
Transverzalni mielitis je huda av-
toimunska nevrološka bolezen, 
ki jo povzroči vnetje hrbtenja-

če in ki povzroča paraliziranost. Nje-
na žrtev so tudi mladi ljudje. Tako se je 
pri osemindvajsetih letih z nenadno pa-
raliziranostjo spopadla Vannja Flucher 
iz Pesnice pri Mariboru. Bitka je trajala 
štiri leta. Vannja je iz nje izšla kot zma-
govalka, saj je po hudi življenjski preiz-
kušnji postala še mamica treh otrok. Z 
vidika uradne medicine se je zgodil ču-
dež. Njeni zavezniki so bili bioenergija, 
spagirični pripravki, ekološka prehra-
na, vibracijske naprave, kot sta Bionis in 
Zaper-Zaperino, ljubezen njenega part-
nerja Mateja, ki ji je ves čas stal ob stra-
ni, in neomajna vera, da bo spet zdrava.

Bolezen je napadla nenadoma, pred 
štirinajstimi leti.

»Zjutraj naenkrat nisem več čutila 
leve noge, težka se mi je zdela, ko sem 
jo prijela. Tudi leva roka je postala težka 
in imela sem hude bolečine v hrbtenja-
či. To se je stopnjevalo, vse bolj je bolelo 
… Takrat sem bila zaposlena kot poslov-
na sekretarka. Če je zazvonil telefon, sem 
vstala, drugače pa sem v pisarni ves čas 
ležala. Zvečer me je moj fant Matej, takrat 
sva bila skupaj šele mesec dni, peljal na 
urgenco v Mariboru. Dobila sem injekciji 
naklofena in apaurina, ampak nič ni po-
magalo,« se spominja Vannja Flucher, ki 
se ni vdala in je že čez teden dni poiskala 
pomoč pri bioenergetiku, Vasiliju Šime-
ku. Ta je odkril, da gre za vnetje hrbtenja-
če, redko bolezen.

Vannja je bila med prvimi tovrstnimi 
bolniki v Sloveniji, z nemških forumov, 
ki jih je brala, pa je bilo razvidno, da so 
v Nemčiji to bolezen že priznavali kot 

uradno. Terapije z bioenergijo so ji dobo 
dele, stanje se ji je izboljševalo. Potem ji je 
bioenergetik začasno prenehal delati te-
rapije, ker je vsa njegova družina zbole-
la zaradi okužbe s salmonelo. In stanje se 
ji je občutno poslabšalo. Sprejeli so jo v 
celjsko bolnišnico, ji slikali vrat, hrbteni-
co, glavo … Naredili so ji punkcijo hrbte-
njače in ugotovili, da ima vnetje v hrbte-
nici, ki je prizadelo vretence L5.

Na stranišče ni mogla iti sama, ni ime-
la ravnotežja in ni mogla voziti avta. Avto 
je prodala, da si je lahko plačala vse tera-

pije in zdravilišče. Ljudje s to diagnozo 
pogosto končajo na invalidskih vozičkih 
in ker so spodaj ohromljeni, imajo tudi 
težave z inkontinenco ter so obsojeni na 
življenje s stomo. Da bi ji zaustavili vne-
tni proces, so ji v bolnici predpisali table-
te medrol. Imela je občutek, da bo zgore-
la. Zenica se ji je razširila, vid pa poslab-
šal, tako da je videla vse megleno. To so 
bili stranski učinki zdravil, ki so močno 
obremenila jetra.

OBNAVLJANJE CELIC 
V NOSEČNOSTI

Ko je šla iz bolnišnice, je še težje hodi-
la; komaj je šla od mize do avta, ves čas 
jo je moral nekdo držati, se spominja. A 
v tej agoniji ni bila sama. Fant ji je veliko 
pomagal, takrat sta rekla, da bosta ime-
la tri otroke in da bosta veliko potovala. 

Z neomajno vero premagala vnetje hrbtenjače in preprečila paralizo
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POTI DO ZDRAVJA

Vannja Flucher*
Spol: ženski
Starost: 42 let
Začetek težav: leta 2005
Diagnoza: transverzalni mielitis – vne-
tje hrbtenjače
Zdravljenje: bioenergija, spagirič-
na prehranska dopolnila, vibracijski 
napravi Bionis in Zaper-Zaperino, 
ekološka prehrana …
Počutje danes: »Počutim se sijajno. Uži-
vam ekološko prehrano, spagirične 
pripravke, veliko delam na sebi, me-
ditiram, uporabljam Bionis in Zaper-
-Zaperino, se ukvarjam z reikijem in 
se veliko povezujem z naravo.«
*051/866 002 F
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»Vse bolezni se začnejo 
najprej v biopolju, tudi 

transverzalni mielitis, ki je 
avtoimunska bolezen.«



sa in listi rdeče pomaranče. To zlato po-
maga, da se celice obnavljajo. Tinktura 
ubija proste radikale in preprečuje avto-
imunske bolezni. Dvakrat na dan jemlje 
po 30 kapljic tinkture, pred zajtrkom in 
pred kosilom.

Uživa tudi Multimagnesio, ki je v ob-
liki prahu, stisnjen v tablete. Vsebuje pet 
različnih magnezijev soli. Magneziju sta 
dodana še tavrin, ki krepi srce, in bron. Ti 
dve prehranski dopolnili sta odlična pre-
ventiva pred avtoimunskimi boleznimi.

Vsi pripravki, narejeni po spagirični 
metodi, imajo zapise iz biopolja.

»Vse bolezni se začnejo najprej v bio-
polju, tudi transverzalni mielitis, ki je av-
toimunska bolezen. Vem, kaj sem napač-
no delala. Bila sem oseba, ki ni znala reči 
ne. Vsakemu sem hotela ustreči, a sem 
zatajila sebe. Če ne živimo v ravnovesju 
s seboj, se nam poruši naše biopolje. Če 
tega ne zaznamo dovolj hitro, preide bo-
lezen iz biopolja na fizično telo. Naše fi-
zično telo je samo pokazatelj, česa ne de-
lamo prav. Pri zdravju hrana predsta-
vlja eno tretjino; največjo vlogo igra naša 
psiha, kako doživljamo sebe, svet, kaj se 
okoli nas dogaja, odnosi…« pojasnjuje 
naša sogovornica.

Cela družina redno uporablja tudi Bi-
onis, prenosni osemherčni oddajnik geo-
impulzov, ki skrbijo za ugodno mikrokli-
mo doma. Opaža, da se otroci lažje umi-
rijo in delajo domače naloge, z možem, 
s katerim vodita podjetje Ervita, pa ima-
ta več energije, da sta kos vsem vsako-
dnevnim obveznostim. Za varnost pred 
bakterijami, virusi in mikrobi pa skrbijo z 
Zaper-Zaperino vibracijsko terapijo.

»Ko sem bila bolna, se nikoli nisem 
vprašala, zakaj prav jaz. Vedela sem, da 
se je to zgodilo z razlogom in da me je to 
preusmerilo na drugo pot. Bilo je opozo-
rilo, da grem v napačno smer. V bistvu 
sem hvaležna, vse sem spremenila, prija-
telje, službo sem pustila, začela sem z no-
vim poglavjem življenja …«

� Andreja�Paljevec�

telo mesa. Nosečnost je prestala brez te-
žav, zdi se ji, da ji je celo pomagala, ker so 
se celice obnavljale. Rodila je fantka in se 
počutila po porodu spet zdrava.

Postopno je okrevala, shodila, danes 
je zdrava in gibljiva. Ko je ozdravela, je 
postala certificirana svetovalka za zdra-
vo prehrano, inštruktorica fitnesa, klasič-
ne masaže in tradicionalne kitajske me-
dicine. Danes je mati dveh sinov in ene 
hčerke. Zadnjega otroka je rodila pri šest
intridesetih letih.

SPAGIRIKA – 
ALKIMIJSKI PRIPRAVKI

Že nekaj časa za ohranjanje dobrega 
počutja uživa spagirične pripravke itali-
janskega podjetja Erbenobili. Spagirika 
je starodaven postopek priprave rastlin-
skih izvlečkov. Spagirična metoda omo-
goča ekstrakcijo posameznih funkcij ra-
stline, ki jih ločeno predelajo in prečisti-
jo, na koncu pa ponovno združijo v kon-
centriranih formulah. Rastlinske matične 
tinkture pridobivajo skozi naraven pro-
ces iztiskanja v »kozmičnem rastlinja-
ku«, kjer so navzoči energija lune in son-
ca, energija glasbe z vibracijo ljubezni ter 
konstantna temperatura in vlažnost. Ra-
stline namakajo v raztopini rdečega vina 
in v spagiričnem etilnem alkoholu.

Redno uživa prehransko dopolnilo 
DMGGold. Ta vsebuje rastlinsko zlato, 
inozitol ali vitamin B8, dimetilglicin, tri-
metilglicin, niacin, vitamin B6 in B12, ki 
zmanjšujejo utrujenost in izčrpanost. In 
kar je najpomembnejše, vsebuje rastlin-
sko zlato, enega najmočnejših pomlaje-
valcev. Največ zlata imajo listi evkaliptu-

Načrti so se uresničili, vendar je bilo tre-
ba počakati štiri leta.

Bioenergetik ji je nekako spravil ven 
iz organizma tudi medrol, ki povzroča 
težave z ledvicami in jetri, potem pa ji je 
rekel, da je naredil vse, kar je lahko, zdaj 
naprej pa je odvisno od nje. Ves čas je bila 
na forumih in je še naprej iskala rešitve 
za svojo bolezen.

»Imela sem srečo, da sem bila mlada 
in trmasta. Dostikrat sem se zjokala, am-
pak naslednji dan sem že raziskovala po 
internetu, nisem se vdala. Pa spet zjoka-
la. Matej mi je ves čas stal ob strani, bod-
ril me je, tudi on ima zdravilno energijo, 
polagal mi je roke in mi pomagal.«

Spremenila je prehrano. Uživala je 
samo lokalno pridelano ekološko pre-
hrano, v glavnem pod blagovno znamko 
Demeter. Neko obdobje je bila vegetari-
janka, dokler pri dvaintridesetih letih ni 
zanosila. Ko je zanosila, pa se ji je zaho-
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»Pri zdravju hrana predstavlja 
eno tretjino; največjo vlogo 

igra naša psiha, kako 
doživljamo sebe, svet, kaj se 
okoli nas dogaja, odnosi…«


