó nélkül. Úgy 
örültem, mint egy gyerek. Remegtem, féltem, hogy elesek. Aztán a falhoz 
támaszkodva lassan kimentem a folyosóra.

Vissza is jött Rada asszony a szobába,  saját lábán, mankók nélkül. Azonnal 
a tükör elé állt:

• Istenem, Rada, te vagy az, mondom magamnak. Tudom, hogy saját 
magammal beszélgetek, de nem hiszek a szememnek. A harmadik 
gyógyterápia után lábra álltam.

Még aznap ismét meglátogatta a lánya és az unokája. A kisunoka jött 
be elsőnek a szobába, hallotta meg az örömhírt. A lánya nem is akarta 
elhinni.

• Kérdi tőlem, hogy vagyok. Mondom, hogy jól — meséli Radmila, — 
de látja rajtam, hogy izgatott vagyok. Nem tudtam tovább türtőztetni 
magamat, s röviden csak annyit mondtam: „Ismét járok!” Szobámban 
hamarosan ott voltak a páciensek és a szállodavendégek. Én pedig, mint 
valami szónok,  elkezdtem mesélni, hogy hányfelé kerestem gyógyulást, 
még Bulgáriában is jártam, és mindenhol azt mondták, hogy nincs 
segítség. Az egybegyűltek között ott volt az Újvidéki Televízió rendezője 
is, Milan Belegišanin.

A lánya azon volt, hogy Rada asszony az összesereglettek előtt is próbáljon 
meg néhány lépést tenni.

• Fel akart segíteni, de én még csak azt sem engedtem meg, hogy 
hozzámérjen. Miért? Ha már kigyógyultam, akkor ezentúl egyedül fogok 
felkelni és járni. Felálltam és lassan az ajtó felé indultam. Nem is tudom 
hogy lépkedtem, mert úgy éreztem, hogy lebegek. Attól tartottam, hogy 
elesek, mert hat hónapig nem voltam talpon. Régebben ha jártam is, azt 
mankó segítségével tettem, és a lábamat többnyire a földön vonszoltam. 
Elmentem az ajtóig, majd vissza, az ágyig. Amikor visszatértem a falumba, 
már mindenki tudta, hogy újból járok. — Sokakat az is meglepett, amikor 
eldobtam a mankót. Kezdetben bottal jártam, csupán elővigyázatosságból, 
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de később azt is elhagytam.

Végezetül Vera Ivanović, Rada asszony leánya is részletesen beszámolt a 
történtekről.

• Édesanyánkon mindenképpen szerettünk volna segíteni. Amikor 
először hallottunk dr. Tasiéról, azonnal felkerestük. Igaz, hogy családunk 
védőszentje Szent János (Jovan), de édesanyám számára dr. Jovan Tasić az 
az ember, akit élete végéig tisztelni, becsülni fog. Megérdemli. Családunk 
benne a hagyományos medicina doktorát, a bioenergetikust tiszteli. Igaz, 
ő azt állítja, hogy csak átviszi a bioenergiát, de tudvalevő, hogy az emberek 
tízezreit gyógyította ki, azokat akikről a hivatalos orvostudomány 
lemondott.

* * *
Radmila Milosavljević kíséretében volt tehát Vera Ivanović is, a lánya, 
aki a Belgrád melletti Višnjička Banjában él. Amikor meglátta, hogy a 
dr.Tasić által végzett gyógykezelés milyen jó eredményekhez vezetett az 
anyjánál, elhatározta, hogy ő is aláveti magát Tasié terápiájának. Nála 
ugyanis hét miomát állapítottak meg. Egy férfiököl nagyságú a méhnyakon 
helyezkedett el, a többi hat kisebb pedig a méh falán. Emellett a vérképe 
is nagyon rossz volt.

• Tíznapi kezelés után ellenőrzés céljából felkerestem nőgyógyászomat. 
Az eredmény mindkettőnket meglepett, sőt elképesztett. Ugyanis mind 
a hét mióma eltűnt, a vérképem pedig teljesen rendben volt — meséli 
Vera. — Már a gyógykezelés alatt is éreztem, hogy valami történik 
velem, de nem tudtam hinni abban a csodában, hogy megszabadulok 
mindazoktól a gondoktól, amelyek 8 éven át nyomasztottak. Most, három 
évvel gyógyulásom után az ellenőrző vizsgálatok azt bizonyítják, hogy 
minden rendben van.  Egészségi állapotom kitűnő, s hálás vagyok ennek 
a csodálatos embernek, elsősorban azért, hogy anyámat talpra állította, 
s végezetül, hogy engem is meggyógyított. A családban mindannyian 
végtelenül becsüljük — mondja Vera — mert 5 ami megmentőnk.

* * *
Radmila Milosavljević otthonában, Mala Ivančaban 1994. májusában 
jártunk. A háziasszony talpon várt, és szívélyesen fogadott bennünket.
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• Hát hogy vártam volna be Önöket, mint talpon — mondja Radmila 
lelkesen üdvözölve dr. Jovan Tasićot, és gyermekeit, Irenát és Dejánt, meg 
e sorok íróját.

Szép, napsütéses májusi nap volt ottjártunkkor. Vasárnap. Milosavljevicék 
otthona szerény, de nem hiányzik belőle semmi. Rada asszony földieperrel 
és cseresznyével kínál bennünket, de máris terítik az asztalt. Mi a hűvös 
verandán foglalunk helyet. Rada asszony karosszékben ül, s mint mindig, 
érdekfeszítően, közérthetően mesél.

•  Az én betegségemről maguk már mindent tudnak. Azt is, hogyan segített 
rajtam dr. Jovan Tasić bioenergiájával. Az én Jovanom. Fiam nincs, de ha 
lenne is, őt akkor is a fiamnak tartanám.

Rada asszony a tágas vendégszobába vezet bennünket. A szoba falán egy 
Szent Jánost ábrázoló kép, mellette pedig dr. Jovan Tasié nagyméretű 
fényképe foglal helyet.

•  Az Isten és Joco fiam. így döntöttem, és ez így lesz, amíg élek — mondja 
Rada Milosavljević.
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Takács Dianna öt évig endometriosisban szenvedett, azaz az utóbbi öt 
évben állandó vérzései voltak. Orvosságokat ugyan szedett, de nem 
segítettek rajta. A természetgyógyásznál folytatott ötnapos kezelés után a 
vérzés teljesen megszűnt. Ma, másfél évvel a kezelés után állapota teljesen 
stabil, és természetesen gyógyszert sem kell többé szednie.
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Perić Rada erős fájdalmat érzett a gerincében és a bal lábában. Így került 
Tasić doktorhoz. Már a kezelés első napján lényeges javulást érzett, 
úgyhogy még aznap este kólót járt.
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Ćirić Zlatomir a terápiára —7,00 és —8,00-as dioptriával érkezett. 
A kezelés után ellenőrzésre ment a szemorvosához, s a vizsgálat azt 
bizonyította, hogy a dioptria —5,50 és —6,00-ra csökkent. A későbbi 
terápiák folytán az állapot méginkább javult.
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Tíz évig nyomasztotta a gond 
Kecman Miiát. A szülést 
követően ugyanis egy, 23x23 
mm-es és egy 26x29 mm-es 
miomát észleltek a méhén. 
Tíznapig tartó terápia után az új 
lelet a következőket bizonyítja: 
az egyik mioma 9,8x9,8 mm-
re csökkent, a másik pedig 
teljesen eltűnt.
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A négyéves, pancsovai Milin Ivana eldugulásos bronchitisben szenvedett, 
amelyet erős köhögés, nehéz légzés és torokfájás kísért. A terápiák után 
mindezek a gondok megszüntek. Ivana ma kilencéves, és nem küszködik 
többé az említett problémákkal.
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„Asszonyom, nyugodjon bele, hogy a fia sohasem fog hallani a bal fülére” 
— ezekkel a szavakkal bocsátotta el az orvos a Šidi Djurkić Evicát, Nenad 
édesanyját. Evica nem hagyta annyiban, s a bio-energiás gyógykezelés 
mellet döntött. Az eredmény már a kezelés első napjaiban megmutatkozott. 
Nenad már meg tudta különböztetni a beszédhangokat, amelyeket 
korábban nem is hallot. Tíz nap múlva már telefonon is normálisan 
tudott beszélni, walkmant hallgatott, s a társalgás során is normálisan 
viselkedett, nem kellett forgatnia a fejét, hogy jobban halljon.
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Ognjent epilepsziás rohamok kínozták, s így nem tudott pajtásaival együtt 
focizni, vagy diszkóba járni...
Az első terápia után a rohamok száma mindössze egyre csökkent, a 
második után a rohamok teljesen megszüntek. Most focizik, diszkóba jár, 
és úgy él mint kortársai.
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Éjjeli ágybavizelés miatt került dr. Tasiéhoz Stjepanović Dejan. A kezelés 
után, az esetek 90 százalékához hasonlóan, a kis Dejan is megtudhatta, 
mekkora örömet jelent az, amikor száraz ágyban ébred fel.
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A hétéves smederevói Ivana nagyfokú mértékű halláskárosodásban 
szenvedett, s ezért mindkét fülén hallókészüléket viselt. Az ötnapos 
bioenergiás kezelés után már nem kellett hallókészüléket viselnie, a 
második terápia után pedig, a hallásélességi vizsgálaton, 22%-os javulást 
állapítottak meg.
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A zrenjanini Radojčin Sladjana ekcémás bőrgyulladásban szenvedett. 
A hároméves kislány két terápián esett át Tasić doktornál, s ezek után 
minden tünet megszünt. A kislány arca tiszta, heg- és viszketésmentes.
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A 48 éves Kekić Ranka Banja Lukából érkezett Tasić doktorhoz. Diagnózisa 
agytörzstumor volt, mégpedig 60—35—30 mm-es nagyságban. Az 
ötnapos bioenergetikus terápia után a mágneses rezonancia vizsgálat 
kimutatta, hogy a daganat méretei 43—36 mm-re csökkentek.
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A belgrádi Elizabeta idült petefészekgyulladásban szenvedett. Az orvosok 
mindkét petefészkén mikrocisztát állapítottak meg, s az erős gyulladás 
következtében a vizsgálat során nem is tudták azonosítani a baloldali 
petefészket.
Tasić doktor három terápia után újabb ultrahangos vizsgálatot követelt. 
A vizsgálat alapján a petefészkek funkciója helyreállt, a ciszták mérete 
csökkent, s a bal petefészek is jól látható a felvételen.
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Az 51 éves belgrádi Cop Damir a következő diagnózissal érkezett 
Tasié doktorhoz: lényegesen csökkent hallóképesség, hallókészülék 
viselése javasolt. Discus hernia-műtét után nyak- és gerincfájdalmak, a 
gerincoszlop merev.
Mindössze 8 terápia után a hallás lényegesen javult (mintegy 10—30 
decibellel), a nyakfájás megszűnt, a gerincoszlop pedig hajlékonyabbá 
vált.
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A 17 hónapos Johannes Bergman Nagy-Britanniából érkezett Tasié 
doktorhoz. Diagnózisa Hypoplasia optic nerve volt. A gyermek 
vi-lágtalannak született, gyengén, vagy egyáltalán nem tudta 
megkülönböztetni a világosságot a sötétségtől.
Dr. Tasiénál ötnapos terápiában részesült, s ezután az illetékes orvos 
Manchesterben a következőket állapította meg: a pupilla normalizálódott, 
és bizonyos mértékben reagál a fényre. Nem forgatja a szemét jobbra-
balra, mint régebben, és a fejtartás is javult.
Anetté Dillon, manchesteri szemorvos levelet küldött Tasié doktornak, 
amelyben elismerően nyilatkozik gyógymódjáról. Az orvosnő örömét 
fejezte ki, hogy tudomást szerezhetett Tasié doktor kezelési módszeréről, 
amellyel segíteni tud a látási zavarokban szenvedő gyerekeken.
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„Részlet dr. Tadija Eraković beszédéből, amelyet 1994. június 4-én tartott 
a kamenicai Gyermekfaluban, dr. Jovan Tasić látogatása alkalmával:

Dr. Jovan Tasić igen különös személy a mi életünkben. Különösen is 
éljük meg őt. Minden egyes látogatása örömmel és boldogsággal tölt 
el bennünket. Leginkább talán ahhoz a napsugárhoz hasonlíthatnánk, 
amely a százéves tölgyek lombján áttörve jut el hozzánk. Ő egyszerre nagy 
és kicsi. Mint humanista, mint ember, mint orvos és természetgyógyász 
óriási, viszont olyan kicsi amikor magáról beszél. Beszéde nyugodt 
és egyszerű. Nem óhajtja magát mások fölé emelni. Egyszóval: a jóság 
sugárzik belőle. Ő csak másokon akar segíteni, magának semmit sem 
követel, mert neki semmire sincs szüksége. Neki minden megvan, hiszen 
bölcs, jóságos, gyengéd és életörömmel teli... Ezeket a tulajdonságokat az 
ég ajándékaként osztogatja embertársainak, így a Gyermekfalu lakóinak 
is.

Mindezért őszinte hálával tartozunk neki.

Dr. Tadija Eraković



73

A reményvesztettek ujból járnak

MEGHíVÓ

A világszerte ismertté vált természetgyógy-
ász-orvos, dr. Jovan Tasić a bioenergetikai 
gyógyítás egyik legjelesebb képviselője. 
Hamarosan Magyarországra látogat, hogy 
többek között bemutassa második köny-
vét, ezúttal magyar nyelven is. Melynek 
címe „Az isteni gondviselés a gyógyító ke-
zekben“ A könyv hivatalos dokumentum-
értékű is egyben. Tartalmazza a mai orvos-
tudomány által, valamint más természetes 
gyógymóddal gyógyíthatatlannak vélt be-
tegek gyógyulásait. A kilátástalan prognózisú hallás-, látáskárosultak és 
mozgássérült, bénulásos betegek újra hallani, látni és járni kezdtek. Az 
elért eredmények a hivatalos egészségügy részéről kísérve, ellenőrizve és 
dokumentálva voltak és vannak mindmáig. A könyvbemutatón a szerző, 
valamint az ő munkáját követő orvosok és néhány gyógyult beteg is szót 
kíván kapni.
Szeretnénk, ha jelenlétével megtisztelné rendezvényünket és az azt köve-
tő állófogadást.
A rendezvény színhelye: Hotel Forrás, Rotary terem Időpontja: 2002. jú-
nius 14., 10.00 óra

Tisztelettel: dr. Jovan Tasić
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Vaszko Dambev,Skopje Macedonie 

Szkopjéből jöttünk, Vaszko fiam vár kezelésre. A doktorról barátainktól 
hallottunk. Vaszko artritis juvenisil-ben szenved. Négy évig múlni nem 
akaró fájdalom, láz gyötörte. Sok helyütt megfordultunk. Belgrádban, 
Szkopjében, Németországban is próbálkoztunk, sikeretelenül. Jobbulást 
mindaddig, amíg ide nem jöttünk, nem tapasztaltunk. Második terápia 
után Vaszko állapota javult. Erősödött az ellenállóképessége stabilabbá 
váltak a lépései. A fiam azóta újjászületett, teljesen más személy lett.
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Vaszko Dambev:

– Tizennégy évesen betegedtem meg. Sokat szenvedtem, mellettem a 
szüleim is. Most már van étvágyam, elmúlt a lappangó láz is, nincsennek 
fájdalmaim, újra járok, jól érzem magam. 
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Zoran Grujovszki:

– Cisztát diagnosztizáltak az agyamban. A homlok táján éreztem 
fájdalmat, az arcideg is megsérült. Beszélni enni sem tudtam, 
lefogytam. A kezelőorvosom tudtomra adta, hogy 5 mm-es daganatról 
van szó. A diagnózis után egy barátom látogatott meg, akit dr. Tasić 
gerincfájdalmaktól, fejfájásoktól kezelt. Felhívtuk telefonon. Különben 
Chicagóban élek, onnan érkeztem kezelésre. Az első terápiaciklus 3. napján 
csökkent a fájdalom, második ciklus végén meg is szűnt. Amerikában 
megállapították, hogy a daganat 3 mm-re csökkent két hónap után. Újra 
visszatértem, napi kétszeres terápiát kaptam, mire a ciszta még 1 mm-re 
kisebbedett. Fájdalmat nem érzek, jól érzem magam. Az ismerősöm is 
eljött Chicagóból, mellrákról műtötték. Másodszor van kezelésen.
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Dr. Johnnie Lessiter,Chicago USA:

– Chicagóból jöttem. Zorantól – aki nagyon elégedett volt a kezeléssel 
– kérdeztem tudna-e dr. Tasić rajtam is segíteni. Felhívtuk telefonon, s é 
n a megbeszélt időben jöttem. Most vagyok itt másodszor, és jól érzem 
magam. Egyhetes itt-tartózkodásom alatt naponta dupla terápiákat 
kaptam. Az orvos javasolta így, hogy a daganat terjedését megakadályozza. 
Természetesen, amíg szükség lesz rá, visszatérek. Dr. Tasićnak hálás 
vagyok, mert javult az életem minősége. Különben csontáttétes mellrák 
miatt vagyok itt. Amikor ezt megtudtam, nem maradt sok reményem. 
Most úgy gondolom, dr. Tasić terápiáival van esélyem a túlélésre.
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George Trajkovszki ,Chicago Ilinois USA:

– Multiple szklerózis diagnózissal érkeztem egy évvel ezelőtt dr. Tasic 
rendelőjébe Chicagóból. A testem jobb oldalában éreztem erőtelenséget. 
Amerikában injekciós terápiákat kaptam. Dr. Tasić módszere többet 
segített az össz korábbi kísérleteknél. Terápiái után megszűntek az agyban 
történő rendellenességek. Jobban érzem magam, stabilabb a járásom. A 
következő két kezelés után remélem, úgy járok, futok majd, mint valaha. 
Nagyon hiszek abban, hogy dr. Tasic segítségével ez lehetséges.
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Svetlana Ničetin

– 1996 márciusa óta járok rendszeresen kezelésre. 1995-ben derült ki, 
hogy multiplex szklerózisban szenvedek. Belgrádban és Nagybecskereken 
kezeltek. Urbazon intravénás terápián voltam, enyhe javulás, majd 
visszaesés következett. Állandó fejfájás, szédülés gyötört, állapotom odáig 
javult, hogy nem voltam képes a ruhát sem kiteregetni.
Úgy gondolom, ha nem jövök ide kezelésre, már régen talókocsiban 
lennék. Kilenc hónapig tartó kezelés után gyógyultnak éreztem magam. 
Ma már csak elővigyázatosságból járok ide. Nem tudom, mi az, amivel dr. 
Tasić rendelkezik, talán isteni erő rejlkik benne, mert én autót vezetek, 
normálisan élek…
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Graovac Marko,Bosznia

– Marko 1998-ban született. Koraszülött volt, rendellenességgel jött 
világra. 16 hónapos korában kezdtük dr. Tasićnál a kezelést. A gyerek 
akkor még ülni sem tudott. Első terápia után négykézlábra emelkedett, 
mászni kezdett, önállóan fel tudott ülni. Hatodik terápia után megtette az 
első lépéseket. Nem jártunk rendszeresen a terápiákra, előfordult, hogy 
többhónapos szünetet tartottunk. Hetedik terápia után csoda történt, 
Marko járni kezdett. Azt hittem, soha sem lesz önálló, soha sem lesz olyan, 
mint a többi kortársa. Most már remélhetem, hogy hamarosan teljesen 
utoléri őket, s iskolába indul velük. Nem tudom, hogyan meghálálni dr. 
Tasićnak, és az Istennek, aki ilyennek teremtette, hogy segíteni tudott 
rajtunk.
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Višnja Grujičić:

– Banja Lukaból jöttem 12 éves Darko fiammal. Születése óta 
epilepsziás, nem beszélt. Naponta voltak rohamai, állandóan szedte 
az előírt gyógyszereket. Miután dr. Tasićnál megkezdtük a terápiákat, 
Darko állapota szemlátomást javult. Második terápia után legnagyobb 
örömünkre beszélni kezdett. Nem tudok mit mondani. Dr. Tasićnak azt 
kívánom, hogy minél több betegen segítsen, mint ahogy azt a fiammal 
tette.
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Prim.Dr. Ivo Komljenović, főorvos:

– Tizenöt évvel ezelőtt is kérdezték tőlem a betegeim, mi a véleményem a 
természetgyógyászatról. Az őszinte válasz miatt körbejártam az alternatív 
jellegű rendelőket. Ilyenkor valahogy mindig a túloldalon éreztem magam. 
Amikor dr. Tasićot megismertem, nem ezt éreztem. Beszélgetésünk során 
kiderült, hogy módszereit nem különíti el. Megkérdeztem, tud-e az én 
betegeimen, a veserendellenességben szenvedőkön segíteni. Azokon, 
akik művese nélkül nem tudnak élni.
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Ivana Isaković:

Ariljeből érkezett Emilija nevű kislányával.
– A lányom beteg bal szemmel született 1994-ben. Egy éves koráig 
kétszer műtötték az idegsebészeti klinikán. Az eredmények kimutatták, 
hogy növekvő érdaganatról van szó. Az előrejegyzett harmadik radikális 
műtét előtt kerestük fel dr. Tasićot. A műtéttel a szemideget szándékozták 
lefejteni, ami azt jelentette volna, hogy a szem megmaradt ugyan, de 
funkció nélkül, tehát Emilija nem fog látni a bal szemével. 1997-ben 
megkezdtük a terápiát. Öt napos kezelés után az ultrahangvizsgálaton 
kiderült, hogy a daganat felére csökkent. Harmadik terápia-sorozat után a 
daganat teljesen eltűnt. Azóta 3–4-szer jövünk évente, azzal a céllal, hogy 
a bal szem 10 százalékos funkcióját feljavítsuk. Emilija másodikos, kitűnő 
tanuló. A terápiákat mindaddig, amíg előrehaladás lesz, folytatjuk. Mit 
kapunk itt? Egyrészt sehol a világon ennyi betegség okozta szomorúságot 
egy helyen nem láttam, másrészt, ennyi elégedettséget, örömet sem 
az árnyalatnyi előrehaladás miatt. Az orvos az elveszett reményt 
pótolja valamennyiünkben. Ezeket az áldott perceket szeretném neki 
megköszönni.
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Dr. Tadija Eraković, defektológus:

– Jézus Krisztushoz számos legenda fűződik, legismertebb a 
természetgyógyító kézségére vonatkozó, amelyről apostolok meséi 
tanúskodnak. A történelem során számos esetek bizonyítják a 
természetgyógyászok sikerét. Dr. Tasić sajátos képességével közéjük 
tartozik.

– A páciensek bemutatásakor az életük emocionális oldala dominál. 
Valamennyien elvesztették reményüket, már a csodákban sem hisznek. 
Dr. Tasićnak sikerült ezt a hiányt pótolni. Meggyőzi őket arról, hogy 
nincs minden elveszve, remény mindig van
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Ilona Stojakovic:

– Miloš 1992-ben született. Három hónapos koráig nem tapasztaltunk 
nála semmilyen rendellenességet. Később kiderült, hogy nem kíséri 
a mozdulatainkat, nem reagál közeledésünkre. Elvittük az újvidéki 
gyermekkórházba, ahol szemideg fejletlenséget diagnosztizáltak. Az 
orvosnő nagyon egyszerűen megmagyarázta, hogy az olyan, mint amikor 
az ember végtag nélkül születik. Nyugodjunk bele, hogy nincs mentség.
Oroszországban kissé szebben fogalmaztak: szemideg létezik, de 
hiányoznak az ún. látószövetek. Tizenegy hónapos korában érdezett 
Milos dr. Tasićhoz, s ekkor kezdődött újászületése. Négy hónapig 
kezelte folyamatosan, mire észrevettük, hogy Milos reagál a fényre, a 
mozdulatokra. Hároméves korában különbséget tett a színek között.
Milos rendszeres iskolába indult.
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Fajka Mária:

– Nenad az unokám. 7–8 éve hallottunk a doktorról. Felkerestük, és ő 
azonnal nekilátott a gyerek kezeléséhez. Harmadik terápia után 12 év 
kocsiban ülés után, Nenad megtette az első lépéseket. Pedig jártunk már 
fűnél-fánál. Az unokám most hetedikes, jól tanul. Önállóan öltözik, s az 
iskoába is egyedül jár.
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Biserka Simičević (užicei Požega):

– Đorđe fiunk miatt vagyunk itt. Az ötödik terápiát kapja. Hároméves 
korában derült ki, hogy csak a 90 decibellnél erősebb hangokat hallja, s 
hogy hallókészülék nélkül nem tud normális életet folytatni.
Az első terápia után szavakat mondott ki, már mondatot is összeállít. A 
logopédus két év alatt nem tudta ezt elérni.
                                     ----------------------------------

Nikola Mrđa:

– Dušan fiam koraszülöttként két hónapig volt inkubátorban. Nyolc 
hónapos korában derült ki, hogy nem hall. Dr. Tasić második terápiája 
után életében először reagált a telefon csörgésére.
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Bacic Mirja Croatia

– EEG vizsgálattal diagnosztizáltak agysérülést Mirjánál, akinek 
születésekor a köldökzsinór a nyaka köré csavarodott. A beszéd- és 
motorikus központ sérült meg. Dr. Tasić kezelései után javult az állapota. 
Az epilepsziás rohamokat gátoló gyógyszerek fogyasztását abbahagyta. A 
korábbi prognózis ellenére Mirja rendszeres iskolába indult. Nem várunk 
máról holnapra gyógyulást, de dr. Tasićnak köszönhetően a javulás 
hajszálnyira ugyan, de fokozatosan észlelhető.
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A Kerekesszékből újra lábra állt

michigani születésű dr. Jonnie Lessiter pszichiáter pályafutása során 
mindíg arra törekedett, hogy felébressze a reményt a chicagói rendelőjébe 
látogató, elkeseredett pácienseiben.
Az életben azonban nem csak írott szabályok uralkodnak, olykor a sors 
iróniája is közbeszól. A doktornővel is az történt, amitől minden ember 
retteg: súlyos beteg lett, elvesztette minden reményét...
Két évvel ezelőtt kiderült, hogy mellrákban szenved. A tapasztalt orvos 
tudatában volt, mit jelent a diagnózis. Megpróbálta racionálisan elfogadni 
helyzetét, és igyekezett könnyíteni hátralevő napjain, ugyanis kollégái 
reménytelennek mondták állapotát.
A betegség rohamos ütemben súlyosbodott, Lessiter asszony 
mozgásképtelenné vált, a karcinóma a csontokat is megtámadta. 
Mivel gyakorlatilag házi fogságba kényszerült, Zoran Grujovszki 
építészhez fordult segítségért, rámpát építetett háza köré, hogy legalább 
kerekesszékével  tudjon közlekedni. Amikor az első kört megtette, 
rádöbbent, hogy minden egyes napnak mérhetetlen értéke van...
Arról, hogy valaha is újra lábra álljon, már nem is gondolkozott, számára 
ez a lehetetlennel volt egyenlő, s tapasztalt lélekbúvár lévén nem is akart 
foglalkozni a témával.
Amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, egyetlen célja – ha egy mód van 
rá -  hogy elkerülje a szenvedést. Legtöbben nem a haláltól, hanem a 
haldoklástól félnek.
Zoran Grujovszki a munkálatok közben elmesélte, hogy a közelmúltban  
Újvidéken,  dr.Jovan Tasić ismert természetgyógyász rendelőjében 
járt agyciszta kezelésre. A betegség kezdetén 5 mm-es daganatot 
diagnosztizált a kezelőorvosa, dr. Tasić terapiái után a ciszta nagysága 80 
%-al csökkent.
Az építész beszámolója után Jonnie Lessiter eldöntötte, hogy az épülő 
rámpa nem a halál, hanem a remény útja lesz.
- Megkértem Zoránt, hívja fel at természetgyógyászt és kérdezze meg, 
tudna-e segíteni rajtam. Dr. Tasić igenlö válasza után ez év februárjában 
mindenféle elöítélet nélkül útra keltem. Elmondhatom, hogy Újvidéken 
nem olyan helyzetet tapasztaltam, amilyent az utóbbi évtizedek során 
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hallott kommentárok alapján vártam. Nyugodt környezetbe érkeztem, 
közvetlen, segítőkész emberek vettek körül. Amennyiben igaz az 
állítás, hogy csoda ott történik, ahol legkevésbé várjuk, akkor ez velem 
a Tasić-centrumban történt. Egyhetes ott-tartózkodásom alatt naponta 
dupla terápiát kaptam. Az orvos javasolta így, hogy a daganat terjedését 
megakadályozzuk.
Magam sem hittem az eredménynek. A fájdalom megszűnt, már nem volt 
szükségem a kerekesszékre. Amerikai turistaként körbesétáltam a várost, 
még a Péterváradi várat is meglátogattam.
Amikor Jonnie Lessiter visszatért hazájába, kezelőorvosai nem győztek 
csodálkozni... Az eredmények láttán további terápiára biztatták a 
kolléganőt. Azóta Lessiter asszony még két ízben tért vissza Újvidékre. A 
történtek után egyetlen vágya, hogy megmentőjét az USA-ba vezesse, és 
mindenkinek megmutassa, mire képes dr. Tasić.
Az amerikai orvosok nagyon praktikusak, kizárólag a leleteknek 
hisznek. Pragmatikus, elöítéletmentes hozzáállásuk van a tradicionális 
gyógymódhoz, és éppen emiatt szeretné dr. Lessiter, ha dr. Tasić, aki többek 
között  Magyarországon is szerzett hirnevet, az Egyesült Államokban is 
tartana előadásokat. 
Tasić doktorhoz a páciensek barátként is visszatérnek. A napokban a www.
dr.tasic.com honlapra levél érkezett Jonnie Lessitertől. – Annak ellenére, 
hogy kissé erőtlen vagyok, és olykor valami szúrja a mellkasom, jól érzem 
magam – írta az orvosnő. A daganaton nem észlelhető változás, normális 
életet él, fűzte hozzá. Levelét “Maradok Tiéd”-el zárta, mint ahogy azt 
dr. Tasić sok más, epilepsziában, diabéteszben, pszichoszomatikus 
elváltozásokban szenvedő páciense teszi. Többségük szenvedése tetőfokán, 
reményt vesztve, múlni nem akaró fájdalmak közepette kereste fel és 
ismerte meg dr. Tasićot. S azzal, hogy együttes erővel igyekeztek életet 
önteni a beteg szervezetbe, és állították helyre felborult egyensúlyát, 
hogy képes legyen megbírkózni a legkülönfélébb betegségekkel, egyszer s 
mindenkorra lekötelezettjeivé váltak.
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AZ ORVOS, AKI A REMÉNYTELENBE 
IS REMÉNYT LEHEL

 Kerekesszékben érkezett, gyalog távozott...

A becskereki 16 éves Gligorin Marinát, a közgazdasági középiskola 
tanulóját múlt év március 1-én kerekesszékben tolták be dr. Tasić 
rendelőjébe. Összesen öt terápia után (2 március folyamán, 3 áprilisban) 
Marina barátjával már karöltve sétál Becskerek utcáin, a szklerózis 
multiplexet, amelyben szenvedett, igyekszik elfelejteni...
- Két évvel ezelőtt hirtelen zsibbadést éreztem a lábaimban, legyengült 
a látásom, kiejtettem a kezemből a poharat – emlékezik vissza Marina 
a keserves napokra. Erős náthalázam volt, amikor a fürdőszobában 
összeestem. Azonnal orvoshoz vittek. Becskerekről a belgrádi 
Gyermekklinika Ideggyógyászati Osztályára utaltak. Infuziót, Dexazomon 
hormonális injekciót kaptam. Állapotom hullámzott, rövid ideig jobbulást 
éreztem, majd újra rosszul lettem. Végül a Katonai Orvostudományi 
Akadémiára kerültem, ahol egy hónapig nyomtam a kórházi betegágyat. 
Német gyártmányú Metaferol gyógyszerrel kezeltek. A készítményt kilenc 
hónapig szedtem, eredménytelenül. Közben gerincvelö mintát vettek, 
plazmacserét végeztek, de jobbulás csak nem állt be, nem voltam képes 
lábraállni, egyetlen lépést tenni... Két és fél hónapig feküdtem teljesen 
mozdulatlanul.
Amikor már más nem maradt hátra, felkerestük dr. Tasićot. Már korábban 
hallotunk róla, de szkeptikusak voltunk, sehogyan sem akartuk elhinni, 
hogy segíteni tud rajtam. 
Már az első kezelés után lábra álltam! A harmadik után kisétáltam a 
rendelőből! Nem hittem saját lábaimnak, csoda történt!
Most minden a legnagyobb rendben, remélem megmentőmnek köszönve 
teljesen meggyógyulok, s a kerekesszék csak egy rossz emlék marad...
Dr. Tasić beavatkozása nélkül talán még most is ágybanfekvő beteg 
lennék. Ki hitte volna, hogy mindenek után négy vizsgát sikerül letennem 
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az egyetemen. Ellenőrzésen is voltam Belgrádban. Az orvosnő nagyon 
meglepődött, amikor saját lábamon, kerekesszék nélkül léptem a 
rendelőbe...
Marina ma normális életet él. Legtöbb idejét barátjával tölti. Ö volt az, aki 
a nehéz pillanatokban is mellette volt, bátorította, reménykedett...
(a cikk 2004 augusztusában készült)
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ARANYPLAKETT A SIKERES  JÓTÉKONYSÁGÉRT

DR: Jovan Tasić szerbiai természetgyógyász tiszteletére szervezett 
művelődési esemény szemtanúi voltunk az Union szállóban. Szlovénia 
szerte ismert dr. Tasić emberbaráti tevékenysége, hiszen immár hat éve 
gyógykezeli a cerebrális paralíyisben szenvedő gyerekeket a ljubljanai 
Sonček központban.
Az ünnepségenRade Bakraćevič, a Štajerska skupnost nemzetközi 
művelődési egyesület elnőke dr. Tasićot sikeres jútékonyságáért arany 
plakettel jutalmazta, és azt javasolta, hogy a természetgyógyászt 
jószolgálati nagykövetté terjesszék elő.
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