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ODPISANI PONOVNO HODIJO

Profesor dr Tadija Eraković
Defektolog
Zgodbe o Jezusu Kristusu pripovedujejo marsikaj, največkrat pa ga omenjajo
kot zdravilca. Čeprav nimamo trdnih zagotovil in dokazov o Jezusu kot zdravilcu, imamo različne zapise apostolov, ki si česa takega zagotovo niso izmislili. Tudi zgodovina medicine je polna zgodb in pripovedovanj o zdravilcih.
Doktor Tasić ima zagotovo zdravilske sposobnosti, ki so dar narave ali nečesa
posebnega, potrjujejo pa jih predvsem rezultati njegovega dela.
V svojih zgodbah pacienti dr. Tasića predstavljajo čustveno plat življenja. To so
največkrat ljudje, ki so izgubili vsako upanje in prenehali verjeti, da imajo še
lahko srečo v življenju. Doktor Tasić jim je uspel povrniti vero in upanje. S svojo toplino in nežnostjo je prispeval k temu, da so te osebe ponovno pridobile
zaupanje v življenje in odkrile njegov pomen. Številni ljudje v težkih življenjskih preizkušnjah pomislijo, da so blizu konca, podobna pa je tudi diagnoza
uradne medicine. Doktor Tasić presega tak način razmišljanja, odpira nove
možnosti in življenju vrača pomen.
Ime dr. Tasića je postalo znano v celotnem svetu. Je humanist in umirjen, čustveno stabilen, dobronameren, poleg tega pa tudi močan človek. Kakšna je
njegova moč, ne more nihče zares pojasniti, ker o tem ne vemo ničesar. To
vedo samo tisti, ki jim je pomagal, njihovo število pa je veliko. Področje, s katerim se ukvarja, sodobni znanosti ni posebno znano in najbrž tudi nikoli ne
bo. Prednost namreč daje tistemu, kar lahko dokažemo, začutimo ali kemično
registriramo. In to, kar dela dr. Tasić, je težko zaznati, lahko pa vidimo rezultate. Njegova znanost, bioenergija, pomaga mnogim.
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Dr. Tasića in njegove sposobnosti celitve moramo razlikovati od številnih drugih, ki se pretvarjajo, da jih imajo, ali pa ga želijo posnemati.
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Modrosti, dobrote in moči se ne da ponarediti, še manj pa rezultatov. In kjer so
rezulztati pristni, ponarejanja več kot očitno ni. Nihče npr. ne more posnemati
Jezusa Kristusa, ki je bil izvrsten zdravilec. Vzhodnjaške kulture in civilizacije
niso poznale sodobne medicine, toda živele so normalno in se zdravile. Od kod
je prišla moč bioenergije, ne vemo, vemo pa, da obstaja in pomaga ljudem. Danes ima to moč, verjetno kot darilo od Boga, Jovan Tasić, morda pa tudi mnogi
drugi.
In zakaj prav jaz pripovedujem o dr. Tasiću ter pišem recenzijo za to knjigo?
Zato, ker moja institucija, v kateri sem z otroki iz 'Otroške vasi' v Sremski Kamenici prebil več let, najbolje pozna moč, humanost in nenazadnje rezultate
dr. Tasića. Moji malčki so prihajali k njemu in se zdravili od nočnega močenja
postelje. Bilo jih je okrog dvajset in zahvaljujoč temu zravilcu se sedaj srečni in
zdravi zbujajo v suhi postelji.
Knjigi 'Pozdravil sem odpisane' in 'Odpisani ponovno hodijo' nosita svoja naslova upravičeno, saj so rezultati, ki jih je dosegel dr. Jovan Tasić, pristni ter podkrepljeni z medicinsko dokumentacijo. Tudi knjigi tako služita kot neke vrste
dokument.
Del govora dr. Tadije Erakovića ob obisku dr. Jovana Tasića v Otroški vasi 4.
junija 1994.

7

Jovan Tasić

Dr. Jovan Tasić je zanimiva osebnost v našem življenju. Doživljamo ga na nenavaden način. Vsakokrat smo veseli, ko pride v našo malo vas, in ga primerjamo
z žarki sončne svetlobe, ki se vsako jutro prebijajo skozi veje stoletnih hrastov. Je
majhen in obenem zelo velik. Velik kot človek, kot zdravnik tradicionalne medicine in kot zdravilec. Majhen pa, ko govori o sebi. Njegove besede so umirjene
in preproste. Ne želi poudarjati prav ničesar, kar bi ga lahko vzdignilo nad druge
ljudi. To je človek, ki izžareva dobroto. Vedno želi pomagati drugim, zase pa ne
želi ničesar, ker ničesar tudi ne potrebuje. Ima vse: modrost in dobroto, je zelo
blag in pohleven, rad ima življenje. Vse te lastnosti kot nebeški dar razdaja drugim ljudem, tudi otrokom v Otroški vasi. Za vse se mu iskreno zahvaljujemo.

Dr. Jovan Tasić je prejel priznanje »Ključ mesta Novi sad« za človekoljubno dejavnost v Otroški vasi «SOS«, kjer živijo otroci brez staršev.
»Doktor Jovan Tasić je bil za svoje delo deležen velikega števila priznanj, od
katerih gotovo izstopa Zlati ključ humanosti, ki ga je prejel leta 1994. Kot je
bilo povedano v uradni obrazložitvi, so mu priznanje podelili prevsem zaradi
nesebične pomoči pri zdravljenju otrok, pa tudi za veliko število humanitarnih pošiljk, ki jih je namenil Otroški vasi v Sremski Kamenici«
8
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Prim.dr. Ivo Komljenović, nevrolog
Pred petnajstimi leti so me moji številni pacienti začeli spraševati, ali naj poiščejo pomoč tudi pri zeliščarjih, bioenergetikih in raznih vračih. Ker sem jim
želel pošteno odgovoriti, sem se seznanil z delom teh ljudi in jih tudi veliko
obiskal. Toda vsakokrat, ko sem se srečal s temi ljudmi in ko sem spoznaval njihove metode zdravljenja, se mi je zdelo, da smo na nasprotnih bregovih, kar je
bilo verjetno tudi res. Ko pa sem spoznal dr. Tasića, sem že ob prvem pogovoru
začutil, da nisva na nasprotnih bregovih, temveč na istem. Trdno načelo, ki ga je
dr. Tasić zagovarjal, temelji na domnevi, da so vse medicinske metode komplementarne in da si ne stojijo nasproti. To njegovo stališče se me je zelo dotaknilo
in začela sva se pogovarjati o tem, kako lahko pomaga mojim pacientom. Sam
zdravim vse ledvične bolezni, tudi odpoved ledvic, ki je zelo težka bolezen in jo
zdravimo z dializo, zelo kompleksnim in zapletenim postopkom.
Njegovo delo ima podporo uradne medicine, sam pa lahko povem, da so rezultati, ki jih je pri zdravljenju policistoze dosegel dr. Tasić, mi pa jih spremljamo
na našem oddelku, enaki čudežu.«
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Dr. BORISLAVA KOVAČEVIĆ,
specialistka športne medicine
Naše znanje o vzhodnjaški medicini, npr. bioenergiji, akupunkturi, akupresuri
in ostalih medicinskih vejah, ki jih imenujemo alternativna medicina, je precej
pomankljivo. Ko se je prvič pojavila akupunktura, ljudje niso imeli pojma, kaj je
to. Ko pa so sami spoznali to problematiko in začeli preučevati vzhodnjaško medicino kot celotno znanost, so se počasi zavedli njenega pomena, posledica pa
je bil normalen sprejem akupunkture v tukajšnji medicini. Ravno tako je tudi z
bioenergijo, čeprav ta še vedno ni povsem preučena. Značilno za človeško psiho
je, da smo do stvari/pojavov, ki jih nimamo možnosti videti ali otipati, skeptični
ter nezaupljivi. Le majhno število ljudi verjame vanje. Mi namreč verjamemo le
v tisto, kar je otipljivo, tj. žile, živčne, limfne poti ... to vidimo, na tem področju
lahko nekaj naredimo in s tem se ukvarja uradna medicina. Bioenergija in njene
energetske poti pa so nevidne, zato je veliko ljudi ne sprejme.
Delo dr. Tasića spremljam že skoraj dvanajst let in ugotovila sem, da prav bioenergetske poti pomagajo ljudem pri ozdravitvi ali pa so vzrok nastanka nekaterih bolezni. Tako kot v arterijah nastane strdek, tudi v bioenergetskih poteh
pride do prekinitev ali zamašitev. Z odpravljanjem tistega, kar je povzročilo tako
stanje, se telo vrača v normalo.
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Medicina je prišla do določenih meja in se na neki točki ustavila. Toda pri dr.
Tasiću te točke ni, je le vejica in zgodba se nadaljuje. Če primerjam njegovo delo
z delom različnih specialistov ter zdravnikov iz nekdanje Jugoslavije ali Evrope,
vem, da slednji, ko pride do bolnikov s celebralno paralizo, motnjami v psihofizičnem razvoju, pa tudi mnogih drugih, velikokrat ne morejo pomagati. Dr.
Tasić pa zdravi še naprej - otroci shodijo, spregovorijo.
Nikoli ne bom pozabila malega Raša iz Gajdobre. Otrok je shodil pred mojimi
očmi. Kot zdravnica vem, da pri cerebralni paralizi zaradi zaostanka v psihofizičnem razvoju ne moremo storiti veliko, da se pri takšni diagnozi pogosto vse
konča.
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Radovanova mati je napisala:
Radovan do sedmega leta ni mogel sam stati, hodil je lahko le s tujo pomočjo.
Poleg tega ni jasno videl svetlobe.
Toda po petih dneh pri dr.Tasiću se je zgodil čudež – deček je shodil. S terapijamipridr. Tasićusvakončala v petek, in že v sobotozjutraj je Radovan samprehodildnevnosobo, polegtega se je po tem vesdansprehajal.
Gibanje sedaj že tako dobro obvladuje, da včasih tudi teka sem ter tja, kakor
da bi hotel nadomestiti ves tisti čas, ko ni mogel hoditi.
Klasična medicina zavrača tak način zdravljenja. Potrebno je sodelovati, razi13
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skovati, brati, se spoznavati z novimi vejami vzhodnjaške medicine in jih primerjati z 'našo' uradno medicino. Tako delam sama, novosti primerjam s tistim,
česar sem se prej naučila. In učim se celo življenje,
takšen je ta poklic. Kar želim povedati, je, da je treba vse to spremljati – psihoenergo terapijo oz. bioenergijo, akupunkturo, kiropraktiko,fito terapijo,akupresuro
in še mnoge druge veje.
Obstaja na primer homeopatija, ki se je pri nas pojavila v zadnjih štirih ali petih
letih in nam prav tako predstavljala veliko neznanko, a če jo začnete spremljati,
jo lahko na odličen način povežete s klasično medicino. Tega seveda nočejo
storiti vsi, mnogi mislijo, da so to izmišljotine, ljudje, ki se ukvarjajo s tem, pa
mazači, ki želijo na račun tuje nesreče mastno zaslužiti, toda s tem se nikakor
ne strinjam. Res je veliko takšnih, toda dr. Tasić, ki že dolgo dela v Novem Sadu
– kot sem prej omenila, ga spremljam že dvanajst let – je res strokovnjak za bioenergijo, oz. zdravnik za celotno tradicionalno medicino.
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Prim. dr GORDANA BOJIĆ-KOLARSKI
Spec. internistka kardiologinja Kliničnega centra
v Novem Sadu in spec. Homeopatije
Moje ime je Gordana Bojič in sem internistka kardologinja v uradni medicini,
čeprav se ukvarjam tudi s homeopatijo, iz katere sem diplomirala. Tako sta mi
znani tako klasična medicina kot tudi področja alternativnih vej medicine. Zaradi svoje radovednosti sem se znašla v ordinaciji dr. Tasića – seznaniti sem se
namreč želela z načinom njegovega zdravljenja.
Povedati želim, da vsak fenomen, ki ni dovolj pojasnjen ali je na nek način nenavaden, v obdobju sprejemanja prehaja skozi tri faze. Prva je 'To je nemogoče!', druga 'To pa mogoče nekaj je ...' in tretja 'Ha, to že zdavnaj vsi vemo!'.
Vprašali pa ste me tudi, kateri fazi daje prednosti uradna medicina. Menim, da
smo zdravniki obtičali nekje med prvo in drugo, medtem ko so naši pacienti
odkrili tretjo že kar nekaj časa nazaj, saj so preizkusili blagodejno moč alternativne medicine.
Uradna medicina namreč še vedno ne kaže zadostnega zanimanja za sodelovanje z alternativno, čeprav bi ga morala. Ker se predvsem ukvarja s fizičnim
telesom pacienta, ve zelo malo o energetski anatomiji človeka.
O tem je veliko povedal že dr. Tasić sam in tega ne bi ponavljala, lahko samo rečem, da sem na nek način vključena v vse to kot priča s strani klasične medicine,
ki lahko poroča, kaj vse se je dogajalo v ordinaciji v preteklih letih in da je šlo v
desetih letih skoznjo ogromno pacientov, ki imajo za povedati veliko več kot jaz.
Zadnja leta sodelujem z mnogimi ljudmi, pomembnimi za uspešno delo centra.
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Nisem edina zdravnica, tu je še veliko ostalih, ki so se v center vključili pred
menoj. Pomagajo pri vodenju evidenc in medicinske dokumentacije, ki je zelo
pomembna, uporablja se namreč kot svojevrsten dokaz, da je med bioenergijsko
terapijo in po njej vse tako, kot je potrebno, nekateri podatki pa se nanašajo tudi
na laboratorij, diagnostične procese, ki jih je morda potrebno ponovno opraviti
– odvisno od konkretnega primera.

Moje osebno mnenje, kot tudi mnenje mojih pacientov, sodelavcev in kolegov, je,
da je skrajni čas, da se uradna in klasična medicina združita z alternativnimi vejami le-te in da ljudje dojamejo, da v resnici ne obstajata dve različni vrsti medicine,
temveč je vse ena sama. Edina prava medicina je tista, ki lahko pomaga človeku,
in takšna mora biti sprejeta. Pri tem sta po mojem mnenju bistveni dve stvari.
Prva je, da IMA VSAK ČLOVEK PRAVICO ODLOČATI O TEM, KAKO IN
NA KAKŠEN NAČIN SE BO ZDRAVIL. Živimo v demokratični družbi in zelo
pomembna je človekova pravica, da se na ta način opredeli. Morda želi, da sta
vključeni obe strani medicine. Druga stvar je princip NAJVAŽNEJŠE JE NE
ŠKODOVATI. Dr. Tasić je povedal, da nikomur ničesar ne obljublja, toda vedno je treba poskusiti. Sem, glede na moje izkušnje, žal prihajajo pacienti, ki
jim je klasična medicina na nek način obrnila hrbet, odkrito povedala, da jim
ne more več pomagati. Ti ljudje so izgubili upanje in ga spet pridobili šele tisti
trenutek, ko so prišli v našo ordinacijo.
16
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Človek se namreč ne more nikoli zares sprijazniti s tem, da mu ni več pomoči.
Zelo težki so predvsem nevrološki primeri, kar ni ravno področje, s katerim bi
se sama intenzivno ukvarjala.
A kot internistka kardiologinja z delovnimi nalogami v klasični medicini in kot
azilijarni zdravnik, ki vidi vse praktične veje medicine, vam vseeno lahko povem, da so od vseh stvari najtežje ravno nevrološke poškodbe ter motnje v razvoju na nevrološkem nivoju.
Klasična medicina ima sijajno diagnozo, toda v smislu terapije ne ponuja nič. Tu
lahko dr. Tasić s svojimi 'zlatimi' rokami ali - kot sam pravi - božjim darom, kar
pravzaprav tudi ima, naredi ogromno.
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DUŠAN N. PETROVIĆ, PROTOJEREJ STAVROFOR
REKTOR SEMENIŠČA
Dr TASIĆ KOT ČLOVEK , VERNIK , HUMANIST
Če sem iskren, je ljudi zelo težko ocenjevati. Pri tem početju se lahko hitro zgodi, da je ocenjevalec pristranski ali subjektiven. Toda ko gre za osebe, kot je doktor Tasić, je to veliko lažje. Opozoriti želim predvsem na posebno plat njegove
človeške biti. Vsi smo psihofizična bitja, tvorita nas telo in duša. Druga polovica
naše celote, duša, je najlepši in najbolj pretanjeni del. In prav zaradi tega se
lahko pri ocenjevanju oziroma opisovanju človekove duše pogosto zmotimo.
Doktorja Tasića poznam že več kot 25 let. Spoznala sva se po naključju. Kot
vernik in član naše cerkvene skupnosti je pričel praznovati svojo slavo v Novem
Sadu. Tja sem prihajal in blagoslavljal sveto vodo. Že ob prvem srečanju sem
začutil, da mu veliko pomenijo družina, duhovna plat življenja in pripadnost
cerkvenemu občestvu.
Ko pa se je, kot radi rečemo, postavil na lastne noge ter zgradil svojo hišo, se je
v njej oblikoval resnični krščanski način življenja, v okviru katerega so spoštovali red, gojili pristne medčloveške odnose in vedeli, kaj so prave življenjske in
krščanske vrednote.
Pri nas se navadno govori o nekem človeku preveč splošno in nekritično. Pravimo na primer: »Ta je pa bogat«, »Kako je izobražen«, »Materialno je dobro
preskrbljen« … Vse to je lepo in prav, toda kristjani, še posebej pa duhovniki, ne
sodimo človeka na tak način. Mi resnično najbolj spoštujemo tisti del človekovega bitja, ki sem ga omenil na začetku. To je duša, predvsem pa tisti del duše, ki
18
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daje ljubezen sočloveku. Kristusove besede, s katerimi oznanja: »Moji resnični
učenci boste takrat, ko se boste ljubili med seboj«, so za nas zapoved. Ob neki
drugi priložnosti je Kristus povedal, da 'lahko iskrena in srčna ljubezen prekrije
številne grehe'. In kdo med nami ne greši? Vsi smo grešniki.
Doktor Tasić je človek, ki želi, zna in hoče svojo ljubezen darovati tistim, ki jo
najbolj potrebujejo. Z gotovostjo trdim, da on tega ne počne, da bi dosegel prepoznavnost. Vsi vemo, da svoje poslanstvo opravlja iskreno in od srca, kajti tudi
on ima otroke in družino in se zaveda, kako težko mora biti, če tega nimaš. Za
naštevanje vseh njegovih dobrih del v tem kratkem pogovoru ni časa. Moram pa
omeniti pomoč vasi za zapuščene otroke in sirote ter številne človekoljubne akcije,
v katerih je sodeloval. Pred kratkim sem v časopisu prebral, da so ga izbrali za enega najboljših sosedov v Novem Sadu. To je zelo pomembno. Če pogledate družbo
kot celoto, ne samo v Srbiji, temveč tudi po svetu, lahko vidite številne težave.

Povsod so nesoglasja in konflikti med ljudmi, v družinah, med otroki in starši,
brati in sestrami, da ne govorimo o zelo slabih odnosih med nekaterimi narodi
in državami. Potem se pa čudimo, zakaj se nam dogajajo tako slabe stvari, nesrečni dogodki pa se kar vrstijo. Teologi temu radi rečemo, da je to posledica
greha. Vse kar se je zgodilo in se dogaja srbskemu narodu, je božja kazen. V
času vladavine brezbožnega režima smo se lagodno odpovedali veri v Boga.
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Za to plačujemo visoko ceno in jo bomo še v prihodnje. Taki ljudje, kot je doktor
Tasić, ki s svojo toplo ljubeznijo talijo ledene bregove naših hladnih medčloveških
odnosov, bodo morda pripomogli k temu, da bo božja kazen nekoliko milejša.

Nekoč sem človeku, ki je po značaju podoben dr. Tasiću, dejal: »Tvoji in Tasićevi otroci lahko ponoči mirno spijo, ker jih pokriva in varuje ljubezen tistih
otrok, ki jim ti tako nesebično pomagaš. Pogosto prosim Boga, da bi vsi otroci
tako mirno spali in da bi bili deležni nesebične ljubezni in topline. Zelo mi je
žal, da je tako malo ljudi, kot je doktor Tasić. Mogoče bodo njegova dobra dela
spodbudila tiste trdosrčne ljudi, ki imajo denar in ki bi lahko resnično pomagali
drugim. Na ta način bi postali pravi kristjani, krščanstvo brez ljubezni namreč
ne obstaja. Krščanstvo brez ljubezni je sholastika, v vsakdanjem življenju pa je
brezboštvo. Kajti če je temeljno načelo krščanstva ljubezen, Bog pa je sam po
sebi ljubezen, ker je zaradi ljubezni ustvaril ta svet, tudi človeka, potem je prva
zapoved ljubiti svojega bližnjega. To pomeni ljubiti prav vsakega človeka, ne
glede na vero, narodnost, barvo kože ali njegov gmotni položaj. Ljubiti svojega
bližnjega je največja sreča in blagor tistemu, ki ljubi, to je božja milost.
20
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Po mojem mnenju – in mislim, da se ne motim – doktor Tasić sodi med ljudi, ki
nesebično ljubijo svoje bližnje.
Ko govorimo o njegovem delu in rezultatih, velja omeniti, da vse, kar dela, počne z božjo pomočjo. Dejstvo je, da kot psihofizično bitje tega ne bi mogel početi
brez božje pomoči, čeprav je kristjan in krščen. Božje posredovanje je tisto, ki
skozenj pošilja moč in upanje težkim bolnikom, da ozdravijo in se povrnejo v
življenje. Nekateri ljudje so zelo sumničavi in ne verjamejo v njegovo početje,
kar je normalno. Ljudje smo že po naravi taki, da dvomimo v mnoge stvari in
pojave. Toda če imamo dokaze o številnih ozdravitvah težkih bolnikov, je težko
še kaj dodati, vsak dvomljiv komentar je odveč.
Doktor Tasić sam izrecno pravi, da dela ob božji pomoči. Nikoli pa ne bomo
vedeli, na koliko drugih načinov Bog še vpliva na naša življenja. To počne skozi
Jovana Tasića, lahko pa tudi skozi nekega Janka, Martina, Petra … kdo ve? Bog
se v svetu namreč pojavlja v mnogih oblikah in pomaga ljudem na različne načine. In zato Jovan Tasić rad pove, da ljudi ne zdravi on, temveč božja energija,
ki jo posreduje, čeprav je le grešnik. Kajti nihče ni brez grehov, razen vsemogočnega Boga.
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ČLOVEK GOLOBJEGA SRCA
O delu dr. Jovana Tasića bi lahko napisali na ducate knjig. Že če bi vsak njegov
pacient napisal samo en stavek, bi bilo le-teh več kot pol milijona. Če pa bi vsak
pacient na dolgo in široko pripovedoval o svojem trpljenju pred prihodom v
njegovo ordinacijo, bi bilo to obsežno čtivo, v katerem bi se združile najrazličnejše človeške usode.

Večina pacientov dr. Tasića k njemu prihaja po svoje zadnje upanje. Tu lahko
srečamo ljudi vseh starostnih dob – od enoletnih malčkov pa do osemdesetletnikov. Te 'starine' so ljudje, ki so zaužili mnogo pilul življenja, lekarniške pa jim
ne pomagajo več, a kljub temu še ne želijo oditi s tega sveta. K dr. Tasiću prihajajo, da bi jim podaljšal in olajšal čakanje na njihov 'zadnji vlak.'
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S svojimi pacienti je dr. Tasić ljubezniv in neposreden, nima se za čarovnika
in se obnaša normalno ter enostavno, posebej odkritosrčen in prijazen pa je,
ko gre za otroke. Ni ga otroka, ki med zdravljenjem ne bi občutil njegovega
objema in poljuba, zato se ga mali pacienti ne bojijo, temveč ga sprejemajo kot
svojega tovariša. Hitro odpravi tudi tremo, kar se na pacientih ponavadi pozna
že naslednji dan. Napetost izgine, od njega pričakujejo le, da jim bo pomagal po
najboljših močeh.
Terapije so petdnevne z začetkom v ponedeljek. Vsak ponedeljek k dr. Tasiću
prihajajo novi pacienti in tudi tisti, pri katerih terapija traja dlje časa. Vsak prinese s seboj svoje trpljenje in kanček upanja. Nekateri trpljenje izražajo že z mimiko obraza, gibi, s pogledom, nekateri molčijo, a je molk dovolj zgovoren. Če
odštejemo majhne otroke, jih večina pride sama, brez tuje pomoči. Sem ter tja
koga pripeljejo na vozičku. Cilj tovrstnih pacientov je, da se čimprej osvobodijo
tega neprijetnega vozila.
Posebna zgodba je povezana z Milošem iz Novega Sada. Gre za ljubkega otroka,
ki je konec februarja dopolnil dve leti. Ob prihodu na svet je bil slep, razlikoval
je le noč od dneva. Ko so starši to ugotovili, se je začelo tekanje od zdravnika
k zdravniku. Vsi so poskušali najti vzrok za Miloševo stanje, toda brez uspeha.
Nihče od zdravnikov ni ugotovil, zakaj Miloš ne vidi. Eden od njih je celo priporočal staršema, naj se vdata v usodo, kot bi bil Miloš rojen brez ene roke. Vendar
ga nista upoštevala, saj nista hotela, da bi njunega sina skozi življenje spremljala
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bela palica. Izvedela sta za dr. Tasića in mu pripeljala svojega edinca. V primeru,
da bi bile tudi njegove terapije neuspešne, sta nameravala vreči puško v koruzo.
Dr. Tasić ju je sprejel in začel z Miloševim zdravljenjem.

Stanje se ni izboljšalo takoj. Terapije so trajale in trajale, toda dr. Tasić ni izgubil
upanja v čudež. Bil je vztrajen in tudi Miloševa starša sta mu vdano zaupala. In
ni bilo zaman – Miloš je spregladal. Težko je uganiti, kdo je bil bolj srečen, starša
ali dr. Tasić. Miloš je še vedno pacient te nenavadne ordinacije. Vedno bolje vidi,
teče in tudi čedalje več govori. Srečanja malega Miloša in njegovega 'strička'
zdravnika so nadvse prijetna, saj ga dr. Tasić obožuje, Miloš pa se prav tako kot
v naročju očeta ali matere počuti varno v zdravnikovih rokah. Med terapijo ju
objema, kot da bi se zavedal, da sta mu prav ti roki omogočili pogled na svet. Dr.
Tasić odkritosrčno pravi: »Miloš je moje največje priznanje.«
Ta nevsakdanji zdravnik ne zdravi le s svojima zdravilnima rokama in bioenergijo, temveč tudi z besedami in svojim odnosom do pacientov. Ljudi dobro
pozna, ve, katere besede je treba uporabiti v določenem trenutku. Drugače povedano – ima še tretjo, pedagoško roko, ki je ne moremo videti, lahko pa jo občutimo. Najlaže v njegovem obnašanju do najmlajših in najstarejših pacientov.
Dr. Tasića večina pacientov kliče 'naš zdravnik,' otroci pa enostavno 'zdravnik.'
Tisti, ki njegovo ordinacijo obiskujejo več tednov zapored, se kmalu počutijo,
kot da vstopajo v svojo hišo. Vedo namreč, da jih pričakuje prijazen sprejem in
prijetno okolje s tiho glasbo v ozadju. O nasilju ni ne duha ne sluha. Tako toplega ter pozitivnega ozračja nekateri pacienti nimajo niti v svoji hiši.
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»Nekega petka mi je dr. Tasić povedal, da da je naslednji petek na dopustu, da pa
vseeno lahko pridem na kolektivno terapijo. Tja sem prišel že v sredo in naletel
na zaklenjena vrata ordinacije. Na vratih ni bilo nobenega opozorila. Odšel sem
v recepcijo hotela Park, v prvem nadstropju katerega je ordinacija, in vprašal,
kje je dr. Tasić.
'Ta teden ne dela. Ima neodložljive opravke,' so mi povedali na recepciji. Ko sem
se vračal domov, mi je zvonilo v ušesih. 'Nekaj se mu je zgodilo,' sem razmišljal
in zgrabila me je panika. 'Kaj bom storil, če se zdravnik ne vrne? Kdo mi bo
pomagal? Ni zdravnika, ki bi nadomestil kolega, ki se mu je nekaj zgodilo. Dr.
Tasić je edini v svojem delu, Džuna pa daleč stran.'
Dojel sem, kaj pomeni biti nenadomestljiv, in občutil vso bedo nemoči.
V negotovosti sem moral počakati na ponedeljek, bila pa je komaj sreda. V eni
izmed naslednjih noči se mi je sanjalo, da se je dr. Tasić vrnil in me 'odpustil.'
Končno je ponedeljek le prišel. Po poldnevu sem poklical v ordinacijo in javil se
je sam dr. Tasić.
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'Tukaj sem, pridite,' mi je rekel s svojim toplim glasom. Tesnoba v meni je izginila. Dr. Tasiću sem povedal, kaj se je zgodilo. Prijateljsko se je nasmehnil.
'Niti enega svojega pacienta ne bi odpustil. To se je zgodilo nenadoma, vi pa
ste prišli šele v sredo. V ponedeljek je bila v ordinaciji tajnica in je obveščala
paciente ...'
Živko Vasić, novinar, maj 1994
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Že od nekdaj se širi glas o nadarjenih posameznikih, ki na nenavaden način
vzpostavljajo stik z okoljem okoli sebe in so zmožni nanj z neposredno močjo
celo vplivati. Vzrok tega je lahko samo neka še neznana vrsta energije.
Skozi stoletja so posamezniki ali celotne skupnosti različnih kultur in civilizacij
razvijale ter prenašale metodo celitve, hkrati pa spoznavale možnosti človeške
zavesti in raziskovale čudovito delovanje človeškega organizma. Njihovo početje je imelo en poglaviten cilj: doseči srečo in zdravje.
Obstajajo mnoge teorije o pretoku življenske energije v ljudskem telesu.

Dejstvo je, da se energija v telesu neprestano pretvarja v različne oblike, toda
napačno bi jo bilo enačiti z dihanjem, krvnim obtokom ali živčevjem.
Življenska energija je kot ena od oblik kozmične energije nad vsemi fiziološkimi
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funkcijami v organizmu, te se brez nje namreč ne bi mogle odvijati.
Čeprav nismo vajeni gledati na človeka in njegovo osebnost v energijskem smislu, se moramo zavedati, da prav ta energija, dokler nemoteno kroži, vzdržuje
telo zdravo. Njen stalen pretok skozi človeški organizem je za zdravje odločilen.

Z dovajanjem kozmične energije se prebuja obrambni mehanizem, univerzalni
zdravnik v človeškem organizmu, ki ustvari zdravilo za bolno telo. Če izključimo vsakršno možnost sodelovanja nam znanih energij – petih klasičnih čutil,
lahko govorimo o fenomenu, ki ga z doslej znanimi fizikalnimi zakoni ni uspela
razložiti še nobena veja znanosti.
Toda ta fenomen obstaja!!!
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Znanost je zaenkrat le nezmožna pojasniti njegovo naravo, ne uspe ji ga ne obvladati ne uporabiti.
Tradicionalne oblike zdravljenja, uporabljene v vrsti terapijskih tehnik (bioenergija, shiatsuakupresura, kiropraktika, fitoterapija, akupunktura ...), so
upravičile potrebo svojega delovanja in kot take jih je leta 1976 priznala tudi
svetovna zdravstvena organizacija (WHO).
S tem je uradno potrdila rastoči vpliv in ugled novega pristopa k zdravljenju, ki
ima izhodišče v energijskem konceptu medicine. Ta pristop zajema široko območje
delovanja – kot preventiva in kot zdravljenje -, pomembno vlogo v njem pa ima
bioterapija ali celitev.
Bioterapija/psihoenergoterapija v sodelovanju s klasičnimi oblikami rehabilitacije
odpravlja številna obolenja in zdravstvene težave.
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Človek, ki želi nadzorovati svoje zdravje, to lahko doseže samo tako, da se
obrne k naravi ter odpre svoje srce življenju in ljubezni. Pozitiven odnos do
življenja je namreč nujen za uspešno pomoč bolnemu oz. energijsko neuravnovešenemu organizmu.
V današnjem sodobnem načinu življenja na človekovo biopolje vplivajo številni
negativni dejavniki (stres, prehrana, obremenjujoče delo, pomanjkanje spanca …).
Vsak od teh negativnih dejavnikov preko biopolja vpliva na neravnovesje človekove psihe, kar pozneje pripelje do organskih bolezni.
Mirno lahko zatrdimo, da večina bolezni nastane 'v glavi', kot rezultat psihičnega neravnovesja oziroma neravnovesja biopolja.
Zdravljenje z bioenergijo je predvsem uravnovešanje biopolja bolnega organizma, ki kasneje pripelje do uravnovešenja celotnega organizma.
Zdravemu organizmu ne primanjkuje bioenergije, niti je ima preveč.
Ta način zdravljenja omogoča izredno dobre rezultate, toda vsak pacient mora
po ozdravitvi nekaj spremeniti v načinu razmišljanja, prehrani in v življenju, če
želi ostati zdrav še naprej.
Terapija z bioenergijo je vzpostavitev energijskega ravnovesja v človeškem organizmu. Ugotovili smo že, da imata usmeritev bioenergije na organizem in njeno
delovanje izrazit terapevtski učinek.
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Energija, ki se jo spodbuja v procesu celitve, se na fizičnem nivoju uresniči preko vseh energijskih centrov, primarnih točk za bioterapijsko delovanje. Nameščeni so vzdolž hrbtenice in s prebujanjem njihove aktivnosti lahko vplivamo
na energijsko telo. Povezanost psihičnih in fizioloških funkcij ustvarja pogoje za
delovanje bioenergije, ki je posebej usmerjena na misli terapevta.
Zdravilec ali bioterapevt uporablja neomejene možnosti kreativne misli in
tako pretvori energijo v terapevtsko obliko.

To je istočasno tudi življenska podlaga, edina možnost človeškega obstoja in
delovanja. Če govorimo o energijski sestavi človeškega organizma, namreč mislimo na njegov psihični svet, na obliko zavesti, ki ga odreja.
Presežek ali primanjkljaj bioenergije skali harmonijo energijskega telesa in
ustvari predpogoj za nastanek bolezni.
Govorice nekaterih 'zdravilcev' o lastnem presežku bioenergije, toplini vrokah
in nepremagljivi potrebi po tem, da ta presežek oddajo bolnim osebam, so zavedle veliko ljudi, pa tudi popularizirale metodo zdravljenja z roko, sicer eno od
pomembnejših na tem področju. Zdrav, uravnovešen organizem namreč nima
ne primankljaja ne presežka energije, temveč ravno toliko, kolikor je potrebuje
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za življenje. Poleg tega pa zdravilec v trenutku celitve ne oddaja ničesar svojega,
je le prenašalec kozmične ali božje energije, ki jo usmerja na bolni organizem.
Kot energijska tvorba telo ves čas energijsko sodeluje s svojim okoljem. Vsi smo
občutljivi na sile in energije, ki nas obkrožajo, in dovzetni za to, da jih sprejemamo.
Naše fizično in miselno telo se nenehno oskrbuje z življensko energijo, brez katere obstoj ni mogoč. Energijsko napajanje telesa iz zemlje in vesolja ter pretok
te (nevidne) energije omogočata življenje na našem planetu. Ko stojimo, naš
navpični položaj omogoča zemeljski in kozmični energiji dinamičen pretok.
Vse moči univerzuma, s tem pa tudi moč človeške zavesti, so različne oblike
kozmične energije.
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IZ PODRIMCEV V SVET
Ovinkasta, makadamska cesta. Po nizkih gričkih so posajeni nasadi vinogradov.
Sledijo gozdovi in ravnokar ozeleneli pašniki, malo dlje, tam, kjer se zdi, da ni
ničesar več, pa so prečudovite jase. V kotlini kot v materinem objemu leži majhna vas Podrimce.

Podrimce
Leskovški kraj. Vedno je bil poznan po marljivih pridelovalcih zelenjave. V tej
majhni vasici Podrimce, kjer mrgoli bistrih vrtincev, potoček pa melanholično
žubori, je odrasel zdravilec dr. Jovan Tasić.
Ko je usahnilo še zadnje upanje v ozdravitev, ko nihče ni verjel, da bo Miloš še
kdaj videl, Lenart shodil, Drejc spregovoril.....ko so vsi mislili, da bo Danijela za
vedno priklenjena na voziček, se je kot iz pravljice prikazal Jovan Tasić.
Mnogim je pomagal. Ozdravil je – odpisane.
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Bosonogi deček, ki je oboževal šolo in knjige, čeprav je moral pomagati materi
pri vseh težaških opravilih, je iz te majhne in prašne vasi odšel v svet in postal
zdravilec, ki rešuje ljudi, jih zdravi in jim podaljšuje življenja.
Čeprav so njegovi straši želeli, da bi ostal v tej slikoviti vasici, kjer je življenje
težko, se je skrivaj vpisal v vojaško šolo. Hrepenel je po novih spoznanjih, ki jih
je nadgradil z pridnim učenjem in samodisciplino.
Kdo bi si upal trditi, da iz tega majhnega fantka iz slikovitih Podrimcev izhaja
'božja energija'?
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Ko je bil star šest let, se je želel vpisati v šolo, toda mati mu je to prepovedala.
Takrat si je hotel vzeti življenje, rešili so ga v zadnjem hipu …
Osnovno šolo je končal v vasi Vinarce. Vsak dan je do šole prehodil šestnajst
kilometrov. Drugi otroci so to doživljali kot hudo obremenitev, on pa je komaj
čakal nov dan, da s torbo na hrbtu in s kosom pogače v roki krene v šolo osvajat
nova znanja.Nikoli ni bil bolan. Vaščanom ni bilo jasno, kako 'mu nikoli nič ni',
čeprav je bil vedno zelo skromno oblečen, večkrat pa je imel mokre noge. Tudi
Jovanu Tasiću to ni bilo jasno.
To je knjiga o zdravilcu, ki številne ozdravitve svojih pacientov lahko dokaže z
dokumenti uradne medicine, z mnogimi preiskavami ter izvidi pred in po zdravljenju. V knjigi bodo spregovorili tisti, ki so ozdraveli. Zelo zanimivo zgodbo o
Jovanu Tasiću bo pripovedovala njegova mati.
Danica Tasić je na svet spravila enojajčna dvojčka. Eden je takoj umrl …
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V življenju Danice in Dušana Tasića je le na videz vse enako ali podobno kot pri
drugih ljudeh, toda to je le zunanja podoba.
Znano je, da sta dvojčka, še posebej enojajčna, med seboj tesno povezana. Če se
enemu nekaj zgodi, to takoj začuti tudi drugi.
Nenapisano pravilo tako pravi, da bo, če eden od enojajčnih dvojčkov pri porodu umre, drugi duševno prizadet ali pa genij. Mogoče bi tukaj lahko iskali
vzroke, ki so prispevali k življenjskemu poslanstvu dr. Tasića.
Miroslav Stefanović, novinar »Večernih novosti«
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OČE – iz naše perspektive
»MOČ MU JE PODARILA NARAVA«
Moč, ki jo ima naš oče, preseneča tudi nas. 'Kako je to mogoče?' je bilo vprašanje, ki smo si ga pogosto zastavljali in potem razmišljali o njem. Prišli smo
do zaključka, da vsako seme, ki ga posadimo, vzklije. Že v rani mladosti se v
človeku zbudi želja po tem, kar mu je namenila mati narava, in skozi življenjske izkušnje vse bolj prihaja na površje. Tako kot je bilo Nikoli Tesli položeno v
zibelko, da bo nadarjen znanstvenik, je bila našemu očetu moč bioenergije. In
to je bil začetek poti do cilja – pomagati do zdravja mnogim bolnim ljudem.
Ne želimo, da bi nas ljudje gledali drugače kot ostale otroke, ker smo tudi trije
navadni otroci. To, da smo otroci človeka, ki je s pomočjo svojih notranjih
sposobnosti dosegel vse, kar sedaj dela in čigar ime je zaradi njegovih humanih
lastnosti simbol ozdravitve in pomoči, ne pomeni, da smo 'slavni otroci,' smo
le njegova sinova in hčerka. Ljudje vsakodnevno prihajajo k našemu očetu po
zadnje upanje in občutek, da prav on pomaga bolnim, je čudovit.
Irena, Aleksandar in Dejan
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V Centru Tasić ,za izboljšanje telesnog in duševnog zdravja , v prijetnem okolju
in ob sproščujoči glasbi Claydermana, Vollenweiderja, Chopina in Vangelisa
izvaja svoje terapije znani evropski zdravilec dr. Jovan Tasić, zdravnik tradicionalne medicine.
S svojimi terapijami je prispeval k številnim uspehom in dosegel zavidljive rezultate pri zdravljenju tistih bolezni, za katere sicer velja, da so neozdravljive.
Ko vse terapije uradne medicine ne pomagajo in ko ljudje izgubijo upanje, pridejo iz vseh koncev in krajev zase ter za svoje najbližje iskat pomoč k zdravilcu
Jovanu Tasiću.
»Nisem Bog, toda ljudje verjamejo vame! Jaz le prenašam božjo energijo na
bolnega človeka.
Menim, da nisem čudodelec. Nasprotno, le trudim se, da 'kozmično energijo'
usmerim v bolno telo in tako pomagam. To je v moji moči.
Vsako živo bitje ima biopolje, kajti brez njega ne bi moglo živeti.
Bioenergija ni nič drugega kot – življenjska energija.
V čem se torej razlikujem od 'navadnih ljudi'?
Preprosto v tem, da mi je narava podarila sposobnost, da lahko prenašam kozmično oz. 'božjo' energijo na druge ljudi. Zmotno je misliti, da dajem svojo
energijo – božjo moč le prenesem v bolno telo, ki se na ta način zdravi.«
S temi besedami bomo začeli zgodbo o delu Jovana Tasića, chi terapevta in enega najbolj znanih zdravilcev v današnjem svetu. .
Svoje sposobnosti in znanje je dr. Tasić izpopolnjeval v Londonu, v mednarodnem centru za vzhodnjaške metode zdravljenja. Od takrat poglobljeno dela na
področju chi terapije (psihoenergo), shiatsu-akupresure, kiropraktike,fito terapije in akupunkture.
V njegovi ordinaciji je bilo več tisoč ljudi z vsega sveta,skratka od vsepovsod,
pomagal pa je vsem, ki so pomoč potrebovali.
»Doktor, pomagajte!« so besede mater z otroki, žensk in moških, ki prestrašeni
in zaskrbljeni potrkajo na vrata ordinacije dr. Tasića in v njem vidijo rešitelja.
Ganljivo je videti solze na obrazu matere deklice, ki je shodila po trinajstih letih,
slepega fantka ki je spregledal, ki je spregledala, žensko, ki je po dvajsetih letih
neuspešnega zdravljenja rodila. Takšnih zgodb je mnogo, toda sreča teh ljudi,
njihova hvaležnost in radost na obrazih so nagrada in spodbuda za dr. Tasića.
Zaradi njih bo v svoje delo vložil še več energije in bo pomagal še številnim drugim bolnikom, ki pri njem iščejo pomoč.
Razumemo vaše čudenje, zmajevanje z glavo in nezaupanje …
Kot pričakovano nadaljevanje sledi knjiga 'Odpisani ponovno hodijo', ki vsebuje rezultate zdravljenja novih pacientov.
Čudovita, nadnaravna moč. Energija, ki žari in vrača zdravje, spokoj, duševni
mir, srečo ...
Vsi bolni in kasneje ozdravljeni se strinjajo v eni stvari. »Pomagalo nam je...,« pravijo.
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Zaradi veliko razlogov jo imenujejo 'oaza zadnjega upa'.
Bioenergetiki doživijo vse, od oporekanja do najtoplejših besed hvaležnosti, in
v vseh primerih je njihov glavni cilj pomoč bolnikom. Pri tem se včasih ravnajo
po metaforičih stavkih svojih pacientov o zdravju kot največjem bogastvu, jasno
pa povejo, da ima to, kar žari iz njih, en sam namen: pomagati vsem.
Tudi ta knjiga, kot dokument ,seveda se lahko prišteje k dejavnostim dolge vrste
ljudi z močjo prenašanja kosmične ali Božje energije, toda pogumno trdimo, da
je veliko več kot to.
Jovan Tasić, zdravnik tradicionalne medicine, je pomagal toliko ljudem, da bi
njihove pristne izpovedi napolnile na tisoče strani pretresljivih, odkritih pričevanj o hudih boleznih in rezultatih, ki jih je dosegel in katere je potdrila uradna
medicina..
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Zadnja leta je po vsej Evropi prišlo do pravcate poplave bioenergije, parapsihologije, astrologije, magije in celo obuditve sposobnosti starodavnih ljudstev, da v
zeliščih najdejo sokove življenja. Dobili smo tudi 'moderne' preroke, jasnovidce,
vedeževalke najrazličnejših vrst, zdravilce z nihali ter radiestezijo, ki brez medicinskih preiskav in uradne potrditve svojih sposobnosti manipulirajo z bolnimi,
naivnimi ter nemočnimi ljudmi.
Pojavila se je torej obilica lažnih bioenergetikov, antizeliščarjev, jasnovidcev, vedeževalcev, črnih in belih magov, ki poskušajo igrati bogove in gospodariti z
življenjem in smrtjo. Pravih pa je v resnici zelo malo. Narava ni bila tako radodarna, da bi take sposobnosti podarila velikemu številu ljudi – tako kot je malo
Pogorelićev, Cerarjev, Severjev ...
Na tem področju, ki še vedno ni nazdorovano in zaradi tega dovzetno za prevare, so mnogi našli idealno možnost za hiter zaslužek. Večina jih z obljubami,
da bodo pozdravili epilepsijo, paralizo itd., jemlje denar od naivnežev, plačuje
oglase v tisku ter piše knjige in brošure.
Bioenergija je znanost prihodnosti, preteklosti in sedanjosti. Z zdravljenjem
ljudi se je in se bo tudi v prihodnje ukvarjala klasična medicina, toda bioenergija lahko skupaj z ostalimi oblikami tradicionalne medicine (kiropraktika,
shiatsu-akupresura, akupunktura, fitoterapija) ter pod kontrolo klasične doseže izjemne rezultate pri obolenjih, pri katerih so odpovedale vse druge oblike
zdravljenja. Najpogosteje prosijo za pomoč bolniki, ki so vse metode že izčrpali. A zelo pomembno je, da pacienti, ki se podvržejo terapiji in bioenergiji, ne
prekinejo stikov s svojim zdravnikom ali zdravstveno ustanovo. Zdravnik, ki je
iskreno predan svojemu poklicu, soglaša z mnogimi tradicionalnimi metodami
zdravljenja, posebej zato, ker pacientu sam z drugimi načini ne more pomagati.
Samo ena oblika terapije, tudi bioenergija, pogosto ni dovolj, da bi pacient
okreval v celoti.
Njeno delovanje je potrebno medicinsko preveriti, če je le mogoče. Poleg
tega mora zdravljenje z zdravili, v primeru da jih je pred terapijo predpisal
bolniku, prekiniti ali zmanjšati uradni zdravnik sam.
Posvet z zdravnikom po uspešnem zdravljenju z bioenergijo je pomemben tudi
pri obolenjih, ki zahtevajo nadaljno rehabilitacijo (paraplegija, kvadriplegija,
cerebralna paraliza, retardacija, psihomotorika, hemipareza, diskopatija, diskushernija, lumboishialgija). Ostala obolenja pa pred in po terapiji zahtevajo
nujen pregled z ultrazvokom, EEG-jem, avdiometrijo, oftalmologijo, magnetno
resonanco ...
Zdravnikov klasične medicine, ki potrjujejo rezultate, dosežene z bioenergijo
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JOVANA TASIĆA, je vse več. Nemalo je tudi takšnih, ki po tem, ko so sami
izčrpali vse metode, svoje paciente sami pripeljejo v ordinacijo dr. Tasića.
Njegov CENTER ZA IZBOLJŠANJE TELESNOG IN DUŠEVNOG ZDRAVJA
je vedno poln ljudi. Več kot sto jih celo čaka na terapijo – mnogi po več mesecev
-, saj žal ni mogoče sprejeti vseh naenkrat. Delovni čas zaposlenih v ordinaciji
se pogosto podaljša dolgo v noč in zgodi se, da dr. Tasić dela tudi po enajst ur
dnevno, kar zahteva ogromen napor in nesebično razdajanje bolnikom. Toda
potrebno je imeti razumevanje za vse hudo bolne in nesrečne. Med obiskovalci
je največ otrok – tistih, ki so zboleli za cerebralno paralizo, epilepsijo, diabetesom, izgubili vid ali sluh ...
Ko sedijo in čakajo na terapijo, jim ponudijo sladkarije in jih zamotijo z igračami, da strah pred zdravljenjem izgine. Skozi ordinacijo dr. Tasića so šli ljudje
različnih poklicev in starostnih dob, od profesorjev, zdravnikov, znanih osebnosti iz kulturnega in javnega življenja, športnikov, do povsem navadnih delavcev
in kmetov, ki se dr. Tasiću pogosto najbolj priljubijo, ker so bili prikrajšani za
zdravniško pomoč na višjih medicinskih ustanovah doma in v tujini.
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MIŠO BELEGIŠANIN,režiser
Prvi in zaenkrat edini dokumentarni film s področja bioenergije, Valček upanja,
je posnel eden izmed najbolj znanih režiserjev dokumentarnih filmov – MILAN
BELEGIŠANIN (Svetloba upanja, avstrijska ORF; Zdravilec, BEL TV BiH).
V filmu je prikazal usode dolgoletnih in že skoraj odpisanih bolnikov, med katerimi je tudi RADMILA MILOSAVLJEVIĆ iz Male Ivanče pri Beogradu. Po
petnajstih letih hudih težav z gibanjem in enem letu nepokretnosti je zaplesala
valček upanja s svojim rešiteljem. O prvem srečanju z dr. Tasićem in razlogih, ki
so ga napeljali na snemanje tega filma, gospod Belegišanin pravi:
»Kar dela Jovan Tasić, je po mojem mnenju na robu prepada. Na njegovih terapijah sem bil prvič navzoč pri nečem tako stvarnem.
Tasićeva veličina je v tem, da ljudem podarja upanje. Seveda to ni vedno v njegovi moči. K njemu so prihajali ljudje, ki so plesali neke svoje 'valčke'.
Sam sem imel po naključju priložnost, da se srečam z različnimi jasnovidci,
zdravilci, bioenergetiki ...
Zakaj pravim, da je početje Jovana Tasića na robu prepada? Vsak človek gradi
svojo duhovno in materialno usodo na nesreči ljudi in to se mu prej ali slej vrne.
Bog ne bo nikoli odpustil okoriščanja na račun tuje nesreče.
Jovan Tasić je eden redkih, ki sem jih podrobno opazoval pri delu. Celo meni je
pomagal pri problemih s sinusi. Strašno je bilo, ko sem vstopil v majhen prostor
in naletel na nakopičeno človeško nesrečo. V ordinacijah dr. Tasića je bilo te nesreče toliko, da si se šele v trenutku, ko je nekdo izstopil iz te sivine in odplesal
valček, zavedel, koliko upanja je pri njem za mnoge bolnike.«
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Film 'Valček upanja' ne govori toliko o Jovanu Tasiću kot o človeškem trpljenju
in nesreči. A veseli smo lahko, da obstajajo ljudje, kot je on, posebej ker je tako
malo takih, ki so na tem področju uspešni. Kaj delajo pravi bioenergetiki, je
pravzaprav skrivnost.
Bil sem priča nerazumljivi situaciji, ko je ženska šestdesetih let naredila most,
gimnastično vajo, za katero sem prepričan, da je tako ne bi mogel izpeljati niti
absolvent Fakultete za šport. Ženska je ostala v položaju 30 cm od tal kar nekaj
minut.«
Milan Belegišanin, režiser
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»CENTAR DR TASIĆ«, Novi Sad
V »CENTRU TASIĆ, za izboljšanje telesnog in duševnog zdravja« v Ljubljani in
»CENTRU DR TASIĆ« v Novem Sadu uporabljamo metode tradicionalne medicine: shi-atsu-akupresuro, kiropraktiko, bioenergijo ali psihoenergoterapijo, ki
je najodličnejša metoda v tradicionalni medicini, fitoterapijo, akupunkturo,fito
teraijo.
Te metode v kombinaciji z uradno medicino in številnimi drugimi metodami
tvorijo kompleksno zdravljenje, ki pomaga ozdraviti za uradno medicino neozdravljive bolezni, kot so rak, epilepsija, celebralna paraliza, diabetes, tumor,
dioptrija, ciste, psihomotorika ...
Torej ravno tam, kjer uradna medicina naleti na ovire, dosegamo vrhunske rezultate in po najboljših močeh pomagamo obolelim ljudem.
Kaj pa pravzaprav delamo? Zdravilec, človek, ki se ukvarja s tem poslom, je le
prenašalec kozmične, božje energije, ki jo posreduje bolnemu organizmu, da bi
v njem prebudil univerzalnega zravnika, obrambni sistem, ki potem sam ustvari
zdravilo zase.
Vsak organizem zboli zaradi neravnovesja, ki nastane zaradi prehrane, neustreznega odnosa do življenja, stresa, ki smo mu žal vsak dan bolj izpostavljeni.
Vse to čedalje bolj načenja obrambni sistem človeka in ustvarja predpogoje za
bolezen.
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Ravno zaradi tega te metode delujejo na vzrokih bolezni, medtem ko so metode
uradne medicine in zdravljenje z zdravili oziroma odpravljanje tumorjev z operacijami sekundarne stvari. Mi se ne vračamo na vzrok bolezni, vedno obstaja
možnost ponovitve. Če človeka ozdravimo z našimi metodami, je to trajno.
Zakaj? Zato, ker smo s tem, da smo pripeljali organizem v ravnovesje, ustvarili
predpogoj za to, da človek sam odpravi problem, ki je nastal, ko se je organizem
neuravnovesil, da bi našel zdravilo zase. Prav to dejstvo daje vrednost vsem metodam, ki jih uporabljamo. Potrebno pa je tudi poudariti, da NOBENE NAŠE
METODE NE MOREJO ŠKODOVATI.

Pri otrocih pride do neravnovesja med nosečnostjo ali porodom, čeprav obstaja
tudi druga stvar, usodne ali karmične bolezni, na katere ne moremo vplivati,
celo zdravljenje s katerokoli metodo ne more veliko pomagati. Toda moja pravica ni, da sodim, pač pa da položim roko na pacienta in pustim, da se zgodi, kar
se mora zgoditi, stanja mu gotovo ne bom poslabšal.
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Na naše terapije vsekakor prihaja največ otrok, kar je žalostno, večina pa s celebralno paralizo, epilepsijo, diabetesom, okvarami vida ali duševno zaostalostjo.
Torej, napaka včasih nastane pri porodu, ko možgani ostanejo brez kisika, kar
lahko povzroči celebralni paralizo ali epilepsijo, pojavi pa se lahko tudi inkubatorska slepota.
Ponekod pa je težavna že nosečnost, ko mati na otroka prenese določene gene
ali formacije, potem pa se ta rodi bolan. Takšni otroci pridejo na naše terapije
in mi začnemo z zdravljenjem. Takoj na začetku vsem pacientom povemo, da
je zdravljenje dolgotrajno, sistematično, rezultatov ne bo čez dva, tri ali pet dni,
čeprav imamo tudi primere, ko so otroci prvič stopili na noge in naredili nekaj
korakov po petih dneh terapije, toda ti so redkost. Pokažejo pa nam, da človek
ne more upravljati z življenjem in smrtjo ter da so rezultati nepredvidljivi.
Ne sprejemamo pacientov, ki ne prinesejo zdravniških izvidov. Naši pacienti so
ljudje, ki že leta bolehajo za določenimi kroničnimi boleznimi, na primer lumboishialgijo, ki v 80 % primerov povzroči diskushernijo, ali epilepsijo. Vemo, da
je epilepsija za uradno medicino neozdravljiva bolezen. In ni edina, kajti ko gre
za možgane, je včasih nemočna kar celotna svetovna znanost . Zakaj? Ker uporabljamo le 7 – 14 % možganov, in kolikor jih uporabljamo, toliko jih zdravimo.
Vse ostalo je za nas v temi. Za primerjavo: to je 14 cm od enega metra, pa poglejte, koliko je neznanega. A sam nič bolj ne poznam možgan kot kakšen nevropsihiater, zahtevam le EEG, CT ipd. Tega ne analiziram in ne berem. Moja
naloga je samo, da ponudim pomoč, da položim roke na bolno glavo, in takrat
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dobim rezultate. Organizem se energijsko uravnovesi, informacija iz možgan v
celoti pride v periferne centre in nazaj.
Pogosto imamo probleme pri elefantiazi, t.i. slonovskih nogah, pa tudi pri možganski kapi, ko pacient ne more premakniti roke ali noge. Problem je v tem, da
informacija pride v periferni center, nazaj pa se ne vrne. Terapije potem povzročijo, da informacija napravi to pot v celoti.

Med delom – izvajanjem potrebnih gibov - so moje roke rentgen, v njih občutim polje, kjer je prišlo do poškodb, pa tudi, kje je presežek energije in kje je
primanjkuje. Presežek preusmerim na območje pomanjkanja, popeljem informacijo tja, kamor mora teči.
Zelo težko vse to obćutim, to ni samo v prstih, to je trenutek, ki se zgodi, medtem ko delam, videli ste, da je to posebno stanje, ki ga ne moremo imenovati
hipnoza ali delirij, toda samega sebe vanj pripeljem na spontan način in to počnem z lahkoto, da potem lahko delam in se vključim.
Znano je, da so se zdravilci v plemenih morali najesti soli, da bi to dosegli. Zakaj? Da bi zagnali žleze, ki so obenem tudi antene za kozmično energijo, jo nato
sprejeli, na koncu pa popljuvali svoje paciente, da bi jih ozdravili, sol je namreč
postala bogata z energijo. Jaz pa pri sebi v tem trenutku brez težav dosežem takšno stanje, da postanem prejemnik in oddajnik.
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V tem trenutku sem navzoč, čutim vse okoli sebe, vse tudi vidim, a je to v
drugem planu. V prvem je človeški organizem, ki ga vidim kot energijsko
kroglo;vidim njegovih šest energijskih centrov, ki se nahajajo na telesu, in sedmega, ki je izven telesa.
Pri moških je nad glavo, pri ženskah spodaj proti tlom. Počasi se premikam
po teh centrih in odkrivam, kje je prišlo do neravnovesja, potem pa še, kje je
primanjkljaj in kje presežek energije. Med polnjenjem teh centrov in prestavljanjem v ravnovesje, kar je postopek, ki ga je vedno treba napraviti najprej, organi
niso pomembni. Lahko gre za ledvice,
želodec, trebušno slinavko ali glavo. Šele potem pride zbranost in osredotočenost na poškodovane organe. Kako to poteka? Ko delamo na primer okoli trebušne slinavke, jo vizualiziram in izvlečem ven. Zato je pomembno, da človek,
ki se ukvarja z zdravljenjem, tudi s tradicionalnim, obvlada anatomijo, medicino in človeški organizem. Kako bi sicer vizualizirali trebušno slinavko, če ne veste, kako izgleda? Sam jo torej izvlečem in energijsko zaženem, da začne izločati
svoj inzulin. V 80 % primerov je trebušna slinavka namreč zdrava, a je izločanje
inzulina blokirano zaradi nepravilne prehrane, prevelike teže ali stresa.
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Z umetnim inzulinom ji pomagamo pri oskrbi organizma, spodbujamo pa jo
tudi, da ga začne izločati sama. Zaradi tega – če govorimo konkretno o diabetesu – vsak dan nadzorujemo sladkor in glede na njegovo padanje počasi izključujemo sintetični inzulin, da se trebušna slinavka ne bi polenila in da bi začela
z normalnim izločanjem.
Tudi pri ledvicah in vseh ostalih organih pride do te vizualizacije.
Pri psihokinezi v trenutku, ko se pacient postavi v nenaraven položaj, prenehajo
veljati fizični zakoni, da ima vsako telo svojo os. Takrat pride do dematerializacije hrbtenice pri spondilozi in pri vseh teh težavah s hrbtenico se ta zvije v nenaraven položaj, česar sicer ne bi mogla, ker bi počila. To je izdvajanje astralnega
od običajnega telesa in delam prav na tem astralnem telesu, ne na materialnem.
Vi me medtem, ko govorim, ne vidite, lahko me samo občutite. To, kar vidite, je
le ogrodje, ki ščiti energijo v notranjosti.
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SEDEM PSIHIČNIH CENTROV
Ker se zemlja neprestano vrti, energija iz Zemlje in Vesolja (kozmosa) ne pride v
človeško telo naravnost, temveč po spiralni poti. Ti dve energiji v organizmu tečeta vzdolž osrednjega kanala in se na določenih mestih križata. Z njuno združitvijo
nastane kakovostna nova energija, ki obseva zunanji svet. V knjigi 'Tibetanska
mistika' Anagorika Gorinde pojasnjuje bistvo sedmih psihičnih centrov.
»Ti centri, povezani s primarnim kanalom, predstavljajo osnovno strukturo in
razsežnost univerzuma – od stanja največje gostote in materialnosti do stanja
nematerialne multidimenzijske razširjenosti.'

Sedem centrov psihičnega telesa vzdržuje dinamično strukturo vesolja, ki se
neprestano giblje, razvija in preobraža.
Simbolično se prikazujejo z različnimi geometrijskimi liki in v človeku označujejo centre križanja dveh po naravi različnih sil.
Ti centri predstavljajo tudi stopnje preobrazbe vitalne energije v njenem neprekinjenem gibanju: od grobo materialnega stanja do subtilnega ali nematerialnega stanja;od podzavesti do razsvetljene zavesti.
Pri razlagi energijskega koncepta, ki izvira iz tradicije Daljnega Vzhoda, pogosto
ne moremo mimo čaker. Te so omenjene na velikem številu drevesnih listov, ki
so se ohranili do danes. Tovrstna besedila se sicer ne ujemajo povsem, ker so
opisi odvisni od nivoja duhovnih izkušenj posameznih avtorjev. Izraz čakra je
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najbolj pogosto prevajan kot 'energijski center,' čeprav gre v resnici za center
psihične energije v človeškem organizmu. Dejavnosti, ki jih pripisujejo čakram,
ne gre jemati dobesedno. V sodobnem času iščemo organske duplikate teh psihičnih centrov, toda endokrinih žlez in živčnih spletov ne moremo enačiti z njimi. Če že želimo govoriti o fizioloških duplikatih, moramo sprejeti stališče, da
center zavesti ni izključno v možganih. Po konceptu sedmih psihičnih centrov je
možganska zavest le ena izmed oblik, medtem ko se ostali centri – glede na svoj
namen - nahajajo v različnih telesnih organih. Stališče, ki zagovarja več centrov
zavesti, je v sodobni znanosti imenovano 'celična zavest' ali 'zavest atomov.'
Prenašalec višje stopnje energije in parametrov zemeljskega magnetnega polja
znotraj celice aktivno sodeluje v pretvorbi energije. Življenjska energija je kot
oblika kozmične energije nad vsemi fiziološkimi funkcijami (dihanje, krvni obtok, živčevje), saj se te brez nje ne bi mogle odvijati.
O pretoku življenjske sile skozi človeško telo obstaja veliko teorij. Podobno kot
teče električni tok skozi različne prevodnike, tok psihične energije za prevodnike uporablja dihanje, krvni obtok ali živčne poti. Ob drugačni usmeritvi pa se
lahko giblje tudi izven teh medijev, v neskončnem prostoru.
Krvni obtok je pomemben za bioterapijo, ker je eden izmed ključnih dejavnikov
pri transformaciji kozmične in zemeljske energije.
V Stari zavezi najdemo stavek 'Kri je življenje,' ki tam ni brez razloga. Med pretokom skozi telo kri čisti organizem, predvsem pa je posebna tekočina z energijskim nabojem. Del telesa, skozi katerega kri ne teče, odmre, kar pomeni, da
dotok krvi v vsak najmanjši del organizma daje telesu življenje. Kri je v telesu
tudi pretvornik kozmične in življenjske energije, ker ima kisik v krvi paramagnetne lasnosti in v notranjosti močnega magnetnega polja prevzame njegove
značilnosti.
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POMEMBNOST PSIHIČNIH CENTROV V TERAPIJI Z BIOENERGIJO
Psihični/energijski centri v bioenergiji predstavljajo organe, ki zbirajo, pretvarjajo in usmerjajo moči, ki tečejo skoznje. Na teh mestih se psihične moči in
telesne funkcije stikajo ter povežejo med seboj. Energija, spodbujena v procesu
celitve, se na fizični osnovi uresničuje preko energijskih centrov. Ti so osnovna
mesta za bioterapevtsko delovanje. Nameščeni so vzdolž hrbteničnega stebra in
s prebujanjem njihove aktivnosti lahko vplivamo na energijsko telo.
Povezanost psihičnih in fizioloških funkcij v omenjenih centrih ustvarja pogoje
za delovanje bioenergije, ki jo z mislimi usmerja terapevt in jo pri tem pretvarja
v zdravilno obliko.
Dinamična narava stvarnosti je princip večne kozmične mene. Ta PRINCIP gibanja je vsepovsod prisoten ritem kozmične energije. V različnih časih in civilizacijah je bil odkrit in potrjen kot skupna podlaga duhovnih, filozofskih in
znanstvenih tradicij.

Indijci so ga izražali s podvajanjem Brahmana (Absolutnega) na Šivo in Parvati, njun kozmični ples pa je navdihoval in ustvarjal vse vesoljske pojave. Stara
zaveza to ritmično zamenjavo komplementarnih energij opisuje kot svetlobo
in temo. Simbol njunega ravnovesja je Davidova zvezda s šestimi koti. Ker so
nebeško znamenje, so zvezde simbol duha ali spopada med duhovnimi (Svetloba) ter materialnimi (Tema) močmi. Šesterokotna Davidova zvezda poudarja
interakcijo vseh pojavov v vesolju. Trikotnik z vrhom navzgor simbolizira makrokozmos, tisti z vrhom navzdol pa mikrokozmos.
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Tudi veliki filozofi na zahodu so zastopali princip gibanja in združitve (Hegelov
princip dialektike). V dvajsetem stoletju je Albert Einstein v relativnostni teoriji
poudarilkomplementarno nasprotje med vidnim svetom materije in nevidnim
svetom vibracij ali energije.Energija se neprestano spreminja v materijo, ta pa
nenehno prehaja v energijo.

Kitajci so proces že pred več tisoč leti prikazali s simbolom Jina in Janga.
Dinamično prepletanje polov nasprotij je bistvo vseh naravnih pojavov.
Niels Bohr, znanstvenik, ki je zaslovel s kvantno teorijo, je leta 1947 za svoje
delo prejel veliko priznanje: kot častni vitez je bil sprejet v dansko Akademijo
znanosti. Za motiv svojega grba je ta Nobelovec izbral krožni kitajski simbol Ti-Či (Taichi), ki poudarja dinamično ravnovesje vseh pojavov.
Enotnost, ki se skriva za Jing – Jangom, se imenuje Tao.
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Grb Nielsa Bohra (iz spominske knjige Niels Bohr, urednik S. Rozenthal, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1967)
Ker so vsa nasprotja medsebojno odvisna, spopad med njimi ne bo nikoli pripeljal do popolne dominacije ene izmed strani. Tudi Niels Bohr daje svetu vedeti,
da je združitev duhovnih vrednot vzhoda in moderne znanosti zahoda neločljiva enotnost, potrebna v razvoju človeštva.

NIKOLI NIHČE NE BO GOSPODAR
ŽIVLJENJA IN SMRTI!
TO NE BO NIKOLI V ČLOVEŠKI MOČI!
Trditve, kot je 'zdravim raka,' so naravnost nesmiselne. Nihče ne zdravi raka,
niti parapsihologija. Medicina le – tako klasična kot moj način – poskuša spodbuditi obrambni sistem, glavnega zdravnika za človeški organizem, da sproducira zdravilo zase. Tudi cepivo je provokacija obrambnega sistema, na kar telo
reagira z izdelovanjem protiteles, ki zavrejo širjenje nalezljivih bolezni in infekcij. Le obrambni sistem torej lahko pozdravi telo. Tega ni zmožna ne medicina
ne parapsihologija. Sebe zato vidim kot spodbujevalca obrambnega sistema, pozneje pa telo prevzame stvar v svoje roke.
Imel sem primere ozdravitve pri bolnikih, ki so trpeli za hudimi boleznimi.
Levkemija, gangrena, rak in distrofija so še vedno uganka za uradno medicino.
Toda kljub temu ne morem z gotovostjo potrditi, da zdravim raka, ker ne obstajata dva človeka z enakim potekom bolezni, tako kot ne obstajata dva enaka
prstna odtisa. Če je telo in organizem prizadel rak, mu je zelo težko pomagati.
Vse je odvisno od stadija bolezni v trenutku prihoda pacienta na bioterapijo.
Vera ljudi v medicino je še kako nujna, ker bo to vedno znanost, ki se ukvarja s
človeškim zdravjem. Očitati ji gre le to, da ni pripravljena obogatiti svojih terapij z metodo parapsihologije, ker bi nedvomno pripomogla k učinkovitejšemu
zdravljenju.
Sam rad sodelujem z zdravstvenimi ustanovami in ne podcenjujem moči vrhunskih zdravnikov. In tako kot jaz cenim njihovo delo, bi morali tudi oni ceniti vse tisto, kar delam z velikim številom bolnih ljudi.
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DUŠEVNA HIGIENA
Ob opazovanju naglega poslabšanja biološke in psihološke kakovosti človeštva
lahko takoj ugotovimo porast degenerativnih obolenj, duševnih bolezni in nenehnih družbenih motenj povsod po svetu.
Biološko slabljenje naše napredne civilizacije je vidno tudi pri skoraj vseh posameznikih. Njegove posledice bi lahko imele velike razsežnosti in odkritje neke
nove medicinske metode, zdravila ali aparata, ki bi proces zavrl, ne bi čisto nič
pomagalo. Sodoben človek, ki se je v marsičem odmaknil od naravnega reda,
mora poiskati rešitev pri sebi. Ogromen odstotek človeških bolezni in trpljenja
je povezan z vsakodnevnimi nezdravimi mislimi in notranjimi spopadi. Sprejeti
moramo dejstvo, da je bolezen naraven tok, in dojeti, da agresivne metode zdravljenja, s katerimi naj bi uničili njene simptome, niso vedno ustrezne. Možnost
za ponovno vzpostavitev ravnovesja se skriva v naravi same bolezni.

NE MOREŠ SPREMENITI SVETA,
TODA NA VSAK NAČIN
LAHKO SPREMENIŠ SAMEGA SEBE.
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Človekovo psihološko ravnovesje mora biti v skladu z njegovim življenjskim
okoljem, kar je mogoče doseči s pravilnim odnosom do narave in vsega, kar ga
obkroža.
To je lahko pravilna izbira hrane, ustreznega kraja za bivanje, premišljeno in
koristno delovanje v skupnosti ... mnogih od teh dejavnikov se moramo posluževati tudi pri odpravljanju zdravstvenih težav. Univerzalnemu principu se namreč približamo šele z ustreznim življenjskim stališčem, načinom razmišljanja
in odnosom do bližnjih, prijateljev ter celo sovražnikov.
Ta načela duševne higiene niso enostavna ali lahko uresničljiva.
Dandanes človeka omejuje kultura bivanja, ki ni usmerjena v njegovo notranje
zadovoljstvo in kreativno aktivnost. Tak način življenja, ki ga vsiljuje industrializirana družba, tudi ni usklajen z vrednotami narave ali osnovnim življenjskim
ritmom, temveč z materialno produktivnostjo in mehanizacijo.
Delovanje človeškega organizma, ki je bilo spodbujeno in obnovljeno z bioenergijo, je seveda še naprej izpostavljeno okvaram, če bolnik ne spremeni pogleda na svet ali se zopet vrne k staremu načinu življenja. Ne glede na izjemno
sposobnost bioenergije, da lajša zdravstvene težave, je potrebno tudi bolnikovo
sodelovanje – vključiti se mora v celoten proces celitve, ki zajema mnoge spremembe njegovega mišljenja. Če narava njegove bolezni to zahteva, mora, v kolikor želi ohraniti novo stanje trajno, v njih tudi vztrajati.
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SKLADNOST Z UNIVERZALNIMI PRINCIPI UREJENOSTI
«Človek, ki se ne zanima
za svojega bližnjega,
ima v življenju velike težave
in slabo vpliva na druge.«
Vsak človek sam pri sebi opazi, da z napačnim razmišljanjem in delovanjem
ogroža princip delovanja, od katerega je odvisen njegov obstoj. Dognanja, ki
temeljijo na teh opažanjih, so zabeležena v obliki moralnih kodeksov. V njih je
govora o nadzorovanju misli, besed in delovanja.
V tradicionalnih oblikah medicine MORALNA načela že od nekdaj igrajo bistveno vlogo pri vzdrževanju zdravja. Zelo dobro je to prikazano v sporočilu
celitve, iz katerega sledi navodilo: 'Pojdi in se ne pregreši več.
Človek sedanjosti je obseden s svojo tehnično večvrednostjo, močjo in zmotnim
prepričanjem, ki iz tega izhaja – da je mogoče kupiti tudi zdravje. Bolezen doživlja, kot da se ne dogaja njemu, krivi pa svojo nesrečno usodo, nesposobnost medicine ali gensko zasnovo. Zelo težko je namreč sprejeti dejstvo, da njegova lastna
moralna načela in življenjska stališča še kako vplivajo na ozdravitev.
Iz zgornjih stavkov sicer ne smemo prehitro sklepati, da na potek bolezni vpliva
kršitev moralnih načel, saj ni nujno, da bo tat ali morilec nemudoma zbolel zaradi svojih hudodelstev. Človek kot najbolj svobodno bitje si mora prizadevati
za iskanje prave smeri, v katero bo usmeril svoje življenje. Erich Fromm to imenuje 'humanistična zavest,' Miller pa 'zavest, utemeljena z bitko,' torej zavest kot
najvišji cilj ali spoznavanje samega sebe.
Fromm tudi pravi: »Po humanistični etiki dobro pomeni potrditev življenja in
razvoj človeških možnosti. Vrlina je občutek odgovornosti za lasten obstoj. Zlo
pelje k pešanju človeških moči. Pregreho označujemo kot neodgovornost do
samega sebe.«
Zadnja trditev še kako drži, saj mnogi ljudje nadaljujejo s škodljivimi navadami,
ne glede na to, da vedo, da jim tovrsten način življenja uničuje zdravje.
Zdravljenje ne pomeni samo lajšanja fizičnih tegob. Bojazen, jeza, nezdrave navade, pomanjkanje pobude ali samozaupanja so že oblike bolezni in morajo biti
deležne prav takšne pozornosti kot npr. vnetja v organizmu. Če je posameznikov značaj zaznamovan z bahavostjo, nezaupanjem, ošabnostjo ali dogmatizmom, ga je treba spodbuditi k spremembi teh lastnosti.
Zahvaljujoč visokemu standardu in zdravstveni kulturi je fizična higiena dosegla vrh, istočasno pa je človek zanemaril potrebo za vzdrževanjem duševne higiene – čistoče misli, besed in del. Prepad med željo in možnostjo ga spreminja
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v nesrečno, večno nezadovoljno bitje, stremljenje k velikim uspehom in ugledu
v družbi pa ga dela praznega in pomembnega le zase. V iskanju moči in oblasti
vsakodnevno tekmuje z drugimi v doseganju materialnih ciljev. Ravno zaradi
tega je njegov vsakdanjik poln napak, razočaran in bolečih občutkov. Dr. R.
Ginger pravi:
»Pogubni srčni napadi ponavadi nastanejo zaradi stresa v službi vseh stopenj,
depresije in težav.«
Razpetost med željami in možnostmi povzroča stres, ki vpliva na veliko število
bolezni.
Simptomi bolezni so samo stranski pojav, odvisen od individualnosti posameznika ter njegove edinstvene življenjske usode.
VERA V OZDRAVITEV
IN SMISELNOST ŽIVLJENJA
JE ZDRAVILNA.
Če smo prišli v položaj, ko moramo uresničiti nove odločitve in
prizadevanja, bomo tonajlažje storili v krogu svojih najbližjih (otroci, starši, prijatelji, sorodniki ali člani ožje skupnosti, v kateri živimo, kolegi v službi ...). Z
iskrenim zanimanjem in skrbjo zanje prenašamo svojo ljubezen ter sočutje tudi
na tiste, ki so nas prizadeli ali pa nas ne razumejo. In prav to je največji korak na
poti spremembe lastne zavesti, ki jo lahko uspešno prehodimo ne glede na trenutne življenjske okoliščine. Kmalu se bomo naučili tudi, da sta neuspeh in bolezen prav tako pomembna za naš splošni razvoj kot uspeh in zdravje. Bolezen,
ki nas zna presenetiti, je v vsakem primeru velika prepreka in življenjska stiska,
toda moder človek jo uporabi za razvijanje intuicije, sočutja, razumevanja in za
premišljevanje o sebi. Razmišljanju o življenjskih načelih in odnosu do drugih
bi moral nekaj časa dnevno posvetiti tudi zdrav človek, način, na katerega bo to
storil, pa je njegova intimna stvar, ki se razlikuje od človeka do človeka.
Možnost, da velikemu številu ljudi pomagamo doseči zdravje, blagostanje in
srečo, je pravzaprav v rokah vseh nas. Sicer je to zelo visok, toda dosegljiv in
plemenit cilj.
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SKLADNOST Z ŽIVLJENSKIM OKOLJEM
ODNOS DO NARAVE

Tako Evropa kot ZDA si zadnjih deset let prizadevata za usklajevanje odnosov
med človekom in naravo, katere velik del smo. Nastajajo ekološka gibanja, ki
želijo, da se vsak posameznik zaveda dejstva, da je ne glede na kulturo bivanja v
mestih narava njegovo pravo življenjsko okolje. Nanjo bi morali gledati kot na
mater, ki nas rodi, vzdržuje in ščiti pred zdravstvenimi nevšečnosti, a namesto
tega nekontrolirano onesnažujemo tla, na katerih živimo, vodo, ki jo pijemo, in
zrak, ki ga dihamo.
Naše vsakodnevno življenje je postalo nenaravno – oblačimo se v nekakovostne
tkanine in nenehno izpostavljamo škodljivemu elektromagnetnemu sevanju na
delovnem mestu ali doma. V imenu civiliziranega napredka človek uničuje tudi
mnoge rastlinske in živalske vrste, na katerih sloni ekologija.
Ob vseh teh zunanjih dejavnikih, ki zelo neugodno vplivajo na zdravje, porast
enegijskih obolenj, ekcemov in neznanih bolezni ni nobeno presenečenje. Elekotrmagnetno sevanje npr. zmanjšuje naravno sposobnost našega obrambnega
sistema.
Jasno je, da človek sedanjosti ne more v celoti spremeniti in da je upoštevanje utopičnega razsvetljenskega načela 'nazaj k naravi' danes neizvedljivo, toda
zdrava pamet nam pravi, naj poskušamo ohraniti naravno okolje čim bolj neokrnjeno, saj je od njega odvisno tudi naše življenje.
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ZDRAVLJENJE PO NARAVNI POTI
V tej knjigi želimo pojasniti, kako razumevanje vzrokov in mehanizma razvoja
bolezni ter lajšanje tegob pri težjih obolenjih sodobnega človeka lahko prispevata k razumevanju samega življenja. Toda pred tem si bomo ogledali sedanje
zdravstveno stanje ljudi v ZDA.
Ocenjujejo, da bo v Ameriki ena od štirih oseb verjetno zbolela za rakom in to
število celo naglo raste. Večina ljudi pa še vedno nima pojma o tem, kaj je rak,
kaj šele, da bi razumeli, kaj povzroči to nevarno bolezen in kako jo lahko preprečimo ali pozdravimo.
Vsako leto zabeležijo deset milijonov srčnih obolenj, dodatnih deset milijonov
pa ni zabeleženih.
Po navedenih statističnih podatkih se v Ameriki vsako leto zgodi okoli 250 000
avtomobilskih nesreč, od katerih se jih 50 000 konča s smrtjo. Največkrat do
njih pride zato, ker so mnogi ljudje izgubili naravno sposobnost koordinacije
in intuicijo.
Sedemindvajset odstotkov odraslih v ZDA bo zbolelo za neko obliko artritisa ali
revmatizma, medtem ko več kot milijon ljudi trpi za alergijami, sladkorno boleznijo, seksualnimi težavami in različnimi duševnimi ter čustvenimi motnjami.
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Večina ljudi ima najmanj dva nahoda letno, kar pomeni, da samo v ZDA najmanj 400 milijonov ljudi letno zboli za nahodom. Zaenkrat še ne vemo povsem,
kaj je nahod in
kako se zdravi.
Na sedanji stopnji razvoja sodobna medicina lahko odpravi nekatere simptome
bolezni. Če se pojavi rak v želodcu, je eden od možnih načinov zdravljenja odstranitev tega organa, po čemer naj bi bil rak izginil. Enako velja tudi pri infekcijskih boleznih, za katere se priporoča vakcinakcija. To je vbrizganje majhne
količine bakterij v organizem bolnika, kar ublaži bolezen, ne odpravi pa njenega
vzroka. Toda ljudje v sodobnem svetu moramo razumeti, da ne vemo natančno,
kaj sta življenje in zdravje. V povezavi z najvažnejšimi življenjskimi vprašanji
smo ravno v obdobju, ki bi ga lahko imenovali 'doba neznanja' in je pokazalo, da sedanja smer razvoja ne prinaša pravih odgovorov nanje. Tako moramo
ponovno preizkusiti svojo orientacijo in način razmišljanja, kamor spada tudi
razumevanje človeka in univerzuma.
Mnogi ljudje so sprejeli makrobiotično medicino, ki jo lahko razumemo kot
medicino univerzuma. Njen cilj je pomoč vsakemu posamezniku, da živi v skladu z naravo in življenjskim okoljem. Vsako osebo se spodbuja, da doseže stanje
zdravega človeškega bitja. Makrobiotična medicina ni usmerjena samo v odpravljanje posameznih simptomov, temveč tudi v vzpostavitev zdravja, miru in
svobode v vsaki družini, skupnosti, narodu ter celo na celem planetu.
Bistvo makrobiotskega zdravljenja lahko povzamemo v spodnjih dveh točkah:
1. Razumevanje zakonitosti v naravi
Sedanji generaciji zaradi kronične biološke degeneracije grozi možnost izginotja civilizacije. Tragedija se lahko zgodi že, ko bodo naši otroci odrasli. Te teze
ni težko potrditi – sklicujemo se lahko že samo na statistično dokumentacijo o
stalnem porastu rakavih obolenj, srčnih bolezni, multiple skleroze in množice
drugih fizičnih ter mentalnih motenj. Toda vseeno jo lahko preprečimo. Če razmislimo o sebi in se odločimo za pozitivne ukrepe, da bi se spremenili, se lahko
situacija obrne tako za posameznike kot tudi za družbo v celoti. Na prvem mestu
torej ni nikakršna metoda ali prehrambena prilagoditev, temveč le razmišljanje
o samem sebi. Ko namreč dojamemo, da so naše bolezni in nevšečnosti samo
posledica lastnih napak in nepravilne presoje ter se nato odločimo, da se bomo
spremenili, to spoznanje lahko usmerimo v doseganju trajnega zdravje in sreče.
2. Naše stališče mora biti razumljivo
V sedanjem času se preučevanje telesa imenuje fiziologija, preučevanje duha pa
psihologija, in obe sta posebni znanstveni panogi. Če se premaknemo korak naprej, ugotovimo, da za vsak organ ali del telesa obstaja posebna vrsta zdravljenja
in da za njim stoji cela armada specialistov. Ko ima nekdo na primer težave z
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ušesi, bo obiskal specialista za bolezni ušes. Toda ušesa so v organski povezavi
z ostalimi organskimi deli telesa in problem s tem orgamom pomeni, da tudi
drugi deli ne funkcionirajo pravilno. Ljudje s kožnimi boleznimi se napotijo k
specialistu za kožne bolezni, a ta pogosto prezre globlje notranje motnje, ki so
jih povzročile. To je lahko nepravilno delovanje jeter ali črev in prebavnih organov ter nezmožnost ledvic, da enakomerno izločajo.
V 21.stoletju živeči ljudje smo priče slabljenju biološke, psihološke in duhovne
kakovosti človeštva, kar se odraža v stalni rasti degenerativnih bolezni, duševnih bolezni in družbenih motenj. Da bi ta tek dogodkov spremenili, moramo ponovno preizkusiti našo sedanjo smer razvoja. Namesto da nadaljujemo
z nadaljnjo delitvijo in analizo, bi naš pristop k zdravljenju moral temeljiti na
jasnem stališču razumevanja razmerja med človekom in univerzumom. Pristop,
ki je posledica takega pojmovanja, bi moral biti enostaven, praktičen in vsakomur razumljiv. Procesa izboljšanja in ohranitve zdravja pravzaprav ne bi smeli
ločevati od procesa vsakodnevnega življenja.
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CELITEV
«Za zdravje ljudje prosijo bogove,
ne zavedajo pa se,
da je ohranjanje zdravja v njihovih rokah.«
Demokrit
Celitev je samo eden od mnogih potencialov človeške zavesti. Na njenem temelju je mogoče vzpostaviti posebno energijsko komunikacijo z drugo energijsko
celoto. Tako kot pri ostalih parapsiholoških fenomenih se tudi ta komunikacija
razlaga s človekovo energijsko naravo. Na eni strani je bolnik, energijski sistem
ali energijsko telo, pri katerem je prišlo do različnih motenj na energijskem nivoju, ki povzročijo specifične spremembe energijskih vibracij. Na drugi strani
pa je zdravilec, prav tako energijski sistem, ki je specializiran za to, da se usmerja v sprejem teh vibracij in pripravljen, da nanje odogovori.
Sprejemanje/branje teh vibracij ter usmerjeno enegijsko delovanje je bistvo
zdravilčeve komunikacije z bolnikom. Dogaja se izključno na energijskem nivoju, brez kakršne koli povezave z vidnim svetom. Spremembe, ki se pri tem
sprožajo v organizmu, lahko izmerimo s posebnimi elektronskimi ali parapsihološkimi napravami z biotipalom. Meritve se največkrat izvajajo na velikih
parapsiholoških inštitutih, ki so zanje ustrezno opremljeni. Toda na ta način se
ne meri ali kaže le bioenergija. V odnosu zdravilec – bolnik je prenos energije
odvisen tudi od emocionalnih dejvanikov, ki ravno tako kot pri drugih parapsiholoških fenomenih (telepatija, psihokineza, telekineza) lahko zavrejo celoten
prenos ali zmanjšajo delovanje.
Raziskave, ki so usmerjene samo na fizikalno razlago celitve z bioenergijo, kar
na Inštitutu biološke fizike Akademije znanosti Rusije npr. izvaja priznana zdravilka Džuna, ne sežejo pregloboko v naravo tega človeškega fenomena. Ne glede
na znanstvene avtoritete, ki so potrdile Džunino sposobnost celitve, so takšne
raziskave izven okvirja parapsiholoških preučevanj. 'Metoda informativno
energijskega sodelovanja z živimi objekti z namenom zdravljenja in raziskav
fizičnih
polj bioloških objektov' je le eden od nazivov teh programov, ki jih vodi tudi M.
Djerković. Takšni programi nimajo stičnih točk z bioenergijo.
Na podlagi našega gledanja človek, ki išče pomoč zdravilca, ni objekt niti
fizično polje, temveč energijsko telo.
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GIBANJE ROK
«Roka je organ nad organi, orodje nad orodji«
Aristotel
Pri svojem delu zdravilec posega v univerzalni zaklad življenjske energije in jo
usmerja skozi svoje telo. Z mislimi jo oblikuje v celitveno, nato pa jo z določenimi gibi rok usmerja proti bolniku.
Obstaja veliko teorij o hitrosti ali smeri gibanja rok pri bioterapiji. Pozitivna
smer, tj. smer urinega kazalca, ima anatropski učinek in pri bolnikih nadomešča
primanjkljaj energije. Do primanjkljaja pride pri hipofunkcijah organov, slabem kroženju energije ali krvnega obtoka, temoregulaciji, parezah, atrofijah, ...
Z negativno smerjo pa se doseže katatropski učinek in sprosti višek nezaželene
energije v telesu bolnika. Višek je navzoč pri hiperfunkciji organov, vnetjih, nevralgijah, bolečinah, shizofreniji, epilepsiji, avtizmu, ...
Zdravilne sile, ki izhajajo iz človeških rok, poimenujemo z različnimi imeni (bioplazma, življenjski magnetizem, vitalna energija ...), odvisno od tega, ali so
predmet raziskovanj naravnih ali družbenih znanosti. Za njihovo poznavanje
ni potrebno imeti znanja parapsihologije ali jedrske fizike. Zadostuje samo priznanje obstoja vitalne energije kot dela univerzalne energije, ki postane specializirana v telesu zdravilca. Teoretične razlage terapij z bioenergijo nimajo vpliva
na praktični rezultat –odstranjevanje zdravstvenih tegob. Moč bioenergije raste
ali se spreminja med posameznimi terapijami. Smer energije ter njeni intenzivnost in kakovost se zelo natančno usklajujejo z zdravilčevo željo pomagati
sočloveku. To je sinhronizirani postopek.
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UNIVERZUM NI VELIK MEHANIZEM, TEMVEČ VELIKA MISEL.
ČLOVEK JE TOLIKO RESNIČEN, KOLIKOR JE RESNIČNA ENERGIJA, KI JO IMA.
Vsako živo bitje ima biopolje, brez katerega življenje ne bi bilo mogoče. V sedanjem sistemu življenja je človek izpostavljen različnim negativnim vplivom
nanj (stresi, prehrana, naporno delo, nespečnost ...). Vsaka od teh nepravilnosti
na biopolju se odraža kot neravnovesje psihičnega stanja, kar pozneje privede
do organskih obolenj. Lahko torej rečemo, da večina bolezni prihaja iz glave kot
rezultat psihičnega neravnovesja oz. porušenega ravnovesja biopolja. Zdravljenje z bioenergijo pa je predvsem uravnovešanje biopolja, kar naj bi pripeljalo
tudi do ravnovesja organizma. Zdrav orgaizem namreč nima ne presežka ne
primanjkljaja bioenergije.
S tem zdravljenjem je mogoče doseči izjemne rezultate, vendar je potrebno dodati, da mora vsak pacient po ozdravljenju ali delnem ozdravljenju, če želi novo
stanje ohraniti, spremeniti nekaj v svojem način razmišljanja, prehrane ali življenja.
Z celitvijo oziroma zdravljenjem se lahko ukvarja samo psihično popolnoma
zdrava oseba.
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MIKLAVČIČ NUŠA, MIRNA NA DOLENJSKEM

Nuša se je rodila v porodnišnici Postojna, prišlo je do zastoja poroda in komaj
so jo rešili, bila je aspirirana. Težav na začetku ni bilo, so se pa začele pojavljati
v tretjem mesecu, ko bi dojenček moral začeti »pasti kravice«. Nadaljevalo se je
tako, da ni mogla samostojno sedeti, padala je po tleh, slabše je jedla ter se ni
redila, vendar težav nihče ni znal pojasniti. Obračali smo se na vse možne institucije, toda brez uspeha. Predcasno je zacela kontrolirati blato in vodo, nekje
okoli osmega meseca. Prve besede pa so se pojavile okoli petega meseca starosti,
kot so: dada, dado, dedi, babi, maka, nona in nono. Od tretjega meseca pa do
petnajstega meseca je bila obravnavana v razvojni ambulanti. Prikazali so nam
vaje prilagojene za njo. Pomankanje apetita in slabo pridobivanje na tezi ter
zaostanek v rasti pa ni znal nihce pojasniti. Po pregovarjanju pediatrinje smo
koncno dobili napotitev za gastroenterologa.
Pregled je zavzemal: odvzem krvi, izvedel je test potenja oz. Izlocanja snovi iz
koze, testiranje na gluten, biokemicne ter hematoloske preiskave, vendar je bilo
vse bp. Pediatrinja je predlagala da bi ji vbrizgavali rastne hormone. Po pogovoru z mozem pa sva se odlocila za dr.Tasica.
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IZABELA MIKLAVČIČ – GERM, NUŠINA MATI
V starosti stiriindvajset mesecev se je izvedla prva terapija.
Po drugi terapiji je zvecer shodila. V roku meseca dni se je vse obrnilo. Vec
je jedla, samostojno tekla, hodila po sto[pnicah, plezala in resnicno kazala
da je boljse. Zgodil se je cudez. S terapijam smo dosegli dober motoricni
razvoj in umski razvoj se ji je za eno naprej prestavil za njeno starost.
Nato je teta dobila informacijo, da Nuši morda lahko pomaga zdravilec Jovan Tasić. Pomislila sem, da je vredno poskusiti, konec koncev nimamo česa
izgubiti. Deklica je bila takrat stara dvaindvajset mesecev, ni hodila, tudi na
kahlici ni mogla samostojno sedeti, še vedno so bili pogosti padci.
Njena osebna zdravnica mi je predlagala hormonsko terapijo z injekcijami,
vendar sem to odklonila.
Po drugem dnevu terapij pri dr. Tasiću pa je Nuša že počela stvari, ki jih
preteklih dvaindvajset mesecev ni mogla. V roku enega tedna je npr. začela
plezati po stopnicah, kavču, stolu …
Pred terapijami pri dr. Tasiću ni bilo nobenega napredka, ni se redila, ni se
gibala, moteni sta bili motorika in orientacija. V roku enega tedna po terapijah se je stanje izboljšalo vsaj za polovico.
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»Terapije so začele 02.maja 2010,a 04.maja ob 20.30 je shodilaa v roku tedna
dni je začela hoditi po stopnicah, se plaziti pšo stolu ali fotelji.Vsi doma smo
bili presenečeni in naodušeni na rezultate dr Tasića. Ko se je pojavila ovira
jo je rešila.Govor se ji je začel razvijati........
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....postopno se je pojavil apetit in zanimanje za okolico. V vrtcu je začela sodelovati v samem programu.
Po terapijah je tudi njena delovna terapevtka injen fizioterapevt opazili bistveno napredovanje ter sam napredek v motoričnem razvoju.
Kod starša sva opazila da je sposobna sedaj prehoditi daljše razdalje pedvsem
samostojno ter da tudi sama pobudo za gibanje ter igro.«
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Zdravniki niso znali pojasniti napredka v njenem razvoju, enostavno so dejali, da se je deklica verjetno popravila sama.

Nušin napredek osebno razlagam tako da je spomočjo dr. Tasića shodila in
začela normalno jesti, kar je zelo pozitivna stran. Ko nisem več videla cilja,
ko sem bila v temi, je bila to edina rešitev. K dr. Tasiću bomo prihajali, dokler bo potrebno. Trenutno je Nuša v redu, lepo napreduje, je dobro razvita, izrazita levičarka. Tudi gibalno je zelo v redu, začela je tudi že sonožno
skakati in se celo voziti s kolesom.
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,
ONDINA, NUŠINA PRABABICA
Ob prvem obisku pri dr. Tasiću smo bili zelo zadovoljni in upali smo na najboljše. Po končani prvi terapiji je Nuša že rekla, da je lačna, medtem ko je
prej odklanjala hrano. Prej je redko hodila, tudi govorila je malo. Na večer,
ko smo prišli po prvi terapiji domov, je bila vsa živahna in vesela.
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Naslednji dan smo zopet odšli na terapijo, nato pa je doma zavladalo pravo
veselje. Nuša se je obnašala zelo sproščeno, hodila je naokrog - do mame,
mene, očeta, psa; mi vsi pa smo bili izredno veseli. Zelo smo zadovoljni, da
smo spoznali dr. Tasića. Sama sem ga videla v neki televizijski oddaji in takoj
svetovala hčeri, naj naveže stik z njim. Sedaj Nuša hodi k njemu že dve leti.

Veliko takih stvari sem že videla, tako da sem upala na najboljše. Ko pa sem
opazovala dr. Tasića,njegov način dela in to, kako priljubljen je pri otrocih
ter starših, me je popolnoma prepričal.
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KERN LENART
Lenartova genetska napaka je zelo redka in o tej bolezni ni toliko podatkov.
Napoved zdravnikov je bila huda.Zaradi kromosomske napake ki se pojavi
na vsakih 50.000 rojstev prav bi se lahko zgodilo da Lenart ne bi nikoli plazal po tleh,kaj šele,da bi shodil.

POLONA ZAPLOTNIK, LENARTOVA MATI
Z Lenartom hodiva k dr. Tasiću približno od njegovega devetega meseca starosti
dalje. Ob njegovem rojstvu so ugotovili, da ima genetsko napako, kar je povzročilo počasno rast, težje je pridobival na teži in imel je epileptične napade.
Pri mami Poloni v 34.tednu nosečnosti zdravniki so ugotovili da otročiček,ki se
razvija v njej,zaostaja v rasti.Zaradi varnosti je zadnji mesec in pol nosečnosti
preživela v bolnišnici v veliki negotovosti.Nihče ji ni hotel z gotovostjo povedati
kaj je z otrokom.Sama je brskala po internetu in v tistem času že ugotovila da
gre za kromosomsko napako ali je nekaj narobe s posteljico.S partnerjem Mitjo
sta tolažila drug drugega.Kljub velikemu pričakovanju in veselju ob prihodu
novega člana se je z njiju naselil strah,kako bo z njim!?
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Lenart se rodil težak dva kilograma in tristo gramov,velik je bil le 44 centimetrov.Zdravniki so menda že takoj opazili lasnosti ki so sicer značilne za Wolf-Hirsch-hornov sindrom-uhlji so bolo nižji,kot so navadno, imel je visoko čelo
in bil precej hipotoničen. Po številnih preiskavah so diagnoyo pppotrdili. Ker
sta imela do posveta pri genetičarki še mesec dni časa, sta z Mitjo o sindromu
prebirala in riziskovala po internetu. Informacije niso bile najbolj obetavne.
Pri sindromu, s katerim se je Lenart rodil, gre za napako na četrtem kromosomu. Ta povzroči zaostanek na duševni in tudi telesni ravni, posamezne težave in
napake se lahko pojavijo tudi na vseh preostalih organih, mogoči so epileptični
napadi. Najbolj ju je pretresel podatek, da kar 34 odstotkov otrok s to napako
umre do drugega leta starosti. Takrat sva oba jokala. Prebrala sta tudi,da velika
veličina otrok ne shodi, če pa, se to zgodi pri petem, šestem letu starosti. Vendar
je bil Lenart izredno majčken, hipotonija pri njem pa zelo izrazita, tako da nama
je bilo takrat težko verjeti, da bo kdaj hodil. Vse te napake lahko takšne otroke
privedejo do tega, da večino otroštva preživijo v bolnišnicah. Napovedi so bile
torej res slabe. Kljub temu se nista prepustila žalosti in malodošju. V takšnih
trenutkih moraš biti močan. Z žalostjo in pomilovanjem bi naredila Lenartu
le škodo. Tudi strokovnjaki so bili zadržani. Dejali so, da je mogoče, da ne bo
shodil, da se morda ne bo niti plazil in da opsaja verjetnost hude duševne zaostalosti. Zdravljenja te napake ni, z različnimi terapijami je mogoče samo lajšati
težave, pri čemer je bila ena glavnih fizioterapija. Genetičarka je predlagala redne posvete z nevrologom in ker je imel Lenart na začetku tudi težave s srčkom,
še s kardiologom – vse te strokovnjake še vedno redno obiskujejo.
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Polona je prepričana, da so razvoj da so razvoj spodbudile tudi terapije pri
zdravniku tradicionalne medicine Jovanu Tasiću, na katerega jo je opozorila
njena mama, ki je prebrala članek o njem v eni od slovenskih revij. Do takrat o
alternativnem zdravljenju sploh nisva razmišljala, nasploh z Mitjo nisva razmišljla preveč vnaprej, apak sva začela jemati vsak dan posebej, kakršen je bil in
kar nama je prinesel. Ker pa človek poskusi vse, da bi olajšal življenje svojemu
otroku in mu pomagal, sta se odločila. Od takrat k drTasiću redno hodijo na
terapije. Pogoj, da te sprejme bolnika, so diagnoza in izvidi uradne medicine,
ki ne smejo biti starješi od meseca dni. Po vsaki terapiji se je pokazal napredek,
pravi veseko Polona. Pa čeprav za koga morda neznaten. Ko smo vmes morda
že izgubiti upanje, se je znova kaj premaknilo.

Prvi svetli žarek se upanja se je prižgal, ko je Lenart pri osmih mesecih začel sam
sedeti, nato pa se je razvoj za nekaj časa ustavil.
Po enem letu terapij pri dr. Tasiću, na Polonin rojstni dan, ko je bil Lenart star
skoraj dve leti, se je na veliko veselje staršev začel plaziti. Nekomu je padel na
tla zamašek in Lenart se je odplazil proti njemu, vsi smo bili navdušeni. Ker je
zdaj lahko več dosegel, ga je začelo več stvari zanimati in tudi duševno je začel
napredovati. Seveda pa, dodaja, k Lenartovemu razvoju pripomorejo tudi fizioterapija in obiski pri logopedinji. V vsem tem času je postal bolj osredotočen in
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skoncentriran, skoraj vse že razume, nima več težav s srcem, največja prelomnica v njegovem razvoju pa je bila, ko je shodil. Morda bi kdo ob tem rekel, da to
še ni nič, v primerjavi s tem, kaj vse nas še čaka, ampak nama se je to zdela zelo
pomembna meja v razvoja in spodbuda za naprej.

Ko se je začel plaziti, je dr Tasić rekel, da bo Lenart shodil!?
Takrat sva si rekla, da bova, če se bo to res zgodilo, pripravila velik piknik in
bomo to proslavili. Srčkani drobceni fant navihanega obrazka, ki se odlično počuti v razvojem vrtcu, se je že dlje časa postavljal na nogice. Januarja je naredil
prva dva koraka proti meni. Ko sem to videla, sem bila tako šokirana, da sem od
prenesečja zavpila in mali se je ustrašil. Še nekaj časa je potem naredil le dva do
tri korake in padel na ritko, hodil je s pomočjo, sam pa je začel hoditi konec julija. Bili smo na domaćem travniku,ko se je kar naenkrat odločil in začel hoditi.
Saj je padel, pa se je pobral in šel naprej. Ves dan je le hodil.
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Ni besed , s katerimi bi opisali veselje staršev in vseh bližnjih ob tem dosežku
fantića, ki ima od vseh igrač najraje žogo, za katero se je ves čas podil na svojem
pikniku, kamor so povabili tudi zdravitelja Tasića. Ta se ga je seveda z veseljem
udeležil, saj pravi, da je na Lenartov napredek zelo ponosen.

Lenart in Aleksandar, sin doktorja Tasića se božata in crkljata
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Za nas je bil največji napredek to, da je Lenart po terapijah pri dr. Tasiću
shodil, ker na začetku nismo vedeli, ali sploh kdaj bo.

Tasića zdravniki poznajo, saj je znano, da v Novem Sadu, kjer živi, sodeluje
z njimi. Z Lenartovim alternativnim zdravljenjem seznanjena tudi njegova pediatrinja, ki temu ne nasprotuje. Z drugimi strokovnjaki o tem nismo
govorili, pač pogovor ni nanesel na to, pravi Polona. Spregovoriti pa se je
odločila ,da bi s svojo izkušnjo vlila upanje in pomagala drugim.
O Lenartovi prihodnosti ne razmišlja več kot leto dni vnaprej, njegovo življenje prilagajajo njegovemu razvoju in se veselijo vsake spremembe in napretka. Že zdaj se lahko z njim skoraj vse sporazumem, saj bolj ali manj
pokaže, kaj želi, zato si zdaj želimo, da bi govorili.
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Ko je Lenart po terapijah pri dr. Tasiću shodil in da bo lahko samostojen,
sva se s partnerjem odločila še za enega otroka. Lenart je sedaj dobil zdravo in veselo sestrico Lano.
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Lenart ima zelo rad dr. Tasića. Pri vsaki terapiji se crkljata in božata.
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Lenart tudi vse razume, z njim se pogovarjamo, on pa po svoje odgovarja.
Zadovoljni smo z terapijami pri dr. Tasiću, ker mu zelo pomagajo.

Adio, grem v vrtec.....
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BERCE LARA, NOVO MESTO
Brez epileptičnih napadov

Osemletna Lara iz Novega mesta je imela pred leti in pol na morju prvič hud
epileptični napad. Zdravniki so ugotovili žariščno epilepsijo. Kljub zdravilom
se je napad po poletju ponovil, vmes je imela še nekaj manjših napadov. Zaradi tega je precej popustila v šoli, ni se mogla več koncentrirati in bila je odsotna. Mamica Mojca, sicer fizioterapevtka, ki je bila pred tem skeptična do
alternativne medicine, je na spletu in pogovorih na forumih izvedela za dr.
Tasića. Pred šestimi leti sta prvič prišli na terapijo. Takrat je imela zadnji epileptični napad. Počasi so ji zdravniki ukinili zdravila in tudi v šoli ji gre veliko
bolje, je vesela mamica.
Larin prvi napad se je zgodil na morju, 29. 06. 2006 okoli 5. ure zjutraj. Lara je
zakričala, sledili so tresljaji po celem telesu, naenkrat je imela mrtvo levo roko
in nogo, nato še desno nogo, ter je težko govorila. Postala je neodzivna, obračala
je oči navzgor. Nezavestna je bila pet minut, nato je zajokala. Leva roka in noga
sta bili omrtvičeni, vendar so po pol ure težave k sreči izzvenele.
1.7. 2006 je Lara med drugo in tretjo uro ponoči čutila mravljinčenje v levi roki
in levi nogi, nato še v desni nogi. Po desetih minutah so težave izginile.
EEG posnetek v budnosti je bil abnormalen, zato so se odločili za uvajanje terapije z Apilepsinom. Zdravniki so povedali, da gre za epilepsijo temporalnega
režnja.
Drugi napad se je zgodil 13.9.2006, med vožnjo na poti v nevrološko ambulan89
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to, ko je Lara spala. Poklicala je mamo, sama se tudi spominja, da ji je vleklo
glavo nazaj, nato je iztegnila desno roko, levo pa je imela pokrčeno. Glavo ji je
sprva vleklo bolj v levo in nazaj. Mama jo je vzela v naročje, Lara pa pogledala je
na desno, nakar so sledili dve do tri minute trajajoči tresljaji v desni roki. V tem
času ni mogla govoriti in kasneje je bruhala. Petnajst minut po napadu je imela
pregled. Bila je utrujena, a je govorila normalno, ugotovljeni sta bili popolna
pareza desne roke in zmerna pareza desne noge. Pareza je trajala pol ure. Dobila
je Tegretol in Apilepsin.
Nato je imela napade septembra in decembra 2006 ter marca in junija 2007.
Od 15. do 19.8. je večkrat dnevno klecnila in izgubljala ravnotežje. Ob zadnjem
napadu je stala na pločniku, ko jo je kar naenkrat, brez kakršne koli reakcije rok,
vrglo naprej v pesek. Podrsala se je po obrazu in udarila v nogi, tako da je imela
podplutbe. Ko smo jo spraševali, kaj se je zgodilo, je dejala, da se ji je stemnilo
pred očmi in kar naenkrat se je znašla na tleh. Dobila je novo terapijo z zdravili
Apilepsin, Topamax, Frizium in Petnidan.
Kmalu po tem sem na spletu izvedela za uspehe Dr Tasića, vendar nisem verjela v
tak način zdravljenja, saj delam kot fizioterapevtka v uradni medicini. Kljub temu
sem sprejela odločitev, da bom Lari priskrbela termin za zdravljenje pri njem.

Terapije so se pričele 17.9. 2007 in že po prvi se je Lara zelo dobro počutila. Tri
dni po terapiji je imela napad, ki je bil njen zadnji.
Zdravniki so ji zmanjšali količino zdravil, tako da sedaj jemlje le Apilepsin in
sirup Petnidan.
Po terapijah se počuti zelo energično in veselo, napredek je viden tudi v šoli.
Zadnjo terapijo je imela novembra in komaj je čakala, da zopet pride k dr. Tasiću.
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Srečna in vesela družina
24.3.2013 mineva pet let, odkar je Lara brez napadov in tudi brez zdravil. Bila je
na EEG snemanju, rezultat katerega so bili normalni izvidi, tako da zdaj hodimo
k nevrologu le še vsaki dve leti. Sedaj se zelo dobro počuti, hodi v osmi razred
osnovne šole in je pridna učenka, ki bo tudi letos zaključila šolanje z odličnim
uspehom. Je dobra rekreativna smučarka in se pogosto udeležuje šolskih tekmovanj.
Velikokrat se spomni na terapije pri dr. Tasiću in tudi vrstnikom rada pripoveduje, kako ji je pomagal, za kar mu je celotna družina še kako hvaležna.
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RAZBORŠEK LUCIJA

MARTINA RAZBORŠEK, LUCIJINA MATI
Lucija se je rodila z nizko porodno težo, bila je zelo hipotona in ni hodila.
Ko je imela leto in pol, smo začeli obiskovati terapije pri dr. Tasiću. Stanje
se je zelo izboljšalo.
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Čeprav še ne govori, vse zelo dobro razume, pokaže stvari, ki jih želi, me tudi
vodi za roko … Zaenkrat pove nekaj osnovnih besed, kot sta ata in mama.
Zdravniki so ji postavili diagnozo razvojni zaostanek in avtizem, rekli so, da
verjetno nikoli ne bo mogla redno hoditi v osnovno šolo.
Z dosedanjimi terapijami pri dr. Tasiću smo zelo zadovoljni, zato redno hodimo k njemu, pričakujemo pa, da bo Lucija pričela več govoriti.
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Lucija je po štirih terapijah začela hoditi !

,
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MAJA ŠULIGOJ NARDIN, ANŽETOVA MATI
Naš Anže se je rodil v 26.tednu nosečnosti, bil dva meseca priključen na
respirator in potem doživel možgansko krvavitev, zaradi katere iz njegove
glave v trebušno votlino vodi drenažna cevčica. Bil je na robu preživetja.!
Za dr. Tasića mi je povedala neka gospa v porodnišnici. Za njenega otroka
je bilo prepozno. »Naj pomaga vsaj tvojemu,« ji je rekla. Mlada starša o tovrstni pomoči nista vedela veliko, sta pa bila za sinovo zdravje pripravljena narediti vse. »Takoj smo ga poklicali ter mu poslali Anžetovo sliko po e-pošti.

98

ODPISANI PONOVNO HODIJO

99

Jovan Tasić

Dr. Tasić je svoje delo opravil kar na daljavo.
»Prvo izboljšanje se je pokazalo že čez dva dni ,bil viden napredek pri hranjenju, potem pri kisiku – čez noč so ga odklopili. Anže ni več potreboval
kisika, dobro je sprejemal hrano.
Zelo smo hvaležni dr. Tasiću, da nas je sprejel in da nam je zelo pomagal.

Ko je bil star šest mesecev, smo pričeli hoditi na terapije tukaj v Mengšu in
že po prvih štirih terapijah se je stanje izboljšalo. Glavico je lepše držal, tudi
zdravniki so zadovoljni, pravijo, da se je zgodil čudež, saj njihove napovedi
niso bile najboljše.
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Z možem dava zelo veliko na komplementarno zdravljenje, na dr. Tasića pa
se povsem zanesem, saj je dokazal, da je sposoben pomagati otroku. Pri Anžetu smo bili zelo pozitivno presenečeni nad rezultati zdravljenja, zato smo
dr. Tasiću zares izredno hvaležni.
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Njun Anže je živahen in zvedav otrok
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ŠKVARČAREBEKA, IDRIJA
"Ko je bila Rebeka stara devet mesecev,sta njena starša Jelka in Srečko
po naključju izvedla,da ima prirojeno srčno napako,imenovano defekt
atrijskega septuma (v obliki dveh luknjic,na pretinu med obema srčnima
prekatoma),i da bo, ko malce zraste,potrebovala operacijo."

SREČKO ŠKVARČA, REBEKIN OČE
Ko se nama je rodila hči, sva bila, kot vsi starši,presrečna. Po enem letu pa je
zbolela za virozo, nato se je razvila še okužba z bakterijo na sečilih. Bili smo
na infekcijski kliniki v Ljubljani, kjer so Rebeki naredili preiskave, ki so to
okužbo potrdile .
Medtem ko je hči v ordinaciji jokala, je slučajno vstopila starejša zdravnica.
Ta zdravnica je opazila, da je Rebeka pomodrela okoli ustnic, in naju vprašala, ali je z njenim srcem vse v redu.
Odgovorila sva, da ne veva, da bi bilo kaj narobe. Ko pa so opravili določene
preiskave, so nama povedali, da ima hčerka dve luknjici na srcu, kar je precej
resna zadeva. Rezultsti ultrazvoka so resnično pokazali dva defekta atrijskega
septuma,velika,kot je rečeno ,6 in 9 milimetrov.Zaradi dveh defektiv bi bila
verjetno potrebna operacija na odprtem srčku,vendar se to zelo težko celi.
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Z ženo sva bila v šoku, nisva vedela, kaj storiti?
K sreči pa sva kmalu po tem slišala za dr. Tasića. Strinjala sva se, da bomo
poskusili pri njem, saj nimamo česa izgubiti.
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Po enoletnih terapijah pri dr. Tasiću sva hčerko pripeljala na kontrolo v bolnišnico, kjer so naredili ultrazvok, ki je pokazal, da ene luknjice na srcu ni več,
druga pa se je zmanjšala za polovico. Očitno se je zacelila s pomočjo terapij dr.
Tasića.
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Nato smo dobili poziv iz Kliničnega centra v Ljubljani, da bi hčerki operativno
zaprli drugo luknjico. Poklicala sva dr. Tasića, ki nama je rekel, da je opravil svojein da gremo lahko na operacijo. Tako je tudi bilo, toda luknjico so zaprli celo
brez operacije, endoskopsko. Sedaj je Rebeka popolnoma v redu.
S terapijami pri dr. Tasiću sem zelo zadovoljen, nisem si predstavljal, da je
lahko tako uspešen. Lahko rečem, da je najina hči Rebeka zdaj taka, kot bi
jo 'navil'. Vozi kolo, skače, teče, pravzaprav nikoli ne miruje. Je zelo živahna,
igra se, poje v zborčku, polna je energije. Res sem hvaležen dr. Tasiću.
Ko smo nazadnje imeli kontrolni pregled pri kardiologu, je rekel, da je vse v
redu, in dodal, da se lahko ukvarja tudi z vrhunskim športom.
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DREJC MAROLT, STARI TRG PRI LOŽU

Ko je bil Drejc star pet let, se je nezadržno začela približevati šola. Hudo je
bilo, ker nisem znala pomagati svojemu otroku. Nisem vedela kakšna bo tudi
njegova prihodnost. Otrok me ni sprejemal, najhuje pa je bilo, da ni vedel kaj
želim od njega. Čustvenosti ni bilo, bil je izgubljen v svojem svetu. Nekega dne
mi je prijateljica rekla: poglej moj otrok je tudi bolan, nekaj bi morale narediti,
nekaj sem našla. A bova poskusili? Izgubiti nisem mogla ničesar. Nato sva se s
partnerjem dogovorila da bova poskusila, in z Drejcom sva odpotovala v Novi
Sad k doktorju Tasiću.
Že po prvi terapiji ki jo je imel v Novem Sadu sem občutila spremembo. Čutila
sem kot da se Drejc vrača od nekod, od nekje ki je bil ujet in si ni znal pomagat.
Občutila sem tudi toplino v njegovih očeh, ki je prej ni bilo. Ko sva pričela s
terapijo Drejc ni govoril, ni bilo očesnega stika. Sedaj govori, pa tudi očesni
stik je boljši kot prej. Na začetku so bile spremembe opazne na daljši rok, toda
tudi to se je začelo skrajševati. Počasi je začel sprejemati okolico in začel je
sprejemati tudi ljudi.
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VESNA ZABUKOVEC, DREJČEVA MATI
Težave pri Drejcu so se začele že zelo zgodaj. V prvem letu starosti je začel izgovarjati prve 'običajne' otroške besede, potem pa govora ni bilo več. Sicer pa je bil
njegov splošni napredek v mejah normale.
Pri treh letih so mu postavili diagnozo avtizem. Poleg govora je bil pri Drejcu največji problem očesni stik. Ljudi ni bil sposoben pogledati v oči. Ko so
nas seznanili z diagnozo, nismo vedeli, kaj storiti; zdravila za avtizem ni,
otroku lahko skušaš le pomagati na vse mogoče načine. Sprijaznili smo se s
tem, da ga bomo morali ves čas voditi skozi življenje.
S partnerjem sva vztrajala pri tem, da ga vključijo v vrtec z običajnim programom, da bi se čimveč družil s svojimi vrstniki. Kasneje sva vztrajala, da
so ga sprejeli v osnovno šolo z rednim programom, kjer so mu bili pripravljeni pomagati.
Za terapije pri dr. Tasiću sva se odločila, ko je bil Drejc star pet let. Rekla
sva si, da bova poskusila, mogoče pa bo uspešno. Ko sva šla prvič v Srbijo na
terapijo, sem kar začutila, da bi to lahko bilo tisto, kar bi mu pomagalo. Takrat se je res začelo obračati na bolje in najbolj mu je pomagal prav dr. Tasić.
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Največji napredek je bila sposobnost očesnega stika, ko začutiš, da je otrok
tukaj, da je prisoten, medtem ko prej ni bil. Začel je gledati okoli sebe in
sprejemati ljudi .
Ko je Drejc hodil v prvi razred, ni govoril, poznal je le nekaj osnovnih besed,
kot so oči, mami, bratec ...
Toda po vsakem obisku pri dr. Tasićuje povedal več. Začeli so se tudi prvi
smiselni stavki, govor se izboljšuje, zato pri dr. Tasiću vztrajamo.
Začel je brati, pisati, opravil je tri razrede bralne značke, tudi pri slovenskem jeziku mu gre kar dobro.
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PECMAN LUKA
ILIRSKA BISTRICA

DAMJANA PECMAN, LUKOVA MAMICA
Težave so se začele, ko bi Luka moral pričeti govoriti. Opazili smo ponavljanje
besed in blokade pri govoru, odčetrtega leta dalje pa ni več spregovoril. Hodili
smo k zdravnikom, ki so nam dejali, naj še malo počakamo, toda ko je Luka
dopolnil pet let, sem se odločila, da obiščem specialiste v razvojni ambulanti
na nevrološki kliniki. Takrat se je pojavil sum na avtizem. Do starosti petih let
in štirih mesecev so Luki postavili kar pet diagnoz: motnje govornega razvoja, motnje pozornosti, upočasnjen govorni razvoj, motnje koordinacije gibanja,
naglušnost in klinični znaki avtizma.
Zdravnico semtakoj vprašala, ali jih je mogoče pozdraviti z alternativno medicino. Odgovorila mi je, da bom s tem samo zapravljala denar, učinka pa ne bo
nobenega. Po tem nikoli več nisem šla k tej zdravnici.
Raje sem stopila v stik z dr. Tasićem. Dejala sem mu, da sem seznanjena z rezultati njegovih terapij in dogovorila sva se, da jih bo Luka začel obiskovati julija
2008.
Medtem smo opravili še določene preiskave v tujini, ki so potrdile sum na avtizem. Ko sem te izvide dobila, sem jih prinesla k dr. Tasiću. Po enem letu terapij
pri dr. Tasiću, ko je bil Luka star šest let in štiri mesece, sva šla k zdravnici na
kontrolo, in po pregledu je dejala, da Luka ne more biti avtističen, ker ni izrazitih znakov.
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Po tretjem sklopu terapij so bile že opazne spremembe in ni imel več diagnoze
avtizem. Luka sedaj redno hodi v osnovno šolo, uspešno je zaključil tretji razred. V vsakdanjem življenju je zelo samostojen, rad in lepo riše, ima izreden
posluh za glasbo, pri športu je dober, skratka, na vseh področjih je napredoval.
Dr Tasiću še hodiva zato, ker še vedno ni vse, kot je treba, vendar dohaja vrstnike. Obiski pri dr. Tasiću naju napolnijo z energijo in opominjajo, da konec
koncev nikoli ne smemo obupati.
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Denis Orza, Novi Sad
Denis se je rodil kot normalen otrok, a smo kmalu ugotovili, da se razlikuje od
svojih vrstnikov. Zaradi nerazvitega govora skorajda ni komuniciral z nami, bil
pa je tudi hiperaktiven. Zdravniki so mu diagnosticirali neskladje v razvoju ter
delni avtizem.

Toda že po prvih terapijah pri dr. Tasiću je bil njegov napredek izreden:
-

-

-

hiperaktivnosti in eholarjev ni več, delno se sporazumeva z ljudmi
lahko sedi pri miru in spremlja šolski pouk – vse učne ure
lažje se sporazumeva v angleščini, ki se je je naučil ob gledanju televizije
začel je hoditi v šolo in končal prvi razred s prav dobrim uspehom
po končanem 8. razredu smo ponovno prišli k dr. Tasiću zaradi težav
z zbranostjo, ki jih je prinesla puberteta. Po terapiji se je Denis umiril,
nato pa je imel težave z vidom (kratkovidnost). Dr. Tasić mu je tudi ob
tej priliki pomagal, zmanjšal mu je dioptrijo.
leta 2008 smo ponovno prišli zaradi težav z vidom; pojavile so se zaradi
hitre rasti. Kar pa zadeva sporazumevanje, se Denis rad pogovarja in
kar išče sogovornike, ima pa prav tako zelo dober spomin, je vesten,
odgovoren in razumen.
vpisal se je na izredni študij v srednjo tehnično šolo fotografske usmeritve. Na ta način sem ga obvarovala slabe družbe in mamil, kajti zelo
me je bilo strah, kako bi se znašel v družbi pubertetnikov. Hitro namreč
pade pod vpliv drugih in je prepričan, da ima vsak človek dobre namene. Izpite tako opravlja vsak drugi mesec in je zelo uspešen (prvem
in drugem letniku je imel prav dobro povprečje). Trenutno obiskuje 3.
letnik.
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Dr. Jovan Tasić, znani novosadski zdravnik tradicionalne medicine, zatrjuje
AVTIZEM JE OZDRAVLJIV
Starši premalo vedo
Številni starši premalo vedo o tej bolezni. Avtistični otroci se morajo nujno
izogibati sladkarijam, sladkorju, moki in mleku. Zaradi občutljivosti njihovega črevesja uporaba teh živil pri njih namreč povzroča še večjo napadalnost.
Poglobljena raziskovanja na tem področju izvaja medicinska fakulteta v New
Yorku in dr. Jacqueline Lojting, s katero 'Center dr. Tasić' že več let uspešno
sodeluje.
Avtizem je bolezen, ki se je v zadnjih dvajsetih letih izredno razširila po vsem
svetu in tudi pri nas. Številni zdravniki so jo že poimenovali bolezen 21. stoletja.
Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da za avtizmom zbolevajo predvsem najmlajši.
Njihove starše zelo prizadene odgovor, s katerim jim najpogosteje postrežejo
zdravniki, in sicer, da je avtizem neozdravljiv. Toda s tem se ne strinja novosadski zdravnik tradicionalne medicine Jovan Tasić, ki zatrjuje, da je avtizem
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- ozdravljiv. Temelj te njegove trditve je uspešno zdravljenje več kot stotih avtističnih otrok. Tudi starši otrok, ki se zaradi avtizma zdravijo v Centru dr. Tasić,
ne verjamejo več, da avtizem ni ozdravljiv.
Povedali so nama, da ni zdravila
»Lahko si prestavljate, kako sva se počutila, ko je zdravnik izrazil utemeljen
sum, da najin sin Vladan boleha za avtizmom. Dodal je še, da je bolezen neozdravljiva, edino, kar lahko storijo, je upočasnitev poteka bolezni. Nato sva
večkrat poskušala dobiti informacije o dosežkih pri raziskovanju te bolezni po
svetu, a sva vsakokrat naletela na molk. Ne vem, zakaj to tako skrivajo. Številni
zdravniki vedo, da je nek zdravnik na Norveškem s svojimi metodami uspešno
zdravil avtizem, vendar nama nihče ni povedal, kdo je in kje dela. Prepričana
sem, da naši zdravniki vedo tudi, da dr. Tasić uspešno zdravi avtizem, vendar
to dejstvo zamolčijo. Ne morem verjeti, da nama nihče ni hotel povedati, kje bi
lahko našla zdravilo za najinega otroka!« pravi Snežana, mati štiriletnega Vladimira Jankovića iz Beograda.
Dodaja še, da je o dr. Tasiću brala v časopisu Glas. Pri Vladimirju zdravniki niso
dokončno ugotovili, da gre za avtizem, vendar so dejali, da vse preiskave kažejo
na to .
»Da nekaj ni v redu, smo opazili, ko je prenehal govoriti besede, ki se jih je
naučil v preteklih dveh letih in pol. Začel je tudi odklanjati hrano, vsak dan je
bilo slabše. Takrat smo odšli k logopedu, ki nam je po nekaj pregledih povedal,
da Vladimir najverjetneje boleha za avtizmom, da pa ne more veliko narediti.
Takrat smo se obrnili na dr. Tasića in že ob prihodu v njegovo ordinacijo smo
videli veliko otrok s podobnimi simptomi, kot jih je imel Vladimir. Starši teh
otrok so trdili, da so po terapijah pri dr. Tasiću njihovi otroci vidno napredovali.
Tako je tudi Vladimir začel s terapijami in sedaj govori že več kot petsto besed,
ki jih je v zadnjem času začel tudi logično povezovati, posebej ko bi rad kaj izrazil,« s solznimi očmi pripoveduje Snežana.
V ordinaciji dr. Tasića smo srečali Jeleno Đorđević, ki je s svojo devetletno hčerko Milo prišla iz Združenih držav Amerike (Kolorado), kjer živi že osem let.
»Mila ima vse simptome avtizma: ne govori, zavrača hrano, nagnjena je k samopoškodbam, razdražljiva je. Bili smo pri številnih zdravnikih po Združenih
državah, ki so nam povedali, da je to neozdravljiva bolezen.«
Iz Amerike na terapijo
»Dobivala je tablete za pomiritev, saj ni hotel nihče izgubljati časa z neozdravljivo
boleznijo. Pozneje sva z možem najela študentke psihologije, ki poskušajo zdraviti
avtizem z metodo 'IBF'. Bistvo te metode je, da se otroku tudi po tisočkrat ponovi
določena beseda, dokler je ne izgovori sam. Toda prejšnja naučena beseda se je
izbrisala, takoj ko so začele ponavljati novo. Kljub vsemu nismo izgubili upanja in
smo na svetovnem spletu izbrskali podatke o dr. Tasiću.
V Novi Sad smo prišli pred dvema tednoma, to je naša prva terapija. Če bomo opazili kakršne koli znake izboljšanja, bomo nadaljevali z zdravljenjem, pravi Jelena.
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Ozdravil deset otrok
»Avtizem nastaja v možganih, znano pa je, da so možgani najmanj raziskan del
človeškega telesa. Prav ta strah pred neznanim je verjetno temelj za splošno uveljavljeno mnenje, da je avtizem neozdravljiv, ki je seveda napačno. Pri avtizmu
neusmerjena energija povzroča neskladen razvoj in hiperaktivnost. Z metodami psiho-energo-terapije skušam pripeljati organizem v energetsko ravnovesje
in na ta način spodbujam center za govor ter usklajevanje natančne motorike v
možganih,« pravi dr. Tasić.
Ob tem dodaja, da je bistvo njegove metode zdravljenja v tem, da vpliva na organizem, ki nato sam proizvaja zdravilo. Človeški organizem je namreč največja
tovarna zdravil na svetu.
»Trdim, da je avtizem ozdravljiv, kar sem dokazal v praksi, ko sem popolnoma
pozdravil svojih deset malih bolnikov. O tem obstaja tudi dokumentacija. Toda
žalostno je, da sta v Srbiji samo dve posebni šoli za otroke z avtizmom (v Novem sadu in Beogradu), saj je praksa pokazala, da je zdravljenje najbolj uspešno
prav pri otrocih, ki obiskujejo take šole.«
Nezmožnost stikov z odraslimi in z
drugimi otroki

Preobčutljivost ali
neobčutljivost na
zvoke

Nenadzorovan
smeh ali jok

Neobčutljivost ali
preobčutljivost

Nenavaden
način igranja z
igračami

Nezmožnost govora

Nesprejemanje
običajnih rutinskih
sprememb

Pomanjkanje občutka
za nevarnost

Hiperaktivnost
ali pasivnost

Navezanost
na predmete

Ni kontakta z
očmi

...na
dotik
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EVA TROHA, BABNO POLJE

Tončica Evina mati
Za dr. Tasića sem slišala po naključju in želela Evo pripeljati k njemu na zdravljenje.
Eva je takrat hodila v vrtec Polhenv Starem trgu pri Ložu. Večina me je prepričevala, da
so te terapije samo metanje denarja skozi okno in da so terapevti »šarlatani«, avtizem
je namreč neozdravljiv.
Ker sem vztrajna, pa se želim o vsem prepričati sama. Poklicala sem torej dr. Tasića in
se pozanimala, ali lahko pomaga mojemu otroku s to diagnozo. Na drugi strani sem
zaslišala prijazen in ljubezniv moški glas, kar je v današnjem času redkost. Dejal je:
»Gospa, avtizem je ozdravljiv in obstaja upanje, da se vašemu otroku lahko pomaga.«
Beseda 'ozdravljiv' mi je še dolgo odzvanjala v ušesih in me navdala z močno željo, da
bi poskusila s terapijami.
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Eva ima sestro dvojčico in dve leti in pol starejšega brata, ki sta zdrava in vesela otroka.
Eva je otrok, ki je bil zdrav do starosti dveh let in pol. Nato pa se je čez noč vse
spremenilo, kot bi nekdo naenkrat ugasnil luč. Ni več jedla ali spala, postala je
zelo agresivna. Nikogar ni pustila blizu, jezila se je na vse, odrasle in otroke,
ni dovolila, da se jo obleče ter obuje. Nastali so veliki problemi. V četrtem letu
starosti so ji postavili diagnozo avtizem. Zrušil se mi je svet. Zakaj je ravno moj
otrok avtist?
Ne glede na čakalno vrsto, ki je okoli pol leta, nas je dr. Tasić sprejel takoj. Evo
je bilo zelo težko pripeljati v Mengeš, ker je bila hiperaktivna in se je bala vseh
ljudi. Nisem vedela niti, kako bo sprejela dr. Tasića. Na srečo smo imeli nekaj
težav le na začetku, kasneje se je navadila na terapije in to se je obrestovalo.
Že po prvi terapiji, ki je potekala 2.8.2010 ob 13.20 uri v Mengšu, se je vse spremenilo.
Takrat smo začeli živeti. Prvič v šestih letih smo prespali celotno noč.Že to mi
je veliko pomenilo.

131

Jovan Tasić

Eva je postala mirna deklica in stvari so se počasi vračale na normalni tir. Z Evo obiskujemo terapije že dve leti in pol. Zaradi denarnih omejitevsicer ne tako pogosto,
todapovedati moram, da smo zelo srečni in zadovoljni in da se jedeklica stoodstotno
spremenila na bolje. Pričela je obiskovati šolo Center Dolfke Boštjančič na Igu. Pričela
je tudi brati.
Takšen napredek je resnično presenetil vse. Sedaj se zna Eva podpisati, risati, barvati,
na začetku pa ni znala prijeti v roko niti svinčnika. Popolnoma se je socializirala, rada
ima otroke, rada ima, da se jo boža, pogovarja se in se igra.
Z njo se lahko sprehajamo povsod. Zelo je natančna, sama se obleče, sleče in pospravi
svoje stvari. Lahko rečem, da sem sedaj presrečna mama.
Izboljšanje je bilo vidno po prvi terapiji in k dr. Tasiću še vedno hodimo, ker verjamemo v njegovo delo. Evin napredek je zadosten dokaz za vse, ki so govorili, da Evi ni
mogoče pomagati.
Omeniti je treba, da sem veliko podporo, tako moralno kot finančno, dobila od svoje sestre, njenega moža, ter svojih službenih kolegov in vodij.
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Hvala dr. Tasiću za potrpežljivost in velik Evin napredek, želim mu, da mu Bog
podari zdravje ter moč, da bo še naprej pomagal mnogim ‘neozdravljivo’ bolnim.
Za starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, dr. Tasić predstavlja luč na
koncu predora. Razveseljuje nas s podporo, lepimi besedami in upanjem.
Hvala dr. Tasiću za vse!
Eva in Tončica Troha
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Eva je sedaj vesela in srečna deklica in se rada igra z sestro dvojčico Emo.
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ORAŽEM MAJ, POSTOJNA

MAJA GUBANC, MAJEVA MATI
Majeva diagnoza je bila odpoved notranjih organov in zastrupitev krvi oz. sepsa. Ko je bil Maj star tri leta, smo preko medijev izvedeli za dr. Tasića in pričeli
hoditi k njemu na terapije. Od takrat je minilo šest let.
Uradne napovedi zdravnikov so bile, da ne bo nikoli hodil, nikoli spregovoril,
da bo odvisen od različnih aparatur, ki mu bodo pomagale pri vsakdanjem življenju.
Toda po terapijah pri dr. Tasiću se je vse obrnilo.
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Zdaj je samostojen, v zadnjih dveh letih je izredno napredoval v govoru, tudi
smiselno povezuje stavke ter odgovarja na vprašanja in se celo pogovarja s sogovornikom.
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Vse te spremembe so se zgodile po terapijah pri dr. Tasiću, upam pa, da bo
kdaj shodil, kar je naš največji cilj.
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RENATA ILINČIČ, KOPER

Triintrideset letna Renata Ilinčič, ki od otoštva boleha za lupusom, redko obliko neozdravljive avtoimunske bolezni. Do 26. Leta je z zdravili živela relativno
normalno, potem jo je dveh letih nenehnih obiskov urgence, ne da mi komur
koli uspelo odkriti, od kod izvirajo njene težave, zadela kap. Zdravniki so dvomili, ali bo sploh preživela noč.” Imela sem en odstotek možnosti za preživetje.”
Zbudila se je, a je ostala priklenjena na invalidsi voziček. Naj ne pričakuje, da
bo še kdaj samostojno sedela, je slišala pozneje. In da naj si od operacije, ki bi
jo marala imeti zaradi težav z vidom, ne obeta preveč. Okrevanje v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča je sicer prineslo nekaj napredka, “ ampak
v primerjavi s temi terapijami je bil zanemarljiv“. Udeleževati se jih je začela
marca 2005, ko se je vrnila iz Soče.
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Zame je bil prelomni trenutek, ko sem šla k dr. Tasiću v Novi Sad. Moj oče je bil
sprva skeptik.Spoznala sem, da je mogoče kaj narediti.
Vsi drugi so mi rekli, da ni pomoči”. “ Dr. Tasić je takrat v Ljubljani delal le
občasno, glavni center je imel v Novem Sadu. Zdaj ga seli v Slovenijo.” Spet
sem lahko hodila” se z nasmehom spominja Renata ,ki s starši živi v stanovanju
v tretjem nadstropju bloka brez dvigala. Da hodi k zdravilcu, je zdravnikom
povedala takoj.” Ne verjamejo. Oni prej pomislijo, da so se zmotili, kot da bi
izboljšanje pripisali temu.”
Tudi vid se ji je popravil. Brez operacije. Zdaj na pogled deluje zdrava. Ima
povprečno dioptrijo, njeni obiski v bolnišnici so redkejši, v zadnjih šestih letih
ni pribolela niti ene gripe, čeprav z zdravili zavirajo njen imunski odziv.“ Če ne
bi bilo dr. Tasića, ne vem, ali bi danes še živela“, govori brez hvaležne vdanosti,
a z globokim prepričanjem.
Zdravljena z uradno medicino seveda ni opustila.“ Bolnik mora obdržati vsa
zdravila, ker je to le podporna metoda k uradni medicini ”, vztraja dr. Tasić, ki
od svojih bolnikov zahteva tudi, da s seboj prinesejo vso medicinsko dokumentacijo.
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Rada Vučenović, Graz ,Austria

Imela sem tumor za nosom na vratnem delu hrbtenice, hodila sem na kemoterapijo in obsevanje, hitro sem hujšala. V času,ko mi je prijatelj povedal leta
2003.za dr. Tasića, sem bila tako slabotna, da nisem mogla ne jesti ne piti. Začela sem obiskovati njegove terapije. let.
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Že po prvih terapijah sem se počutila zelo dobro, začela sem se normalno prehranjevati, tudi izvidi so bili vse boljši,danes pa so odlični. Od tega je minilo
deset let, medtem sem rodila še enega otroka, hčerko, ki je stara pet.

Najnovejši izvidi so več kot dobri, sploh ni sledu o tem, da sem kdaj imela tumor. Tudi krvna slika je zelo v redu, sicer pa nimam nobenih težav več.
Zelo sam hvaležna dr Tasiću! naj mu Bog da zdravje in moč, da bo lahko tako,
kako je meni, pomagal še mnogim drugim.
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Balša Stjepović, 12 let, Podgorica Montenegro

Sem mati Balše Stjepovića, ki na desno oko sploh ni videl. Ko je imel dve leti in
pol, smo šli na pregled v Beograd in še marsikam, toda Balše niso smeli operirati, ker bi se oko lahko zožilo, stanje pa s tem še poslabšalo. Pred nekaj leti smo
slišali za dr. Tasića in marca začeli prihajati k njemu na terapije. Po treh dneh terapije je Balša z očesom že videl svetlobo vžigalnika. Nadaljevali smo z zdravljenjem in prihajamo še vedno. Balša sedaj pravi, da vidi tudi svetlobo televizorja,
danes pa je na dr. Tasićevo vprašanje, koliko prstov vidi, odgovoril pravilno.
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Zoran Grujovski,Chicago USA

Živim v Chicagu, k doktorju Tasiću pa sem prišel zaradi možganske ciste. Čutil sem bolečine, ki so se širile čez celo glavo. Nisem mogel ne govoriti ne jesti
in sem shujšal 25 kg. Moj hišni zdravnik me je napotil na slikanje glave, ki je
pokazalo, da imam možgansko cisto, veliko 5 mm. Minil je en mesec, ko me je
obiskal moj dober prijatelj, pred tem dr. Tasićev pacient. Priporočil mi je obisk
pri njem, saj je imel sam pred zdravljenjem močne migrenozne bolečine ter bolečine v hrbtenici, terapija pa mu jih je odpravila.
Prepričan, da bo pomagal tudi meni, sem poklical dr. Tasića in želel poskusiti
z njegovimi terapijami, čeprav so mi v Chicagu povedali, da zame ni zdravila.
Doktor me je bil takoj pripravljen sprejeti in tako sem prišel na prvo terapijo.
Bolečine so bile znosnejše že samo po treh dneh, po petih pa so popolnoma
izginile. Začel sem normalno jesti, spati in se gibati. Po vrnitvi v Chicago sem
šel na pregled k svojemu zdravniku in nov izvid je pokazal zmanjšanje ciste na
3 mm. Čez dva meseca sem prišel na nadaljne terapije, ki so trajale osem dni, in
se po njih počutil povsem normalno. Bolečin in težav ni bilo več. Moj zdravnik,
ki redno spremlja moje zdravstveno stanje, je začuden in zadovoljen ugotovil,
da je cista izginila.
Za to so izvedeli tudi ostali zdravniki s klinike v Chicagu, med njimi dr. Johnnie
Lessiter, ki je zbolela za rakom dojke z metastazami na kosteh. Skupaj z menoj se
je napotila na terapije, ki so ji ogromno pomagale ter ji omogočile hojo.
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Pogovor z dr. Johnnie Lessiter
Ponovno na svojih nogah
»Prihajam iz Chicaga, ZDA. Obiskala sem dve terapiji in počutim se zelo dobro. V enem tednu sem imela dve terapiji dnevno, kar mi je svetoval Dr. Tasić
in dejal, da se bo tumor tako širil počasneje. Čudovit je in zelo sem mu hvaležna. Po samo dveh terapijah lažje hodim, pa tudi počutim se bolje.
Imam raka na prsih, ki se je razširil v kosti. Ko sem to izvedela, zame ni bilo
nobenega upanja več. Toda slišala sem za terapije, poskusila tudi sama in
zdaj sem presrečna. Po vsem tem lahko ponovno stojim na svojih nogah.«
DR. Johhnie Lessiter

Od kod prihajate?
»Prihajam iz Chicaga, ZDA.«
Kako ste izvedeli za doktorja Tasića?
»Od skupnega prijatelja Zorana, ki je bil pri njem na terapiji. Vrnil se je zadovoljen in navdušen. Vprašala sem ga, če misli, da bi doktor lahko pomagal tudi
meni, in obljubil je, da se bo pozanimal, kar je tudi storil. Tako sem prišla k
njemu.«
Je to vaš prvi prihod na terapijo?
»Ne, drugi.«Kako se sedaj počutite?
»Počutim se zelo dobro.«
146

ODPISANI PONOVNO HODIJO

Koliko terapij ste imeli?
»V enem tednu sem imela dve terapiji dnevno. Doktor mi je povedal, da bo
razširjanje tumorja upočasnjeno, če bom imela dve terapiji na dan in tako smo
tudi storili.
»Boste spet prišli?«
»Da, seveda.«

Se počutite bolje?
»Vsekakor!«
Kaj menite o doktorju?
»Čudovit je. Zelo sem mu hvaležna. Po samo eni terapiji se počutim bolje, lažje
hodim in nimam bolečin.«
Nam za konec lahko poveste vzrok vašega prihoda?
»Imam raka, ki se razširja od prsi na kosti, t.i. metastaze. V trenutku, ko sem
izvedela za to, sem izgubila vsakršno upanje. Toda potem sem slišala za terapijo
dr. Tasića, se odločila poskusiti in sem presrečna! Ponovno na svojih nogah.«
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Ko je dr. Lassiter Jonnie, po rodu iz Michigana, po poklicu pa psihiatrinja v
Chicagu, sprejemala paciente v svojo ordinacijo, je imela samo eno nalogo –
vrniti jim upanje. A ker v življenju ni pravil, se ji je zgodilo ravno tisto, česar se
boji vsak človek na zemeljski obli – tudi sama je ostala brez upanja. Zavedajoč
se položaja, v katerem se je znašla, ko so ji pred dvema letoma diagnosticirali
raka dojke, si je kot izkušena zdravnica poskušala čim bolj organizirati življenje,
da bi lažje preživela prihajajoče hude dneve. Njeni zdravniki so ji namreč napovedovali hiter konec. Bolezen je napredovala tako, da je Jonnie kmalu postala
nepokretna, rak je namreč začel napadati tudi kosti. Ker ni bila več sposobna
normalno hoditi iz svoje hiše, je poklicala prijatelja Zorana Grujovskega, lastni149
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ka gradbene firme iz Chicaga, da ji je naredil nekakšno krožno stezo, po kateri
se je lahko na vozičku peljala iz hiše in se tja vračala. Šele takrat je dojela, da ima
en sam dan zanjo neskončno vrednost, ki se je ne da izraziti v denarju.
O tem, kako bi bilo, če bi ponovno stopila na noge, ni niti razmišljala, zanjo,
poznavalko zdravstva, je bila to namreč misija nemogoče. Ko se ljudje znajdejo
v situaciji, v kakršni se je dr. Jonnie, imajo samo en cilj – izogniti se mukam,
kolikor je mogoče, večina se jih namreč bolj boji umiranja kot same smrti.

Po naključju ji je Zoran Grujovski med delom pripovedoval, da se je pravkar
vrnil s terapije pri doktorju tradicionalne medicine iz Novega Sada, dr. Jovanu Tasiću, ki mu je cisto na možganih premera pet milimetrov z zdravljenjem
zmanjšal za osemdeset odstotkov.
Prvič se ji je zazdelo, da steza za invalidski voziček, ki se gradi pred njeno hišo,
ni steza smrti, temveč steza upanja.
»Zaprosila sem Zorana, da pokliče dr. Tasića, o katerem mi je s takšnim navdušenjem pripovedoval, in ga vpraša, ali lahko pomaga tudi meni,« se spominja dr.
Lassiter Jonnie med večerjo v znani novosadski restavraciji.
»Jovan Tasić je odgovoril, da lahko takoj pridem k njemu in februarja letos sem
se prvič znašla v Novem Sadu. Prišla sem brez predsodkov o državi, o kateri se
v ZDA zadnjih deset let govori samo v negativnem kontekstu, in srečala čisto
drugačno življenje od tistega, ki sem ga pričakovala. Naletela sem na državo prijateljsko razpoloženih ljudi, ki z veseljem priskočijo na pomoč, in sproščenega
vzdušja. Če je res, da se čudeži dogajajo tam, kjer jih najmanj pričakuješ, potem
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se mi je ravno to pripetilo v Centru dr. Tasić v Novem Sadu, na drugem koncu
zemeljske oble.«
Dr. Tasić mi je svetoval dve terapiji dnevno, kar naj bi ponavljala ves teden. Zatrjeval je, da bodo rezultati tako še boljši – in imel prav. Po enem tednu terapije
nisem mogla verjeti, kaj se je zgodilo z menoj. Imela sem raka, ki se je od prsi
razširil na kosti in zaradi katerega sem ostala nepokretna. Zahvaljujoč terapiji
dr. Tasića pa se je to ustavilo. Zgodil se je čudež, bolečine so izginile in jaz sem
vstala iz vozička. Kot
pristen ameriški turist sem si šla ogledati Novi Sad in se sprehodila tudi do čudovite Petrovaradinske trdnjave.«
Ko se je dr. Lassiter Jonnie vrnila v Chicago, so njeni zdravniki osupnili nad
rezultati, ki so bili doseženi pri zdravljenju s tradicionalno medicino, in ji priporočili, da nadaljuje s terapijo v Novem Sadu. Tja se je vrnila junija in ponovno
jeseni, po vsem, kar se je zgodilo, pa njena želja, da bi dr. Tasića vsaj začasno odpeljala s seboj v Ameriko in mu omogočila, da pokaže svoje znanje, samo raste.
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«Ameriški zdravniki so zelo praktični: verjamejo izključno v rezultate in v nič
drugega. V zvezi s tradicionalno medicino nimajo tudi nobenih predsodkov.
Prav zato bi rada videla, da dr. Tasić - poleg tega, da predava na Univerzi za
komplementarno medicino v Budimpešti – predava tudi v ZDA, ker bi se zanesljivo našlo veliko tistih, ki bi ga poslušali, med njimi lepo število mojih kolegov,« je prepričana dr. Lassiter Jonnie.

Ker se dr. Jovan Tasić s pacienti pogosto tudi spoprijatelji in z njimi vzdržuje
redne stike, se je podobno zgodilo z dr. Lassiter. Te dni je na njegov internetni
naslov prišlo njeno sporočilo, v katerem je med drugim napisala, da na posnetkih ni vidnih sprememb, ki bi nakazovale na to, da se je bolezen začela ponovno
širiti. Povedala je tudi, da še nima take energije kot pred boleznijo in še vedno
čuti rahlo zbadanje, prisoten pa je tudi strah, a je kljub temu prepričana, da bo
spet živela kot ostali normalni ljudje. Sporočilo se konča s standardnim podpisom pacientov, ki se pri dr. Tasiću zdravijo zaradi cerebralne paralize, epilepsije,
diabetesa, sterilitete, motenj sluha, vida in ostalih bolezni: »Vedno tvoj/a.«
Večina le-teh je spoznala dr Tasića, ko so bili popolnoma brez energije in trpeli
zaradi hudih bolečin. Ker so skupaj z dr. Tasićem motivirali telo, da se samo
bojuje z najrazličnejšimi boleznimi, so postali za vedno njegovi. Prav tako kot
dr. Lassiter Jonnie ...
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George Trajkovski, Chicago, USA

»K dr. Tasiću sem prišel z diagnozo multiple skleroze, postavljene pred enim
letom, tj. marca 2002, in občutkom slabosti na desni strani.
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Pred tem sem začel s terapijo z injekcijami, toda dr. Tasić mi je pomagal bolj
kot vse predhodne metode zdravljenja.
Po njegovih terapijah so se poškodbe na možganih namreč ustavile, počutim
se bolje, tudi hodim lažje. Po naslednjih dveh terapijah bi naj hodil in tekel
normalno, tako kot včasih, in s pomočjo dr. Tasića menim, da je to mogoče.
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Graovac Marko, 6 let, Banja Luka

»Marko se je rodil 17. septembra 1998, njegov porod je bil predčasen z diagnozo neorizičnahipotona oblika.
Za doktorja sem slišala, ko je imel Marko eno leto. Nisem ga takoj pripeljala na
terapijo, ker nisem verjela v sposobnosti doktorja Tasića
S terapijami smo začeli, ko je bil Marko star 16 mesecev. V tej dobi je lahko
samo sedel, pa še to ne stabilno, saj se je medtem majal.
Po prvi terapiji se je lahko postavil v štirinožni položaj, po drugi se je začel plaziti, po tretji se je začel iz ležečega samostojno postavljati v sedeči položaj, po
šesti terapiji pa je končno začel samostojno delati po pet, šest korakov skupaj.
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Moram pripomniti, da na terapije nismo hodili redno, mesec za mesecem, temveč smo delali prekinitve, včasih dolge tudi po tri mesece.
Po sedmi terapiji je Marko shodil, kar je bila zame pravljica. Mislila sem namreč, da ne bo nikoli stopil na lastne noge in da ne bo nikoli zmožen prijeti
stekleničke v svoje roke, skratka, da ne bo takšen kot ostali otroci.
Sedaj pa vidim, da bo dohitel svoje vrstnike, da skupaj z njimi hodi v šolo in
se obnaša tako kot vsi ostali zdravi otroci. Ne morem vam povedati, kako sem
srečna,ker obstaja doktor Tasić, ki nam lahko pomaga.
Ne vem, kako se mu zahvaliti, njemu in Bogu, ki ga je ustvaril.«
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Snežana Šarić, Ečka

Moje težave so se začele leta 2004. Doživela sem hud šok, prizadetost enega dela
telesa,nisem mogla hoditi, izgubila sem orientacijo in koncentracijo. Doživljala
sem celo take spremembe razpoloženja, da sem se v isti minuti smejala in jokala. Predleti sem imela poškodovano oko, zdravili pa so metudi za migreno, toda
zdravniki tega niso povezovali z novimi simptomi.
Vseeno so opravili magnetno resonanco in diagnoza je bila multipla skleroza.
Po odhodu iz bolnišnice sem se zelo slabo počutila, kar pol leta nisem mogla
samostojno hoditi, težave s koncentracijo in orientacijo pa niso izginile .
Nato sem slišala za dr. Tasića in pričela leta 2005 redno hoditi k njemu na terapije.
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Po prvih terapijah se je moje stanje izboljšalo. Pričela sam sama hoditi in se
z lahkoto orientiram v prostoru. Bolečine ne občutim več, zato lahko vsakodnevne aktivnosti opravljam brez težav. Moj nevrolog je zelo zadovoljen z novim stanjem, napredovanje bolezni se je namreč ustavilo.
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.
Po tem sem leta 2008 ponovno opravila magnetno resonanco in prve izboljšave so bile že vidne.
Moje splošno počutje je neprimerno boljše, lahko hodim sama, dobro se znajdem v prostoru…
Končno lahko rečem, da je z menoj vse v redu in menim, da sem s pomočjo dr.
Tasića ozdravela.
Iz srca se zahvaljujem dr Tasiću!
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Nenad Stanković, Šabac

Za multiplo sklerozo boleham tri leta. Za dr. Tasića sem slišal od prijateljev iz
Švice. Po prvem hujšem napadu nisem jemal nobenih zdravil, ampak sem takoj
odšel k njemu ter že po prvih terapijah začutil nekakšno pozitivno spremembo
v organizmu.
Počutim se bolje, imam več moči, pa tudi moje psihično stanje je boljše. Na
terapije k dr. Tasiću že tri leta hodim redno, ne jemljem nobenih zdravil, ne obiskujem nobenih drugih terapij in nimam nobenih težav. Z veseljem priporočam
vsem, ki imajo kakšne težave, da ga obiščejo.
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Po enajstih tednih terapije zginili so vsi simptomi bolezni. Moje splošno počutje se je stabiliziralo in videtije bilo, da sem popolnoma zdrav!
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Andrej Lihler, 6 let

Andrej Lojzo je star šest let, po besedah matere Jasmine pa hodita k zdravniku
že eno leto. »Epileptične napade je imel tudi do dvajsetkrat na dan. To je bilo nekaj groznega. Opazila sem, da je zaostal tudi v psihičnem razvoju, kar pomeni,
da je bil pri štirih letih in pol na ravni triletnika. Po prvih terapijah pri dr. Tasiću
napadi niso več bili tako pogosti in močni, kar je bil za nas velik korak naprej.
Andrej je spregovoril, začel je tvoriti stavke, se družiti s sovrstniki, skratka, vrnila se mu je volja do normalnega razvoja in življenja. Predvsem ne živi več v nekem svojem svetu, razume tudi vprašanja in nanje odgovarja. Za dr. Tasića sem
izvedela povsem po naključju, iz nekega časopisa, menim pa, da bi se morali
vsi starši z podobnimi težavami obrniti nanj ali ga vsaj vprašati za nasvet. Sama
sem, kot mati, z rezultati zdravljenja zelo zadovoljna. Andrej je zelo napredoval,
počasi se tudi sam obleče, pove, če kaj potrebuje , začel je prepoznavati tudi
živali na slikah. Zaenkrat le barv še ne loči. Veliko mipomenijo obiski pri dr.
Tasiću, kar pa je najbolj pomembno, je to, da je tudi Andrej zelo zadovoljen.
Še enkrat želim sporočiti vsem, ki imajo podobne težave s svojim otrokom, naj
se obrnejo na dr. Tasića. Jokala sem, ko sem prvič prebrala nekaj več o njegovem
delu in ko sem začutila, da bi lahko pomagal mojemu otroku. Jemal je enajst
vrst zdravil na dan, bil je zelo živčen, motila sta ga zvok in svetloba, niti za hip
ga nisem smela pustiti samega, prijatelji pa so mi rekli, da ne morejo razumeti,
kako je otrok lahko tak. Še enkrat se zahvaljujem ljudem, ki so me seznanili z
informacijami o dr. Tasiću, njemu pa sem še posebej hvaležna, ker vedno najde
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čas in razumevanje za otroke z hudimi zdravstvenimi težavami. Zelo rada vidim
starše, kako pridejo v center Tasić po pomoč.

'Glas ljudstva'Andrej Lihtler5 let
MAMI, RAD TE IMAM!
»Naš Andrej je imel prvi napad, ko je bil še dojenček. Še sama ne vem, koliko
zdravnikov in terapij smo obiskali, njegovo stanje pa je bilo čedalje slabše. S
štirimi leti in pol je bil mentalno na nivoju triletnika. Napadi so se pogosteje
ponavljali, motila sta ga celo svetloba in zvok. Z možem sva izgubila vse upanje, finančno in psihično sva bila na psu. Andreja si nisva upala pustiti samega
niti za sekundo, ker se je včasih zgodilo, da je imel na dan več kot dvajset napadov, od katerih so nekateri trajali tudi po dvanajst minut.
Ko sva prebrala sestavek o dr. Tasiću v časopisu, sva se z možem odločila poiskati rešitev v tradicionalni medicini in k sreči sva izbrala pravo pot. V Center
dr. Tasić smo začeli prihajati aprila 2002 in že po začetnih terapijah se je Andrej počutil mnogo bolje, izboljšanje stanja pa so nam potrdili tudi zdravniki.
Napadov ni več, je popolnoma drug otrok, ki je začel opazovati svet okoli
sebe. Zahvaljujoč dr. Tasiću mi je Andrej s petimi leti prvič rekel 'Mami, rad te
imam'.« Ta trenutek, ki ga mnogi starši z zdravimi otroki nimajo za nič posebnega, bom pomnila, dokler bom živa,« s solznimi očmi pripoveduje Andrejeva
mati Jasmina Lihtler, dolgoletna oblikovalka v 'Dijani' v Stari Pazovi.
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Jasmina Lihtler iz lastnih izkušenj svetuje staršem bolnih otrok, da ne obupajo
ter da njihove bolezni ne skrivajo, saj so po njenem mnenju v trenutku, ko se
sprijaznijo z dejstvom, da je otrok bolan ter da to ni nobena sramota, že prehodili polovico poti do ozdravljenja.
»Ne morem dojeti, da se nekdo sramuje tega, da ima bolnega otroka ali celo
tega, da je poiskal zdravilo v tradicionalni medicini. Zlasti pa ne morem razumeti ljudi, ki jim je tradicionalna medicina pomagala, pa o tem molčijo.
Potrebno je spregovoriti, tako bodo namreč lahko pomagali tudi drugim bolnikom,« zaključuje Jasmina Lihtler.
»Ni večje sreče kot to, da človek vidi, da je njegov otrok zadovoljen, ker so mu
vrnili tisto, kar mu pripada – brezskrbno otroštvo,« še pristavi.
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Anđela Dimitrijević, 7 let

Anđela je najin tretji otrok. Imava še dve hčerki, stari osem in dvanajst let, ki sta,
hvala Bogu, zdravi in uspešni,« pripoveduje oče Predrag. »Nosečnost in porod
sta pri Anđeli potekala popolnoma običajno, tudi začetni razvoj je bil normalen.
Ko je bila stara tri mesece in pol, to je bilo 18. aprila 2003, smo jo odpeljali na
cepljenje v zdravstveni dom Despotovac. Že naslednji dan je Anđela padla v
nezavest in odpeljali smo jo na urgentni oddelek v Ćuprijo. Dežurna zdravnica
je po pregledu ugotovila, da se otrok ne odziva na okolico in da ne ve, kaj se dogaja. Napotila nas je k otroškemu nevrologu. Glede na to, da smo bili na pregled
naročeni šele čez dva tedna, smo zahtevali, naj nas takoj napotijo v ustrezno
ustanovo v Beograd. Po prihodu na nevrološko kliniko v Beograd smo nekaj
časa čakali na vrsto, nato pa so Anđelo sprejeli na oddelekTakrat so se začele številne preiskave, zdravniki sougibali, kaj je narobe, sledile so tudi mnoge terapije
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Tako smo 20. avgusta 2004 prvič prišli k dr. Tasiću,ko je bila Anđela stara 22
mesecev. Bil je edini, ki nam je vlil kanček upanja, naša rešilna bilka, podobno
kot kopno v daljavi za brodolomca.Sprejel nas je in takoj po prvi terapiji sem
ga vprašal, če je kaj upanja za ozdravitev najinega otroka Prosil sem ga za iskrenost. Odgovoril je, da upanje za Anđelo obstaja, da pa je potrebno vložiti
veliko dela in vztrajnosti. . Spoprijel sem se s težavami ter se odločil, da stopim
v to vojno.
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Ob našem prihodu v center Tasić je Anđela jemala celo osem vrst zdravil: EFTIL,
SABRIT, LAMIKTAL, RIVOTRIL, TOPAMAX …
Njeno zdravstveno stanje pa je postajalo vse slabše. Vse terapije, ki so jih predpisali zdravniki uradne medicine, niso pomagale.
V tistem času je imela Anđela 30 do 40 napadov dnevno.
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Mišice so ji popolnoma oslabele,hipotone, ni mogla sedeti ali držati glave pokonci.Že po drugi terapiji pri dr. Tasiću je imela manj napadov, začela se je
gibati, njeno splošno počutje je bilo boljše. To nam je dalo upanje za nadaljevanje.
Že po drugi terapiji je Anđela odšla v Beograd, kjer so na kliniki posneli delovanje možganov. Posnetek je pokazal velik napredek v primerjavi s prejšnjimi
posnetki.
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Korak za korakom se je Anđelino zdravstveno stanje izboljševalo.
6.maja 2007 Anđela je pa shodila

Postavila se je na lastne noge , kar je bilo za nas nepopisno veselje .Težko opišem, kakšni so bili takrat moji občutki
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Tako so se uresničile naše velike sanje, to smo si srčno želeli in upali, še posebej zato, ker ji uradna medicina ni mogla več pomagati. Anđela zdaj hodi,
z rokami je bolj spretna, tudi nekaj besed je že spregovorila. Prav tako je bolj
stabilno njeno psihično počutje.
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Najlaže sedanje stanje opišem z znanimi besedami: majhen korak za človeka,
toda zelo velik za človeštvo. Sem izredno zadovoljen, sedaj pa gremo naprej.
Po prvi polovici te krute vojne smo že zmagovalci, toda ne bomo odnehali in
dobili bomo celotno vojno!
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Luka Stanković, 5. Let, Kragujevac
»Ko smo prišli k dr. Tasiću, je bil Luka star 18 mesecev,« začenja svojo pripoved
mati Milena. »Sicer se je rodil dva meseca prezgodaj, zdravniki pa niso mogli
ugotoviti, kaj je z njim narobe. Imel je hipotonijo mišic, hipertonijo nog, njegov
nevrolog pa nam je celo rekel, da ima cerebralno paralizo in da ne ve niti, če bo
shodil oz. če je mogoče kakšno izboljšanje njegovega stanja.

Luka ni mogel govoriti, piti ali se gibati. A že po prvi terapiji pri dr. Tasiću se je
začel gibati, začel je piti. Po drugi terapiji, ki je trajala 4 dni, je spregovoril ter
lahko samostojno vstal in se usedel. Po tretji terapiji je sedel že zelo trdno, pa
tudi plaziti se je začel. Sedaj se zelo dobro plazi, zna hoditi po stopnicah navzgor, sam vstaja in leže v posteljo.
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Govori celo več, kot bi bilo potrebno, zelo je bister, pravijo tudi, da je nadpovprečno inteligenten.
Sicer še vedno ne more hoditi popolnoma normalno, nogi se pri hoji malo
križata, a je v enem letu – imeli smo devet terapij – izredno napredoval. V tem
času ni uporabljal nobenih zdravil, zasluge za to lahko pripišemo le dr. Tasiću.

Upamo, da bo do svojega tretjega leta, to je čez nekaj mesecev, shodil. Njegova
desna roka je bila prej šibka, sedaj lahko trdno prime kozarec in druge predmete. Lahko tudi sam je in pije, njegove motorične spretnosti so dobre, skratka,
zelo sem zadovoljna z njegovim napredkom. Ob pomoči tudi sam hodi, upamo
pa, kot sem že rekla, da bo kmalu hodil samostojno.«
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Svetlana Ničetina, 50 let, J. Veselinovića 1, Zrenjanin
UPANJE VEDNO OBSTAJA

Moja bolezen se je začela leta 1986. Imela sem napade glavobola, drgetanja,
zeblo me je in občasno sem imela občutek, da se bom onesvestila. Zdravniki so
mi postavili diagnozo encefalomialitis diseminanta – multipla skleroza.
Po zdravljenju jim jo je celo uspelo ustaviti oziroma omiliti. Toda leta 1994 je
bolezen ponovno izbruhnila s popolno izgubo vida na levem očesu, stalnimi
vrtoglavicami, anksioznostjo ... Nisem mogla več voziti avta ali hoditi, nujno
sem potrebovala stalno pomoč moža ali hčerke.
Potem se mi je vid zelo poslabšal, pravzaprav sploh nisem več videla! Odšla
sem na preiskave, kjer so dokončno ugotovili, da sem zbolela za multiplo sklerozo, ki je neozdravljiva bolezen. Ker je bolezen pri meni zelo hitro napredovala, bi bila sedaj verjetno na invalidskem vozičku, če ne bi obiskala dr. Tasića.
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Čutim, da sem popolnoma ozdravljena!
»Preiskava hrbtenične tekočine je pokazala, da imam multiplo sklerozo. Bolezen je zelo hitro napredovala in če ne bi prišla sem, bi bila danes verjetno
na invalidskem vozičku. Po devetih mesecih sem bila popolnoma normalna
in normalno sem hodila. Zdaj prihajam preventivno, sicer pa hodim, se gibljem, celo vozim avto. Čutim, da sem popolnoma ozdravljena.«
Svetlana Ničetin
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Najprej sem želela poskusiti z njegovimi terapijami, saj sem bila mnenja, da mi v
nobenem primeru ne bodo škodovale, če pa ne bi bilo učinka, bi imela še vedno
čas za zdravljenje v bolnici. Na mojo veliko srečo je bil učinek viden takoj na
začetku njegove terapije: občutila sem stabilnost v nogah, drgetanja ni bilo več,
vrtoglavice so zdaj zelo redke in zaradi občutka dr. Tasićeve bioenergije sem
pridobila moč in sigurnost. Pred zdravljenjem sem hodila s pomočjo opore največkrat sem se oprijemala vrat, ograje ali moža, sedaj to počnem popolnoma
samostojno. Neverjetno, toda resnično! Pred desetimi dnevi sem na veliko začudenje svojih domačih celo vozila kolo. To je bilo prvič po desetih letih, takrat
se je bolezen namreč začela. S kolesom sem šla k svoji zdravnici, ki me je, ko me
je zagledala, vprašala, kako sem prišla. Navajena je bila namreč, da me vedno
nekdo pripelje. Ko sem ji povedala, da sem se pripeljala s kolesom, mi ni verjela
in je šla iz ordinacije preverit, če je to res. Bila je izjemno presenečena.
Z gotovostjo lahko trdim, da upanje vedno obstaja in da odpisanih ni, dokler je
tu dr. Tasić. 15. 9. 2003 sem bila pregledana z magnetno resonanco in o multipli
sklerozi ni več niti sledu.
Poleg moje osnovne bolezni so zdravniki ugotovili tudi, da imam v desni ledvici
kamen velikosti 10 mm. Tega dr. Tasiću sploh nisem povedala, a na ultrazvoku
ledvic, narejenem 2.11.1996 skupaj z ostalimi preiskavami, je bilo vidno, da se je
kamen zmanjšal na 7 mm. Z novim ultrazvokom 13.2.1997 pa se je že izkazalo,
da ga sploh ni več. Čudno pri vsem tem je, da ga sama nisem izločila.
Tudi zdravniki niso verjeli, da je kamen izginil sam od sebe, zato so ultrazvok
28.2.1997 ponovili, toda izvid je bil enak.
Hvala dr. Tasiću in Bogu, ki mu je podaril to energijo. Druga oseba sem, zopet
takšna, kot sem bila pred desetimi leti. Tega ne trdim samo jaz, temveč tudi moji
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prijatelji in družina.«
Sama pa sedaj pravim, da upanje vedno obstaja, in dokler je tu dr. Tasić, ni mogoče nikogar razglasiti za odpisanega.
Menim, da sem ozdravljena! Prej vendar nisem mogla hoditi brez tuje pomoči.
Moje noge so bile silno težke in ob hoji sem se tresla. Dr. Tasića še vedno obiskujem preventivno, pa tudi zaradi slabe prekrvavljenosti in težav z meno. Ne vem,
kakšna moč je v njem in ali ga je poslal sam Bog, toda če ga že ni poslal, mu je
gotovo vsaj podaril sposobnost, da lahko pomaga ljudem.
»Čutim, da sem popolnoma zdrava … počnem lahko vse! Hodim, se gibljem,
vozim avto, plešem, z otroki pa včasih celo igram nogomet.
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SVETLANA NIČETIN 14 LET PO OZDRAVLJENJU
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Emilija Isaković, 10 let, Čačak
PRIŠLI SO PO ZADNJE UPANJE

Predlagali so tretjo, bolj radikalno operacijo: odstranitev očesnega živca. Pri
tej bi Emilija obdržala oko, toda to ne bi več imelo funkcije.
K sreči sem takrat slišala za dr. Tasića in se odločila za njegove terapije. Prva
je trajala pet dni. Emilijin tumor je bil takrat velik že 9,53 mm, pri 10 mm pa
je obstajala nevarnost, da zaradi lastne teže poči. Toda po terapiji se je zmanjšal za več kot polovico. Po drugi terapiji žal nismo uspeli posneti očesa, ker se
v tako kratkem času ni bilo mogoče naročiti na pregled. Po tretji terapiji pa
Emilija ni več imela tumorja.
Sem Ivana Isaković iz Arilja, mama Emilije Isaković. Emilija se je leta 1994 rodila z diagnozo 'propuzija levega očesnega bubisa.' V prvih dveh letih so jo
dvakrat operirali na nevrokirurški kliniki. Patološki izvid je potrdil tumor, ki je
prirasel k očesnemu živcu in se po vsaki operaciji znova pojavil. Zaradi tega ga
niso mogli nikoli odstraniti s kirurškim posegom.
K dr. Tasiću smo prišli pred tretjo operacijo, ki bi bila zelo zahtevna.Emiliji bi
odstranili očesni živec, kar bi pomenilo slepoto na eno oko. Prva terapija pri dr.
Tasiću je potekala oktobra leta 1996. Že čez pet dni je ultrazvok pokazal, da se
je tumor zmanjšal.
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Po drugi terapiji nismo bili na ultrazvoku, toda že po tretji je izvid potrdil, da
tumorja ni več!
Moram priznati, da sem bila pri prvem obisku prestrašena, saj sem se prvič srečala z alternativno medicino. Ves čas me je skrbelo za otroka, a ko sem videla,
kako dr. Tasić dela, sem se zjokala. V tem postopku je nekaj fizikalnega, toda kaj?
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Verjemite, da niti po enajstih terapijah ne poznam odgovora na to vprašanje.«
To je bilo 15. novembra 1997.
Od takrat trikrat do štirikrat letno prihajamo k dr. Tasiću. Emiliji se je vid
izboljšal mnogo bolj, kot je predvidevala uradna medicina. Medtem je začela
hoditi tudi v šolo in sedaj obiskuje drugi razred. Njen uspeh je odličen, trenira
košarko in ima veliko drugih konjičkov.
Povem lahko, da bomo k dr. Tasiću prihajali, dokler bomo tukaj dobivali, kar
dobimo sedaj. In kaj je to?
Verjetno nikjer na svetu ne boste videli toliko trpljenja, nesreče in žalosti zaradi
hudih bolezni, hkrati pa nikjer ni toliko nepopisne sreče in nasmejanih obrazov.
Menim, da nam dr. Tasić vrača tisto prvotno moč, ki nam je bila dana ob rojstvu, nato pa smo jo zaradi trpljenja ob boleznih izgubili. Zahvaljujem se mu za
vse, zaradi njega je za nas vsak nov dan blagoslov.«
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Darko Grujičić
12 let, Banja Luka
GLASBA NAMESTO SVETA TIŠINE

Darko je epileptik od rojstva, zaradi česar ni imel daru govora,« pripoveduje
Darkova mati Višnja.
Ko sva videla, da z najinim otrokom nekaj ni v redu, sva z možem pri priči začela iskati zdravilo zanj. Najprej smo bili v vojaški bolnici v Zagrebu, ker smo
tam živeli pred vojno, toda rezultati in diagnoza, ki smo jo dobili od tamkajšnjih
zdravnikov, je bila zastrašujoča:
'Darko boleha za hudo epilepsijo in možnosti za njegovo ozdravitev so skoraj nične.'
Sesul se nama je svet. Predpisana mu je bila vsakodnevna terapija, ker so se strahotni napadi ponavljali skoraj vsak dan. Čeprav smo zvesto sledili navodilom
zdravnikom, napredka ni bilo. Potem se je na Hrvaškem začela vojna in preselili
smo se v Banja Luko, kjer živimo še danes,« nadaljuje Višnja.
Takoj po prihodu smo obiskali bolnico na Paprikovcu, kjer so nam ponovili vse
tisto, kar nam je bilo rečeno že v Vojaški bolnici v Zagrebu.
Specialist dr. Knežević nas je celo opozoril, da se moramo sprijazniti z dejstvom, da Darko ne bo nikoli spregovoril in da zanj ni pomoči.
Česa takega sicer nisva mogla kar tako sprejeti, toda vse bolj je kazalo, da za
Darka res ni zdravila,« skozi solze pripoveduje mati tega dvanajstletnika.
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GLASBA NAMESTO SVETA TIŠINE
Sredi avgusta lani pa je Višnja po naključju slišala za dr. Jovana Tasića, bioenergetika iz Novega Sada.
»Kontaktirala sem ga in od njega prvikrat slišala besede, ki so mi vlile upanje.
Ko je pogledal Darkove izvide, je dr. Tasić namreč naznanil: 'Poskusili bomo,
morda pa vse ni tako črno.'«
Že konec meseca je začel z zdravljenjem Darka. Po približno desetih dneh in
vsakodnevnih terapijah so bile opazne drastične spremembe na otroku. Darko
do tedaj sploh ni jedel normalne hrane, ampak samo zmečkano.
»Ko je prvikrat segel po skorji kruha, sem bila vsa iz sebe od sreče. V izjemno
kratkem času je, sicer jecljaje, začel izgovarjati tudi neke besede,« pravi Darkova
mati.
»Ko se sedaj spomnim na to, si sploh ne morem pojasniti, kako mi je uspelo
preživeti tolikšno razburjenje. Vsekakor se tega ne da opisati, predstavljajte si
samo, kako se je moj mož, ki ni bil v Novem Sadu, počutil, ko nas je poklical po
telefonu in mu je Darko prvič v dvanajstih letih rekel 'očka'. Enostavno zmanjkalo mu je besed in začel je jokati. Tisti trenutek sem vedela, da bo dr. Tasić
pozdravil najinega sina
Po vrnitvi v Banja Luko sem šla po njegovem nasvetu takoj v bolnico na Paprikovcu, kjer so Darku slikali glavo. Ko je zdravnica, dr. Stankovićeva, videla posnetke, je onemela. Povedala mi je, da bo terapijo (s Tegretol tabletami) ukinila,
ker ni več potrebe po njej,« pripoveduje Višnja.
Še en trenutek, ki si ga bosta Višnja in Marinko Grujičić zapomnila za vedno, se
je pripetil v sredini aprila leta 2000, ko je njun sin med gledanjem spota Osvajalcev, kot pravita, v tonaliteti zapel pesem Vino rdeče, kar je nedvomno pomenilo,
da je dokončno spregovoril.
»Tisto, o čemer še sanjati nisva upala, se nama sedaj, zahvaljujoč dr. Tasiću,
dogaja.
Darko končno govori povsem normalno. Obožuje pesmi, ko kakšno sliši dvakrat ali trikrat, si zapomni besedilo in začne peti.
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Poleg tega, da je spregovoril, najin sin napreduje tudi v vsem ostalem. Napadi
epilepsije, ki so bili nekoč vsakodnevnica, so popolnoma izginili, pred enim
mesecem pa je prenehal močiti posteljo. Zaradi epilepsije je njegov razvoj na
nivoju šestletnega otroka. V manj kot enem letu je zrasel pet centimetrov, začel je hoditi v posebno šolo, prav vse ga zanima in sedaj k sreči lahko poveva,
da imava popolnoma normalnega otroka,« z očitnim navdušenjem pripoveduje
Darkov oče Marinko.
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GRUJIČIĆ DARKO NA OBISKU PRI DR TASIĆU 10 LET PO
OZDRAVLJENJU
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Vasko Dambev, 18 let, Skopje Makedonija

Sem Slavica Dambeva, s svojim sinom Vaskom prihajam iz Skopja. Za dr. Tasića
smo slišali od prijateljev, ki so nam v Skopju dali videokaseto o njegovem delu.
Vaskova diagnoza je Artritis Juvenilis. Štiri leta smo trpeli hude težave, ki jih je
bolezen povzročala Vasku. Imel je visoko vročino in nenehne hude bolečine.
Pomoč smo iskali povsod, na Vojaško medicinski akademiji v Beogradu, v skopski bolnišnici, celo v Nemčiji, toda izboljšanja ni bilo, dokler se nismo obrnili
na dr. Tasića. Že po prvem tednu terapij smo opazili rahlo izboljšanje, potem pa
se mu je zdravje hitro izboljševalo. Lahko je hodil, celotno telo si je opomoglo,
tudi odpornost se je povečala. Ko smo prvič prišli k dr. Tasiću, Vasko nikakor
ni mogel hoditi, imel je težave z nogami in s sklepi. Po terapijah se je povsem
prerodil in postal čisto drug fant.
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VASKO DAMBEV 7 LET PO OZDRAVLJENJU
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Đorđe Sivićević, 10 let, Užiška Požega

Ime mi je Biserka Sivićević in prihajam iz Užiške Požege. K dr. Tasiću sem pripeljala sina Đorđa, to je že njegova peta terapija. Zdravniki so mu pri treh letih
ugotovili poškodbo sluha (90DB) in obenem dejali, naj ne pričakujemo nobenega izboljšanja ter da bo moral nositi slušno napravo.
Ko smo slišali za dr. Tasića, smo se takoj odpravili k njemu. Đorđe je že zelo
kmalu izgovoril besedi 'mami' in 'oči' ter še okoli deset drugih besed, pozneje
pa sestavil celo stavek. Defektologinja nas je obiskovala dve leti in pol, napredka pa ni bilo nobenega.
Po terapijah pri dr. Tasiću so, nasprotno, vidne bistvene spremembe, Đorđe se
odziva na zvoke, hrup pa ga včasih celo prestraši.
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Milica Ignjatović, 15 let, Pirot

Pismo, ki ga je napisala Milica Ignjatović po zdravljenju v centru Tasić:
Dragi moj rešitelj,
Ko sem zbolela, sem mislila, da je življenje, kot ga živijo moji vrstniki, zame
končano. Toda prišel je angel varuh, ki mi je dal upanje za ozdravitev in življenje – dr. Jovan Tasić. Optimistično verjamem v ozdravitev, saj mi je vrnil srečno otroško življenje in nasmeh na obraz. Nanj gledam kot na Boga in ga imam
najraje na svetu, raje kot starše, ki so me ustvarili, potem pa še kot dojenčka
zavrgli. Stokrat hvala mojemu rešitelju in angelu varuhu.
Milica, Miljana, babi in dedi.
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Milan Purović, nogometaš (nekdanji član Olimpije)
V TREH DNEH POZABIL NA OPORNICO

»Iz Portugalske sem prišel z opornico na nogi, že najmanjši gib mi je povzročal
neznosne bolečine, po samo štirih terapijah pri dr. Tasiću pa lahko popolnoma
brez bolečin prepognem koleno, opornice pa sploh ne potrebujem več,« pravi
Purović.
Nekdanji strelec Crvene Zvezde, sedaj pa član Sportinga iz Lizbone, Milan Purović, trenutno preživlja najtežje obdobje v svoji športni karieri. Zaradi poškodb
notranjih kolenskih vezi so klubski zdravniki napovedali, da se bo moral za precej dolgo obdobje posloviti od nogometnih zelenic. Toda zdi se, da je Purović
na pravi poti in da bo premagal črnoglede napovedi klubskih zdravnikov. Pred
tremi dnevi je prišel v Novi Sad k priznanemu zdravniku tradicionalne medicine, dr. Jovanu Tasiću, rezultati terapij pa so več kot vidni.
»To je res čudež! Iz Portugalske sem prišel z opornico na nogi, že najmanjši gib
mi je povzročal neznosne bolečine, po samo štirih terapijah pri dr. Tasiću pa
lahko popolnoma brez bolečin prepognem koleno, opornice pa sploh ne potrebujem več,« navdušeno pripoveduje Purović in dodaja, da je k dr. Tasiću prišel
po priporočilu prijatelja.
Milan Purović je preteklo sezono zvezdniško prestopil iz Crvene Zvezde v Sporting. Začel je z odličnimi predstavami na zelenici in vse je kazalo, da bo postal
vodilni napadalec v Sportingu. Toda zaradi poškodbe je moral počivati tri do
štiri mesece, nato se je vrnil na teren in začel spet odlično igrati. Na žalost je na
tekmi z Guimaraesem prišlo do obnove poškodbo in zdelo se je, da je nogometno prvenstvo zanj končano.
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»Milan ima poškodbo, ki je med nogometaši zelo pogosta. Zaradi nje morajo
dolgo počivati, proces okrevanja pa je zelo kompleksen. Pri terapijah uporabljam različne prijeme tradicionalne medicine, ki v sodelovanju z uradno medicino več kot petdesetkratno skrajšajo dobo okrevanja,« pravi dr. Tasić.

SPORTING BO POISKAL TASIĆA
Purović se je vrnil na Portugalsko v prepričanju, da bodo klubski zdravniki šokirani zaradi njegovega okrevanja v pičlih treh dneh.
»Sporting ima kar nekaj igralcev z podobnimi poškodbami in če bi bil dr. Tasić njihov zdravnik, bi ga verjetno plačevali v zlatu. Prepričan sem, da bodo v
klubu, ko bodo videli rezultate Tasićevega dela, poskušali navezati stike z njim
za morebitno sodelovanje. To je tudi uresničljivo, saj ima dr. Tasić že dve leti
dovoljenje za delo v Evropski skupnosti.«
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MIRJA BAČIĆ, 6 LET IN POL, OSIJEK, HRVAŠKA

»Pred približno letom dni smo prišli prvič. Del Mirjinih možganov je slabše
dejaven. Pri porodu se je namreč popkovina ovila okoli njenega vratu, nato pa
so z preiskavami ugotovili, da ji je to delno poškodovalo možganski center za
gibanje in razvoj govora.
Po nekaj obiskih pri dr. Tasiću so bili izvidi ponovnih preiskav precej boljši.
Zdravnica nevrologinja, ki zdravi Mirjo, ji je predpisala zdravila proti epilepsiji.
Bila pa je presenečena, ko je videla boljše izvide ponovnih preiskav.
Potem smo še dvakrat prišli na terapijo, izvidi pa so bili popolnoma v redu,
celo zdravil proti epilepsiji ji ni bilo potrebno več jemati. Pred enim letom so vsi
napovedovali, da bo morala obiskovati šolo za duševno prizadete otroke. Toda
Mirja se je naučila približno dvajsetih črk in zdaj hodi v redno šolo, za začetek
po prilagojenem programu. Psihološki testi so sicer pokazali, da gre pri njej za
določen zaostanek v razvoju, ki pa ni bistven. Take napovedi niso slabe in to je
približno vse o zgodovini bolezni.
S terapijami bomo nadaljevali, sploh nismo pričakovali tako ugodnih izvidov
pri zdravljenju, ki so jih potrdile tudi uradne preiskave. Moram pa povedati, da
je ključno vlogo pri tem odigral dr. Tasić.«
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Pred terapijo:
Upočasnjen psihomotorični razvoj, nezadostno sta razvita govor in fina motorika. Izvid EEG kaže na paroksizmalno dizritmiko. Jemlje Tegretol 200 mg
2xpol tbl. Domneva se, da je težave povzročila popkovina, ki se je ob porodu
ovila okrog dekličinega vratu.
Po terapijah:
Po vsaki terapiji pri dr. Tasiću je viden napredek, ki ga potrjujejo tudi izvidi
uradnih preiskav. Vsak izvid EEG je bil boljši, nato pa je celo prenehala jemati
tegretol. Še zaostaja v razvoju, toda nadaljujemo z terapijami.
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Nenad Fajka 15 let, Veternik, Novi Sad
ČUDODELNIK IZ PRAVLJICE

Nenad Fajka in njegova babica Marija gotovo imata razlog, da verjameta v življenjsko srečo. Nenad je eden izmed najpogosteje omenjanih pacientov dr. Tasića. Paraliziran od rojstva je bil do dvanajstega leta priklenjen na voziček.
Zdravilo zanj je njegova družina – kakor v mnogih drugih podobnih primerih
- iskala vsepovsod, a zdravniki so bili nemočni. O teh dneh, polnih tegob, je
spregovorila gospa Marija.»To je brezmejna sreča.
Do 12. leta moj Nenad ni hodil. Takrat pa se je kot v kakšni pravljici pojavil dr.
Tasić ... in potrebni sta bili samo dve terapiji, da je Nenad stopil na svoje noge,
da je začel hoditi. Čudež! Tako je izgledalo, toda očitno je vse mogoče.«
.Družina Fajka je iskala zdravilo po celi Evropi. Deček je bil vsega skupaj operiran štirikrat. Potovali so celo v Budimpešto k tamkajšnjim vrhunskim zdravnikom, toda brez uspeha. Nenad nikakor ni mogel stopiti na noge. Babici Mariji
se je trgalo srce.
»Ko je napravil prvih nekaj korakov, sem poskočila od sreče in zdrvela dr. Tasiću v objem. Že po dveh tednih je lahko napravil celo deset korakov. Ko bi le
vedeli, kaj to pomeni Nenadu, nam vsem. Moja duša je polna brezmejne sreče.«
Nenad Fajka, nekoč odvisen od vozička in opore, brez katere ni mogel niti stati,
je torej stopil na noge.
»Sedaj je moj vnuk dijak. Hodi v šolo in se odlično uči. Presrečen je, ker lahko
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hodi. Terapijo smo obiskovali redno,« še opomni gospa Marija.
»Nikoli se ne bom mogla dovolj zahvaliti dr. Jovanu Tasiću.«
Uradna medicina je, kot se je v podobnih primerih že pripetilo, od Nenada Fajke dvignila roke. Nenad je bil štirikrat operiran, a zaman, kajti če se to ne bi
zgodilo, bi bila njegova ozdravitev s pomočjo terapije dr. Tasića veliko hitrejša.

»Ko smo prvič prišli k dr. Tasiću, je Nenad 'hodil' s pomočjo pripomočkov.
Sedaj se počuti odlično. Ob vsaki priložnosti in na vsakem mestu pripovedujem o moči dr. Jovana Tasića. Pozdravil je mnoge, jaz pa sem presrečna, da je
med njimitudi moj vnuk Nenad,« poudarja Marija Fajka.
V marcu 1996 je Nenad že hodil sam, s kolesom pa vsak dan prevozil okrog
deset kilometrov.
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Radmila Milosavljević
OD NEPOKRETNOSTI DO VALČKA

» Zdravniki so me odpisali! Kar za pod zemljo, bi rekla. Celo leto lahko pripovedujem o tem, kako sem iskala zdravilo za svoji nogi, in kako sem povsod dobila
odgovor, da ni rešitve.«
Med desettisočerimi zgodbami pacientov dr. Jovana Tasića je med bolj zanimivimi gotovo pripoved Radmile Milosavljević iz Male Ivanče. Pove jo natančno,
prepričljivo in zanimivo, dr. Tasić pa jo medtem gleda s toplino in željo, da jo
slišijo tudi drugi. Celo šali se z njo, Rada pa ponavlja, da je on njen sin, rešitelj
in nekaj najlepšega na svetu. V teh besedah je toliko odkritosrčnosti, upanja ter
konec koncev veselja ob dejstvu, da je gospe Radi po dolgem času uspelo stopiti
na svoje noge.
»Radmila Milosavljević je skoraj petnajst let hodila z berglami. Njena bolezen
je elefantiaza, po domače znana kot slonovske noge, imenovana pa tudi bolezen
krvnih žil. Zadnjih šest mesecev Rada ni mogla vstati iz postelje,« začne dr.
Tasić, Radmila pa sama nadaljuje z zgodbo, zopet prepričljivo, argumentirano
in zanimivo.
»Bila sem povsod, a so mi vsi rekli, da zame ni rešitve ter da bom umrla. Jovan
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mi je rešil življenje. Spoštujem ga in rada ga imam kot svojega otroka. Sedaj sem
sicer v jeseni življenja, toda ne bom še opešala. Rada imam življenje in rada ga
preživljam v družinskem krogu. Jovanu se ne morem dovolj zahvaliti. Storil je
vse, da mi je pomagal.«
Rada navdušeno zaključi:
»Ravno tako je bilo. Dvignila sem se na noge in vrgla bergle stran. Kaj naj še
rečem? Od silnega razburjenja ne morem povedati ničesar več. Sedaj stojim,
hodim brez bergel. Nemogoče? Kako nemogoče, če hodim! Seveda, hodim ...«
V filmu Milana Belegišanina 'Valček upanja' je Radmila Milosavljević pred številnimi Jovanovimi pacienti in kamero zaplesala valček z dr. Jovanom Tasićem.
Pred kamerami se je nato znašla ponovno – v oddaji NS PLUS. Z njo so v oddaji
gostovali dr. Tasić, režiser Belegišanin in njena hči Vera Ivanović. Sledi nekaj
utrinkov iz oddaje.
»Odkrito sem povedala Jovanu (Rada dr. Tasića ves čas kliče po imenu): »Ampak sin, jaz vendar ne znam plesati valčka ... toda vseeno poskusimo. In glej no,
nisem se osramotila.«
»Tri leta so minila od snemanja filma, od trenutka, ko ste se pozdravili in stopili
na noge. Kaj se je medtem zgodilo?«
»Zdravje mi odlično služi, hodim pa kot deklica!«
»Boste spet zaplesali valček?«
»Sedaj bi bil še boljši. Dodatno sem izurila hojo, tako da je moj valček za čisto
desetko.« se je pošalila Rada.
»Preden sem spoznala svojega Jovana, sem bila pol leta nepokretna in priklenjena na posteljo. Brez tuje pomoči se nisem mogla ne premakniti ne sedeti.
To so bile hude muke in neznosne bolečine. Potem pa sem imela neznansko
srečo, da sem slišala za Jovana in njegove sposobnosti.
Prinesli so me v hotel Tamiš, kjer sem dobila svojo sobo ter posteljo, in zvečer
je prišel moj rešitelj ...«
»Ali kaj občutite?« je vprašal dr. Tasić, ko je zdravil gospo Rado.
»Občutim, sin,« je bil njen odgovor. »Nekakšne mravljince, kot če bi me nekaj
zbadalo.«
»Ko je prišel prihodnjič, sem komaj čakala, da začne s terapijo. Dveh prstov na
desni nogi prej sploh nisem čutila. Ko je Jovan odšel, sem ležala v postelji in
brala, nakar sem začutila, da sta se prsta začela počasi premikati. Sama sem bila
v sobi in sem si govorila: 'Bog bo dal, da bo to dobro.'
Malo pozneje sem dobila obisk. Prišli sta hči in vnukinja. Povedala sem hčerki
za premikanje prej nepokretnih prstov in ni mi verjela. Molčala je ter me gledala, verjetno je mislila, da haluciniram. To se je zgodilo v ponedeljek. V sredo je
zopet prišel Jovan zaradi naslednje terapije.
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Vprašal me je, če se počutim bolje, in odgovorila sem mu pritrdilno. Še več –
nekaj v meni se je premaknilo in zaželela sem si, da bi poskusila vstati. Počasi
sem se zdravnala v postelji, kar sem si do tedaj lahko samo zamišljala, nato pa v
trenutku stopila na noge! 'Moj Bog,' sem si mislila. 'Je to mogoče?' In začela sem
hoditi brez bergel, delala sem prve korake ter se veselila kot otrok. Kljub temu
sem trepetala, saj sem se bala morebitnega padca. Oprijela sem se stene in šla
počasi na hodnik. Ko sem se vrnila v sobo, sem stopila naravnost pred ogledalo.
211

Jovan Tasić

»Moj Bog, Rada, si to ti?« sem govorila sama sebi. Čeprav sem se pogovarjala
sama s seboj, se še vedno nisem povsem zavedala, kaj se mi je zgodilo. Po tretji
terapiji sem stopila na noge!

Še istega dne sta na obisk zopet prišli vnukinja in hčerka. Vnukinja je prva stopila v sobo. Prva je tudi slišala veselo novico. Hčerka ni mogla verjeti.
» Kot ponavadi me je vprašala, kako sem, in odgovorila sem, da dobro, vendar
je opazila, kako sem razburjena. Nisem je mogla dolgo držati v negotovosti.
Kratko malo sem rekla: 'Shodila sem!' Soba se je kmalu po tem napolnila z
ostalimi pacienti in gosti hotela in kot na kakšnem shodu sem začela pripovedovati, kako so me zdravniki odpisali, kam vse sem šla po pomoč – celo v Bolgarijo! – in povsod dobila isti odgovor, da zame ni rešitve.«
V sobi se je znašel tudi režiser novosadske televizije Milan Belegišanin.
Radina hči je vztrajala, da mati ponovno, tokrat vpričo vseh, naredi nekaj korakov.
»Želela mi je pomagati, jaz pa nisem hotela, da se me dotakne, kaj šele, da mi
pomaga. Zakaj? Če sem ozdravela, ne bom več potrebovala tuje pomoči pri
hoji in vstajanju. Sama sem vstala in se počasi napotila proti vratom. Ne spomnim se, kako sem hodila, ker se mi zdi, da sem lebdela. Pričakovala sem, da
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bom padla, ker šest mesecev nisem stala na nogah. Tudi ko sem hodila ob berglah, sem noge bolj vlekla po tleh kot kaj drugega, pri čemer so bile bolečine
neznosne.
Prišla sem do vrat in se nato vrnila nazaj v posteljo. Ko sem prišla domov, so v
vasi že vsi vedeli, da sem shodila, a so bili vseeno na moč presenečeni, ko sem
odvrgla bergle. Na začetku sem si zaradi nesigurnosti še pomagala s palico, a je
hitro nisem več potrebovala.«
O vsem skupaj je spregovorila tudi Radmilina hči Vera Ivanović.
»Prizadevali smo si pomagati materi na vse mogoče načine. Ko smo slišali
za dr. Tasića, smo takoj odšli k njemu. Častimo svetega Jovana, toda za mojo
mater je dr. Jovan Tasić človek, ki ga bo do konca življenja spoštovala. To si je
več kot zaslužil. Naša družina vidi v njem zdravnika tradicionalne medicine, ki
prenaša bioenergijo in z njeno pomočjo zdravi na tisoče bolnih, ki jih je uradna medicina že zdavnaj odpisala.«
V spremstvu svoje matere Radmile Milosavljević je k dr. Tasiću prišla tudi
njena hči Vera Ignjatović iz Višnjičke banje pri Beogradu. Ko je spremljala
okrevanje svoje matere, se je še sama odločila za zdravljenje. Imela je namreč
sedem miomov (benignih tumorjev): enega, velikega kot moška pest, na materničnem ustju, šest manjših pa na stenah maternice. Poleg tega je bila njena
krvna slika zelo slaba.
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»Po desetih dneh terapije sem obiskala svojega ginekologa. Oba naju je čakalo
prijetno presenečenje: vseh sedem tumorjev je izginilo, krvna slika pa je bila
popolnoma normalna,« pripoveduje Vera.
»Med zdravljenjem pri dr.Tasiću sem ves čas čutila, da se nekaj dogaja, toda
nisem mogla verjeti v čudež – da bodo naenkrat izginile vse moje zdravstvene
težave, ki so mi oteževale življenje kar osem let. Tudi sedaj, osem let po zdravljenju, rezultati rednih preiskav kažejo, da je vse v redu. Počutim se odlično in
temu čudovitemu človeku sem izjemno hvaležna, da je na noge postavil mojo
mater, nato pa pozdravil še mene. Vsi v družini ga zelo cenimo ter ga imamo
radi, saj je naš rešitelj,« dodaja Vera.
***
Radmilo Milosavljević iz Male Ivanče smo doma obiskali konec maja 1994.
Pričakala nas je kot prava gospodarica in – na nogah.
»Kako drugače kot na nogah?« je vprašala, prisrčno podajajoč roko dr. Jovanu
Tasiću, njegovima otrokoma, hčerki Ireni in sinu Dejanu, ter pisatelju te knjige.
Bila je lepa, toda vroča in soparna majska nedelja. Dom Milosavljevićev je deloval skromno, a kljub temu je bilo vsega dovolj. Rada nam je ponudila jagode
in češnje, poleg tega pa je za nas tudi pogrnila mizo z različnimi dobrotami.
Sedeli smo v senci na verandi te lepe hiše. Gospodinja, udobno nameščena v
naslanjaču, je začela z doživetim in zanimivim pripovedovanjem, ki smo ga bili
pri njej že vajeni.
» O meni in moji bolezni veste že skoraj vse. Tudi to, kako sem našla rešitev v
bioenergiji dr. Jovana Tasića. Svojega Jovana. Sina nimam, a tudi če bi ga imela,
bi bil Jovan zame še vedno kot sin.«
Rada nas je peljala v veliko sobo, katere steno je krasila slika svetega Jovana.
Poleg te je visela velika slika dr. Tasića.
»Bog, poleg njega pa moj sin Joco. Tako sem se odločila in tako bo, dokler bom
živa,« je zaključila Rada Milosavljević.
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MILOŠ STOJAKOVIĆ
LJUBLJENEC Z NAJLEPŠIMI OČMI

Ljubljenec dr. Jovana Tasića je že več mesecev mali Miloš Stojaković iz Novega
Sada. Deček je spregledal zahvaljujoč terapijam tega znanega bioenergetika, čeprav so mu zdravniki diagnosticirali slepoto.
»Natanko tako,« potrjuje Miloševa mati Jelena.
»Presrečna sem, da sem spoznala človeka, kot je dr. Tasić, ki je pozdravil mojega
Miloša. Terapije še vedno potekajo in pričakujemo čedalje boljše rezultate.«
Miloš je bil rojen slep. Razlikoval je le svetlobo od teme.
Starša sta to opazila, ko ni segal po predmetih, ki sta mu jih ponujala, kar bi dojenčki po vseh pravilih morali početi. S polgedom niti ni spremljal njunih gibov
ali počel česarkoli značilnega za dojenčke.
»Obiskali smo različne zdravnike, toda povsod nas je čakalo razočaranje. Ko
smo se prvič srečali z dr. Tasićem, pa nas je takoj opogumil. Rekel je namreč, da
upanje obstaja, da je Miloša pripravljen zdraviti dve leti in celo, da je prepričan
v uspeh zdravljenja.
Od tega prvega obiska ter prve terapije je minilo sedem mesecev in – pomislite
– Miloš VIDI!«
»V novosadski polikliniki so naravnost povedali, da nam ne želijo vlivati lažnega upanja. Zdravil naj ne bi bilo, operacija pa tudi ne bi kaj dosti pomagala.
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Skratka, od njih žal nismo slišali ravno spodbudnih besed. Miloš je imel sicer
prirojeno nerazvitost očesnega živca. Zdravniki so dejali, da je to podobno, kot
če bi se rodil brez roke, kako in zakaj je prišlo do takega stanja, pa niso znali razložiti. Genetske preiskave mene in moža so pokazale, da je pri nama vse v redu.
Bila sva enostavno postavljena pred dejstvo 'To je tako in zdravila za njegovo
bolezen ni.' S tem se je bilo težko sprijazniti.

Posebej mene kot učiteljico je misel, da bom druge otroke še naprej učila brati
in pisati, moj Miloš pa tega nikoli ne bo mogel, silno potrla.«
»Da se Miloševo stanje izboljšuje ,smo opazili zelo enostavno. Ko smo mu prej
podajali predmete, jih ni sprejel, sedaj pa to stori. Tudi vidi nas, vidi vse, kar ga
obkroža. Včasih torej ni videl, sedaj pa vidi. V kolikšnem obsegu, ne vemo, saj
je še premajhen, da bi to povedal, toda z odraščanjem bo gotovo še bolje. Že to,
kar je do sedaj doseženo na terapijah dr. Tasića, je čudovito! Miloš je medtem
začel tudi govoriti in je shodil, sam se giblje po prostoru in orientira v njem ter
gre celo ven.«
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Miloš Stojaković zdrvi v objem človeku, ki mu je podaril vid, močno ga objame in, kot da bi vse vedel, poljublja svojega rešitelja. V dvorani, kjer potekajo
terapije, vlada molk, kar je skoraj običajno med srečanjem malega Miloša z dr.
Tasićem. Sem ter tja se zasliši le kakšen vzdih. Otrokovo zgodbo namreč vsi poznajo. Malček je dobre volje, z ročicama boža dr. Tasića ter sega v njegove lase.

»Vedno je tako,« pripomni dr. Tasić. »Imam ogromno pacientov. Vse jih imam
rad, ker sem jim pomagal. A Miloš mi je še posebej pri srcu, ker je s pomočjo
bioenergije, 'božje energije,' ki jo prenašam, spregledal.«
Ganljivo srečanje opazuje tudi Jelena Stojaković in solze veselja ji tečejo po licih.
»Zaupamo dr Tasiću,« pove. »Veseli me, da obstajajo takšni ljudje. Naj podari
zdravje čim večim ...«
Po nadaljevanju terapij pri dr. Tasiću je Miloš začel ločevati barve, predmete, objekte okoli sebe, naučil se jih je tudi poimenovati, nemoteno se giblje ter
igra, zlaga kocke po barvah ... Na vprašanje »Kdo te je rodil?«, deček odgovarja:
»Doktor!«
Sedaj obiskuje tretji razred rednega pouka in je dober učenec. Sam piše in
bere, sicer mu je potrebno stvari nekoliko približati, vendar je samostojen. Poleg tega se mu vid še naprej razvija.
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Radojka Gnjatović,Sombor
OBDRŽALA SVOJO NOGO
Radojka Gnjatović se je nekega jutra prebudila z neznosno bolečino v nogi. Nemudoma je poiskala zravniško pomoč, zdravniki pa so jo takoj napotili v bolnico, kjer so se po podrobnejših preiskavah odločili za amputacijo noge.
»Povedali so mi, da imam tuberkolozo kosti in da je edina možnost, da mi nogo
amputirajo. Po tem sem obiskala še nekaj zdravnikov, a so mi vsi povedali enako.
Kljub temu nisem imela poguma, da bi se odločila za operacijo,« pravi Radojka.

»Razmišljala sem, kdo mi bo, ko bom pohabljena, prinesel kozarec, pomagal
pri hišnih opravilih ... v življenju sem preživela veliko nesreč, je res nujno, da
me spremljajo še na stara leta? Slednjič sem se odločila, da poskusim vse ostalo,
toda v bolnico na operacijo ne grem.«
Od trenutka, ko je Radojka izvedela za dr. Tasića in začela z njegovimi terapijami, se je vse spremenilo.
»Izginile so bolečine, nove preiskave s strani uradne medicine pa so potrdile,
da je res prišlo do drastične spremembe, čemur zdravniki skorajda niso verjeli.
Toda sama zdaj zagotovo vem, da mi ne bo treba na operacijo in da mi je mnogo
bolje. Noga je oživela, končno lahko normalno hodim. Vse zasluge za to gredo
dr. Tasiću, ki mi je – pravzaprav se lahko tako izrazim – povrnil nogo. Za takšno
dejanje je beseda 'hvala' premalo.«
220

ODPISANI PONOVNO HODIJO

221

Jovan Tasić

Jožef Mesaro, Rusko Selo
PONOVNO NA SVOJIH NOGAH
Za Jožefa Mesaroša je bilo spoznanje, da ima možganski tumor, strašno. Zdravniki so se soglasno odločili za operacijo, toda po njej se ni nič spremenilo. Jožef
se je še vedno težko premikal, ni videl na obe očesi in sam niti ni bil sposoben
prehranjevanja.
Sledile so nove operacije in novi poskusi zdravnikov uradne medicine, da odstranijo tumor ter izboljšajo njegovo zdravstveno stanje. Toda četrta operacija
ne le da ni rešila Jožefovih problemov, temveč je prišlo do novih zapletov: postal
je nepokreten. Zdravniki so odpovedali nadaljne operacije in mu povedali, da
pomoči ni.
Jožefova družina je sicer slišala za dr. Tasića, vendar nihče od njih ni verjel, da
mu lahko prav on – ali kdorkoli drug – pomaga.
»Zadostovalo je samo pet zaporednih dni zdravljenja pri dr. Tasiću in zgodil se
je čudež. Naš Jožef že lahko sam vstane iz postelje, prej nepokretne roke lahko
dvigne celo nad glavo, sam je, pred tem pa smo ga hranili z žličko in slamico.
Bili smo presrečni, ker nismo mogli verjeti, da mu kdorkoli na tem svetu lahko
pomaga. Dr. Tasić nam je napovedal ponovno terapijo čez 15 dni in na njeno
nadaljevanje smo komaj čakali. Na naše veliko veselje stanje ni le ostalo enako,
temveč se je Jožef po naslednjih treh terapijah sam postavil na noge.

Tudi govor se je izboljšal, odprl je oči in – presenetljivo – kmalu shodil. Sedaj
lahko sam stoji in naredi po nekaj korakov. S terapijo seveda nadaljujemo v upanju, da bo še bolje. Dosedanji rezultati so pustili brez besed tudi zdravnike, ki so
spremljali Jožefovo zdravstveno stanje in skrbeli zanj.
Dr. Tasiću se ne moremo dovolj zahvaliti za vse, kar je storil za našega Jožefa.
Vlil nam je vero v obstoj nemogočega.«
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Dane Krstić ,pet in pol let,
Po zadnje upanje k dr. Tasiću

Dane je rojen z diagnozo: cerebralna paraliza. Odražala se je v tem, da ni mogel
sam stati, hoditi ali uporabljati rok. Sledilo je dolgoletno obiskovanje mnogih
zdravniških ustanov, toda rezultatov ni bilo. Ko sta izčrpala vse možnosti v klasični medicini, sta starša začela hoditi k različnim bioenergetikom, zeliščarjem,
jasnovidcem, kjer pa sta naletela še na večje razočaranje, saj je šlo za goljufe, ki
so jima želeli le vzeti čimveč denarja.
Zaradi vsega tega je v obdobju od Danetovega drugega do petega leta razočarana mati zanj skrbela sama in ni nadaljevala z iskanjem pomoči, ob vsakodnevnih vajah, ki jih je izvajala s sinom, pa se otrokovo stanje k sreči ni poslabšalo.
Po enem letu sta starša le sprejela odločitev, da poskusita še enkrat. Že prej sta
namreč izvedela za dr. Tasića in rahlo nejeverno spremljala rezultate, ki jih je
dosegel v podobnih primerih. Končno sta pristala na ta zadnji poskus.
S terapijami je dr. Tasić začel pred štirimi mesecimi in na začudenje vseh je lahko Dane že po petih dneh zdravljenja vstal iz sedečega položaja, dvignil roke ter
dlje časa stal. Nadaljne terapije mu je predpisal čez en mesec. Rezultati, doseženi
pozneje, niso presenetili le Danetovih staršev, temveč tudi dr. Tasića – že zaradi
njihove hitrosti.
Na obrazu malega Daneta ter ponosnih staršev Vesne in Mirka se je končno
pojavil nasmeh.
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Njihovo upanje se je uresničilo - Dane je shodil!
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Adrijana Šulc osem let, Srbobran,
Mami, kje so moja očala?

Po Adrijaninem rojstvu sta starša opazila, da z njenimi očmi ni vse v redu. Obiskali so oftalmologa, ki je postavil diagnozo: strabizem in dioptrija +3,50 na
obeh očesih. Adrijana je v naslednjih letih nosila očala in redno hodila na vaje
stimulacije, toda rezultata ni bilo.
»Ko sva izvedela za dr. Tasića, sva pomislila: 'To je upanje za najinega otroka.'
In res, spremembe so se pojavile že po prvih terapijah. Na rednem pregledu je
bilo ugotovljeno, da se je dioptrija na obeh očesih zmanjšala na +0,50, pa tudi
strabizem je izginil. A to še ni bilo vse, kajti po naslednjih petih dneh zdravljenja
dioptrije ni bilo več.
Zdravnik je potrdil, da je vid popolnoma normalen ter da Adrija ne potrebuje
več očal.
Najina hči tako že eno leto neovirano piše, bere, se igra, včasih pa iz stare navade
vpraša: 'Mami, kje so moja očala?'«
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Vladislav Rodi tri leta, Beograd

Po rojstvu sina Vladislava je bila družina presrečna. Toda kmalu so ugotovili,
da boleha za ataksijo. Sicer je lahko sam stal, a o hoji ni bilo govora, saj ni bil
sposoben narediti niti enega koraka. Tudi njegov govor je bil omejen le na dve
ali tri besede, ki niso imele povezave z okolico. Nasploh je bil torej neaktiven in
nezainteresiran za karkoli.
»Slišali smo za rezultate, ki jih dosega dr. Tasić pri zdravljenju otrok s tovrstnimi
težavami in zato začeli s terapijami februarja 1996. Vladislav se je od terapije do
terapije spreminjal na bolje. Po štirih obiskih tako samostojno hodi, vstaja, včasih celo začne teči. Začel je povezovati besede z osebami, je bolj aktiven, veliko
več razume ...«
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Po štirih terapijah pri dr Tasiću,otrok samostojno hodi,vstane in se dvigne. Začel je govoriti,besede povezuje z osebami,aktivniji je in vse več razume.

228

ODPISANI PONOVNO HODIJO

Ljiljana Sad, Novi Sad
REŠITEV PRED SKALPELOM

»Že leta živim in delam v Offenbachu v Nemčiji. Primerilo se je, da sem občutila
hude bolečine v trebuhu. Nisem imela poguma, da bi odšla k zdravnici, ker sem
se bala najhujšega.
Toda 14.4.1993, med rutinskim pregledom z ultrazvokom pri prof. dr. Iloni Sukač, sem le izvedela, da imam na maternici dva mioma velikosti 37x35 mm.
Bila sem šokirana, saj sem vedela, da ju je mogoče odstraniti le kirurško. A
približno ob tem času sem slišala za rezultate dr. Tasića in se odločila poskusiti,
menila sem namreč, da sem v vsakem primeru obsojena na operacijo.
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SAVIC LJILJANA
Ultsonografija gornjeg abdomena:
Jetra je normalne velicine i uredne ehostrukture.
Holecista je bez vidljive kalkuloze.
Pankreas je urednog nalaza.
Na gistendiranoj mokracnoj bešici se nevide
pat. promene.
Uterus je uvecana sa dva miomatozna cvora
precnika 37 i 35mm.
Oblik i položaj uterusa je uredan.
Myoma uteri.
Novi Sad 14.04.1993.

Po osmih dneh terapije, ki je bila zame nekoliko nenavadna, sem se počutila
odlično. Dr. Tasić je prosil za ponovni ultrazvok, ki je bil narejen 3.5.1993 pri isti
zdravnici. Na moje in njeno presenečenje je pokazal, da miomov ni več.

SAVIC LJILJANA
Ultsonografija gornjeg abdomena:
Na kontrolnom pregledu, nalaz gornjeg abdomena
uredan.
Ranije opisani miomatozni cvorovi se sada
nevide.
Uterus je normalne velicine, položaja,
homogene ehostrukture.
Novi Sad 3.5.1993
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Po enem letu sem preventivno ponovila ultrazvok in izkazalo se je, da je vse v
najlepšem redu. Operacija tako ni bila potrebna, za kar gre vsa zahvala dr. Jovanu Tasiću.
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DUŠKO TRIFUNČEVIĆ ALI LEPI BORA
»PREPRIČAL BOM NEJEVERNE TOMAŽE«

Duško Trifunčević, znan tudi kot Lepi Bora, je priljubljen in slaven član orkestra
'Sladki greh.' Z Lepo Breno in prijatelji iz orkestra je potoval po svetu in povsod
iskal zdravilo zase. Ima precej kilogramov, sladkorno bolezen, pestijo pa ga tudi
druge zdravstvene težave.
»Povsod sem že bil: pri Vangi, Vavi, iskal sem zdravilo za svoje težave, toda
nihče mi ni mogel pomagati. Morda tudi zato, ker nisem verjel v alternativno
medicino,bioenergijo, temveč le v 'uradne zdravnike'. Pomoč sem iskal izključno pri njih,« poudarja Lepi Bora.
»Ne spomnim se več natančno, kako sem izvedel zanj. Prišel sem v ordinacijo,
toda nisem verjel, da mi lahko pomaga. Pravzaprav niti nisem nameraval priti k
njemu, to sem storil na prigovarjanje prijatelja in, kot sem sprva mislil, 'samo za
petnajst minut'. A pri dr. Tasiću sem ostal štiri tedne. V tem času mi je pomagal,
medtem pa sem opazoval, kako zdravi na stotine drugih pacientov. Veselil se je,
ko so otroci v njegovi ordinaciji shodili ali spregledali in ko so različne zdravstvene težave ostalih izginile.
Bil sem priča njegovemu delu in uspehu. Nekateri so še naprej skeptični, tudi
zdravniki. Vem, da moram verjeti v to, kar dr. Tasić počne, ker so rezultati očitni. Skeptik sem ostal do zadnjega trenutka, do takrat, ko mi je predlagal, da
začneva s terapijami. Povedal mi je zelo na kratko, toda prepričljivo.
»Moje terapije vam zagotovo ne bodo škodile, pomagale pa. Bomo videli.«
Lepi Bora ni mogel verjeti v učinke druge, še posebej pa tretje terapije.
»To je neverjetno! To bi moral vsak videti. Želim si, da bi vsi 'nejeverni Tomaži'
pričeli verjeti v bioenergetsko, chi-terapevtsko moč dr. Tasića, kajti on resnično
zdravi. Raven mojega sladkorja v krvi je zdaj v normalnih mejah, tudi drugih
težav nimam več. Nihče me ne more več prepričati v nasprotno, čutim, da so
mi terapije dr. Tasića pomagale. Toplo priporočam, da tudi drugi, ki so bolni,
poskusijo z njimi …«
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ALEKSANDRA CRNADAK, STARA PAZOVA
NEVERJETNIH 25 CENTIMETROV
»Od rojstva je majhna in bolehna, zelo malo smo obiskovali zdravnika. Ob vsem tem je imela še močne
krče v trebuhu, zaradi njih ni mogla spati. Zelo malo
je jedla, blato pa je odvajala na 12 dni. Dvakrat je bila
v bolnišnici. Ko je bila stara tri leta, smo opazili, da v
razvoju rahlo zaostaja za vrstniki. To smo omenili tudi
zdravnikom, ki so rekli, da je stanje dedno. Novembra leta 1994 je bila na preiskavah v 'Inštitutu za mater in otroka', ob koncu februarja letos pa smo dobili
izvide. Diagnoza je bila hipopituitarizem. Bila sem v
šoku. Ugotovljeno je zmanjšano delovanje ščitnice in
nadledvične žleze, hipofiza pa ne proizvaja hormona
rasti. Če ne bi ukrepali, bi Sandra ostala palček.
Od prijateljev sem izvedela za bioenergetika dr. Tasića. Obiskali smo ga še pred hormonsko terapijo. Ljubeznivo nas je sprejel in
določil datum terapije. Maja smo pričeli z hormonsko terapijo, toda še naprej
smo hodili k dr. Tasiću. Otrok, ki je bil do takrat zelo miren, je postal živahen,
veliko bolje je, nima trebušnih krčev in redno odvaja blato. Najbolj pomembno
pa je, da je Sandra v letu in pol zrasla
za neverjetnih 25 centimetrov.
Upam, da bo Sandra živela in rasla
tako kot njeni vrstniki in da bo nadomestila zaostanek v razvoju. Zelo
sem hvaležna dr. Jovanu Tasiću, ker
pomaga vsem bolnim.«
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MIHAJLO MILOJEVIĆ, BAČ
NAJBOLJ PRILJUBLJENE ČRKE
Nekaj mesecev po rojstvu so starši malega Mihajla ugotovili, da je z dečkom
nekaj narobe. Njihov sum je bil kmalu potrjen. Mihajlo ni mogel premikati desne roke ali z njo česa prijeti. Naslednji dan so obiskali zdravnika, ki je ugotovil
prizadetost desne strani. Žal dolgotrajno zdravljenje in vaje niso pomagale, tako
da so Mihajla sprejeli v bolnico Principovac. Tam je moral vaditi vsak dan, toda
izboljšanja ni bilo.
Ko so starši malega Mihaila obiskali dr. Jovana Tasića, jim je povedal, da upanje
obstaja. Besede so odmevale v njihovih ušesih, toda bili so skeptični. Ali je sploh
mogoče, da po tolikih neuspešnih zdravljenjih pri zdravnikih uradne medicine
nekdo zelo prepričljivo reče, da bo pomagal dečku, njegovim staršem in sorodnikom?
A za čudež je bila potrebna le ena terapija. Naslednji dan, po prvi terapiji, je
fant, sicer bojazljivo, toda potrpežljivo in počasi, začel premikati roko, nato pa
je celo z njo prijel svinčnik.
»Ko je prišel k meni, na tak izid nismo mogli niti pomisliti. Toda pri meni je,
pred očmi številnih pacientov, Mihajlo napisal prve črke. In to z desno roko, ki
so jo zdravniki že odpisali,« vzhičeno pripoveduje dr. Jovan Tasić.
»To so moje najljubše črke. Vedno jih bom čuval. In moja roka? Odlično je. Vedno bolje,« pravi mali Mihajlo.
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BRANKA STANIĆ, LOZNICA
PREROJENI ORGANIZEM
Daljnega leta 1987, po poškodbi, so se zame začele tudi druge poškodbe. Bolela
so me ušesa, hrbtenica, kolki, glava in hrbet. Istočasno sem v desni dojki zatipala bulo, ki je bila velika kot kokošje jajce. Ponoči sem morala pogosto hoditi na
vodo (trikrat do štirikrat).
Z bolečinami sem se še nekako sprijaznila, toda zelo me je skrbela bula v desni
dojki. Zdravniki so mi svetovali, naj redno hodim na šestmesečne kontrole, in
mi povedali, da ne bodo ukrepali, če bula ne bo rasla.
Za dr. Tasića sem slišala od prijateljev, ki jim je pomagal. Odločila sem se, da
tudi sama poskusim pri njem.
Že po prvi terapiji so se bolečine, o katerih sem govorila, zelo zmanjšale. Bila
sem silno zadovoljna in nadaljevala sem z zdravljenjem. Na mojo srečo se je
zgodilo nekaj res neverjetnega; bula v desni dojki, velika kot kokošje jajce, ki
sem jo imela deset let, je izginila po samo petih dneh zdravljenja. Tudi ponoči
ne vstajam več zaradi potrebe po odvajanju vode. Srečna sem in neizmerno zadovoljna z rezultati, čeprav so me mnogi hoteli prepričati, da mi te terapije ne
morejo pomagati.
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SLAVICA UROŠEVIĆ
ANDREJ, STUDENEC SREČE

K dr. Tasiću sem prvič prišla leta 2008, po tem, ko sem dolgo tavala od enega do
drugega zdravnika. Težave so mi povzročali policistični jajčniki, zaradi katerih
več let nisem mogla zanositi. Poleg tega je bil moj organizem nasploh v zelo slabem stanju: povišan krvni sladkor, hiperinzulinemija, povečana ščitnica z mejnimi vrednosti hormonov. Vse te neprijetnosti sem močno občutila in znake
bolezni je bilo mogoče razbrati tudi z mojega obraza.
Redno sem prihajala na terapije in po vsaki terapiji se je stanje izboljševalo.
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Končno sem leta 2011, po dolgih letih čakanja in obiskovanja različnih klinik,
zanosila. Jajčniki niso več policistični, krvni sladkor je v mejah normale, prav
tako inzulin.
Kar ima dr. Tasić, je božji dar in hvala bogu, da obstajajo takšni ljudje. Zahvaljujem se mu in mu želim veliko sreče pri njegovem nadaljnjem delu. Po prvi terapiji je izginil miom, kar je bilo potrjeno na ultrazvoku. Na področju sladkorne
bolezni oz.inzulinske rezistence je stanje odlično, zdravnik je iz terapije izključil
inzulin, ker ga ne potrebujem več. Najlepše pa je, da sem končno zanosila po osmih letih čakanja in brezuspešnega zdravljenja pri različnih zdravnikihna
vseh koncih države. Napovedi zdravnikov so bile negativne in mi, kar se tiče
hiperinzulinemijein sladkorne bolezni , niso vlivale nobenega upanja. Dejali so,
da gre za neozdravljivo bolezen, za katero uradna medicina ne pozna zdravila.
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S pomočjo dr. Tasića pa sem uspela ozdraviti to, kar je bilo za uradno medicino
neozdravljivo. Bila sem zelo presenečena. Počutim se dobro, imam več energije,
lahko rečem, da sem izjemno zadovoljna.
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6.4.2012, v svojem štiridesetem letu, sem brez zapletov rodila zdravega dečka
Andreja, težkega 3,2kg in dolgega 52cm. Ocena novorojenčka ob rojstvu je bila
9.Moje stanje je sedaj neprimerno boljše.
Dr. Tasiću sem iskreno hvaležna, saj sem zahvaljujoč njegovim terapijam rodila
otroka, ki mi pomeni največ na svetu.
Slavica Jeremić Urošević, februar 2013.
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Dijana Takač je pet let bolehala za endometriozo, kar pomeni, da je nenehno
krvavela. Tudi zdravila, ki jih je jemala, ji niso pomagala. Po petdnevnem zdravljenju so krvavitve popolnoma prenehale. Danes, leto in pol po zdravljenju, se
počuti zelo dobro, tudi zdravil ne jemlje več.

243

Jovan Tasić

PRIIMEK IN IME: ĆIRIĆ ZLATOMIR
NASLOV: ŠTEFICE KOSIJER 115, ŠABAC, TELEFON: 22-100
Zdravstveno stanje pred chi terapijo /diagnoza zdravnika/
ZLATOMIR JE KRATKOVIDEN. IMA DIOPTRIJO -7 IN -8
Zdravstveno stanje po chi terapiji /zdravniški izvid/
Po petdnevni terapiji je stanje naslednje:
DIPOTRIJA -5,5 IN -6
Zlatomir Ćirić je na terapijo prišel z dioptrijo -7 in -8, po terapiji pa je pregled
pri oftamologu pokazal zmanjšanje dioptrije na -5,5 in -6. Po dodatnih terapijah se je dioptrija še zmanjšala
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OBVESTILO ZDRAVNIKA SPECIALISTA
PREGLED ZAVAROVANE OSEBE: MILA KECMAN
UGOTOVIL SEM , DA BOLEHA ZA: Uterus 50x43x47 mm
Diagnoza in mnenje: zadebelitev endometriuma 12 mmna sprednji steni
bližje fundusu 23x23 mm, na zadnji steni26 x 29mm …
OBVESTILO ZDRAVNIKA SPECIALISTA:
PREGLED ZAVAROVANE OSEBE: Mila Kecman
UGOTOVIL SEM, DA BOLEHA ZA:
Uterus je normalne velikosti 86 x 44 mm, endometrija, debelost 11 mm
Diagnoza in mnenje: na sprednji steni je manjši miom 9.8 x 9.8 mm …
Težave, ki jih je imela Mila Kecman, so se pojavile ob porodu pred desetimi
leti. To sta bila dva mioma v velikosti 23x23mm in 26x29mm. Po desetdnevni
terapiji so rezultati preiskav naslednji: Prvi miom se je zmanjšal na 9,8 x 9.8
mm, drugi pa je popolnoma izginil.
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IME IN PRIIMEK: NENAD ĐURKIĆ
NASLOV: MOŠE PIJADE 4, ŠID
TELEFON: 712-386
Zdravstveno stanje pred chi terapijo (diagnoza zdravnika):
POPOLNOMA GLUH NA LEVO UHO
Zdravstveno stanje po chi terapiji (zdravniški izvid):
OTROK BOLJE SLIŠI GOVOR. PRED TERAPIJO NI SLIŠAL, SEDAJ
JE IDEALNO.
3.4. 1992. PO PETIH TERAPIJAH OTROK SLIŠI ŠE BOLJE KOT PO
PRVI. ZDAJ SE LAHKO POGOVARJA PO TELEFONU, POSLUŠA
WALKMAN, MED POGOVOROM SE OBNAŠA NORMALNO IN NIČ
VEČ NE OBRAČA GLAVE V SMERI IZVIRA ZVOKA.
DATUM. 24.3.1993
»Gospa, morali se boste sprijazniti z dejstvom, da vaš otrok nikoli ne bo slišal
na levo uho.«
To so besede, ki jih je zdravnik izrekel materi Evici iz Šida. Vendar se s temi
besedami ni sprijaznila in odločila se je za poskus zdravljenja z bioenergijo. Že
po prvih dneh zdravljenja je nastopilo izboljšanje. Nenad sliši govorjenje, ki ga
prej sploh ni slišal. Po desetih dneh terapij se je začel normalno pogovarjati po
telefonu, lahko posluša walkman, med pogovorom se normalno obnaša in ne
obrača več glave v smeri izvora zvoka.
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PRIIMEK IN IME: STJEPANOVIĆ DEJAN,NASLOV:
FRUŠKOGORSKA 12, BEŠKA
TELEFON: 570-137
Zdravstveno stanje pred chi terapijo
(Zdravniška diagnoza):
PONOČI MOČI POSTELJO
Zdravstveno stanje po chi terapiji (zdravniški izvid):
PONOČI NE MOČI VEČ POSTELJE (NORMALNO STANJE)
Mali Dejan je, tako kot ostalih 90 % otrok, ki so prej močili posteljo, občutil
radost, ko se je zbudil v suhi postelji.
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STEFAN STAMENKOVIĆ, 13 LET

Stefan je medtem shodil in začel obiskovati redno šolo. V prostem času se igra
ko vsi normalni otroci.
PRIIMEK IN IME: STAMENKOVIĆ STEFAN
NASLOV: BULEVAR MIRA, LESKOVAC
TELEFON: 57-215
STAROST: 20 MESECEV
BOLEZEN: ENCEFALITIS – PRIZADETOST DESNE STRANI
ZAČETEK TERAPIJE: 13.5. 1996
Diagnoza pred chi terapijo:
OTROK JE ZBOLEL V NOVEMBRU 1995. POSLEDICA PRESTANE
BOLEZNI JE PRIZADETOST DESNE STRANI TELESA IN NEZMOŽNOST OBRATA V LEVO. DESNO ROKO TEŽKO PREMIKA, LEVE PA
NE MORE NADZOROVATI. GOVORI LE NEKAJ BESED. SEDI OB POMOČI DRUGIH.
Diagnoza po chi terapiji:
PO TREH DNEH TERAPIJ LAHKO Z LEVO ROKO PRVIČ PRIME
PREDMETE. DESNO ROKO PREMIKA BOLJ POGOSTO. SEDI LAHKO
SAM IN HODI OB POMOČI DRUGIH.
21.10. 1996 – PO PETIH MESECIH OBISKOV PRI DR. TASIĆU GRE
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STEFANU PRECEJ BOLJE. NENADZOROVANIH GIBOV SKORAJ NI
VEČ. SAM LAHKO STOJI IN NAREDI NEKAJ KORAKOV, SPREGOVORI LAHKO ŽE PRECEJ BESED.
14.5. 1997 - MINILO JE ŽE ENO LETO OD PRVEGA OBISKA. NENADZOROVANIH GIBOV NI VEČ. ZAČENJA TVORITI STAVKE.
KAR PA JE NABOLJ POMEBNO, STEFAN LAHKO KONČNO HODI
SAM. HVALEŽNA DRUŽINA STAMENKOVIĆ
14.10. 1997

249

Jovan Tasić

PRIIMEK IN IME: LJUBOMIR
NASLOV: LUKE VUKALOVIĆA 3
TELEFON: 346-171
DATUM ROJSTVA: 27.3.1937
BOLEZEN. REVMATOIDNI ARTRITIS
ZAČETEK TERAPIJE: 17.4.2000
Diagnoza pred chi-terapijo:
REVMATOIDNI ARTRITIS (OBA KOLENSKA SKLEPA, KOLENA,
SKLEPA NA ROKAH. VSAKODNEVNE BOLEČINE IN OTRPLOST)
ČIR NA ŽELODCU IN GASTRITIS
Diagnoza po chi terapiji:
PO ŠESTIH DNEH TERAPIJE OBČUTNO IZBOLJŠANJE. HODIM
BREZ PALICE, IZRASTEK NA SKLEPU ZAPESTJA JE IZGINIL, PO
MALEM SEM ZAČEL TEČI.
17.4.2000
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PRIIMEK IN IME: RADOJČIN SLAĐANA,NASLOV: UL. VOJVODE MIŠIĆA 40, ZRENJANIN
DATUM ROJSTVA: 31.8. 1993
BOLEZEN: DERMATITIS ETOPIKA EKCEM
ZAČETEK TERAPIJE: 2. APRIL
Diagnoza pred chi terapijo:
RDEČICA , SRBENJE, OSIP,ODPRTE RANE
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Diagnoza po chi terapiji:
ENA TERAPIJA, TRIJE TED NI PREMORA, NATO PA ŠE ENA TERAPIJA; ZELO SMO ZADOVOLJNI, NI VEČ SRBENJA, RDEČICE, RAN,
OBRAZ JE ČIST.
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PRIIMEK IN IME: KEKIĆ RANKA
NASLOV: BANJA LUKA, UL. DUŠANA SUBOTIĆA 8
TELEFON: 078/13-144
STAROST: 48 LET
BOLEZEN: TUMOR NA MOŽGANSKEM STEBLU
ZAČETEK TERAPIJE: SEPTEMBER 1996
Diagnoza pred chi terapijo:
TUMOR NA MOŽGANSKEM STEBLU V VELIKOSTI 60X35X30MM
Disgnoza po chi-terapiji:
PO PRVI TERAPIJI (5 DNI) JE POSNETEK MAGNETNE RESONANCE POKAZAL ZMANJŠANJE TUMORJA, ZDAJ JE NJEGOV OBSEG
43X36MM
DATUM: 22.11.1996
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PRIIMEK IN IME: MIRKOVIĆ SRĐAN
NASLOV: BAČKA TOPOLA, UL. VL.BAKARIĆA 8
STAROST: 23 LET
BOLEZEN: SLADKORNA BOLEZEN, RAVEN SLADKORJA V KRVI 15,3
MMOL
ZAČETEK TERAPIJE: 18.3. 1996
Diagnoza pred chi terapijo:
SLADKORNA BOLEZEN JE ODKRITA 2.2. 1996, ZDRAVLJENJE V
BOLNIŠNICI V SUBOTICI. ZDRAVLJENJE Z INZULINOM 8-8-6-12
Diagnoza po chi terapiji:
PO PETIH TERAPIJAH JE BILA RAVEN SLADKORJA V KRVI MED 6
IN 8 MMOL, PREJEMA INZULIN, 4-0-0-0. PO PETIH DNEH TERAPIJE SO ZDRAVNIKI ZMANJŠALI TERAPIJO INZULINA ZA 30 ENOT.
DATUM: 18.3.1996
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Gotovo je velika čast za dr. Tasića pismo, ki je prispelo iz Manchestra in ki so ga
podpisali priznani strokovnjaki s tamkajšnje klinike za očesne bolezni. V pismu
prosijo dr.Tasića, naj pomaha Johannesu Bergmanu, otroku, ki se je rodil slep.
Po desetih dneh zdravljenja pri dr. Tasiću so isti zdravniki pri pregledu ugotovili
izboljšanje vida. Zenice so se normalizirale, očesi se v določeni meri odzivata
na svetlobo, ne premikata se več levo in desno. Otrok lahko drži glavo pokonci,
prej pa tega ni mogel.
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PRIIMEK IN IME: ALEKSA
NASLOV: PASTEROVA 4
TELEFON: 11 55
STAROST: 6 LET
BOLEZEN: POŠKODBA SLUŠNEGA ŽIVCA NA LEVI STRANI
ZAČETEK TERAPIJE: 18.8.2003
Diagnoza pred chi-terapijo
SEPTEMBRA 2002 SMO OPAZILI, DA OTROK SLABŠE SLIŠI, KO SE
POGOVARJA PO TELEFONU. ZDRAVNIKI SO PREDLAGALI OPERACIJO TRETJEGA MANDELJNA. NA AVDIOMETRIJI SO UGOTOVILI
POŠKODBO SLUHA NA LEVI STRANI IN SICER 60-70%. TERAPIJA Z
B-VITAMINOM NI POMAGALA.
Diagnoza po chi terapiji:
PO DVEH TERAPIJAH JE AVDIOMETRIJA POKAZALA IZBOLJŠANJE SLUHA NA LEVI STRANI ZA 10 do 20%, KAR JE UGOTOVIL
TUDI ZDRAVNIK SPECIALIST, KI JE ALEKSO ZDRAVIL
18.8.200
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Gospod Damir
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ZDRAVNIK ZDRAVI Z ROKAMA
Otroci iz Otroške vasi pripovedujejo, kako jih neki 'striček zdravnik' zdravi z
rokama. Ni injekcij ali zdravil. Pravijo, da le iztegne roko in ljudi po mili volji
premika naprej in nazaj. Povedo tudi, da lahko človeka zvije tako, kot bi delal
most nazaj. Skoraj kot s čarobno paličico! Nekateri so bili trdno prepričani, da
jih zdravnik ne bo mogel premakniti niti za centimeter. Toda niso se mu mogli
upreti, čeprav so najprej mislili, da bo obveljala njihova. Otroci so nato pripovedovali različne zgodbe, prepletali vse mogoče in razlagali, da sta zdravilčevi
roki kot magnet.
Tako so govorili otroci, ki so bili pri dr. Jovanu Tasiću, zdravniku tradicionalne
medicine. To je bila skupina petnajstih otrok, ki so imeli težave z nazivom 'nočna enureza'. Tisti, ki so k Tasiću hodili redno, niso imeli več težav, nekateri pa
so prenehali z terapijami, ker so menili, da ne potrebujejo več njegove pomoči.
Zgodbe o dr. Tasiću pa še vedno krožijo. Pripovedujejo o čudežih, ki jih ni videl
še nihče. Gledali so stare ljudi, ki se zvijajo kot pravi športniki, babice in dedki
delajo sklece in mostove naprej in nazaj. Otroci govorijo o dr. Tasiću kot o čarovniku. Toda on ni čarovnik, temveč prvovrstni bioenergetik, ki pomaga ljudem v težavah. Uspešno zdravi mnoge bolnike, pri katerih je uradna medicina
nemočna. Nihče ne ve, kaj je pravzaprav bioenergija, toda vsak ve, da so njegove
težave izginile ali pa so manjše kot prej.
Za dr. Tasića so otroci iz Otroške vasi na prvem mestu in imajo prednost pred
ostalimi. Ne pričakuje nikakršnega povračila, kajti največje zadovoljstvo zanj je,
da lahko pomaga otrokom. Hvala mu za to.
Iz knjige 'Molitev' prof.dr. Tadije Erakovića o Otroški vasi v Sremski Kamenici
PESEM O BIOENERGETIKU JOVANU TASIĆU
Obstaja nek človek
Po imenu Jovan,
on je zelo dober
in verjame v Boga.
On ljudem pomaga
da zdravo telo dobijo,
da življenje teče srečno
in da dlje živijo.
Otroka Tanja in Svetlana Vasić,
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POSVETILO JOVANU TASIĆU
Sedim sama,
obliva me bolečina,
v sobi je smrtna tišina.
Naenkrat iz daljave slišim
glas, ki ga ne poznam:
»Mirjana, ne joči, rešitev zate imam.«
Čutim, da odrešitev k meni hiti,
slutim človeka, ki bo odpihnil vse skrbi.
Globoko v izmučenem srcu in duši
vidim človeka, ki vse prepreke ruši.
Sanjam o njem podnevi in ko spim,
njegovo pomoč si le želim.
Odločila sem se, da na pot odhitim,
da si opomorem in da ne slabim.
Svita se jasen, sončen dan,
čas je, da se mi izpolni želja iz sanj.
Slišim, da z nežnima rokama
zdravi vse bolezni rešitelj ta,
o Bog, moja sreča nima več meja.
Ko do njegove pravljične hiše pridem,
sili, ki me noter vleče, nikakor ne uidem.
Vstopim, prostor je poln ljudi,
v vsakem od njih se tiha želja budi.
Stari predsodki jih več ne omejujejo,
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njihovo trpljenje, bolečine se zmanjšujejo.
Ta človek je zame Božji dar,
navdih razdaja,
zame Bog postaja.
S čudežnima rokama zdravi ljudi,
njihova sreča nov pomen dobi.
Vsak dan se počutim vse bolje,
polna sem novega optimizma in volje.
Za vsakega bolnika lepo besedo ima,
korak naprej do ozdravitve je ta.
Prišel je zadnji dan in od njega slovo,
radosti in joka, vsega je bilo.
Težko mi je, ko od njega grem,
ker zdaj čutim, da drugačna sem.
Odhajam iz njegovega svetišča,
V meni se vse razvija
in moje srce veselo razbija.
Ob koncu – naj le to ti sporočim,
zaradi tebe zdaj radostno in srečno živim.
Mirjana Seger, 09. 03. 1996
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DOKTORJU JOVANU TASIĆU
Sam Bog mater usliši,
ko njen otrok na svet prijoka,
da bi lažje se ločila,
poskrbi njegova roka.
Njeno telo je svobodno,
v srcu, duši, ji odleže,
posebej če rodi fantička,
smeh v hiši se razleže.
Tudi Danica, vaša mati,
lahko bi ji rekli kar boginja,
iskreno se je veselila,
ko je rodila čudežnega sina.
Gotovo se je v tem času
odprlo nebo obsijano
in Bog te je vsemogočni
kot Kristusa poslal na plano.
Da pomagaš vsem ljudem,
ki pomoč jim je ušla,
s to vesoljno energijo,
z darom božjim, dar z neba.
Bog izbira si otroke,
plemenite in prikupne,
v angele jih svoje združi,
da delijo poti skupne.
Opazuje in jim boža
dušo z naravo slikovito,
kakor sonce, ki odpira
rožo majsko čudovito.
Tako kot roža vonj razdaja
in razpira listke svoje,
tako trpljenje umirijo
bolniku tople roke tvoje.
Ljubica Vidojević – Đapić, Kragujevac,
Nikole Pašića 10, 1.10.1997
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SVETA PODOBA ZA VSE
J ok in grenkoba sta v moji bližini,
O koli mene črne pošasti odpirajo pot bolečini.
V izije sreče nisem več negovala
A mpak sem samo senca postala.
N ič več upanja, kot plamen slabi,
U teho človek v magičnih rokah drži.
T asić Jovan se ta svetnik imenuje,
A ngel odrešitve je za neme krike tuje.
S lavim te, Bog, ker so taki ljudje med nami
I kona živa je Jovan, vedno z vami.
Č e bo vse po sreči, me zla usoda ne bo vzela
U panje v Jovana imam, zato sem spet vesela.
Večno hvaležna Marina Ševo,
Banja Luka, december 1999
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V SPOMIN g. JOVANU TASIĆU
Hudičev človek ta
tudi brez zdravil zdraviti zna.
Injekcij in tablet pri njem ni,
v rokah svojih niti vse drži.
Jovan Tasić je čudež pravi,
ni vrag, ampak angel, ki zdravi.
Vse po vrsti spremeni,
kot da so omamljeni.
Spravi jih na tla, tja dol,
pa še to mu ni dovolj.
Na vse strani jih obrača,
brez težav, kot da so igrača.
Celo v krogu jih vrti,
tega še niso videle moje oči.
Bolezni vsem razodeva,
plačila včasih ne zahteva.
Neko moč in silo ima,
prosto oko je ne zazna.
Zdravi, rešuje vse ljudi,
to zares niso laži.
Energijo, ki ga objema,
bolnik vsak sprejema.
Odseva svojo moč
in vsem priskoči na pomoč.
Bolečina kot po čudežu preneha,
topla beseda pa je vsakomur uteha.
Nevidne moči, čudne sile
prežemajo mu roke mile.
Z magijo se ne ukvarja,
Njegov pogled je čist, jasen kot zarja.
Ljudi nikoli ne prevara,
na tem področju mu res ni para.
Bolnike vse enako spoštuje,
svoje hitre prste dobro obvladuje.
Ko usmeri prste v bolnika,
izgine vsaka bolečina, še tako velika.
Bolezen nikogar več ne tare,
ko ga zdravi ta fant od fare.
Sam se pri Tasiću sedaj zdravim,
zato mu z veseljem to pesem posvetim.
Kolk me nič več ne boli,
Stokrat hvala, Tasić, ti!
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Za desetletno uspešno zdravljenje otrok s cerebralno paralizo in drugimi
nevrološkimi težavami in sodelovanje z ljubljanskim društvom za cerebralno
paralizo.

278

ODPISANI PONOVNO HODIJO

279

Jovan Tasić

280

ODPISANI PONOVNO HODIJO

281

Jovan Tasić

282

ODPISANI PONOVNO HODIJO

283

Jovan Tasić

284

ODPISANI PONOVNO HODIJO

285

Jovan Tasić

286

ODPISANI PONOVNO HODIJO

287

Jovan Tasić

288

ODPISANI PONOVNO HODIJO

289

Jovan Tasić

290

ODPISANI PONOVNO HODIJO

291

Jovan Tasić

292

ODPISANI PONOVNO HODIJO

293

ODPISANI PONOVNO HODIJO

295

Jovan Tasić

TAHEBO – ZDRAVILO STARODAVNIH INKOV

Sodobna zahodna medicina je rastlino, ki jo južnoameriški Indijanci imenujejo
tahebo, odkrila šele leta 1977. To se je zgodilo v na pobočjih Andov v Peruju,
nato pa v Argentini, Paragvaju in Braziliji. Inki so tahebo imenovali »tisti, ki
daje življenje«. Gre za dve vrsti dreves: lapacho kolorado (z vijoličnimi cvetovi) in lapacho morado(rdeči cvetovi), znani pa sta tudi kot iperoho ali d´arko.
Drevesa rastejo globoko v pragozdovih Amazonije, med drugim vsebujejo tudi
lapakol in beta-lapakol, ki utrjujeta obrambni sistem , delujeta pa tudi protirakavo. Nekateri zdravniki so z tahebo čajem uspešno zdravili različne vrte raka,
vključno z levkemijo v neozdravljivem stadiju. Določeni znanstveniki sicer trdijo, da je lapakol zelo strupen in da povzroča slabost in slabokrvnost.
Pravijo tudi, da ni dovolj dokazov za zdravilno delovanje taheba in ga ne priporočajo za zdravljenje raka, še posebej ne namesto rednega zdravljenja. Nasprotne pa so trditve nekaterih drugih znanstvenikov, ki pravijo, da uporaba celotne
rastline (in ne le nekaterih njenih izvlečkov) lahko pomaga pri zdravljenju raka
in nima neželenih učinkov.
Čaj pripravljajo iz notranje skorje dveh omenjenih dreves lapacho. Zanimivo je,
da sta ti dve rastlini mesojedi, hranita pa se z insekti. Znanstveno je potrjeno, da
ima tahebo - zaradi vsebnosti kechua - antibiotične, protiglivične, imunološke,
protivnetne, protivirusne in protibakterijske lastnosti. Klinične raziskave so po296
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kazale, da ni kontraindikacij z drugimi zdravili in da kechua ni strupen. Edini
neželeni učinek, ki se je pokazal pri nekaterih pacientih ob prvi uporabi čaja, je
bila slabost. To pomeni, da se je organizem pričel očiščevati strupov, ko pa se
prečisti, se tudi slabost preneha. Ker tahebo razstruplja telo, mu daje vitalnost,
kar pa vpliva na psiho in um.
Nekatera raziskovanja so pokazala, da tahebo povečuje učinek kemoterapije in
zmanjšuje neželene učinke. Uporabljajo ga celo osebe, ki imajo težave z alergijami. Ta krepčilni čaj ima pomirjevalni učinek, zmanjšuje depresijo, odpravlja tesnobo in nespečnost. Domnevajo tudi, da pomaga pri aidsu, herpesu, virusnih
boleznih, kroničnih boleznih prebavil in driski, in sicer zato, ker spodbudi telo,
da samo premaga bolezni.
Za lažje bolezni se priporoča čaj iz enega litra vode in ene polne žlice taheba,
za težje pa pet polnih žlic čaja dnevno. Tahebo je tudi eden od najmočnejših
antioksidantov.
Pri kožnem raku njegov vpliv še ni povsem raziskan, dejstvo pa je, da pomaga
proti staranju. Ob tem še ureja raven krvnega sladkorja, spodbuja prebavo in
utrjuje celično strukturo. Blaži bolečine pri rakastih obolenjih (še posebej pri
raku prostate, prsi in jeter) in pri artritisu. Njegovo protibolečinsko delovanje
je še posebej cenjeno. Za protibolečinsko delovanje je potrebno tri dni piti četrt litra čaja na dan, potem pa v nadaljevanju dve do tri skodelice dnevno. Čaj
spodbuja tvorjenje rdečih krvničk v kostnem mozgu, kar lahko poveča učinek
pretoka kisika v krvi in posledično povzroči boljšo oskrbo vseh tkiv v telesu. Čaj
zdravi tudi navaden prehlad.
To še ni vse: tahebo ima tudi odvajalne lastnosti, znižuje krvni tlak. Odvajalno
deluje tudi zaradi vsebnosti naftakinina in antrakinina.
Uporabniki tahebo čaja pravijo, da so se jim zmanjšale prebavne motnje in da
so se počutili prijetno, poleg tega niso imeli driske, ki je pogosta pri uporabi
nekaterih drugih zdravil. Pri bolnikih z multiplo sklerozo pitje čaja dviga raven
energije in zmanjšuje bolečine in krče v mišicah.
Zaradi vsebnosti kandide albikane ima tudi antifungicidno dejstvo. To velja
tako pri vaginalnih vnetjih kot tudi pri glivičnih vnetjih nog in prstov (potrebno
jih je potopiti v čaj). Čaj lahko uporabljamo kot preventivno sredstvo proti gripi,
prehladu in različnim okužbam.
Raziskave so pokazale da je tahebo desetkrat manj 'strupen' kot kofein. Kljub
vsemu pa raziskovalci niso dobili odgovora na eno od ključnih vprašanj: zakaj
tahebo čaj nekaterim tako zelo pomaga, pri drugih pa ni bistvenih učinkov?
Odgovor se lahko skriva v zapletenem kemičnem delovanju posameznega organizma, lahko pa tudi v slabi kakovosti čaja. Nekateri pri izdelavi namreč uporabljajo zunanjo skorjo drevesa ali pa napačno vrsto lapacho drevesa.
Sicer je tahebo čaj bogat z minerali (železo, kalcij, mangan, magnezij), njegov
okus pa spominja na vanilijo in janež. Je zelo blagega okusa, pa vendar deluje
spodbujevalno.
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BRŠLJAN

Obloga proti zatekanju nog
Bršljanove liste zavremo v masti ali olju in nato naredimo obloge, ki jih ovijemo
okoli nog.
Kopel proti rahitisu
Rahitičnim otrokom pomagajo kopeli v zavretku bršljanovih listov.
ARTIČOKA

Čaj proti revmi in nabiranju vode v sklepih
Cvetne glave artičok namočimo v vroče belo vino z manj alkohola, pustimo stati
dve uri, nato pa tekočino pijemo kot čaj. Čaj lahko tudi skuhamo. Prgišče listov
artičok prelijemo z vročo vodo in pred uporabo pustimo za kratek čas stati.
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DIVJI KOSTANJ

Z masažo proti revmi
Polovico steklenice z širokim grlom napolnimo z češnjami hrustavkami, drugo
polovico pa z popki in cvetovi divjega kostanja. Vse skupaj prelijemo z konjakom in pustimo stati 10 do 12 tednov. Nato zmes precedimo, filtriramo in pomešamo z enako količino terpentinovega olja. Tak pripravek uporabljamo za
masažo, nikakor pa ga ne smemo piti!!!
BELI HRAST

Napitek proti bolečinam v kosteh in poti rahitisu
Napitek iz želoda, ki ga pridobimo iz belega hrasta, ima blagodejen učinek, pijemo pa skodelico do dve na dan. Želode prelijemo z vročo vodo in pustimo stati
24 ur. Tisti, ki po tem času priplavajo na površje, niso dobri, zato jih zavržemo.
Ostale poberemo z dna, posušimo v pečici in olupimo. Nato jih kuhamo, dokler
se ne zmehčajo, vodo odlijemo, želode stremo v kašo ali pa jih razrežemo na
kockice in nato pražimo, da porjavijo. Eno majhno žličko takega pripravka kuhamo v 2 dl mleka kot kakav ali pa v 2 dl vode kot kavo. Tovrsten napitek je zelo
hranilen in zdravilen. Čaj, ki ga pripravimo iz posušenih in zdrobljenih plodov
je še boljši od tistega, ki ga dobimo iz listja in skorje.
299

Jovan Tasić

BALZAMI IZ VINA IN ZDRAVILNIH ZELIŠČ

Krepitev organizma
V litrsko steklenico damo tri žlice sesekljanih brezovih listov in tri žlice lista in
cvetov navadnega rmana. Prelijemo z dobrim vinom, zapremo in pustimo na
soncu 20 dni. Steklenico medtem pogosto pretresemo, nato pa precedimo . Pol
kozarca takega napitka pijemo pred zajtrkom, kosilom in večerjo deset dni.
*V liter dobrega vina namočimo 40 do 50 gramov sesekljanih listov in cvetov,
zapremo in pustimo stati 20 dni. Steklenico v tem času pogosto pretresemo,
nato pa precedimo. Pol kozarca napitka pijemo pred zajtrkom, kosilom in večerjo deset dni.
* Za krepitev organizma je koristno v liter vina namočiti 50 gramov sesekljanih
listov zimzelena in pustiti na soncu ali na toplem deset dni. Medtem steklenico
večkrat pretresemo, nato precedimo in pijemo pol kozarca pred zajtrkom kosilom in večerjo 10 dni.
*V litrsko steklenico damo 40 gramov sesekljane korenine gosjega petoprstnika
in 40 gramov korenine srčne moči. Prelijemo z dobrim vinom, zapremo in pustimo stati na toplem 20 dni. Steklenico večkrat pretresemo, nato pa precedimo
in pijemo pol kozarca pred zajtrkom, kosilom in večerjo 7 dni.
*V litrsko steklenico damo 40 gramov sesekljanih listov in cvetov bazilike in 40
gramov listov in cvetov navadnega rmana, prelijemo z dobrim vinom, zapremo
in pustimo na toplem 20 dni. Pogosto pretresemo, nato pa precedimo in pijemo
pol kozarca pred zajtrkom, kosilom in večerjo. Terapija traja 10 dni.
*Edinstven in koristen napitek: v litrsko steklenico damo 50 gramov sesekljanih
listov rožmarina, prelijemo z dobrim vinom in pustimo stati na toplem 20 dni.
Medtem večkrat pretresemo, nato pa precedimo in pijemo pred glavnimi obroki
10 dni.
*V primerno posodo nalijemo 200 gramov vina in 200 gramov vode, dodamo dve žlici sesekljane korenine gabeza. Segrejemo na štedilniku, umaknemo z
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ognja in pustimo stati eno uro. Nato precedimo in jemljemo eno žlico dnevno.
Medtem pazimo na pravilno in uravnoteženo prehrano.
Okrevanje po težkih boleznih in operacijah:
V liter robidovega vina dodamo 10 žlic rožmarina in pustimo stati na toplem 20
dni. Vsebino medtem večkrat pretresemo, nato pa precedimo in pijemo po 100
gramov pred jedjo 10 dni ali pa po jedi 20 dni.
*Za krepitev organizma, boljši tek in proti slabokrvnosti:
30 do 50 gramov sesekljane korenine encijana prelijemo z dobrim belim vinom, steklenico zapremo in pustimo 10 dni na toplem. V tem času zmes večkrat
pretresemo, nato pa precedimo in spijemo kozarček trikrat dnevno pred jedjo.
Terapija traja 10 dni.
*V litrsko steklenico damo prgišče korenin ali semen in sesekljanih listov angelike, prelijemo z dobrim črnim vinom in pustimo stati nekaj dni. Zmes večkrat
pretresemo, nato pa precedimo in pijemo en kozarček pred kosilom. Ta napitek
tudi ureja prebavo.
NAPITEK PROTI KRVAVENJU IZ PLJUČ, PROTI IZGUBI KRVI PO OPERACIJAH IN PROTI SLABOKRVNOSTI
Napitek pripravimo tako, da dva do pet kosov svežega in dobro očiščenega gabeza prelijemo z litrom dobrega belega vina. Po 35 do 40 dneh mešanico precedimo in pijemo en kozarček po jedi.
V litrsko steklenico damo pet žlic sesekljanega rožmarina in pet listov gozdne
jagode, prelijemo z dobrim vinom, zapremo in pustimo stati na toplem 20 dni.
Zmes večkrat pretresemo, nato pa precedimo in pijemo po 100 gramov pred
zajtrkom, kosilom in večerjo. Terapija traja 10 dni.
Plodove jabolk, kutin, robid, nešpelj in grozdja namakamo v črnem vinu 10 dni,
nato pa jemljemo trikrat dnevno po kozarček in pol pred obroki (zajtrk, kosilo,
večerja).
V liter dobrega vina vsujemo 50 gramov sesekljanih listov zimzelena in 50 gramov metinih listov. Steklenico zapremo in pustimo stati na toplem 20 dni. Medtem steklenico večkrat pretresemo, nato pa pijemo po 100 gramov po jedi. To
počnemo 10 dni, še posebej je priporočljivo za starejše ljudi, saj upočasnjuje
staranje.
ZDRAVILO PROTI KAŠLJU
Pri suhem in močnem kašlju večkrat na dan pijemo dva do tri požirke (ali skodelico) kuhanega vina z rozinami.
Za blažitev kašlja in čiščenje pljuč damo 80 g koreninic velikega omana v liter
črnega vina in pustimo stati 7 dni. Dnevno pijemo 30 do 60g, odvisno od starosti.
Proti trdovratnemu kašlju je priporočljiva zmes vročega vina in smole z dreves
višnje ali češnje. Pijemo po požirkih večkrat dnevno.
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Proti suhemu kašlju:
V 600 gramov zavretega vina damo žlico sesekljanih listov in cvetov črne mete
ter tri žlice listov in cvetov navadnega jetičnika. Zmes pustimo stati pokrito dve
uri, nato pa precedimo, sladkamo z medom in pijemo vsako uro po 50 gramov.
Terapija traja 5 dni.
Proti oslovskemu kašlju:
V 800 gramov vrelega vina damo po eno žlico sesekljanih listov in cvetov timijana, cvetov akacije, listov bršljana, listov in cvetov lapuha. Zmes pustimo stati
dve uri, nato precedimo, sladkamo z medom in čez dan (12 ur) pijemo po 50
gramov vsako uro. Terapija traja 5 dni.
Suhi kašelj
V 600 g prevretega damo po eno žlico sesekljanih listov in cvetov vijolice, listov
trpotca, korenin omana, listov in cvetov lapuha. Pustimo stati dve uri, nato pa
precedimo, sladkamo z medom in pijemo čez dan vsako uro po 50 g. Terapija
traja 5 dni.
Proti kašlju, v katerem je kri:
V 800 gramov vrelega vina damo po eno žlico sesekljanih cvetov lučnika, listov
koprive in cvetov navadnega jetičnika; ter dve žlici listov navadnega čisteca. Pustimo stati pokrito dve uri. Nato precedimo, sladkamo z medom in pijemo po
50 gramov vsako uro. Terapija traja 5 dni.
Proti želodčni kislini in bruhanju:
V liter belega vina damo 50 gramov zdrobljene skorje bele vrbe in 50 gramov
popkov bele vrbe. Nato zapremo in pustimo stati na toplem 20 dni. Zmes pogosto pretresemo, nato pa precedimo in pijemo po 50 gramov po zajtrku, kosilu
in večerji. Terapija traja 10 dni. Obenem je zaželeno po zajtrku, kosilu in večerji
spiti še 2 decilitra belega vina. Terapija traja 10 dni.
PROTI ZVIŠANI TELESNI TEMPERATURI
Zima je čas prehladov in povišane temperature. Tu je nekaj receptov za zaščito.
V 600 g prevretega belega vina damo po dve žlici sesekljanih listov rožmarina
in listov maline, pustimo pokrito stati dve uri, nato precedimo, sladkamo z medom in pijemo vsako uro po 50 gramov.
V liter belega vina damo 30 g listov pelina in 60 g žganja, nato pustimo stati 10
dni. Pogosto pretresemo, nato precedimo in pijemo pol kozarca dnevno.
Dva do tri prgišča plodov borovnice kuhamo v majhni količini vode 15 minut,
nato dodamo pol litra črnega vina in kuhamo na majhnem ognju še 5 do 8 minut. Pijemo dva do tri kozarca dnevno. Pomaga tudi pri vnetju mehurja in pri
zastajanju vode v telesu.
Skupaj zmešamo četrt litra vode in četrt litra vina. V zmes dodamo 50 g zdro302
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bljene brezove skorje, dobro premešamo in pustimo stati 16 ur. Zmes nato kuhamo 15 minut, nato dnevno pijemo dve do tri skodelice ali pa eno žlico vsako
uro.
V 200 g vina damo žličko popra, nato prekuhamo in spijemo. Takoj ležemo v
toplo posteljo in se prepotimo.
V kozarec črnega vina damo sveže jajce, pokrito pustimo stati osem ur, nato pa
količino razdelimo na tri dele in spijemo.
V pol litra črnega vina skuhamo pekočo papriko . Zmes spijemo takoj, ko nas
prične mraziti, nato ležemo v toplo posteljo in se prepotimo
Proti izpadanju las
V 400 g vode prekuhamo 50 g tavžentrože in dodamo pol litra belega vina. Počakamo, da ponovno zavre, nato pa ohladimo in precedimo. Tekočino s prsti
vtiramo v lasišče. Terapija naj bo dolgotrajna.
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ZDRAVILNA ZELIŠČA IZ NAŠIH KRAJEV
LAKOTA
Prava lakota varuje zdravje in hišo

Prava lakota ima za ljudi različne pomene in učinke. Lahko je npr. verski simbol
(venec prave lakote, ki ga obesimo na vrata hiše ali stanovanja in ga hranimo do
naslednjega kresa). Že od nekdaj pa je cenjena tudi kot zdravilna rastlina. Poznamo več vrst prave lakote. Broč ali plezajoča lakota raste na njivah, travnikih
ali pa zraven ograj in lahko doseže višino enega metra in pol. Prava lakota, rumena lakota ali lakota in šentjanževka pogosto rastejo v višjih legah. Bela lakota
raste ob cestah ali na pobočjih in ima nežne cvetove rumeno-bele barve. Vse
vrste so zelo zdravilne in lahko jih uporabljamo na enak način.
Čaj iz prave lakote čisti ledvice, jetra, trebušno slinavko in vranico, morali bi
ga piti tudi ljudje, ki imajo težave z boleznimi bezgavk. Uporaben je pri blaženju epilepsije, boleznih ščitnice in preprečevanju zastajanja urina. Zelo pomaga
proti golšavosti, hripavosti in raku grla. Priprava čaja: Zvrhano žličko prelijemo
z četrt litra vode in pustimo stati kratek čas, nato pa pijemo po požirkih.
Priprava soka in masti: Svežo pravo lakoto operemo in precedimo v sokovniku.
Tak napitek pijemo po eno žlico večkrat dnevno. Sveži sok lahko zmešamo z
mehkim surovim maslom in z to zmesjo mažemo prizadeto mesto. Mast hranimo v hladilniku.
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NAVADNA PLAHTICA
PLAŠČ DEVICE MARIJE

Zdravilna rastlina lepega videza raste ob robovih gozdov in cest, na travnikih
in pobočjih. Naziv plašč device Marije ali gospejin plašč nam pove, da zdravi
predvsem težave pri ženskih boleznih. Uporablja se pri motnjah menstruacije,
genitalnih težavah in težavah, povezanih z meno. Če je pomešan z navadnim
rmanom, pomaga pri uravnavanju menstrualnega ciklusa v puberteti. Virkov
čaj se priporoča za hitro celjenje ran, posebej pa pri ranah, ki nastanejo po puljenju zoba. Rana se bo zacelila, če jo večkrat na dan speremo z virkovim čajem.
Virkov čaj zelo pomaga pri sproščanju trebušnih mišic pri ženskah po porodu. Učinkovit je pri utrjevanju ploda v maternici in za preprečevanje spontanega splava. Pomešan z navadnim plešcem pomaga pri preprečevanju povešanja
maternice in deluje proti nastanku kile. Navadna plahtica je zelo zdravilna pri
ginekoloških boleznih, deluje proti mrzlici, gangreni in čirom ter učinkovito
pomaga pri celjenju ran in vreznin. Navadna plahtica tudi krepi mišice, še posebej pri slabotnih otrocih. Zdravilno deluje celo pri mišični atrofiji in boleznih
mišičnega sistema. Čaj iz navadne plahtice bo zelo pomagal obolelim za multiplo sklerozo in tistim z poškodovano srčno mišico.
Priprava čaja: Žličko navadne plahtice prelijemo s četrt litra vrele vode, pustimo
stati kratek čas in pijemo dve skodelici na dan.
Priprava kopeli: 200 g posušene navadne plahtice (dobimo jo v lekarnah) damo
v vedro hladne vode in pustimo stati čez noč. Naslednji dan zmes segrejemo in
dodamo v kopalno kad.
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BAZILIKA ZA POMIRITEV IN DOBER SPANEC

Namesto da se 'zastrupljate' s tabletami za pomiritev in z uspavali, poslušajte
naslednji ljudski nasvet in si pripravite čaj ali vino proti nespečnosti in nervozi.
Priprava čaja:
V dva decilitra vode dodamo 10 g bazilike in kuhamo 10 minut. Pokrito pustimo stati 10 do 15 minut, nato precedimo in mlačen čaj pijemo počasi. Čaj je
blag in deluje pomirjevalno. V večjih količinah bazilika lahko omami in upočasni naše reakcije, zato ne smemo pretiravati s pitjem, čeprav je to manj škodljivo
kot tablete za pomiritev.
Vino proti nespečnosti:
20 gramov listov bazilike in 20 gramov listov rožmarina zdrobimo in dodamo
pet gramov zdrobljenega propolisa, nato pa vse skupaj prelijemo z litrom vrelega belega vina. Pustimo, da se ohladi, nato precedimo in dodamo 100 gramov
medu. Vino pijemo pred vsakim obrokom (1-2 majhna kozarčka).
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Zlata rozga pomaga ledvicam

Zlata rozga raste od julija do oktobra ob robovih gozdov, v vodnih kanalih in
na gozdnih jasah. Visoka je do 80 cm in ima zlatorumene zvezdaste liste. Cvetovi se uporabljajo proti črevesnim obolenjem in krvavitvam iz črevesja, predvsem pa proti boleznim ledvic in mehurja. Skupaj s pravo lakoto zlata rozga
pomaga pri odpovedi ledvic in zastoju vode v telesu. Čaj prispeva k duševnemu miru in pospeši premagovanje stresa.
Priprava čaja: žličko rastline prelijemo s četrt litra vrele vode, pustimo stati
kratek čas in pijemo po požirkih. Enako pripravljamo mešanico čaja zlate rozge in omenjenih rastlin.
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ČAJI IN NAPITKI

Vitaminski čaj
Borove iglice namakamo v vodi, da odstranimo smolo in odvečen vosek. Nato
jih precedimo in zdrobimo. Ponovno jih potopimo v tri do štirikrat večjo količino vode in pustimo stati 1-2 uri. Tekočino precedimo skozi čisto gazo in pijemo
čaj, ki je bogat z vitaminom C.
Sirup proti pljučnim boleznim: 50 gramov borovih iglic prelijemo z pol litra
vrele vode. Pokrito pustimo stati 15 minut. Nato zmes pustimo stati na hladnem
24 ur. Precedimo in primešamo 1 kg medu. Jemljemo štirikrat dnevno eno jušno žlico po jedi.
Sirup proti kašlju
Za sirup potrebujemo 250 gramov mladih borovih storžev ( velikosti 3 do 5
cm). Storže prelijemo z litrom vode in kuhamo 15 do 20 minut. Nato tekočino
ohladimo in precedimo. V drugo posodo damo 10 gramov propolisa in 30 gramov domačega tropinovca. Zmes kuhamo 5 do 20 minut, nato jo hladimo 1 do
2 uri. Precedimo skozi gazo. Zmes mora biti gosta kot sirup. Nato jo še naprej
kuhamo, dokler alkohol popolnoma ne izhlapi. Nato dodamo kilogram medu
in dobro premešamo. Zmešamo med ekstraktom storžev in segrejemo na 450
stopinj. Pustimo, da se ohladi, nato pa prelijemo v steklenice in dobro zapremo.
Pijemo trikrat dnevno eno žlico pred jedjo.
Čaj proti ledvičnim boleznim
Eno jušno žlico svežega ali posušenega brezovega listja sesekljamo in prelijemo
s četrt litra vrele vode. Čaj precedimo in dodamo ščepec jedilne sode. Pijemo
večkrat dnevno po eno skodelico.
Čaj proti vnetju sečnih poti
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Mešanico naredimo iz iste količine drobno sesekljanega brezovega listja in zelenega gornika. Dve jušni žlici take mešanice prelijemo z dvema litroma vrele
vode, nato pokrijemo in pustimo stati 1 uro. Čaj potem precedimo in pijemo
1-2 skodelici dnevno.
Čaj za lažje uriniranje
Mešanico naredimo iz 30 g brezovega listja, 20 g korenine seljanke, 20 g kilavca,
15 g preslice in 15 g hruškovih listov. Mešanico zdrobimo in dobro zmešamo.
Štiri jušne žlice take mešanice prelijemo z litrom vrele vode, pokrijemo in pustimo stati 6 ur. Nato čaj precedimo, sladkamo in pijemo namesto vode. Po 5 dneh
naredimo nekajdnevno pavzo.

Čaj proti prehladu in vročini
Mešanico naredimo iz 15 g brezovih popkov, 15 g popkov vrbe, 15 g popkov
črnega topola, 15 g cvetov sunčice, 15 g kamilice, 15 g lipe in 10 g cvetov bezga.
Štiri jušne žlice mešanice prelijemo z litrom vrele vode, pokrijemo in pustimo
stati 6 ur. Nato čaj precedimo, sladkamo in pijemo namesto vode.
Čaj proti vnetju ledvic
Mešanico naredimo iz 40 gramov drobno sesekljanih brezovih listov, 40 g preslice in 20 g listov in pecljev bele omele. 1 žlico mešanice prelijemo z 200 ml
vrele vode , pokrijemo in pustimo stati 10 minut, nato pa precedimo. Pijemo
trikrat dnevno po eno skodelico.
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ČEBULA – ČAJI

V skodelico mleka damo srednje veliko olupljeno in sesekljano glavo čebule.
Zmes prekuhamo, precedimo in sladkamo po okusu. Napitek je bogat z številnimi minerali. Pijemo vsak večer dva do tri tedne.
Vino in čebula proti poapnenju žil
300 gramov sesekljane čebule iztisnemo, dobljeni sok pa pomešamo z 600 ml
belega vina in 100 ml medu. Zmes pustimo stati nekaj dni v temnem in hladnem prostoru. Nato precedimo in jemljemo eno jušno žlico trikrat dnevno
pred jedjo.
Vino in čebula proti žilnim boleznim
300 g drobno sesekljane čebule iztisnemo, sok pa pomešamo s 600 ml belega
vina in 100 g medu. Pustimo stati nekaj dni v hladnem in temnem prostoru.
Nato precedimo in jemljemo eno jušno žlico trikrat dnevno pred jedjo.
Zeliščni sirupi za izkašljevanje
Poleg sintetičnih zdravil in pripravkov za zdravljenje kašlja se vse bolj uporabljajo sirupi izbranih zdravilnih rastlin, njihovo učinkovitost pa potrjuje
tudi uradna medicina. Najbolj učinkoviti so: trobentice, beli slez, ingver, timijan, bor, islandski lišaj in akacija.
Kašelj je spremljajoči simptom pri mnogih boleznih, predvsem pri vnetjih, ki
povzročajo povečano izločanje sluzi iz dihalnih organov. S kašljem poskuša telo
izločiti sluz iz dihalnih organov in pri tem povzroča močno valovanje zraka.
Tovrstne težave največkrat minejo v nekaj tednih, ko pa gre za kronični kašelj,
lahko pride do resnih zdravstvenih zapletov.
Simptomi in zapleti
Ob kašlju se skoraj vedno pojavljajo tudi naslednji simptomi: zamašen nos, praskanje v grlu in težko dihanje. V začetku je kašelj predvsem suh, kasneje pa telo
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začne izločati sluz. Zaradi tega za umiritev suhega kašlja priporočajo pripravke, ki počasi pospešujejo izločanje sluzi. V primeru kroničnih bolezni moramo
najprej ugotoviti vzrok, šele nato lahko začnemo zdraviti. Kronični kašelj lahko
povzroči močne glavobole, vrtoglavico, povečano znojenje in težave z izločanjem urina. Če ob kašljanju izkašljujemo tudi kri, moramo ne glede na količino
nujno obiskati zdravnika, ker gre za nevarno in težko bolezen.

Izločanje sluzi
Za olajšanje izkašljevanja in izločanje sluzi zdravniki predpisujejo različne
pripravke,pogosto so to sirupi, ki se topijo v ustih in tvorijo oblogo na grlu.
Poleg sintetičnih zdravil in pripravkov so vse pogosteje v uporabi sirupi, ki jih
pridobimo iz izbranih zdravilnih rastlin, njihovo učinkovitost pa priznava tudi
uradna medicina. Seznam zdravil, ki se uporabljajo za blažitev kašlja, je zelo
dolg, najbolj učinkovite zdravilne rastline pa so: trobentice, beli slez, ingver, timijan, bor, islandski lišaj in akacija. Zeliščni sirupi se pripravljajo z sladkorjem
(priporočljiv je rjav), fitoterapevti pa priporočajo sladkanje z borovim ali akacijevim medom, ker pomagata pri izkašljevanju.
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Timijanov sirup

V tri skodelice vode dodamo 2 žlici timijana, pustimo čez noč in zjutraj precedimo. Čaju dodamo pol litra vode in rjavi sladkor po okusu in kuhamo na
majhnem ognju, dokler polovica vode ne izhlapi. Gostoto sirupa uravnavamo
z dodajanjem sladkorja. Hranimo v steklenih posodah. Trikrat dnevno v ustih
raztopimo eno žličko sirupa.
Napitek za izkašljevanje iz islandskega lišaja
Zmešamo 30 gramov islandskega lišaja, 5 g velikega omana, 5 g črnega sleza in
5 g belega sleza. Mešanico prelijemo s pol litra vode in pustimo čez noč. Zjutraj
precedimo in dodamo pol kilograma medu. Večkrat dnevno jemljemo eno žlico
take zmesi.
Sirup iz akacijevega in lipovega cvetja
Zmešamo po 20 gramov akacijevega in lipovega cvetka in sladkega korena.
Prelijemo z pol litra vrele vode in pustimo stati čez noč. Zjutraj precedimo in
tekočini dodamo pol kilograma akacijevega medu. Mešamo, dokler ne nastane
gost sirup, ki ga jemljemo nekaj žličk dnevno.
Čajna mešanica za izločanje sluzi
Skuhamo močan čaj iz mešanice mete, črnega sleza in lapuha, ki ga prelijemo
z pol litra soka trpotčevih listov (pred tem jih zmeljemo in precedimo skozi
gazo). Tekočino zmešamo z kilogramom rjavega sladkorja in ob mešanju kuhamo 10 minut. Tak sirup jemljemo pred obroki po eno žlico.
Sirup iz ingverja in sladkega korena
Zmešamo pol žlice ingverja v prahu in žličko sladkega korena. Dodamo 1 žlico
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akacijevega medu, 1 žlico jabolčnega kisa in dve žlici vode. Zmes dobro premešamo in jemljemo trikrat dnevno po eno žličko.
Borovi popki za blažitev kašlja:
Pol kilograma medu zmešamo s 100 g borovih popkov, ki jih naberemo spomladi. Pustimo stati v temnem prostoru, septembra pa odstranimo popke. Kozarec
z medom damo za pol ure v vrelo vodo in na koncu premešamo. V primeru
močnega kašlja počasi raztopimo žličko medu v ustih večkrat na dan.
Zmes iz trobentic

V liter zavrele vode dodamo 4 žlice trobentic in žlico timijana, pustimo stati pokrito čez noč, zjutraj pa precedimo in dodamo kilogram rjavega sladkorja. Zmes
kuhamo na majhnem ognju, dokler se ne zgosti. Jemljemo nekaj žličk na dan.
Blagodejni koromač in janež
Zmešamo po eno žlico koromača in sladkega janeža, nato prelijemo z litrom
vode. Na majhnem ognju kuhamo 30 minut, dodamo prgišče belega sleza, po 10
minutah precedimo in pol litra te tekočine zmešamo z 350g rjavega sladkorja.
Ponovno kuhamo na majhnem ognju, dokler se zmes ne zgosti. Jemljemo po
eno žlico zjutraj in zvečer.
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Brokoli proti sladkorni bolezni

Približno pet odstotkov Evropejcev boleha za diabetesom ali sladkorno boleznijo. Pri nekaterih vrstah te bolezni je potrebno jemati inzulin, pri nekaterih pa je
dovolj dieta.
Sladkorni bolniki se nikakor ne smejo zdraviti na svojo pest in se morajo obvezno posvetovati z zdravnikom diabetologom. Pred zdravljenjem sladkorne bolezni z naravnimi pripravki je priporočljiva 7-dnevna dieta, s katero se prečistijo
jetra, nato pa pričnemo z zdravljenjem, ki ga priporoča nek ameriški raziskovalec. 21 dni vsako jutro v litru vode kuhamo 300 do 500 gramov brokolija 5
minut. Polovico dobljene tekočino spijemo na tešče, drugo polovico pa zvečer.
Brokoli, ki ga posujemo z čajno žličko cimeta, pojemo za kosilo. Pri kuhanju
nastajajo glikozilati, ki bistveno znižujejo raven sladkorja v krvi. V naši tradicionalni medicini poznamo 53 rastlin, ki znižujejo raven sladkorja v krvi, najbolj
znane pa so: repik, koruzni laski in posušeni fižolovi stroki.
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RECEPT ZA ZDRAVILO PROTI GRIPI
ZA KREPITEV ODPORNOSTI

Najbolj pomembno je okrepiti obrambi sitem, kar lahko storimo z jemanjem ribjega olja. Odrasli lahko pijejo eno jušno žlico dnevno, otroci pa dve žlici dnevno. Poleg tega moramo jemati zelo enostavno zdravilo, ki ga lahko pripravimo
sami, sestavine pa lahko dobimo v vsaki lekarni in na tržnici.
POTREBNE SESTAVINE:
500 gramov medu
100 gramov sveže korenine hrena
20 gramov zmletega žajblja
NAČIN PRIPRAVE:
Hren naribamo in ga pomešamo z medom. Nato dodamo še 20 gramov zmletega žajblja.
UPORABA:
Mešanico jemljemo 20 dni zjutraj in zvečer. Odrasli jemljejo eno jušno žlico,
otroci pa eno čajno žličko zjutraj in zvečer. Če v teh dvajsetih dneh pridemo v
stik z virusom, ne bomo zboleli, odporni pa bomo tudi na virus svinjske gripe.
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Če nekdo zboli za gripo, mora v 24 urah vzeti 4 grame vitamina C, en gram
vsakih šest ur. Najbolje ga je zdrobiti in popiti z vodo.
Kaj moramo izključiti iz prehrane med epidemijo:
Izogibati se moramo sladkarijam. Sladkor spodbuja izločanje kalcija iz organizma in tako uničuje naš obrambni sistem. Največja nevarnost pa je uporaba
jabolčnega ali vinskega kisa. Ne smemo uporabljati pasterizirane zelenjave. Kis
izloča vitamin C in namesto njega lahko uporabljamo le …..
Čaj, ki pomaga zbolelim za gripo:

POTREBNE SESTAVINE:
LIMONA, MED, MUŠKATNI OREŠČEK, KLINČEK, ČRNO VINO
Način priprave:
V dva litra mrzle vode damo štiri olupljene in nasekljane limone. Dodamo štiri
jušne žlice medu, pokrijemo in pustimo vreti 20 minut. Nato dodamo eno žlico
mletega cimeta, žlico mletega muškatnega oreščka, pol čajne žličke klinčkov in
dva decilitra črnega vina. Pustimo vreti še 5 minut.
UPORABA:
To količino čaja moramo spiti v 24 urah. Čaj moramo piti 4 dni.
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BALZAMI IZ ZELIŠČ V NARAVNEM KISU

Naravni jabolčni, vinski ali katerikoli kis je v zmernih količinah zdravilen.
Ko pa mu dodamo zdravilna zelišča, dobimo zelo dobre zdravilne balzame.
Boleča kolena
V primerni posodi stremo tri žlice plodov borovnic, ki jih nato damo v pol litra
jabolčnega kisa. Zmes skuhamo, dodamo rumeno ilovico in obložimo boleče
koleno, ki ga nato previjemo z mokro in za povrh še s suho bombažno tkanino.
Oblogo menjamo vsake 4 ure.
Vneta pljuča
V stekleno posodo damo vrtnice in pustimo stati 24 ur. Nato jih prelijemo z vinskim kisom, dobro zapremo in pustimo stati na soncu 3 do 4 tedne. Nato zmes
hranimo na temnem in hladnem. Uporabljamo po potrebi. Eno pest zdrobljenega semena gorčice zmešamo z močnim kisom, nato pa tako zmes v debelosti
1,5 cm enakomerno razporedimo na tkanino in damo na prsi za eno uro. Medtem na glavo polagamo hladne obkladke.
Ispadanje las in pthljaj
Iz čebule iztisnemo sok in ga pomešamo z razredčenim vinskim kisom. Tako
zmes vtremo pred spanjem v lasišče, glavo povijemo z brisačo in pustimo čez
noč. To ponovimo nekajkrat zapored.
Proti izpadanju las in za krepitev lasišča:
V pol litra vode in pol litra kisa damo 200 g drobno sesekljanega korena koprive, prekuhamo, pustimo stati pol ure, nato pa precedimo. To zmes vtiramo v
lasišče vsak večer pred spanjem.
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Zatekanje nog
Proti zatekanju nog je potrebno skuhati vrbovo listje v kisu, nato pa še toplo
obložiti. Nekaj kisa lahko tudi spijemo. V liter prevretega in razredčenega vinskega kisa damo 50 g sesekljane korenine smrdljivega bezga, vrbinih listov popkov in rožmarinovih listov. Pustimo pokrito dve uri, nato pa precedimo in s to
gosto zmesjo obložimo zatečena mesta. To delamo trikrat dnevno po dve uri, na
vsakih 30 minut pa obloge namočimo v tekočino, ki smo jo dobili ob precejanju.
Nezavest
Nezavestnemu damo pod nos gazo, ki smo jo namočili v vinski kis, obraz pa mu
škropimo z mrzlo vodo. Senca, vrat in čelo masiramo z kisom.
Boljša prekrvavitev in nižji pritisk
Za boljšo prekrvavitev zmešamo žlico pekoče paprike in 10 žlic vinskega kisa
in pustimo stati 3 do 4 ure. Tako mešanico uporabljamo za masiranje telesa. Za
zniževanje visokega krvnega tlaka trikrat dnevno pijemo kozarec vode, ki smo
mu dodali dve žlički jabolčnega kisa ( ali 3 do 4 kozarce jabolčnega soka). Prav
tako lahko zjutraj na tešče vzamemo kocko sladkorja, ki smo jo namočili v vinski kis. Ob tem popijemo malo vode.
Lumbago
V kisu 10 minut kuhamo citronko. Kisa naj bo le toliko, da pokrije citronko.
Pridobljeno zmes damo na gazo, nato pa na boleče mesto za pol ure. Postopek
ponovimo večkrat.
Možganska kap:
Zgornji del telesa tri do štirikrat dnevno umijemo z razredčenim vinskim kisom, noge pa povijemo z mešanico kisa in vode ( 1:1). Če v glavo priteka preveč
krvi, damo na glavo in zatilje vodne obkladke, na noge pa tople obkladke, namočene v kisu. To ponovimo na 15 minut. Lahko tudi vdihavamo razredčen kis
trikrat do štirikrat dnevno.
Od kapi prizadeta mesta masiramo z jabolčnim kisom trikrat dnevno 1-2 minuti. Jabolčni kis pomešamo z malo kafrovega špirita in melisinim oljem.
Revma in revmatske bolečine
V liter vrelega razredčenega vinskega kisa damo po pet žlic zdrobljenih listov in
cvetov šentjanževke ter listov rožmarina, pustimo stati dve uri. Zmes precedimo
in položimo na laneno tkanino, nato pa na boleči del. Obkladek nosimo dve uri
dopoldne in dve uri popoldne.
Boleča mesta ponoči obložimo z platneno tkanino, ki smo jo predhodno namočili v jabolčni kis in rahlo oželi. Čez tako oblogo povijemo še s suho tkanino.
Obolela mesta lahko povijemo z obkladki, ki smo jih pripravili iz namočenih
otrobov v kisu.
V četrt litra kisa skuhamo 30 g korenin gosjega petoprstnika, nato pa vroče obkladke polagamo na boleča mesta.
V primeru revmatskega glavobola kis razredčimo z vodo (1:1), naredimo obkladke in položimo na boleče mesto.
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Hujšanje in odstranjevanje mastnih oblog
Ob vsakem obroku spijte kozarec vode z dvema žličkama jabolčnega kisa. Ni
potrebno sladkati. Če je trebuh prevelik, ga oblagamo s toplimi obkladki, ki smo
jih namočili v razredčen vinski kis. To počnemo 20 dni.
Zbijanje vročine
Nariban hren zmešamo z vinskim kisom in ga polagamo na boleče mesto (za
zmanjšanje bolečin in proti visoki vročini). Telo masiramo z razredčenim vinskim kisom.
Telo masiramo s kisom iz vrtnic. Pomaga tudi pri glavobolu. Na podplate položimo pekovski kvas, ki smo ga namočili v kis.
Seboreja - Mastna koža in lasje
40 g zdrobljenih koprivinih listov, cvetov kamilice in listov bura prelijemo z litrom vrele vode, pokrito pustimo stati tri ure, precedimo in dodamo 300 g. vinskega kisa. Dobro premešamo in tekočino z vato vtiramo v koren lasišča zjutraj
in zvečer 10 minut. Lase umivamo normalno. Terapija traja 20 dni.
Bolečine v trebuhu in maternici
Polagamo obkladke, ki smo jih namočili v vinskem kisu. V razredčenem vinskem kisu 1:1 kuhamo korenino navadne arnike. V zmes namočimo obkladke
in jih polagamo na trebuh. Najprej jih menjavamo na vsako uro, nato pa na dve
uri. Čez mokre obkladke položimo suho tkanino..
Opeko ali strešnik dobro segrejemo in natopimo z vinskim kisom, nato pa položimo na trebuh (in povsod drugam, kjer potrebujemo toploto). Po vsakem
segrevanju ponovno natopimo z kisom in nato uporabljamo za blažitev bolečin,
preprečevanje driske, krčev, tresenja …
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Zlata žila (hemoroidi)
Olupimo črno redkev, naribamo in prelijemo z litrom vinskega kisa. Kuhamo
eno uro (ne sme vreti), nato pustimo pokrito stati dve uri, precedimo in sladkamo z medom. Pijemo po 50 g pred zajtrkom, kosilom in večerjo. Ostanek
tekočine uporabljamo za oblaganje in mazanje zadnjične odprtine.
Sinusi
V pollitrsko steklenico damo nariban hren, do vrha nalijemo vinski kis, zapremo in pustimo stati na toplem 10 dni. Medtem večkrat pretresemo. Uporabljamo tako, da vsako uro po pet minut vdihavamo zmes iz steklenice. Zvečer tekočino nalijemo na primerno tkanino in jo pustimo na čelu in zatilju čez noč.
Ležimo brez blazine. Terapija traja 5 dni.
Paraliza
V liter in pol vrelega in razredčenega vinskega kisa damo po štiri žlice sesekljanih listov bršljana, listov milnice, listov in cvetov črne mete in cvetov ognjiča.
Pustimo pokrito stati dve uri, nato pa precedimo. Pridobljeno gosto zmes damo
na bombažno tkanino in pritiskamo na prizadeta mesta zjutraj, popoldne in
zvečer. Obkladke imamo dve uri in jih namakamo v preostalo tekočino vsaki
dve uri. Ko obkladke odstranimo, prizadeta mesta masiramo 5 minut, nato pa
jih obrišemo s tropinovcem in namažemo z olivnim oljem. Po tem se zavijemo
v volnene odeje in počivamo.
Zmešamo kis in pšenične otrobe, pogrejemo v primerni posodi, nato pa z debelejšo plastjo pridobljene zmesi obložimo prsni koš in polovico reber, na glavo
pa položimo hladne obkladke.
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RASTLINSKI BALZAMI V ŽGANJU IN KISU

Slabost nog in rok
Za številne ljudi, predvsem kronične bolnike in vremensko občutljive, predstavljata pomlad in prvi del poletja mučno obdobje. Pogosto imajo bolečine v
nogah, čutijo utrujenost, razdražljivost , muči jih nespečnost. V ljudskem zdravilstvu so za take težave uporabljali balzame, ki so jih pripravljali iz zdravilnih
zelišč, pogosto pa iz vina, žganja in kisa. Danes proizvajalci ponujajo številne
zeliščne pripravke za masažo, ki pa so zelo dragi. Tu vam ponujamo cenejšo
domačo različico balzamov, ki jih lahko pripravite sami. Za šibke roke in noge
priporočamo naslednji balzam:
Prgišče korenin divje koprive prelijemo z enim litrom močnega tropinovca in
pustimo stati na soncu 3 do 5 dni. Pridobljeno tekočino uporabljamo za masiranje. Terapija traja pet dni, masiramo večkrat dnevno. Žganje lahko povzroči
pekoč občutek , zato se po masiranju namažite s kremo.
Bolečine v sencah
To je obdobje pogostih glavobolov. Za zmes proti bolečinam v sencah, ki so
najpogostejše pri večini ljudi, potrebujemo 100 g svežega rožmarina, tri decilitre močnega tropinovca in tri kozarce vode. Vse skupaj premešamo in pustimo
stati v steklenici najmanj 48 ur. Med tem zmes večkrat pretresemo, nato precedimo, nato pa masiramo senca. Lahko uporabljamo tudi pri nezavesti.
Za pomiritev živcev
V primeru, da smo zelo razburjeni, moramo popiti kozarec vode, ki smo mu primešali 50 ml tinkture ognjiča. Tinkturo pridobimo tako, da 50 g ognjiča damo
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v steklenico in prelijemo s pol litra žganja. Občasno pretresemo in pustimo stati
10 dni na toplem ali na soncu, nato pa precedimo.
Slabost in druge srčne težave
V primeru različnih srčnih težav zdrobimo 25 g koščic divje češnje, prelijemo
z močnim tropinovcem in pustimo stati deset dni na zmerni temperaturi. Nato
jemljemo dvakrat dnevno 5 do 6 kapljic z malo vode.

Grenčica za boljše delovanje srca
V litrsko steklenico damo po 50 g rožmarina in cveta gloga ter 10 g vijolice in
prelijemo z dobrim žganjem. Pustimo stati na soncu ali na toplem 10 dni. Medtem večkrat pretresemo, nato pa precedimo in pijemo dvakrat dnevno po eno
žlico.
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NAPITKI ZA VITALNOST IN DOLGO ŽIVLJENJE
Čaje in sokovi iz sadja, zelenjave, zdravilnih zelišč ter žitaric lahko pripravite
sami, zagotovili vam bodo dovolj vitaminov, mineralov in drugih koristnih sestavin, ob tem pa vam bodo okrepili zdravje
Za sprostitev
Mešanico bazilike, timijana, peteršilja in zelene damo v skodelico, dodamo še
en strok česna in prelijemo z vrelo vodo. Pustimo stati pol ure, sladkamo z medom in pijemo uro do dve pred spanjem.
Zeliščno-sadna čajna mešanica
Vodo segrejemo in, preden zavre, dodamo mešanico mete, šentjanževke, bazilike, mladih borovih popkov, navadnega rmana, lipe , kamilice, šipka, malinovih in robidovih listov. Ponovno damo na ogenj in pustimo še nekaj minut. V
čaj dodamo sesekljano jabolko, hruško, limono in pomarančo (lahko tudi suho
sadje). Ko se zmes ohladi, precedimo in dodamo med.
Nadomestilo za kavo
Zmešamo tri žitarice katere koli vrste (za sladkorne bolnike denimo oves, rž in
ječmen). Tako pridobljeno zmes (približno pol kavne skodelice) pražimo v suhi
ponvi 10 minut in nato damo v pol litra vrele vode. Pustimo vreti še tri minute,
nato umaknemo z ognja. Po 10 do 15 minutah sladkamo z medom ali rjavim
sladkorjem in pijemo kot nadomestilo za kavo.
Mešanica zelenjave in začimb
Sestavine: 4 korenčki, 1 korenina zelene, pol manjše rdeče pese, po želji: česen,
list peteršilja.
Priprava:
Rdečo peso, korenček in zeleno dobro operemo (če zelenjava ni škropljena,
je ne lupimo). Precedimo v sokovniku, po želji dodamo česen in peteršilj.
Pijemo takoj.
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ZA KREPITEV ODPORNOSTI

Zmešamo sok ene limone, grenivke in pomaranče, dodamo žlico jabolčnega
kisa, žlico medu in kozarec vode
Mešanica korenčka in pomaranče
Sestavine:
1 kg korenčka
4 pomaranče
1 žlička pomarančne lupine
2 žlički zmletih lešnikov
1 kozarec jogurta
1 žlička medu ali slada
Priprava:
Opremo in naribamo korenček, pomarančo pa razdelimo na rezine. V mešalniku zmešamo korenček, pomaranče in med ali slad. Dodamo jogurt in posujemo z mletimi lešniki.
Ovseni napitek
4 jušne žlice mletega ovsa damo v 600 ml vrele vode in pustimo stati najmanj 3
ure. Precedimo in sladkamo z medom.
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AVOKADO PROTI RAKU

Znanstveniki so ugotovili, da določene sestavine avokada lahko uničijo nekatere
rakaste celice, lahko pa tudi preprečijo pretvorbo predrakastih sprememb v rakaste. Splošno mnenje je, da nekatere avokadove sestavine povečujejo količino
kisika v celicah, kar povzroča uničenje predrakastih celic, istočasno pa zdrave
celice ohranja nedotaknjene. To so odkrili v študiji, v kateri so raziskovali raka
ust, možno pa je, da avokado učinkuje enako tudi na druge vrste raka, pravijo
avtorji in poudarjajo, da bi avokado morali jesti večkrat kot zaščitno sredstvo
proti rakavim obolenjem
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SPOMLADINSKO RAZSTRUPLJANJE ORGANIZMA

Po številnih praznikih in proslavljanjih, ko smo zaužili preveč mastne in močne
hrane, ki je nezdrava, je dobro telo očistiti škodljivih strupov, ki smo jih vnesli v
organizem. Zdaj je pravi čas, da začnete z dieto, ki bo pomagala vaše telo očistiti
strupov, ki ste jih zaužili s hrano in pijačo.
Imejte pred očmi, da razstrupljanje ne pomeni tega, da boste lačni ali da ne
boste dobili dovolj pomembnih hranilnih snovi. Čiščenje telesa traja po navadi
en teden, medtem pa bi morali jesti surovo in sveže sadje in zelenjavo ali sok
svežega sadja in zelenjave.
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NASVETI

Riba bi morala biti vsaj enkrat tedensko na vašem jedilniku. Ne izogibajte se je
tudi v tednu razstrupljanja. Postrv, oslič in škarpena so lahko prebavljive ribe, ki
jih je najbolje speči v pečici z malo maščobe.
-Oreščki: neslani arašidi, mandeljni, orehi, lešniki ... Izbira je velika, vzemite
tisto, kar vam najbolj ustreza.
-Pečke (bučkine , sončnične, sezamove, lanene …)
-Primešajte jih k solatam, juham in drugim jedem.
-Jogurt: en na dan bo zelo blagodejno vplival na vašo prebavo
-Olivno olje: nadomestite navadno rastlinsko ali sončnično olje z olivnim – jedi
pripravljate z njim in ga dodajte v vaše priljubljene solate
-Začimbe: nikakor ne smete pozabiti na naravni antibiotik – česen, čebulo in
druge sveže začimbe.
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Zadnje upanje za odpisane otroke
Energija je neuničljiva, spreminja se le njena oblika. Telo je najboljša lekarna na svetu, pravi zdravilec dr. Jovan Tasić

Petra Grujičić, Panorama
tor, 10.01.2012, 06:00

Luka je star devet let. Do petega leta in štirih mesecev so mu postavili pet diagnoz: upočasnjen govorni razvoj, motnje pozornosti, motnje koordinacije gibanja, prevodna naglušnost, sum na avtizem. Starši so njegov urin samoiniciativno poslali na Norveško, od koder je potoval v Avstralijo. Testi so pokazali, da
Luka ne bi smel jesti mleka, škroba, sladkarij.
Izvid so dobili julija 2008. Ravno takrat, ko so imeli prvo terapijo pri zdravniku
tradicionalne medicine dr. Jovanu Tasiću. »Sprva sem pomislila: Kaj pa ta nekaj
čara, tam nekaj maha? Ko pa po vseh terapijah vidiš napredek...« Lukova mama
je otroka takrat prvič peljala k nekomu, ki ni del uradne medicine. »O tem sem
sicer brala, verjela pa nisem. Mož to šele zdaj počasi sprejema,« priznava, po379
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tem pa našteje diagnoze, ki so medtem izginile. Tudi sum na avtizem. Luka, ki
obiskuje tretji razred običajne osnovne šole, razvojno lepo napreduje, čeprav ne
je dietne hrane.
»Sem zdravnik tradicionalne medicine. Jaz ne zdravim, sem le prenosnik kozmične ali božje energije. Prenesem jo na bolnika, da bi v njegovem telesu spodbudil univerzalnega zdravnika oziroma imunski sistem, da ta sam poskrbi
zase,« svoje delo pojasni 54-letni dr. Tasić, ki je moč, zaradi katere ljudje hodijo
k njemu, v sebi zaznal nekje pri 28 letih in jo pri 33 začel uporabljati. Nima ordinacije. V večjem, praznem prostoru je kakšnih štirideset ljudi. »Za moje počutje
bi bilo idealno, da bi jih bilo deset, ampak nujne primere pač moram vzeti.«
Vsi niso bolniki. »Največ je otrok s cerebralno paralizo, avtizmom in epilepsijo.
Če imam čas, sprejmem tudi kakšnega odraslega, najpogosteje z multiplo sklerozo.« Vsi sedijo na stolih ob stenah. Starši se pogovarjajo, otroci, če zmorejo,
čebljajo, nekateri skačejo naokoli. Medtem dr. Tasić z enim od njih stoji sredi
prostora. Dotika se ga, okoli njega maha z rokami, se približuje in oddaljuje.
Njegove oči so izbuljene, obrazna mimika nenaravna. Drugi sedijo. Z odprtimi
dlanmi, obrnjenimi navzgor.
Vsi so mi rekli, da ni pomoči
»Če so zaprte, ne moreš sprejemati energije,« razloži temnolasa 33-letna R. I., ki
od otroštva boleha za lupusom, redko obliko neozdravljive avtoimunske bolezni. Do 26. leta je z zdravili živela relativno normalno, potem jo je po dveh letih
nenehnih obiskov urgence, ne da bi komur koli uspelo odkriti, od kod izvirajo
njene težave, zadela kap. Zdravniki so dvomili, ali bo sploh preživela noč. »Imela sem en odstotek možnosti za preživetje.« Zbudila se je, a je ostala priklenjena
na invalidski voziček. Naj ne pričakuje, da bo še kdaj samostojno sedela, je slišala pozneje. In da naj si od operacije, ki bi jo morala imeti zaradi težav z vidom,
ne obeta preveč. Okrevanje v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča je
sicer prineslo nekaj napredka, »ampak v primerjavi s temi terapijami je bil zanemarljiv«. Udeleževati se jih je začela marca 2005, ko se je vrnila iz Soče. »Zame
je bil prelomni trenutek, ko sem šla k dr. Tasiću v Novi Sad. Spoznala sem, da
je mogoče kaj narediti. Vsi drugi so mi rekli, da ni pomoči.« Dr. Tasić je takrat
v Ljubljani delal le občasno, glavni center je imel v Novem Sadu. Zdaj ga seli v
Slovenijo. »Spet sem lahko hodila,« se z nasmehom spominja R. I., ki s starši živi
v stanovanju v tretjem nadstropju bloka brez dvigala. Da hodi k zdravilcu, je
zdravnikom povedala takoj. »Ne verjamejo. Oni prej pomislijo, da so se zmotili,
kot da bi izboljšanje pripisali temu.« Tudi vid se ji je popravil. Brez operacije.
Zdaj na pogled deluje zdrava. Ima povprečno dioptrijo, njeni obiski v bolnišnici
so redkejši, v zadnjih šestih letih ni prebolela niti ene gripe, čeprav z zdravili
zavirajo njen imunski odziv. »Če ne bi bilo dr. Tasića, ne vem, ali bi danes še
živela,« govori brez hvaležne vdanosti, a z globokim prepričanjem.
Zdravljenja z uradno medicino seveda ni opustila. »Bolnik mora obdržati vsa
zdravila, ker je to le podporna metoda k uradni medicini,« vztraja dr. Tasić, ki
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od svojih bolnikov zahteva tudi, da s seboj prinesejo vso medicinsko dokumentacijo. To je tudi eden od razlogov, da mu zaupajo. Večina je pred njim poskusila že marsikaj, a ugotovila, da večina
zdravilcev od njih hoče le denar. Tudi
te terapije niso poceni. Štiri terapije
štiri dni zapored stanejo 250 evrov,
potem sledi premor, dolg mesec, dva,
več, odvisno od bolnika. »Zdravnica
je rekla, da je terapija sicer draga, ampak da toliko stane tudi ena inzulinska črpalka,« pravi Lukova mama, ki
jo je pred tem neka druga zdravnica
za vedno pospremila skozi vrata s posmehom, da z alternativno medicino
denar le meče stran. »Vsi moji bolniki
enako plačujejo moje storitve, vendar
šele po treh terapijah. Če so takrat zadovoljni, nadaljujejo in plačujejo po
ceniku, če niso, lahko brez plačila
odidejo. Ampak takšnih je bilo v 22
letih, kolikor delam, malo,« pravi dr.
Tasić, ki se redno izobražuje v tradicionalni medicini, vzporedno pa v Berlinu
končuje magisterij iz psihologije.
Ni lahko priti do njega. Čakalna doba je
leto dni, v vrsti zanj pa stojijo bolniki iz
Švedske, Danske, Finske, Avstralije, Anglije in od drugod. »Seveda so tudi primeri, ko vidim, da upanja ni. In takrat to
povem. To je bolj pošteno od lažnega upanja. Nihče ni gospodar življenja in smrti.« Tudi on, ki je študiral v Londonu, ne.
Ko pa po pogovoru z bolnikom začuti, da
bi lahko pomagal, to stori na svoj način.
»Človeški organizem je najboljša lekarna
na svetu, zato je nadvse pomembno delati
na energetskem delu celega telesa in vsakega organa. Energija je neuničljiva, spreminja se le njena oblika.« Delo z bolniki
ga izčrpava. Vsak dan zamenja dve uniformi, dve srajci in pet majic. »Zaradi napora, ker prevzamem vso energijo nase.«
»Zaradi koga pa ste vi prišli?« je neka go381
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spa vprašala Majo in Martina Šuligoj - Nardin. Njun Anže je živahen in zvedav
otrok. Prav nič ne kaže, da se je rodil v 26. tednu, bil dva meseca priključen na
respirator in potem doživel možgansko krvavitev, zaradi katere iz njegove glave
v trebušno votlino vodi drenažna cevčica. Bil je na robu preživetja, ko je njegova
mama od druge porodnice izvedela za dr. Tasića. Za njenega otroka je bilo prepozno. »Naj pomaga vsaj tvojemu,« ji je rekla. Mlada starša o tovrstni pomoči
nista vedela veliko, sta pa bila za sinovo zdravje pripravljena narediti vse. »Dr.
Tasiću sva poslala elektronsko pošto in priložila Anžetovo fotografijo. Takrat je
bil star mesec in pol.« Dr. Tasić je svoje delo opravil kar na daljavo. »Prvo izboljšanje se je pokazalo pri hranjenju, potem pri kisiku – čez noč so ga odklopili.«
Zdravilec in bolnik sta se prvič srečala v živo, ko je bilo dečku šest mesecev. Zdaj
se že dve leti dobivata redno.

»Ko kdo pride, mu pomagam. V kolikšnem času in ali bo ozdravel, ne zagotavljam, povem pa, da upanje je in da ni stranskih učinkov,« pravi dr. Tasić in
omeni, da je pomembno, kdaj se terapija začne. Lukovi mami je žal, da so sina
pripeljali šele pri petih letih in pol ter tako izgubili veliko dragocenega časa,
enajstletna Vida, ki boleha za cerebralno paralizo, je k njemu prišla pred meseci.
»Poskušali smo z vsem, kar nudi uradna medicina. Vendar sama ni hodila. Pri
desetih letih so se pojavili še epileptični napadi,« razlagata njena starša Marija
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in Zvonko Goručan, ki sta z njo obiskala tudi nekaj zdravilcev, vendar napredka
ni bilo. Potem sta na televiziji slišala o dr. Tasiću. »Po prvi terapiji je bila Vida
dobre volje, se bolj pogovarjala. Seveda na svoj način.« Nekoč se je odzivala
morda le na močan hrup, zdaj spremlja dogajanje v svoji okolici, je pozorna
in komunikativna. Mimogrede proti tebi iztegne roko, postane in se zvedavo
nasmeji. »Tudi v šoli so ugotovili, da se je spremenila. Varuška se boji, da bo
kar pobegnila. Prej je bolj ali manj spala. Ni imela energije.« Zdaj namreč hodi.
Sama. Tudi po stopnicah. »Njen napredek je olajšanje. To, da je ni treba nositi.
Pa tudi sama je tako vesela, da zmore po stopnicah.« Tudi epileptični napadi so
izginili.
Zadnje upanje
Njen oče je bil sprva skeptik. Zgovorna R. I. nikoli ni podvomila, »čeprav po
drugi terapiji nisem čutila še nič, a je bil napredek opazen«. Doživljanja terapije
ne zna opisati. Tudi ko dr. Tasića ne vidi, počne to, kar od nje pričakuje. On
meha naokoli, počepa in vstaja, hodi levo in desno, ona pa se premika po prostoru in se nagiba naprej in nazaj, kot da bo zdaj zdaj padla. »Tako dobro se že
poznava, da čutim, kot da bi me nekdo držal. Tudi ko hodim nazaj, se zdi, kot
da bi me nekaj vleklo. Počutim se varno.« Verjame mu. In mu zaupa. Vsi mu
ne. Dr. Tasić je srečal kar nekaj dvomljivcev. »Čeprav pridejo po zadnje upanje,
še vedno ne zaupajo. Pridejo prvi dan. Vidijo levitacijo starih bolnikov. Dvom.
Potem začutijo, da se nekaj dogaja. In dvom izgine.«
K njemu nihče ne pride zdrav in tudi s pljučnico ali z zlomljeno nogo ne. »Morate vedeti, da so to odpisani otroci,« bistvo na kratko povzame Lukova mama.
Uradna medicina je od njih dvignila roke in zdaj pomoč iščejo drugje. In so veseli vsakega, še tako majhnega napredka, kakor je na primer to, da nekdo razpre
dlan, ali to, da Luka čofota v bazenu, potem ko se je vode bal, ali da govori in
piše, potem ko je besede dolgo le ponavljal. A kolikor že besed potrditve sogovorniki namenijo tistemu, ki jim je dal upanje in jim olajšal življenje, vsi priznavajo tudi zasluge, ki jih za njihovo zdravje ali za zdravje otrok imajo zdravniki
uradne medicine. Med njimi je takšnih, ki bi to, da se je razvoj bolezni pri nekom ustavil ali da se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo, pripisali učinkom
terapij dr. Tasića, malo. Beseda čudež jim gre lažje z jezika. Čeprav nekateri
med njimi tudi sami hodijo k njemu, kakor dr. Tasić, ko zboli, obišče katerega
od njih. V zeleno barvo je oblečen, ker je pozitivna in se je otroci ne bojijo kot
bele. Anže s svojim zdravilcem »sodeluje« od meseca in pol starosti. Za ta poklic
moraš biti zdrav in čist, pravi dr. Tasić.
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Zdravnika Jovana Tasića so v Novem Sadu izbrali za najboljšega soseda leta
2005
NOVI SAD –Zdravnika Jovana Tasića so v Novem Sadu izbrali za najboljšega
soseda leta 2005. Izglasovali so ga njegovi someščani s pošiljanjem SMS- sporočil. Imel je kar 11 tekmecev, to so bili najboljši sosedje Novega Sada za vsak
mesec v preteklem letu. Tasić si je naziv najbolj priljubljenega soseda pridobil s
petnajstletnim človekoljubnim delom, ki ga je namenil predvsem otrokom.
Med drugim je ta zdravnik tradicionalne medicine več let zapored z novoletnimi darili obdaroval več sto dečkov in deklic, ki bolehajo za cerebralno paralizo,
epilepsijo, avtizmom in drugimi boleznimi. Razdelil je na tisoče ortopedskih
čevljev malčkom s celebralno paralizo, Društvu za multiplo sklerozo Vojvodine
pa je kupil invalidski voziček.
Poleg priznanja 'Najboljši sosed leta' je dr. Tasić letos dobil tudi priznanje 'Beograjski Zmagovalec', ki ga podeljujejo najbolj uspešnim posameznikom v preteklem letu, njegovemu centru 'Dr. Tasić' pa so podelili Zlato Palmo za najbolj
uspešno ustanovo v državi na področju komplementarne medicine. Nagrado
'Najboljši sosed' je dr. Tasiću podelil Tadija Eraković, nekdanji dolgoletni direktor Otroške vasi v Sremski Kamenici. Tasić je ob tem povedal, da bo Otroški
vasi podaril 5000 dolarjev, enako vsoto pa namenil tudi Združenju mater samohranilk v Novem Sadu.
»Mi, odrasli, lahko izbiramo, kje bomo živeli in s kom se bomo družili, otroci
pa si ne morejo izbrati ne staršev ne kraja bivanja. Ravno zaradi tega pomagam
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bolnim in zapuščenim otrokom, kar bom počel tudi v prihodnje. Nobena nagrada ali priznanje pa se ne more primerjati z zadovoljstvom, ki ga čutim, ko
vidim, da sem pomagal otrokom in jih s tem osrečil,« dodaja dr. Tasić.
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NOVOSTI, ENIGMO, 18. JULIJ 1995
DOBROTNIKU KLJUČ OTROŠKE VASI
Zdravnik alternativne medicine Jovan Tasić iz Novega Sada je za svojo človekoljubnost, predvsem pa za pomoč otrokom in prizadevanje pri zdravljenju,
prejel ključ Otroške vasi v Sremski Kamenici ( na posnetku ga vidimo skupaj z
dosedanjim direktorjem vasi, dr. Tadijo Erakovićem).
Jovan Tasić pogosto obišče Otroško vas, malim prebivalcem pa vedno prinese
darila. Ob nedavnem obisku jim je podaril 250 majic, prav toliko parov nogavic
ter druge 'drobnarije' v vrednosti najmanj 7000 dolarjev. Jeseni bo Tasić pripravil podobne človekoljubne akcije, ko bo obdaroval otroke iz vzhodne Slavonije.
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BORBA
RADOST IMA STALNO PREBIVALIŠČE
V centru za tradicionalno medicino 'Dr. Jovan Tasić' v novosadskem naselju
Adice se je v zadnjih petnajstih letih zdravilo več kot sto tisoč bolnikov. Njihova
pričanja o ozdravitvah so dokumentirana tudi na videokasetah.
Novi Sad – K znanemu novosadskemu bioenergetiku dr. Jovanu Tasiću prihajajo hudo bolni, tisti, ki so domnevno na koncu svoje življenjske poti. Ponavadi
nimajo ničesar več, ostalo jim je le upanje, da bodo čudežno dobili zdravilo za
svojo bolezen. Največ ljudi, ki prihajajo v center, boleha za cerebralno paralizo,
387

Jovan Tasić

multiplo sklerozo, epilepsijo, sladkorno boleznijo, avtizmom, rakom … Veliko
je tudi slepih.
Prihajajo od vsepovsod in prav nič nenavadno ni, če skupaj sedijo Američan,
Iračan, Srb, Hrvat, Nemec ter Šved. V iskanju ustreznega zdravila jih je pot prinesla v Novi Sad. Priporočila o delu dr. Tasića so dobili od prijateljev in sorodnikov, največkrat pa od tistih, ki so ozdraveli ali se po terapijah počutijo bolje.
»Delam že 18 let. Težko je delati v množici različnih zdravilcev, vidcev, vračev,
obenem pa še uradna medicina na moje delo gleda z nezaupanjem. Toda največji dokaz o uspešnosti mojega dela so ozdravljeni bolniki. Miloš Stojanović je bil
slep otrok z nerazvitimi očesnimi živci. Zdaj vidi in hodi v šesti razred osnovne
šole. Nenad Fajka je imel 12 let in je bil hrom zaradi cerebralne paralize. Zdaj
hodi, vozi kolo in živi normalno. Njegov vrstnik Darko Grujičić zaradi epileptičnih napadov ni spregovoril niti besede, po terapijah pa govori in celo poje.
Svetlana Nićetin je bila zaradi multiple skleroze skoraj hroma. Po desetletnem
trpljenju sedaj normalno hodi in vozi avto. Veliko ljudi sem pozdravil,« pravi dr.
Tasić in dodaja: »V moji ordinaciji so se zdravile mnoge znane osebnosti, tudi
politiki in športniki, na žalost pa je največ otrok.«
Po podatkih, ki jih dr. Tasić skrbno zapisuje, se je v njegovi ordinaciji zdravilo
več kot sto tisoč bolnikov. V dokumentaciji je tudi več kot 20 ur pričevanj bolnikov, ki so posneta na videokasete, kot tudi več sto strani pisnega gradiva. Del
tega gradiva je dr. Tasić izdal v dveh knjigah: 'Pozdravil sem odpisane' in 'Odpisani ponovno hodijo'.
»V marcu leta 1992 sem organiziral srečanje, ki sta ga podprla Srbsko zdravniško društvo in Rdeči križ Vojvodine; namen srečanja je bil razbiti zid med tradicionalno in uradno medicino. Zdravniki specialisti so s svojimi diagnostičnimi
in raziskovalnimi metodami potrdili uspešnost mojega dela. Moje rezultate tudi
danes preverjajo svetovno znane medicinske ustanove, med drugim Očesna klinika iz Manchestra in oddelek Medicinske fakultete v New Yorku, ki raziskuje
avtizem pri otrocih. Tudi društvo za cerebralno paralizo Slovenije mi je izreklo
veliko pohval za moje delo,« poudarja dr. Tasić.
Za svoje delo je prejel številna priznanja. Z donacijami in človekoljubnimi dejavnostmi je večkrat pomagal mnogim. V Novem sadu ga izredno spoštujejo,
znani fotograf časopisa Dnevnik, Dragutin Savić, pa ga je v svoji knjigi 'Sto
obrazov' uvrstil med nesmrtne prebivalce Novega Sada. Mogoče je dr. Tasić res
eno od bogastev Novega Sada, toda na žalost pri nas tega ne cenijo preveč.
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PORTUGALCI NE BODO VERJELI - PUROVIĆ IN DR. TASIĆ
ČUDODELNI ROKI DR. TASIĆA
Po pičlih treh dneh terapij v Novem sadu Milan Purović ne potrebuje več
opornice
»Iz Portugalske sem prišel z opornico na nogi, že najmanjši gib mi je povzročal
neznosne bolečine, po samo štirih terapijah pri dr. Tasiću pa lahko popolnoma
brez bolečin prepognem koleno, opornice pa sploh ne potrebujem več,« pravi
Purović. Nekdanji strelec Crvene Zvezde, sedaj pa član Sportinga iz Lizbone,
Milan Purović, trenutno preživlja najtežje obdobje v svoji športni karieri. Zaradi poškodb notranjih kolenskih vezi so klubski zdravniki napovedali, da se
bo moral za precej dolgo obdobje posloviti od nogometnih zelenic. Toda zdi
se, da je Purović na pravi poti in da bo premagal črnoglede napovedi klubskih
zdravnikov. Pred tremi dnevi je prišel v Novi sad k priznanemu zdravniku tradicionalne medicine, dr. Jovanu Tasiću, rezultati terapij pa so več kot vidni.
»To je res čudež! Iz Portugalske sem prišel z opornico na nogi, že najmanjši gib
mi je povzročal neznosne bolečine, po samo štirih terapijah pri dr. Tasiću pa
lahko popolnoma brez bolečin prepognem koleno, opornice pa sploh ne potrebujem več,« navdušeno pripoveduje Purović in dodaja, da je k dr. Tasiću prišel
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po priporočilu prijatelja.
»Milan ima poškodbo, ki je med nogometaši zelo pogosta. Zaradi nje morajo
dolgo počivati, proces okrevanja pa je zelo kompleksen. Pri terapijah uporabljam različne prijeme tradicionalne medicine, ki v sodelovanju z uradno medicino več kot petdesetkratno skrajšajo dobo okrevanja,« pravi dr. Tasić.
Purović se je vrnil na Portugalsko v prepričanju, da bodo klubski zdravniki šokirani zaradi njegovega okrevanja v pičlih treh dneh.
»Sporting ima kar nekaj igralcev z podobnimi poškodbami in če bi bil dr. Tasić
njihov zdravnik, bi ga verjetno plačevali v zlatu. Prepričan sem, da bodo v klubu, ko bodo videli rezultate Tasićevega dela, poskušali navezati stike z njim za
morebitno sodelovanje.«

SRBSKI GLAS
TRADICIONALNE METODE ZDRAVLJENJA
ČUDODELNA TERAPIJA
Zakonca Ilija in Dobrila Tomić sta doživela enega najbolj veselih trenutkov v
življenju. Na zdravniškem pregledu je bilo ugotovljeno, da je Dobrila v visoki
nosečnosti, čeprav so ji zdravniki pred tem govorili, da bo zelo težko zanosila.
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Po šestih letih sta zakonca izgubila vsako upanje v zanositev.
Tudi zdravniki v banjaluškem kliničnem centru so menili, da je mogoče samo
po operativnem posegu upati, da bo Dobrila zanosila.
»Po številnih obiskih pri specialistih so mi ti dejali, da le operacija jajčnikov,
na katerih so ugotovili nepravilnosti, zagotavlja možnost za zanositev,« pravi
presrečna Dobrila Tomić.
Po samo enem obisku pri zdravniku tradicionalne medicine dr. Jovanu Tasiću
pa se je njeno zdravstveno stanje popolnoma spremenilo.
»Po terapiji je žena odšla na ultrazvok, kjer so ugotovili nosečnost v petem ali
šestem tednu, kar pomeni, da je zanosila po prvi terapiji pri dr. Tasiću,« dodaja
Ilija.
»Menim, da bi morali dokončno podreti zid, ki tradicionalni medicini onemogoča udeležbo v terapijah uradne medicine. Metode tradicionalne medicine bi
kot pomožne metode lahko prispevale k večjemu številu ozdravitev,« komentira dr. Tasić in dodaja: »Za splošno razširjeno negativno stališče do tradicionalnih metod zdravljenja so krivi goljufi, ki zlorabljajo stisko bolnih ljudi za svojo
korist. Poleg tega ni dobro, da tradicionalne metode zdravljenja pri nas še
niso uradno priznane.«
P.J.
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NAŠA BESEDA
DR. JOVAN TASIĆ – USPEŠEN LESKOVČAN V NOVEM SADU
ČUDODELNI ZDRAVNIK
Pred kratkim je izšla knjiga z naslovom
'Odpisani ponovno hodijo', ki jo je napisal
znani zdravnik tradicionalne medicine dr.
Jovan Tasić. Dr. Tasić je iz Leskovca, živi in
dela pa v Novem Sadu, kjer je tudi njegov
'Center dr. Tasić'. Dobro ime si je prislužil
s svojim uspešnim in predanim delom ob
božji pomoči in pomoči svojih 'zlatih rok'.
Rodil se je leta 1957 v Leskovcu. Oče Dušan in mama Danica sta ga vzgajala v partiarhalnem duhu v domači hiši, kjer je dobil
tudi delovne navade. Osnovno šolo je končal z odličnim uspehom v vasi Vinarce, kamor je vsak dan 16 kilomertov hodil peš.
Do svojega štirinajstega leta je opravljal vsa
kmečka dela, čeprav se je bolj posvečal šoli
in knjigam. Zato ni nič nenavadnega, da
je pobegnil iz rojstne vasi in po uspešnih
sprejemnih izpitih dobil vojaško štipendijo.
Uspešno je končal srednjo vojaško elektrotehnično šolo in nato fakulteto za elektrotehniko. Kot inženir elektrotehnike se je
zanimal za tradicionalno medicino. Pustil
je službo in s pomočjo dobrih ljudi odšel v
London, kjer je končal študij tradicionalne
medicine. Po vrnitvi v domovino je delal kot
zdravnik tradicionalne medicine po mestih
nekdanje Jugoslavije. Pri svojem delu dr.
Tasić uporablja metode tradicionalne medicine: shiatsu, akupresuro, kiropraktiko,
fitoterapijo, akupunkturo, bioenergijo ali
psihoenergoterapijo, ki je najbolj uspešna v
tradicionalni medicini. Te metode skupaj tvorijo kompleksen način zdravljenja
in pomagajo ali zdravijo tiste bolezni, ki so za uradno medicino neozdravljive:
rakasta obolenja, epilepsija, cerebralno paralizo, sladkorno bolezen, tumorje,
miome, ciste, slabovidnost, naglušnost, zaostanek v razvoju. Zdravil je že več
kot 120 000 bolnikov iz nekdanje Jugoslavije, Madžarske, Nemčije, Avstrije,
Francije, Švice, Danske, Združenih držav Amerike in drugih držav. Dr. Tasić je
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postal znan kot zdravnik in kot čudodelnik. Rezultati njegovega dela so namreč
enaki čudežu. Postal je tudi najbolj znana srbska 'blagovna znamka' na področju tradicionalne medicine. Kot uspešen zdravnik dr. Tasić sodeluje z znanimi
svetovnimi zdravstvenimi ustanovami, kakršna je denimo medicinska fakulteta
v New Yorku. Sodeluje tudi z zdravniki specialisti v Srbiji, ki znanstveno preverjajo njegove metode zdravljenja. V knjigi dr. Jovana Tasića 'Odpisani ponovno
hodijo' so zbrana pričevanja številnih ozdravljenih pacientov, ki so bolehali za
omenjenimi boleznimi. En del knjige tvorijo pisma pacientov, v drugem delu
pa so članki iz naših in tujih časopisov, ki delu dr. Tasića izrekajo same pohvale.
V ordinaciji dr. Tasića si lahko bolniki in obiskovalci ogledajo filma 'Zdravilec'
in 'Pričevanja ozdravljenih bolnikov'. Brezplačno vsi dobijo knjigo 'Odpisani
ponovno hodijo'.
Dr Jovan Tasić je tudi velik človekoljub, saj je že večkrat namenil denar različnim ustanovam, ki pomagajo otrokom. Med njimi so Otroški dom Rada
Vranješević, Otroška vas v Sremski Kamenici, Društvo za multiplo sklerozo
Vojvodine in druge. Tasić je član in mecen društva 'Stefan Nemanja' v Novem
Sadu. Za svoje vsestransko delo je dr. Tasić prejel številna družbena priznanja,
npr. 'Zlati ključ človekoljubnosti' za nesebično pomoč pri zdravljenju otrok,
ki mu ga je podelilo Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana. Leta 2005 je bil
celo izbran za 'Najboljšega soseda' v Novem Sadu.
NOVOSTI POJAVI

Jovan tasić, bioenergetik iz novega sada, nadaljuje
z zdravljenjem 'odpisanih' bolnikov
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Zdravje je edini dokaz
Tam, kjer uradna medicina ni mogla več pomagati pri zdravljenju, je nastopila božja energija, ki jo tasić prenaša s 'čudodelnima' rokama. »Nikoli ne
odklanjam sodelovanja z medicinskimi ustanovami; bolniki imajo izvide pred
in po zdravljenju z bioenergijo,« sporoča zdravnik tradicionalne medicine.
Zdravje je edini dokaz uspešnega zdravljenja
Iz rok Jovana Tasića vre 'božja energija', ki je pomagala tisočim nesrečnih in
odpisanih.
Redko govori o delu svojih kolegov. Namesto tega ponuja dokaze o uspešnem
zdravljenju tistih, ki jih je uradna medicina že odpisala. Vsem le ni mogel pomagati, je pa veliko takih, ki jih je ozdravil celo najtežjih bolezni. Vse hrani v
dokumentaciji, v kateri so tudi uradni medicinski izvidi.
STALNO PREVERJANJE
»Nikoli nisem odklanjal sodelovanja z uradno medicino. Nasprotno, od svojih
bolnikov zahtevam izvide pred in po zdravljenju z bioenergijo. Edino tako smo
lahko prepričani v uspeh zdravljenja. Lahko ugotovimo, da je tumor izginil, da
mioma ni več, da ni več migren ali pa da nekdo bolje vidi in sliši,« pojasnjuje
Tasić.
Ta bioenergetik je vedno pripravljen javno pokazati način svojega dela, po potrebi tudi pred TV kamerami. Velikokrat so bolniki prišli v televizijski studio,
kjer jih je zdravil pred kamerami. Veliki dobrotnik Tasić je pred kratkim pričel
sprejemati bolnike v novi ordinaciji (Branka Ćopića 1, tel 021-6400 970), kjer
bo pomagal vsem, ki bodo prišli na zdravljenje z bioenergijo. Število tistih, ki
jim je pomagal, raste iz dneva v dan. Mali Miloš Stojaković vidi zahvaljujoč Tasićevima rokama in 'božji bioenergiji' , paralizirani Nenad Fajka se je postavil na
lastne noge , Radmila Milosavljević iz Male Ivanče pa je shodila po petnajstih
letih ležanja v postelji.
Na temeljih Radmiline izpovedi in izpovedi številnih drugih bolnikov je režiser
Miša Belegišanin posnel film z naslovom 'Valček upanja'.
»Za bolnike upanje vedno obstaja. Kar zadeva mene, dajem zadnje delčke moči,
da bi bolnim pomagal z bioenergijo,« pravi naš sogovornik.
»Nobenega razloga ni, da bi skrival način svojega dela, kot to počnejo nekateri.
Kar delam, lahko pokažem pred TV kamerami ali pa pred zdravniki uradne
medicine. Moje terapije so javne, delam pred bolniki.«
NESEBIČNA POMOČ
Otroci iz Otroške vasi v Sremski Kamenici so še posebej hvaležni Jovanu Tasiću.
Zdravil jih je in pozdravil, potem pa je dobil največje priznanje. To je ključ otroške vasi. Poleg tega jim je dr. Tasić pomagal tudi z denarnimi prispevki in jim
prinašal darila. Pravi, da bo jeseni ponovno pomagal.
»Tak sem,« skromno pravi.
Ko je iz Krajine prišel val beguncev, jim je ponudil svoj dom. Pri njem je pe394
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tčlanska družina Dorić iz Benkovca. Postali so dobri prijatelji, do prvih dni
avgusta pa se niso niti poznali. Številni bolniki poiščejo rešitev in ozdravitev
pri zdravniku tradicionalne medicine dr. Tasiću, on pa je zdravil mnoge znane
osebnosti, ki so svoje težave želeli rešiti z bioenergijo. Uspelo jim je.
»Moj cilj je, da pomagam vsakomur in da pozdravim najtežje bolezni. Če bolnik
želi, se posvetujem tudi s predstavniki uradne medicine. To me ne moti, celo
nasprotno. Z preiskavami, ki jih ljudje opravijo v medicinskih ustanovah pred
in po zdravljenju pri meni, lažje potrdimo uspeh zdravljenja,« sporoča Tasić.
Z bioenergijo je Tasić pozdravil tudi mnoge športnike. Ti so na tekmovanjih
dobili zlate medalje, Tasić pa si je pridobil njihovo zaupanje za nadaljnje zdravljenje. Prav tako kot zaupanje številnih bolnikov, ki verjamejo, da jim njegove
terapije pomagajo. Pri zdravljenju z bioenergijo so namreč pomembni le rezultati. On pa jih ima …
M. Stefanović
NOVOSTI EKSKLUZIVNO
Skoraj neverjetni rezultati bioenergetskega zdravljenja slavnega košarkarja
Slobodana Bobana Jankovića
ZDRAVICA NOVEMU ŽIVLJENJU

*PRIPRAVLJEN SEM SPREJETI VSE, KAR BI MI LAHKO POMAGALO,
DA SE BOM PONOVNO POSTAVIL NA LASTNE NOGE – ZATRJUJE
ŠPORTNIK
* DR. JOVAN TASIĆ, BIOENERGETIK, KI ZDRAVI JANKOVIĆA: »OSLABLJENE MIŠICE POČASI PRIDOBIVAJO NA MOČI«
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Slobodan Boba Janković je 10. junija zvečer prišel v Novi Sad na košarkarsko
temo, ki so jo priredili v njegovo čast. Bil je zelo utrujen, njegove kretnje pa niso
zbujale upanja, da bi mu v kratkem lahko bilo bolje. Potreboval je samo 11 dni
bioenergetskega zdravljenja pri zdravniku tradicionalne medicine Jovanu Tasiću iz Novega sada in znani košarkar se je enostavno prerodil.
Še vedno je veliki tistih, ki zmajujejo z glavo in ne verjamejo, da je Bobanu pomagala bioenergija oziroma 'božja energija', kot jo imenuje dr. Tasić. Nejeverne
Tomaže je prepričal športnik sam, ko je pred novinarji dvignil roke, nato pa
prijel kolesi invalidskega vozička ter se zapeljal naprej. Ko je pričel z terapijami,
tega še zdaleč ne bi mogel storiti.
TO JE ŠELE ZAČETEK
Čeprav so rezultati zdravljenja pri Bobanu Jankoviću nadpovprečni, on in bioenergetik Tasić menita, da sta šele na začetku poti. Napredek je velik, kljub temu
pa bo potrebnih še veliko terapij in trdega dela, da bo Boban lahko shodil in
normalno uporabljal svoji roki. Tudi vztrajnosti in medsebojnega zaupanja ne
bo smelo primanjkovati.
»Predvsem sem velik optimist in trdo se bom boril za svojo ozdravitev. Vesel
sem, ker sva že veliko dosegla. Hodim tudi na rehabilitacijo v toplice 'Selters' v
Mladenovcu. Ne bom se sprijaznil, dokler ne bom vstal z invalidskega vozička,«
začenja svojo pripoved Boban Janković.
*Sprejeli ste tudi zdravljenje z bioenergijo?
»To je razumljivo, ker sprejemam vse, kar bi mi lahko pomagalo. Napredek je
že viden, toda v takem stanju ni lahko delati z menoj . Dr. Tasić je vame vložil
veliko napora in želi si uspeha, za kar sem mu zelo hvaležen. In tako nadaljujeva
z delom. Dosedanje terapije so bile kratke in zato bova nadaljevala z bioenergetskim zdravljenjem,« zatrjuje Janković.
Čeprav je ves julij in polovico avgusta na dopustu, Jovan Tasić zatrjuje, da ne bo
prenehal z zdravljenjem Jankovića.
»To je nujno, ker me vsak njegov nov gib spodbuja in daje upanje za tisto, v kar
verjamemo: storiti nemogoče, da bi mu bilo bolje,« je samozavesten dr. Tasić.
*Mnogim ste pomagali, ozdravili ste na tisoče ljudi?
»Najbolj srečen sem, ko z 'božjo energijo' pozdravim bolno mesto. Še posebej pa
sem srečen, ko opažam napredek v zdravljenju Bobana Jankovića.«
ČUDEŽI KLJUB VSEMU OBSTAJAJO
V prostorni ordinaciji na novosadski obali bioenergetik Jovan Tasić zdravi ljudi
iz vse države in obeh srbskih krajin. Tu se je zdravil tudi košarkar Slobodan Janković. Čeprav je bilo v prvih dneh zdravljenja moč zaznati rahlo nezaupanje v
alternativno medicino, so po dveh ali treh dneh terapij vsi postali bolj previdni.
Redkobesedni Janković je na vprašanja, kako se počuti, najbolj pogosto odgovarjal: »Vse je čudno … bomo videli.« Pozneje se je izvedelo, da je počasi dvigal
roke, po eni od terapij pa je v roke prijel kozarec. To je bila skrivnost, ki so jo
novosadskim novinarjem sporočili šele v soboto.
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»Oslabele mišice se počasi krepijo. Med terapijo Boban občuti noge. Seveda
bova potrebovala še veliko dni in terapij, da bova uspela,« meni dr. Tasić.
*Zdravica s kozarcem v roki je bila še ob začetku junija nepojemljiva. To je zdravica novemu, drugačnemu življenju Bobana Jankovića. Vsi pa moramo verjeti,
da bo dr. Jovan Tasić uspel Jankovića za vedno dvigniti iz invalidskega vozička.
Miroslav Stefanović

V ČLOVEKOLJUBNI AKCIJI PRODAJE KONJSKIH MAKET SO ZBRALI
1780.000 DINARJEV
PRVI KUPEC DOKTOR TASIĆ
Konj kot darilo za Otroško vas Novi Sad – V novosadskem hotelu 'Park' se je odvila človekoljubna dražba konjskih maket, ki bile pred tem razstavljene v centru
Novega Sada. Po besedah organizatorja dražbe Blaža Stevanovića so zbrali 17.8
00dolarjev , 60 odstotkov te vsote pa bodo nakazali zavodu za nujno medicinsko
pomoč v Novem Sadu in sicer za nakup naprave za oživljanje.
Dražba je bila podobna tistim, ki jih organizirajo najbolj znane svetovne hiše
'Sotheby´s' ali 'Christy'. Nihče ni dvomil v uspeh avkcije, saj so kupci hitro višali izklicne vsote. Maketo prvega konja je kupil znani novosadski človekoljub,
zdravnik Jovan Tasić, ki je bil redni gost vseh podobnih akcij, ki so v vojvodinski
prestolnici potekale v zadnjih petnajstih letih.
»Za dražbo niti nisem vedel, v hotel Park sem prišel zgolj po naključju. Ko sem
videl, za kaj gre, sem se dražbe takoj udeležil. Sklenil sem , da bom licitiral za
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tistega konja, ki mi bo najbolj všeč, izkazalo pa se je, da je to prvi konj na dražbi.
Začetna cena je bila 400 dolarjev, končna pa 750 dolarjev,« je povedal dr. Tasić,
prejemnik naziva Najboljši sosed v Novem sadu za leto 2005 in prejemnik ključa človekoljubnosti, ki mu ga je podelila Otroška vas v Sremski Kamenici. Posebej je treba poudariti, da je dr. Tasić požel glasen aplavz vseh navzočih, ko je
oznanil, da bo kupljeno maketo konja podaril Otroški vasi v Sremski Kamenici.
Tekst in foto: N. Ćaćić

ŽUPANJA MAJA GOJKOVIĆ IN DOKTOR JOVAN TASIĆ PREJEMNIKA
DRAGOCENIH PRIZNANJ
»ZLATA« SOSEDA NOVEGA SADA
Nagrajena sta za velik prispevek v akciji 'Od sosedov k otrokom'. V okviru
te akcije so preuredili dva podstrešna prostora v varni hiši za otroke. Bivalni
prostor je zdaj povečan za 50 odstotkov.
Novi Sad – Županja Novega Sada Maja Gojković in znani zdravnik tradicionalne medicine, človekoljub Jovan Tasić, sta prejela zlato plaketo 'Dobri sosed',
ki ga jima je podelilo državljansko združenje 'Sosed'. Dragoceno priznanje sta
prejela za svoj prispevek v akciji 'Od sosedov k otrokom' in za celotno človekoljubno delo. V okviru akcije so preuredili dva podstrešna prostora v varni hiši za
otroke. Bivalni prostor je zdaj povečan za 50 odstotkov.
»Tokrat sem prvič v zadnjih štirih letih dobila priznanje kot državljanka in ne
kot županja ali političarka. Zaradi tega sem še posebej vesela in mi veliko pome398
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ni. Vse dejavnosti, ki jih organizira državljansko združenje 'Sosed', so usmerjene v pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Sama bom storila vse, da lahko
pomagam po svojih najboljših močeh,« je dejala Maja Gojković in pozvala vse
prebivalce Novega sada, naj sodelujejo in pomagajo po svojih močeh.
Doktor Jovan Tasić je že dolgo znan kot velik človekoljub in se redno udeležuje vseh človekoljubnih akcij v Novem sadu in Srbiji. Za svoje delo je že prejel
številna priznanja, med njimi tudi nagrado 'Najboljši sosed v Novem Sadu' leta
2005 in 'Zlati ključ človekoljubnosti', ki so mu ga podelili v Otroški vasi v Sremski Kamenici.
»Živimo v času, ko ljudje pogosto sploh ne poznajo najbližjih sosedov, dovolj
pozornosti pa ne namenjajo niti svojim najbližjim. Primer tega je človekoljubna
akcija, ki jo je pred kratkim organiziral časopis 'Kurir'. Nek starejši zakonski par,
ki ima osem otrok, živi na robu preživetja. Pozabili so ju lastni otroci. Hotel sem
jima pomagati in vprašal sem, kaj najbolj potrebujeta, odgovorila pa sta: »Potrebujeva le hrano.« Bil sem presunjen, da v 21. stoletju med nami živijo ljudje,
ki so lačni. Na žalost je takih primerov veliko, celo preveč. Zato prosim vse, ki
lahko pomagajo, da to tudi storijo. Kar je za nekoga malo, je za tistega, ki nima
ničesar, zelo veliko. Vem, da so mnogi, ki imajo, veliko pa je na žalost tudi tistih,
ki nimajo,« je dejal dr. Tasić ob prevzemu priznanja.
Poudaril je, da bo tudi v prihodnje sodeloval v človekoljubnih akcijah. Že čez
15 minut je združenju 'Sosed' podaril 50.000 dinarjev za spodbujanje programa
zaposlovanja invalidnih oseb.
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DOKTOR TASIĆ POMAGA ZAKONCEMA ŠILIJA
Jovan Tasić bo vsak mesec do konca leta za zakonski par Šilija zagotovil najnujnejše potrebščine, hrano, obleko in zdravila
NOVI SAD – V redakciji časopisa 'Kurir' se je oglasil Jovan Tasić, zdravnik
tradicionalne medicine iz Novega Sada. Zelo ga je prizadel članek z naslovom
'Hrani otroka in ugriznil te bo' v katerem beseda teče o usodi zakoncev Šilija,
Andrašu in Sofiji iz Kikinde. Dr. Tasić je želel pomagati tema človekoma.
Naj spomnimo, v omenjenem članku piše, da zakonca živita na robu lakote
kljub temu, da njunih pet otrok živi in dela v Nemčiji. Namesto pomoči so jima
otroci poslali SMS sporočilo, naj se ubijeta!
»Redno berem Kurir, ko pa sem prebral članek 'Hrani otroka in ugriznil te bo',
sem se odločil, da bom pomagal tema človekoma. Znano je, da je pri nas starejša
generacija ogrožena in prepuščena sama sebi. Pogosto sem srečal ljudi, ki so celo
življenje trdo delali, da bi lahko pomagali svojim otrokom, nato pa so jih otroci
zavrgli in pozabili na njih. To je nedopustno in pozivam vse ljudi dobre volje,
da v podobnih primerih pomagajo takim ljudem. Po navadi je majhna pomoč
zelo velika za tistega, ki jo prejme, pravi dr. Tasić in dodaja, da bo zakoncema
Šilija pomagal tako, da jima bo vsak mesec do konca leta zagotovil najnujnejše
potrebščine (hrano, obleko in zdravila). Prvi del pomoči jima bo predal takoj,
ko se vrne z dopusta.
Sicer pa se dr.Tasić že dvajset let ukvarja s človekoljubnim delom. Seznam tistih,
ki jim je pomagal, je zelo dolg, za svoje človekoljubno delo pa je prejel številna
priznanja, nazadnje naziv 'Naj sosed v Novem sadu' leta 2005.
N. Ćaćić
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REŠENA!
DR JOVAN TASIĆ JE POMAGAL ZAKONCEMA ŠILI, KI SO JIMA LASTNI
OTROCI OBRNILI HRBET IN SPOROČILI, NAJ SE OBESITA!
*Andraš in Sofija sta dobrotnika prosila le za hrano*
Kikinda – Andraš (63) in Sofija (60) sta dr. Jovana Tasića, zdravnika tradicionalne medicine, pričakala s solznimi očmi. Ko je dr. Tasić slišal, da so jima lastni
otroci sporočili, naj se obesita, se je trdno odločil, da jima bo pomagal. V svojem
dvajsetletnem človekoljubnem delu je dr. Tasić neštetokrat pomagal otrokom,
ki so jih starši zapustili. Žalostna življenjska zgodba zakoncev Šilija, ki so jima
lastni otroci obrnili hrbet, dr. Tasića spodbudila, da je prvič pomagal starejšim
ljudem.
»Sedaj sem prvič, zagotovo pa ne zadnjič pri Andrašu in Sofiji. O njuni žalostni
zgodbi sem bral v vašem časopisu, ko sem bil na počitnicah v Črni Gori. Takoj
sem se odločil, da bom pomagal. Tudi moja starša sta stara in skrbim za njiju.
Hudo mi je bilo ob spoznanju, da so ju zapustili lastni otroci, saj me nesrečne
usode bolnih in zapuščenih ljudi vedno prizadanejo. Ker sta me prosila za hrano, sem avto naložil z mesom, mlekom, sokovi, krompirjem, kruhom in ostalo
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hrano. V njuni sobici sem našel popolnoma prazen hladilnik. Šilijeva si zaslužita, da živita normalno, kot vsi ljudje, ne pa da sta zavržena,« pripoveduje vidno
razburjeni dr. Tasić.
Dodaja, da se je grozno počutil, ko sta si zaželela 'le hrano'.
»Ko si nekdo želi le hrano, pomeni, da živi življenje, nevredno človeka in da je
na robu svojega dostojanstva,« pravi Tasić.
Doktor Tasić je povabil Šilijeva, da prideta v Novi Sad, kjer bosta njegova gosta,
in tako pokazal, da je res človek širokega srca. Obljubil je, da jima bo še naprej
pomagal.
»Tudi če bi še trikrat živel, ne bi mogel pozabiti na najinega dobrotnika. Ko sem
še delal v Nemčiji, sem zdravila in drugo človekoljubno pomoč redno prinašal
bolnišnicama v Zrenjaninu in Kikindi, zdaj pa nimam niti za Aspirin. Če jaz in
Sofija ne bi imela rada ljudi, potem ne bi imela osem otrok. A usoda je hotela, da
so nama prav otroci obrnili hrbet. Plemenitost dr. Tasića mi počasi vrača vero
v življenje, hotel sem že narediti samomor,« priznava Andraš in po očetovsko
objame Tasića.
»Vse življenje sem delal za svoje otroke. V začetku devetdesetih so mene in soprogo prepričali, naj se vrneva iz tujine.
Do nemške starostne pokojnine mi manjkata še dve leti, toda vprašanje je, ali jo
bom sploh dočakal, glede na to, da nimam nobenih rednih prejemkov. Mene in
ženo je najbolj prizadelo SMS-sporočilo, ki so nama ga poslali sin in štiri hčere.
V njem so nama sporočili, da je skrajni čas, da se obesiva,« pripoveduje Andraš.
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VOJVODINSKI ZDRAVNIK ČUDEŽ

Po desetih letih dela v Novem Sadu in izkušenj pri zdravljenju več kot sto tisoč
bolnih ljudi, ki so bili v njegovi ordinaciji, se je najbolj znani jugoslovanski in
eden od najbolj znanih evropskih bioenergetikov, dr. Jovan Tasić, odzval številnim pozivom svojih pacientov z vsega sveta in organiziral predstavitev svoje
knjige 'Božja skrb v rokah, ki zdravijo', ki je prevedena v madžarščino.
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Promocija je potekala v poslovnem klubu budimpeštanskega hotela 'Rubin',
navzoči pa so bili številni novinarji iz različnih medijskih hiš. Med njimi so
bili tudi novinarji madžarske televizijske hiše RTL, ki so promociji namenili
30-minutno oddajo v najbolj gledanem programskem času. Navzoči so bili tudi
zdravniki uradne medicine in številni ozdravljeni bolniki iz tujine, ki so pripovedovali o svojih izkušnjah med zdravljenjem v Novem Sadu.
V Budimpešti se kar nekaj ljudi ukvarja s tradicionalnimi oblikami zdravljenja,
imajo pa tudi Fakulteto za naravno medicino. Toda do zdaj ni imel nihče tako
dobrih rezultatov pri zdravljenju težkih bolezni kot dr. Tasić. Zdravniki in novinarji iz Budimpešte so se prvič srečali z nekom s tega področja. Prikazali so
jim primer
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malega Miloša Stojakovića, ki se je rodil slep z nerazvitimi očesnimi živci in ki je
spregledal po terapijah pri dr. Tasiću. Danes mali Miloš redno hodi v drugi razred osnovne šole v Novem Sadu. Predstavili so tudi primer Milana Grujičića iz
Banja Luke, o katerem so naši in tuji mediji veliko pisali. Bolehal je za epilepsijo
in ni govoril do 12. leta. Danes govori, poje in piše.
Zdravniki iz Budimpešte in dr. Tasić so si bili edini, da najboljše rezultate pri
zdravljenju lahko dosežemo s sodelovanjem uradne medicine in tradicionalnih oblik zdravljenja, kar je temu dogodku dalo še posebno vrednost.
Da je bila predstavitev knjige zelo uspešna, potrjujejo tudi novinarski prispevki , objavljeni v najbolj branih madžarskih časopisih: 'Maj napa', 'Maj lapa',
'Blika' in drugih. Tasića so poimenovali 'Vojvodinski zdravnik čudež', rezultate
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njegovega dela pa so označili za senzacijo, še posebej ko so ugotovili, da je ozdravil bolezni, pri katerih uradna medicina ni mogla več pomagati (epilepsija,
cerebralna paraliza, sladkorna bolezen, miomi, ciste …).

VRNITEV V ŽIVLJENJE
Zanimivo je, da med predstavitvijo knjige v središču pozornosti ni bil dr. Tasić,
temveč njegovi pacienti. Med njimi je Veronika Lukač iz Temerina, ki je imela
leta 1985 prometno nesrečo. V nesreči je bila njena noga tako hudo poškodovana, da so jo morali amputirati po kolenom. »Ni tako hudo, če izgubiš nogo, huje
je, če izgubiš voljo do življenja, kar se je zgodilo prav meni,« pripoveduje Veronika Lukač. »Imela sem to smolo, da sem se po nesreči okužila z neko bakterijo,
ki je uradna medicina še ne zna zdraviti. Zaradi tega so mi morali leta 1995
ponovno amputirati del noge, toda rana se niti po šestih mesecih ni zacelila.
Zdravniki so poskušali z zdravljenjem v hiperbarični celici na Banjici, toda tudi
to je bilo neuspešno. Nato so mi povedali rešitev – amputacija cele noge. Iskreno
so mi povedali, da mi tudi amputacija cele noge ne zagotavlja preživetja, ker se
telo ne more več boriti proti bakteriji. Toda tik pred dogovorjeno amputacijo
cele noge, to je bilo v začetku l. 1988, sem slišala za dr. Tasića. S precejšnjim
nezaupanjem sem se odpravila k njemu v Novi Sad.
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V pičlih osmih dneh se je zgodil čudež. Z terapijami sem pričela v ponedeljek,
že naslednjo sredo pa se je rana popolnoma zacelila! Po trinajstih letih pekla
sem odvrgla bergle in začela hoditi s pomočjo proteze. Danes sama obdelujem
vrt, vozim traktor in avto, ki je simbol mojega ponovnega rojstva.
PISMO IZ NEW YORKA
Zanimivo je, da tuji zdravniki uradne medicine veliko bolj verjamejo v moč
tradicionalne medicine in v bioenergijo kot pa domači zdravniki, s katerimi
dr. Tasić sodeluje. Vsi bolniki, ki se pri njem zdravijo, pred terapijo prinesejo
izvide naših zdravstvenih ustanov in po terapiji pri dr. Tasiću ponovno obiščejo
svojega zdravnika. Iz New Yorka se je dr. Tasiću, potem ko je pomagal njenemu
pacientu, dvanajstletnemu Oliverju Vidakoviću, ki je hrvaškega rodu, oglasila profesorica Jacqueline L. Putting. Oliver boleha za avtizmom, po terapijah
pri dr. Tasiću pa je spregovoril in hodi v tamkajšnjo posebno šolo. Ameriška
zdravnica se je po tem začela redno dopisovati z dr. Tasićem in začela spremljati
rezultate njegovega dela, ki so objavljeni na njegovi spletni strani Večkrat se je
tudi posvetovala z njim. Podobno je bilo tudi z drugimi zdravniki po svetu, od
Manchestra in Dunaja prek Švedske do Avstralije.Vsi želijo predstavitev Tasićevega dela v svojem okolju, kajti bolezen in radost ne poznata znanstvenih in
zemljepisnih meja.
*dr. Tasić je do zdaj napisal dve knjigi: 'Pozdravil sem odpisane' in 'Odpisani ponovno hodijo', ki sta izšli v srbščini. Objavil je tudi knjigo 'Božja skrb v rokah, ki
zdravita' v madžarščini. Vse knjige so dragoceni dokumenti, v katerih so objavljeni rezultati zdravljenja, ki so jih potrdili in preverili v uradnih zdravstvenih
ustanovah.
*Na predstavitvi knjige v poslovnem centru hotela 'Rubin' so zdravniki z univerze v Budimpešti uradno imenovali dr. Tasića za predavatelja narodne medicine v Budimpešti. Tako bo dr. Tasić na tej fakulteti od 1. oktobra predaval
določene teme pri predmetu narodna medicina. Med temami bo tudi 'mentalna
higiena v ozki povezavi s človeškim, psihičnim in fizičnim zdravjem'. Poleg tega
bo dr. Tasić v Budimpešti jeseni odprl ordinacijo za tuje paciente.
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NENAVADNA MEDICINA
OSVOBODITEV
Sarajevo 2.februar 2000
KAJ PRAVIJO BOLNIKI, KI JIH JE ZDRAVIL DR. JOVAN TASIĆ?
BOG, NATO PA ZDRAVNIK
*Moji deklici je veliko bolje. Naj ti Bog povrne. Vsi te potrebujemo ...
*Prosila sem Boga, zdaj pa prosim tudi zdravnika Jova…
Ni čudodelnik! Nima nobene magične moči. Vseeno pa se po marsičem razlikuje od drugih bioenergetikov. Dr. Jovan Tasić iz Novega Sada, kjer ima po
evropskih standardih urejeno ordinacijo, zase pravi, da nikogar ne zdravi, da pa
lahko zelo pomaga številnim ljudem.
Bog je podaril Peleju izredno moč nogometnega čarovnika, ki je do zdaj ni presegel še nihče. Violinist Stefan Milenković je samo en. Samo eden je bil tudi
Nikola Tesla. Pa Puškin, Picasso … A nikakor ne mislite, da je bioenergetik dr.
Jovan Tasić le en.
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»Veliko nas je, toda zelo malo takih, ki neprekinjeno delamo več kot deset let.
Svojim bolnikom povem, da nisem noben čudodelnik in da nimam čarobne paličice. Svojo bioenergijo z božjo pomočjo le pomagam usmeriti na obolele dele
telesa in na ta način ustvarim pravilno ravnovesje med pozitivno in negativno
energijo. Človek je zdrav, dokler je to ravnovesje pravilno. Na žalost je vse več
tistih, ki bolehajo za različnimi boleznimi,« pravi dr. Tasić.
Ob tem dodaja, da je na območju nekdanje Jugoslavije veliko šarlatanov, ki se
izdajajo za bioenergetike.
»Sam se nerad postavljam, toda največje priznanje za moje delo so tisti bolniki, ki me kličejo in se mi zahvalijo z drobnim darilcem. Ravno pred kratkim
sem od nekdanjega znanega boksarja banjaluške Slavije, Vlastimirja Barbareza,
prejel vžigalnik z napisom: 'Zdravniku od Barbe'. Vse te drobne pozornosti mi
veliko pomenijo in doma hranim veliko takih predmetov, saj me spominjajo
na nekoga, ki sem mu pomagal. Pomagati sočloveku pa je nekaj najlepšega, kar
sploh lahko storimo,« pravi dr. Tasić.
NEZAUPLJIVOST
Avtor teh vrstic, če smo popolnoma iskreni, ni ravno verjel v zdravilčeve sposobnosti, vse dokler se ni pogovarjal z bolniki, ki jih je dr. Tasić zdravil.
-v vojni sem bil dvakrat ranjen in imam dva šrapnela v telesu. To bi še prenesel.
Če me ne bi zadela možganska kap.
Doktor Tasić,do konca življenja bom prosil za tvoje, ne pa za svoje zdravje.«Doktor
me je pogledal in vprašal: »Človek, kdo te je vprašal za denar«? Verjemite, po
nekaj terapijah sem spal kot novorojenček. Tudi tukaj v Banjaluki sem nadaljeval z terapijami, vlekel sem desno nogo in je nisem mogel upogniti v kolenu. Poglejte, pravi Barbarez, lahko se sklonim in delno oprem na desno nogo. Najprej
Bog, potem pa doktor, pravi Vlastimir Barbarez.
Doktor me opogumlja
KARTOTEKA
Doktor Tasić skrbno hrani podatke o svojih bolnikih. K njemu lahko pridete
podnevi in ponoči. Sicer lahko naletite na čakalne vrste, a če je kaj izrednega,
vas bo sprejel mimo vrste.
»Po petih ali šestih terapijah pri meni moji bolniki obvezno opravijo pregled pri
svojem zdravniku in nato ponovno pridejo k meni. Ponavadi jim je bolje že po
nekaj terapijah. Želim, da izboljšanje potrdijo tudi zdravniki uradne medicine.
Prav oni so dvignili roke od malega Miloša Stojakovića. Deček je kljub vsemu
spregledal in uradna medicina je to potrdila s specialističnim izvidom. Miloš ni
prepoznal ničesar, zdaj pa razlikuje barve, zlaga kocke, igra se in, kar je najbolj
pomembno, samostojno hodi. Pred tem pa so si bili zdravniki enotni: za Miloša,
ki se je rodil slep, ni nobenega zdravila. Tudi operacija ni prišla v poštev, toda
verjel sem, da bo Miloš nekega dne videl. Moja in Miloševa bitka je trajala dve
leti. Uspelo nama je in verjemite mi, da mi prav mali Miloš daje neko čudežno
moč, da vztrajam,« pravi dr.Tasić.
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KAKO JE DR. JOVAN TASIĆ VPELJAL NOVI SAD
V MEDICINSKI ATLAS SVETA
V vrhu tradicionalne medicine
Tradicionalna medicina je le še ena metoda, ki dopolnjuje ostale metode zdravljenja, samo ena univerzalna metoda za zdravljenje bolezni namreč ne obstaja. Do sedaj je ta zdravnik v osemnajstih letih dela zdravil 100.000 pacientov.
Po nekaj svetovnih promocijah, zlasti tisti v Budimpešti, ki je izzvala veliko
medijsko pozornost, dr. Jovan Tasić pravi, da je dosegel svoj cilj – Novi Sad je
namreč želel vpeljati v medicinski atlas sveta. V skoraj dvajsetih letih – od trenutka, ko mu je dr. Meiji Suzuki povedal, da je prav on velik up tradicionalne
medicine, pa do svetovno priznanih in dokumentiranih rezultatov (in ne le diplome Fakultete tradicionalne medicine v Londonu) - je skozi Center dr. Tasić
šlo čez 100.000 pacientov. Vse te različne človeške usode, ki jih je življenje pripeljalo k dr Tasiću v Novi Sad, je povezala ena neizpodbitna življenska resnica –
da upanje vedno obstaja. Zanje ga je in ga za veliko večino še vedno simbolizira
prav on, ki je obenem tudi 'vrstnik' tradicionalnih metod zdravljenja. Od leta
1976 namreč bioenergija (psihoenergoterapija), shi-atsu akupresura, kiropraktika, fitoterapija in akupunktura niso več čarovnije, temveč legalizirane metode
v medicini, prav tega leta pa je dr. Tasić izgubil možnost postati vrač. Namesto
tega je z vztrajnim in sistematičnim delom dokazal, da je postal čarovnik, h kateremu po pomoč prihajajo tudi tisti, ki so se celo življenje ukvarjali s klasično
medicino, toda kljub temu, da so postali vrhunski zdravniki, niso našli najvažnejšega – zdravila zase.
»Bioenergija je veliko iskanje, toda vzrokov, ne posledic naše bolezni. Če jo dopolnjujete s klasično medicino, lahko dobite osupljive rezultate,« pravi dr. Tasić.
»Prav pred mesecem dni je na zdravljenje k meni iz Chicaga prišla dr. Lassiter
Jonnie, ki je zame slišala od svojih pacientov, ki prihajajo na zdravljenje v njeno
psihiatrično kliniko. Ko ji je George Trajkovski (33), bolnik z multiplo sklerozo,
pripovedoval, da po terapiji v Novem Sadu v Centru Dr. Tasić skoraj
norma lno hodi, čeprav je bil težko pokreten, in ko je izvedela za rezultate Zorana Grujovskega (53), ki se mu je cista na možganih s premerom 5 mm po
terapiji pri meni zmanjšala za 80%, po še eni terapiji pa popolnoma izginila, se
je odločila, da zadnje upanje zase poišče v našem centru. Ta pogumna zdravnica je namreč zbolela za rakom na jetrih z metastazami na kosteh in bila prvič
operirana leta 2000, nato pa še 2002 (zaradi ponovnega izbruha bolezni). Ob
prihodu v naš center je zaradi bolečin izjemno težko hodila, iz Novega Sada pa
se je vrnila na svojih nogah in v vidno boljšem stanju, tako da je ponovno začela
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delati na svoji kliniki. Seveda se je naročila za ponovni obisk v Novem Sadu.
Posebej zanimivo je, da ljudje, ki so po poklicu zdravniki, čedalje bolj pogosto
prihajajo k nam in vedno bolj skrbno preučujejo medicinske kartone mojih pacientov, ki jih skrbno vodim, potrjujejo pa jih tudi zdravniki uradne medicine,
stalni sodelavci Centra dr. Tasić. Treba je poudariti še, da sodelovanje z Medicinsko fakulteto v New Yorku in prof. dr. Jacqueline L. Putting, specializirano za
ukvarjanje z avtističnimi otroci, še traja. Vse rezultate dela s takšnimi pacienti
se pošlje v vpogled neposredno na to svetovno zdravstveno ustanovo in po njihovih ocenah so rezultati izredni.
Veliko število takšnih otrok začne po določenem številu terapij govoriti, posamezni otroci pa so celo začeli hoditi v šolo. Ti malčki, kot vsi ostali pacienti, med zdravljenjem pri meni redno nadaljujejo s terapijami, ki so jim jih
predpisali njihovi zdravniki in jih samo oni lahko ukinejo, potem ko se prepričajo v izboljšanje njihovega zdravja ali ugotovijo ozdravitev. To pomeni
le, da so terapije tradicionalne medicine še ena metoda, ki dopolnjuje ostale metode zdravljenja, univerzalna metoda za zdravljenje bolezni namreč ne obstaja.
Od vsakega pacienta sam zahtevam, da hodi na preglede v medicinske ustanove
oziroma bolnice.«
1. Usodne ali karmične bolezni »Seveda so tudi takšni, ki jim jaz ne morem
pomagati,« ugotavlja dr. Jovan Tasić.
»Bolj pošteno jim je povedati, da tega nisi zmožen, kot ponujati lažno upanje. Obstajajo usodne ali karmične bolezni, pri katerih nobena terapija ne
bo učinkovita, ker upravljanje z življenjem in smrtjo nikoli ne bo v človeških močeh. K sreči pa je število takšnih relativno majhno. Še danes nekateri
ljudje za zdravje – kot pred tisočletji - prosijo bogove. Toda ti še vedno ne
razumejo, da je ohranitev zdravja bila in ostala v njihovih lastnih rokah.«
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»Tako se čedalje pogosteje dogaja, da me posamezni zdravniki zaprosijo, naj
zdravim njihove paciente ali člane njihovih družin, kar je zame zanesljiv znak,
da se moje pred dvajsetimi leti porajajoče se sanje o sodelovanju uradne in tradicionalne medicine kljub mnogim težavam počasi uresničujejo. Najboljši primer za to je mati Nikole Krčuna (11) iz Banja Luke, po poklicu fiziaterka, ki je
svojega diabetičnega otroka z velikim zaupanjem pripeljala v Center dr.Tasić na
terapijo. Pri malčku je sladkor v krvi variiral glede na količino prejetega inzulina - od 9 do 17,6 mml/lit. Po osemdnevni terapiji se je njegov krvni sladkor
skoraj normaliziral na 3 do 6,5 mml/lit. Postopoma pa mu je njegov zdravnik,
ki ga spremlja, ukinil tudi inzulin.
Center dr. Tasić v Novem Sadu je prepoln pacientov iz skoraj cele bivše Jugoslavije, Madžarske, Nemčije, Francije, Avstrije, Švice, Danske, ZDA, Avstralije
in ostalih delov sveta, ki so ubogali nasvet dr. Tasića: »Velja poskusiti.« Posebej pomembno je, da brezplačna knjiga z naslovom »Odpisani ponovno hodijo«, ki jo lahko dobite v centru, ter dokumentarna filma »Zdravilec« in »Izpoved ozdravljenega pacienta«, ne vlivajo lažnih upov. Resnico o rezultatih
dela tega centra lahko vedno preverite na e-poštnem naslovu centar@drtasic.
com, na spletni strani www.drtasic.com pa je predstavljena v štirih jezikih
(slovenski,maddžarski,angleški, francoski,nemški in srbski). Na ogled so tudi
nekateri najbolj presenetljivi rezultati, doseženi pri zdravljenju cerebralne paralize, epilepsije, diabetesa, sterilitete, izgube sluha, vida – torej na področjih,
kjer so bile izčrpane vse možnosti zdravljenja z drugimi metodami. Seveda ne
ozdravijo vsi, ki pridejo v center, toda včasih (posebej pri multipli sklerozi, distrofiji, raku, revmatoidnem artritisu in podobnih progresivnih boleznih) zadostuje že upočasnitev razvoja bolezni.
V Centru dr. Tasić je na prvem mestu zdravje ter uspeh zdravljenja in ne dobiček. Nasprotno, dr. Tasić je znan kot eden največjih novosadskih donatorjev
(dobitnik Ključa za humanost mesta Novi Sad, več priznanj društva multiple
skleroze Vojvodine, priznanja Rdečega križa Vojvodine in mnogih drugih). O
njegovi dobroti priča tudi dejstvo, da je veliko pacientov zaradi njihovega materialnega stanja zdravil popolnoma brezplačno, za nekatere paciente (posebej za
otroke), pa je dr.
Jovan Tasić celo sam pokril stroške bivanja v Novem Sadu. Zaprosili smo ga, da
nam navede še nekaj primerov, v katerih je bila njegova pomoč odločilna:
»Vsako leto se število specifičnih primerov, s katerimi sem delal, drastično povečuje, ker ljudje zahvaljujoč medijem, ki prenašajo rezultate iz moje ordinacije,
ter knjigam, prevedenim v madžarščino in angleščino, poskušajo najti zdravilo
za čedalje večje število bolezni,« pripoveduje dr Tasić.
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FBI spremljal pacienta od ZDA do Novega Sada
Med NATO bombardiranjem so agenti FBI spremljali malega Oliverja Vidakovića, ameriškega državljana hrvaškega porekla, in njegovo mater Anko
od ZDA do Novega Sada. Še sami so se vsakodnevno čudili, kako to, da za
tega enajstletnega avtista zdravila ni v njihovi državi, temveč prav v tisti, ki
jo bombardirajo. Zahvaljujoč temu pacientu se je začelo zelo uspešno sodelovanje dr. Tasića z Medicinsko fakulteto v New Yorku.
»Po tekstu v Profilu o 12-letnem Darku Grujičiću iz Banja Luke, ki je po 12
letih prvič spregovoril v našem centru, ker smo ga uspeli ozdraviti, so se oglasili starši petletnega Andreja Lihterja iz Stare Pazove, ki je enako kot Grujičić
trpel za epilepsijo. Epileptične napade je dobil že kot enoleten dojenček in so
postajali čedalje močnejši, tako da je k meni prišel v izjemno slabem stanju. Terapije z različnimi zdravili, kot so karbapin, diazepan, lamiktal, majsolin, eftil,
topamaks... niso dali rezultatov in v tem primeru se je bioenergetska terapija
izkazala za izjemno uspešno, napadi so izginili in Andrej je sedaj zdrav in vesel
otrok. Zaradi takšnih rezultatov me imajo mnogi za čudodelnika, toda to gotovo nisem. Vse, kar počnem, je da prenašam kozmično - božjo energijo na
bolnika,organizem pa kot največja skupnost na svetu ustvari zdravilo zase.
To je bilo dokazano tudi, ko sem za sistemskim lupusom zdravil Ljiljano Jovanović (33) iz Vrčina, ki je poleg tega imela še visok sladkor (S.V.K. 11,7) ter
izostanek menstruacije. Po terapiji v našem centru je Ljiljana skoraj popolnoma
pozdravljena, z normalnim sladkorjem in redno menstruacijo. Pomembno je,
da tradicionalne metode zdravljenja ne pomagajo le mladim osebam, temveč
tudi starejšim in da so pri le-teh rezultati včasih neverjetni. Primer je letošnje
zdravljenje Miodraga Krstića iz Rekovca, vas Motris, ki je na terapijo prav tako
prišel v silno slabem stanju. Zaradi možganske kapi je imel paralizirano celotno
desno stran, izjemno visok krvni pritisk – 200/120, pa tudi ledvice so mu začele
počasi odpovedovati - s kreatinom 468 in urejo 21. Po petdnevni terapiji je pacient začel samostojno hoditi, pritisk se mu je normaliziral na 150/90, kreatin je
padel na 150, ureja pa na 10. V spominu imam tudi 18-letnega Vaska Dambeva
iz Skopja, ki je k meni prišel hudo bolan z diagnozo kronični juvenilis artritis.
Že štiri leta je imel povišano temperaturo, ki je vsakodnevno nihala, otekline
na rokah in nogah so mu skoraj popolnoma onemogočale hojo, imel pa je tudi
kritično krvno sliko. Uradna medicina enostavno ni vedela, kako mu pomagati,
njegov organizem je bil namreč v popolnem neuravnovesju. Po samo osmih
dneh terapije -verjeli ali ne - se je Vasko vrnil v Makedonijo brez bolečin, na
svojih nogah...
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Normalno je, da je vsakemu zdravniku težko povedati, kateri pacient mu je naljubši, ker ima vse enako rad, tako kot mati otroke. A če povem po pravici, mi
srce najbolj zaigra, ko k meni pridejo otroci - čisto slepi ali z zelo opešanim vidom - in ko mi uspe, da jim pomagam. Prepričan sem, da je to najlepši občutek
v življenju.
Predavatelj na Univerzi v Budimpešti
»Vsa živa bitja imajo bioenergijo. Delovanje z bioenergijo z namenom pomagati obolelim je samo eden od možnih transformacij bioenergije v naravi,« pravi doktor Jovan Tasić, ki je od 01.10.2002 predavatelj na Univerzi za
komplementarno medicino v Budimpešti. »Človek je toliko resničen, kolikor je resnična energija, ki jo ima,« zatrjuje.
Ob malem Milošu, ki je zaščitni znak Centra dr.Tasić, ker je v njem spregledal in
sedaj normalno obiskuje drugi razred osnovne šole, je v center prišel tudi
Balša Stijepović iz Podgorice z diagnozo mikrofigamus – katarakta. Na eno oko
je bil slep, po samo štirih dnevih terapije pa je na veselje in srečo svojih staršev
ugledal beli dan tudi s tem očesom. Kako se bo njegovo zdravljenje razvijalo v
prihodnje, bomo videli, toda odličen rezultat je že dosežen.
Svetlobo so v Centru dr. Tasić zagledali tudi vsi tisti drugi, ki so jih njegove
terapije pozdravile ali pa se jim je stanje močno izboljšalo. Si lahko mislite, kaj
je občutila Banjalučanka Željka Pavlić (34) z diagnozo tortikolis spastika anksioznost? Zdravnikom sedem mesecev ni uspelo, da bi ji izravnali glavo, ki je bila
vidno ukrivljena na levo stran. Njena leva stran telesa je bila otrpla, ponoči pa ni
mogla spati zaradi dušenja. Po terapiji pri dr. Tasiću je tudi ona ugledala svetlobo, le da druge barve. Vsi ti ljudje so verjeli, da upanje obstaja in to jih je rešilo.«
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JOVAN TASIĆ: V VRHU TRADICIONALNE MEDICINE
PROFIL, avgust 2004
ZDRAVNIK, KI VLIVA UPANJE V BREZUPNO
VSTOPILA NA VOZIČKU, IZSTOPILA NA SVOJIH NOGAH
Šestnajstletna MARINA GLIGORIN iz Zrenjanina, učenka ekonomske srednje
šole, se je v ORDINACIJO DR. TASIĆA 1. marca letos pripeljala na vozičku,
po dveh terapijah v marcu in treh v aprilu pa se s fantom sprehaja po mestu,
na multiplo sklerozo, za katero boleha, pa je skoraj čisto pozabila »Pred dvema
letoma in pol sem kar naenkrat občutila mravljince v nogah, začel mi je pešati
vid, začela sem izgubljati oblast nad seboj, kozarci so mi padali iz rok ...« pripoveduje Marina.
»Potem sem zbolela za gripo in nekega dne v kopalnici izgubila zavest. Takoj
so me odpeljali k zdravniku, iz Zrenjanina pa so me še isto jutro premestili na
Otroško nevrološko kliniko v Beogradu, v Subotićevi ulici. Zdravili so me z lemontsol infuzijami in z deksazonom (hormonske injekcije). Stanje se je najprej
malo izboljšalo, nato pa spet poslabšalo, tako da sem več kot mesec dni prebila
na VMA v Beogradu, kjer sem dobila nemško zdravilo metaferol. Zdravilo sem
jemala še devet mesecev doma. Med tem časom sem imela tudi dve punkciji
hrbtenice,in izmenjavo plazme, vendar mi ni nič pomagalo, še vedno sem bila
nepremična. Od januarja tega leta sem bila popolnoma nepremična dva meseca in pol, dokler me starši niso pripeljali k dr. Tasiću, za katerega smo slišali že
pred letom dni, s smo vsi dvomili v njegovo moč. Ko nam ni nihče več mogel
pomagati, smo se s poslednjim upanjem javili na naslov www.drtasic.com. Po
prvem dnevu terapije sem stala na svojih nogah in po treh dneh terapij sem napravila prve korake in sama odšla iz ambulante, kar je bila zame pravljica. Sedaj
je vse vredu in upam, da se lahko zahvalim mojemu rešitelju dr. Tasiću, ki me je
popolnoma pozdravil. Če ne bi bilo njega bi verjetno bila še vedno v postelji, a
sedaj sem že opravila štiri izpite, med njimi poslovno ekonomijo in informatiko.
V tem času sem odšla na kontrolo k moji zdravnici na VMA, ki je bila začudena,
ko me je videla, ker me je pričakovala na invalidskem vozičku.
In seveda, še vedno sem s svojim fantom, ki je bil z mano ves čas moje bolezni…
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DR. DOKTOR JOVAN TASIĆ ZDRUŽIL URADNO IN
TRADICIONALNO MEDICINO
Otrok spregovoril po 12 letih
Znani novosadski bioenergetik dr. Tasić pozdravil dvanajstletnega Darka
Grujičića iz Banja Luke, ki je bolehal za epilepsijo in bil zaradi tega popolnoma nem
Vino rdeče – hit popularne skupine Osvajalci bo imel za dvanajstletnega Darka
Grujičića in njegovo družino vedno poseben pomen. Besedilo iz refrena omenjene pesmi so bile namreč prve besede, ki jih je deček izgovoril v življenju.
»Darko je epileptik od rojstva, zaradi česar ni imel daru govora,« pripoveduje
Darkova mati Višnja. »Ko sva videla, da z najinim otrokom nekaj ni v redu, sva
z možem pri priči začela iskati zdravilo zanj. Najprej smo bili v vojaški bolnici
v Zagrebu, ker smo tam živeli pred vojno, toda rezultati in diagnoza, ki smo jo
dobili od tamkajšnjih zdravnikov, je bila zastrašujoča: »Darko boleha za hudo
epilepsijo in možnosti za njegovo ozdravitev so skoraj nične.«
Sesul se nama je svet. Predpisana mu je bila vsakodnevna terapija, ker so se strahotni napadi ponavljali skoraj vsak dan. Čeprav smo zvesto sledili navodilom
zdravnikom, napredka ni bilo. Potem se je na Hrvaškem začela vojna in preselili
smo se v Banja Luko, kjer živimo še danes,« nadaljuje Višnja.
»Takoj po prihodu smo obiskali bolnico na Paprikovcu, kjer so nam
ponovili vse tisto, kar nam je bilo rečeno že v Vojaški bolnici v Zagrebu. Specialist dr. Knežević nas je celo opozoril, da se moramo sprijazniti z dejstvom, da
Darko ne bo nikoli spregovoril in da zanj ni pomoči. Česa takega sicer nisva
mogla kar tako sprejeti, toda vse bolj je kazalo, da za Darka res ni zdravila,«
skozi solze pripoveduje mati tega dvanajstletnika.
Priznanja
Doktor Jovan Tasić je bil za svoje delo deležen velikega števila priznanj, od
katerih gotovo izstopa Zlati ključ humanosti, ki ga je prejel leta 1995. Kot je
bilo povedano v uradni obrazložitvi, so mu priznanje podelili prevsem zaradi nesebične pomoči pri zdravljenju otrok, pa tudi za veliko število humanitarnih pošiljk, ki jih je namenil Otroški vasi v Sremski Kamenici.
»Od vseh priznanj mi največ pomenijo tista, ki pridejo od mojih pacientov,
npr. Miloša Stojakovića iz Novega Sada, ki je s tremi leti spregledal, čeprav
so mu skoraj vsi zdravniki, z dr. Stevanovićem na čelu, napovedali slepoto,
pa Nenada Fajke iz Veternika, ki je v trinajstem letu življenja napravil prve
korake, ker je bil zaradi paralize od rojstva priklenjen na posteljo, ali Darka
Grujičića, ki sedaj poje,« poudarja dr.Tasić.
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»Sredi avgusta lani sem po naključju slišala za dr. Jovana Tasića, bioenergetika
iz Novega Sada. Kontaktirala sem ga in od njega prvikrat slišala besede, ki so mi
vlile upanje. Ko je pogledal Darkove izvide, je dr. Tasić namreč naznanil:
»Poskusili bomo, morda pa vse ni tako črno.«
Verjemite, da še nikoli v življenju nisem bila tako srečna, ne glede na to, da nisem vedela, kakšni bodo rezultati terapije. Že konec meseca smo bili v Novem
Sadu, kjer je začel z zdravljenjem Darka. Po približno desetih dneh in vsakodnevnih terapijah sem opazila drastične spremembe na otroku. Darko do tedaj
sploh ni jedel normalne hrane, ampak samo zmečkano. Ko je prvikrat segel po
skorji kruha, sem bila vsa iz sebe od sreče. V izjemno kratkem času je, sicer jecljaje, začel izgovarjati tudi neke besede. Ko se sedaj spomnim na to, si sploh ne
morem pojasniti, kako mi je uspelo preživeti tolikšno razburjenje. Vsekakor se
tega ne da opisati, predstavljajte si samo, kako se je moj mož, ki ni bil v Novem
Sadu, počutil, ko nas je poklical po telefonu in mu je Darko prvič v dvanajstih
letih rekel »očka«. Enostavno zmanjkalo mu je besed in začel je jokati. Tisti
trenutek sem vedela, da bo dr. Tasić pozdravil najinega sina. Po vrnitvi v Banja
Luko sem šla po njegovem nasvetu takoj v bolnico na Paprikovcu, kjer so Darku slikali glavo. Ko je zdravnica, dr. Stankovićeva, videla posnetke, je onemela.
Povedala mi je, da bo terapijo (s Tegretol tabletami) ukinila, ker ni več potrebe
po njej,« pripoveduje Višnja.
Rezultati enaki čudežu
O delu dr. Jovana Tasića zgovorno pričajo tudi besede primarija dr. Iva Komljenovića, koordinatorja dialize za Srbijo in glavnega nefrologa «Euromedike» za Jugovzhodno Evropo.
»V pogovoru s dr Tasićem sem spoznal, da sem prvikrat z nekom, ki se
ukvarja s tradicionalnimi metodami zdravljenja. Njegovo delo ima podporo
uradne medicine, sam pa lahko povem, da so rezultati, ki jih je pri zdravljenju policistoze dosegel dr. Tasić, mi pa jih spremljamo na našem oddelku,
enaki čudežu.«
Delo v športu
Jovan Tasić je najbrž edini človek, ki se ukvarja s tradicionalnimi metodami zdravljenja, hkrati pa je uradni zdravnik nekega športnega moštva. Leta
1994 je namreč postal bioenergetik Športnega društva Vojvodina, njegovi
pacienti pa so bili številni asi jugoslovanskega športa: Nikola Grbić, Andrija
Gerić, Aleksandar Ivančević, Dragana Žakula, Tadija Kačar in ostali.
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Še en trenutek, ki si ga bosta Višnja in Marinko Grujičić zapomnila za vedno, se
je pripetil v sredini aprila leta 2000, ko je njun sin med gledanjem spota Osvajalcev, kot pravita, v tonaliteti zapel pesem Vino rdeče, kar je nedvomno pomenilo,
da je dokončno spregovoril.
»Tisto, o čemer še sanjati nisva upala, se nama sedaj, zahvaljujoč dr. Tasiću,
dogaja.
Darko končno govori povsem normalno. Obožuje pesmi, ko kakšno sliši dvakrat ali trikrat, si zapomni besedilo in začne peti. Poleg tega, da je spregovoril,
najin sin napreduje tudi v vsem ostalem. Napadi epilepsije, ki so bili nekoč vsakodnevnica, so popolnoma izginili, pred enim mesecem pa je prenehal močiti
posteljo. Zaradi epilepsije je njegov razvoj na nivoju šestletnega otroka. V manj
kot enem letu je zrasel pet centimetrov, začel je hoditi v posebno šolo, prav vse
ga zanima in sedaj k sreči lahko poveva, da imava popolnoma normalnega otroka,« z očitnim navdušenjem pripoveduje Darkov oče Marinko.
»Tradicionalna medicina je nekaj, kar še ni raziskano in je velika neznanka,«
pravi dr. Jovan Tasić. »Kot takšna je izpostavljena različnim zlorabam in žalostno, toda resnično je, da lahko danes vsakdo naroči oglas v časopisu, na radiu
ali televiziji, s katerim sporoča: 'Jaz sem bioenergetik' ali 'Jaz zdravim takšne in
drugačne bolezni.' Na tak način pritegne številne ljudi, ki iščejo rešilno bilko, potem pa za svoje namišljene sposobnosti zaračuna ogromno denarja. Prav zaradi
takih si sam prizadevam svetovati vsem ljudem, ki imajo probleme z zdravjem,
da se, preden se obrnejo po pomoč k nekomu, ki se ukvarja s tradicionalnimi
metodami zdravljenja, o njem dobro pozanimajo ter preverijo, ali njegovo delo
kontrolira uradna medicina, kar je moj osnovni predpogoj za delo s pacienti,«
opominja dr. Tasić.
»Za pojasnjevanje načina in rezultatov mojega dela ena sama knjiga težko
zadostuje, zato priporočam tistim, ki jih področje zanima, da obiščejo Center
dr. Tasić (www.drtasic.com), kjer bodo dobili vse potrebne informacije, lahko
pa tudi pokličejo na telefon 051 254 148 ali pridejo osebno,« zaključuje Jovan
Tasić.
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Strahienbergerstr. 123, 63067 OFFENBACH, DEUTSCHLAND
DR TASIĆ, 'DOBRI ČLOVEK IZ SRBIJE'
PREDSTAVITEV KNJIGE 'ODPISANI PONOVNO HODIJO'

Gradec, 11. April – Ob koncu preteklega tedna je bil avstrijski Gradec poln pozitivne energije. Prispel je znani Srb, dr. Jovan Tasić, ki že leta zdravi bolnike iz Slovenije in Avstrije. S svojimi sodelavci je prišel zato, da bi predstavil svojo knjigo
'Odpisani ponovno hodijo'. Predstavitev knjige in predstavitev velikega srbskega
zdravilca v Gradcu je organiziralo 'Srbsko kulturno društvo Štajerska skupnost'
iz Maribora. Temeljno poslanstvo društva je povezovanje dveh štajerskih pokrajin, avstrijske in slovenske. V Gradcu so predstavili nemški prevod strokovne in
vplivne knjige 'Odpisani ponovno hodijo'. Tja so prispeli tudi nekdanji Tasićevi
bolniki, ki jih je pozdravil, pa tudi vsi, ki se zanimajo za njegovo delo.
*Za knjigo 'Odpisani ponovno hodijo' je bilo veliko zanimanja.*
Znani srbski zdravilec dr. Tasić je nemški prevod svoje knjige predstavil avstrijskim novinarjem in številnim povabljencem.
Bolniki, ki jih je dr. Tasić pozdravil, so prišli iz različnih koncev Avstrije in iz
Slovenije.
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Tasić pravi: »Ne zdravim sam, zdravi nekdo drug in neka druga energija, ki
teče skozme. Sem le zdravilec, ki prenaša kozmično energijo na bolno telo in
tako spodbuja univerzalnega zdravnika v organizmu, obrambni sistem, ki nato
ustvari zdravilo zase.«
Dr. Tasić, eden najbolj uspešnih zdravnikov tradicionalne medicine, je za številne bolnike edini rešitelj. Pri svojem delu je dosegel izjemne rezultate , pozdravil
pa je številne bolezni, ki so uganka za sodobno medicino (cerebralna paraliza,
epilepsija, avtizem, multipla skleroza, tumorji, ciste).Tasić sodeluje s predstavniki uradne medicine, rezultate njegovega zdravljenja pa preverjajo predstavniki uradne medicine s svojimi metodami in diagnostiko. Po njegovih terapijah so
invalidi shodili, slepi spregledali, avtisti spregovorili, izginili so številni tumorji
…
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Organizatorji z dr. Tasićem
O dr. Tasiću in o njegovem delu so navdihnjeno in ganjeno spregovorili njegovi
bolniki iz Slovenije in Avstrije. Nekateri med njimi so bili tako rekoč že 'odpisani', po terapijah pa so se vrnili v normalno življenje.
Njegovo veliko delo 'Odpisani ponovno hodijo' obsega tridesetletno zdravljenje
bolnikov vseh starosti, ki so bolehali za številnimi boleznimi. Zaradi njegovega
izjemnega prispevka je 'Srbsko kulturno društvo Štajerska skupnost' predlagalo, naj se mu podeli naziv ambasadorja Unicefa. Jovan Tasić je prejel tudi največje priznanje, ki ga podeljuje Štajerska skupnost, ZLATO PLAKETO, za uspehe
in dolgoletno človekoljubno delo.
Ker je želel pomagati srbskim društvom v Avstriji in Sloveniji, je dr. Tasić namenil finančna sredstva srbskemu nogometnemu klubu iz Graza in pevskemu
zboru Zumbuli, ki je del Srbskega kulturnega društva 'Štajerska skupnost' iz
Maribora. Poleg tega dr. Tasić vsako leto nameni denarna sredstva za poletne
počitnice petdesetim otrokom. Zato so ga novinarji, ki so bili v Grazu na predstavitvi knjige, tudi poimenovali 'dobri človek iz Srbije'.
Tekst: Rade Bakračević
Foto: Zdravko Majstorović
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