
v petdesetih do šestdesetih 
odstotkih sevanje.
Kako nevtralizirate negativ-
no energijo?

Iz treh žlic naredim tako 
imenovanega tročana. Ena 
žlica je obrnjena na sever, 
druga na vzhod in tretja na 
zahod. To zdravi ljudi. Infor-
miram ga z ustrezno frekven-
co za vsakega posameznika. 
Tročan dodaja energijo, kre-
pi imunski sistem. Telo je po-
tem dovolj močno, da lahko 
zdrži zdravljenje, kemotera-
pije, obsevanje in podobno. 
Tudi sama medicina je po-
tem dosti bolj uspešna s svo-
jim zdravljenjem. Eden izmed 
pacientov, ki sem mu naredil 
tročana, je imel raka na čreve-
su. Zdaj se je zredil za deset 
kilogramov, dobro se počuti, 
odstranili so mu stomo, pravi, 
da raka nima več.
Zaradi katerih težav in obo-
lenj se ljudje pogosto obrača-
jo na vas in kje dosegate dob-
re rezultate?

Zadnje čase je veliko te-
žav s ščitnico, ljudje prihajajo 
zaradi neplodnosti, ginekolo-
ških težav, avtizma, epilepsi-
je, nepojasnjenih bolečin, aler-
gij, poškodb in bolečin po po-
škodbah, dolgotrajnih migren 
… Ko medicina odpove, zač-
nem delati jaz. A najprej so 
zdravniki, potem sem na vrsti 
jaz. Če z diagnostiko ugoto-
vim, da nek organ ne dela 
pravilno, potem napotim pa-
cienta k zdravniku, opravi-
ti mora vse preiskave in po-
tem se odločimo, kako dalje. 
Kdor pride k meni, se mora 
strogo ravnati po navodilih 
zdravnika in se držati pred-

pisanih postopkov zdravlje-
nja. Nihče razen zdravnikov 
nima pravice spreminjati po-
stopka zdravljenja pri pacien-
tu, še manj pa, da bi na svo-
jo roko kdo opuščal jemanje 
zdravil. Učinkovito zdravim 
razne poškodbe, degenera-
tivne poškodbe, veliko žensk 
ima artritis … Iz ZDA sem 
zdravil ženo nekega naftarja, 
ki je imela mišično distrofijo, 
on pa bolečine v predelu hrb-
tenice zaradi poškodbe. Zdaj 
sta oba dokaj v redu. Vabijo 
me v Kalifornijo. Tujci priha-
jajo sem, jaz ne grem nikamor.
Imate kakega pomočnika?

Terapije izvajam skupaj 
z Marino Huber, ki je moj-
strica reikija in drugih metod 
zdravljenja. Če gre za kaka 
negativna energijska polja, 
magijo, uroke, vključim nje-
ne terapije. Ona dela po mo-
jih metodah bioenergije, tako 
da se dopolnjujeva. Zdaj sva 
kar nekaj primerov uspeš-
no zdravila na daljavo. Prav 
tako že trideset let sodelu-
jem s priznanim slovenskim 
radiestezi stom in raziskoval-
cem biopolja Francom Štur-
mom na področju razisko-
vanja energij, on pa izdeluje 
energijske naprave, ki nevtra-
lizirajo sevanja in zdravijo lju-
di in živali.
Kako se sami polnite z ener-
gijo, pacienti vas verjetno 
tudi izčrpajo?

Doma imam vse od vinog-
rada do sadovnjakov, vrta. 
Delam na mini kmetiji. Ima-
mo živali, zajčke, pujske, ko-
koši, ribnik … Tam najdem 
svoj mir. Andreja Paljevec 
*stanko.filipic1361@gmail.com

Brezov luknjač »krpa« telo

Čaga
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Iz kome vrača odpIsane   GOBE ZA ZDRAVJE

Gozdarji menijo, da je 
čaga, tako kot druge 
drevesne gobe, ško-

dljiva. Saj »uničujejo« dre-
vesa in tako razvrednoti-
jo les. Sodobna medicina pa 
jih ima za koristne; uporab-
lja jih pri zdravljenju tudi 
težkih bolezni. Že od nek-
daj so bile pomoč pri alergi-
jah, depresiji, aritmiji, putiki, 
bolezni prebavil, diabetesu, 
avtoimunskih boleznih, ra-
kavih obolenjih in za krepi-
tev imunskega sistema. Po-
membno vlogo imajo tudi pri 
odpravljanju stranskih učin-
kov kemoterapije.

V zadnjih letih je veljava 
zrasla predvsem čagi (Inonotus 
obliquus), ki ji mi pravimo bre-
zov luknjač. Šteje med parazit-
ske gobe. Raste na deblih bre-
zovih dreves. Najbolj razširje-
na je v gozdni stepi in tajgi Ru-
sije, Altaju.

V altajski narodni medicini 
velja, da čaga stimulira in po-
mlajuje človeško telo, izboljša 
spanec, lajša depresijo, lajša te-
žave pri boleznih mišic in skle-
pov, ugodno vpliva na gastri-
tis in prebavni trakt, parodon-
talno bolezen in stomatitis. Še 
posebej slovi po svojih protira-
kavih lastnostih, saj po izroči-
lu preprečuje rast rakavih ce-
lic, odpravlja učinke toksinov 
in iz telesa odstranjuje težke 
kovine. Njeno uživanje krepi 
imunski sistem, zmanjšuje bo-
lečine v različnih stopnjah on-
kologije. In ne nazadnje vpliva 
na prekomerno težo in meta-
bolizem.

Danes čago najdemo v ob-
liki tradicionalnih napitkov, 
kot čaj v prahu, vse več pa tudi 
v kozmetičnih kremah in dru-
gih mazilih. R. M. 

Sibirska čaga na brezi, bukvi 
ali jelši zori tri do pet let in 
zraste v črno, do deset kilogra-
mov težko gmoto, ki izsesa-
va drevesne sokove do odmr-
tja drevesa. Le v čagi z breze, ki 
živi pri ekstremno nizkih tem-
peraturah, pa je betulinska ki-
slina, nosilka vrhunskih zdra-
vilnih učinkovin.
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Čagin čaj (47,50 €) naročite na 
Misteriji.si ali 051/307 777.


