
Marca letos je terapevt Jani Sa-
vinc iz Ljubljane začutil hude 
bolečine v predelu križa, ki 

so se širile po desni nogi navzdol. Sli-
kanje je pokazalo, da gre za hudo her-
nijo diska med četrtim in petim ledve-
nim vretencem. Na operacijo ni pristal, 
saj je verjel, da obstajajo še drugi, manj 
invazivni načini. Da so bolečine pre-
nehale in je lahko spet začel normal-
no delovati, je začel uporabljati medi-
cinski pripomoček Taopatch, ki oddaja 
fotone. Že po treh dneh uporabe poseb-
nih obližev ni bilo več bolečin, lahko je 
spet normalno hodil in se gibal.

Jana Savinca, ki je navajen na aktivno 
življenje in veliko gibanja, so marca, ko 
se je začela epidemija koronavirusa, bo-
lečine v ledvenem delu hrbtenice dobe-
sedno zaustavile. Bolečine je čutil v zad-
njični mišici, širila se je kot neke vrste iši
as po desni nogi navzdol vse do stopa-
la. Ni mogel več ne normalno hoditi, ne 
sedeti, niti dlje časa voziti avta. Ponoči je 
lahko spal samo na masažni mizi v po-
sebnem položaju in še to samo s pomočjo 
protibolečinskih zdravil.

»Tri ure sem lahko še spal s pomoč-
jo protibolečinskih tablet. Ko sem se zbu-
dil, nikakor nisem mogel več zaspati. Po-
treboval sem deset minut, da sem vstal 
z masažne mize in potem sem celo noč 
prehodil. To je trajalo dva meseca in pol,« 
pripoveduje Jani, ki si je skušal pomagati 
z manualno terapijo in drugimi terapija-
mi, a ni bilo nobenega učinka.

Šel je na slikanje na CT, ta je pokazal 
hudo hernijo diska na L4 in L5. Zdravnik 
mu je svetoval operacijo, vendar mu ni 
mogel zagotoviti popolnega uspeha. »To 
je kot tombola, ko enkrat podpišeš in pri-

voliš v medicinski poseg, ampak kaj bo 
potem, pa je vprašanje,« meni naš sogo-
vornik.

NANOTEHNOLOGIJA
Potem pa je srečal prijatelja, ki ga je 

seznanil z nanotehnologijo. Gre za maj-
hen italijanski medicinski pripomoček 
prvega razreda, ki oddaja telesu primer-
ne fotone. Vse svoje izvide je poslal v Ita-
lijo, kjer so mu strokovnjaki svetovali, 
kako naj izvaja fotonsko terapijo. Na telo 
je Taopatch prilepil z obližnim trakom v 
treh točkah: na točko v sredini prsnega 
koša, na sedmo vratno vretence in na bo-
lečo točko na križ.

V času terapije je moral piti veliko te-
kočine. »Ko sem si prvič namestil napra-
vo, sem čutil mravljinčenje. S tem pripo-

močkom sem aktiviral svojo lastno ener-
gijo, da se je telo začelo sámo zdraviti. 
Nosil sem ga tri noči. Pripomoček deluje 
tako, da ustvari komunikacijo med sen-
zorji in receptorji našega telesa, ki so po-
vezani s centralnim živčnim sistemom. 
Fotoni so svetloba. To je hrana za telo. Ko 
vzpostaviš to komunikacijo v telesu, se 
spodbudi njegovo samozdravljenje. To 
je zdravljenje prihodnosti,« je prepričan 
Jani. Bolečino je sprva sicer še malo ču-
til, ampak po treh dneh je začel normal-
no funkcionirati. Po treh nočeh se je lah-
ko vrnil v posteljo, vozil avto, normalno 
hodil, potem je začel tudi teči.

Še vedno si vsak dan dovaja fotone. 
Ta naprava je namenjena vsakodnevni 
uporabi. A se je treba nanjo postopoma 
navaditi, opozarja. Štiri ure na dan naj bi 
se nosila v enem tednu, v drugem tednu 
osem ur na dan. Tretji teden dvanajst ur, 
potem pa lahko že cel dan. Deluje tako, 
da v smeri telesa oddaja fotone iste va-
lovne dolžine kot pri laserski terapiji. To 
so zelo šibki impulzi fotonov, ki omogo-
čajo medsebojno komunikacijo med ce-

S fotonskim zdravljenjem do gibanja brez bolečin

Fotoni odpravili hernijo diska
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POTI DO ZDRAVJA

Jani Savinc*
Spol: moški
Starost: 57 let
Začetek težav: marca 2020
Zdravstvena diagnoza: hernija diska  
L4L5
Zdravljenje: fotonsko zdravljenje  
s Taopatchom
Počutje danes: Dobro se počuti, pozitiv-
no, bolečine ga ne pestijo več in je spet 
normalno gibljiv.
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Po treh nočeh se je lahko 
vrnil v posteljo, vozil avto, 
normalno hodil, potem je 

začel tudi teči.
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Fotoni odpravili hernijo diska

licami. Nenehno spodbuja 
nevralgične točke, ki med se-
boj niso v ravnovesju, ne da bi 
se pri tem sproščala kakršna 
koli kemična snov.

»Uporablja se čez dan, ko 
smo dejavni v gibanju. Na-
prava postavlja telo v pravi-
len fizičen položaj, spremeni 
telesno držo in izboljša komu-
nikacijo med centralnim živč-
nim sistemom in našimi sen-
zorji za gibanje. Sprošča mi-
šice in ostale dele telesa. Ko 
daste ta pripomoček nase, de-
luje že v dveh minutah. Pred-
nost te naprave je, da je edina 
v svetu, ki ji ne morete spre-
meniti frekvence. Nič ne more 
vplivati nanjo. Nima placebo 
učinka. In ni treba, da doda-
jate samo tri obliže, imate jih 
lahko tudi šest in več, odvis-
no od zdravstvenega stanja.«

BOLJŠA DRŽA
Jani je zdaj spet normal-

no gibljiv in se zlahka giblje, 
saj nima več nobenih bolečin. 
Mislil je, da bo za to moral de-
lati več telesnih vaj, pa jih ni 
delal in je kljub temu normal-
no funkcioniral. Zdaj je prak-
tično ves čas s tem pripomoč-
kom. Opaža, da ima, ko teče, 
drugačen stil teka. Izboljša-
la se mu je tudi telesna drža. 
Hrbtenica je namreč zavzela 
drug položaj …

»Včasih sem imel teža-
ve z upognjeno držo z zakr-
čenimi rameni, zdaj sem lah-
ko zravnan. Ko hodim, me 
samodejno vleče nazaj. Polo-
žaj pri teku se je spremenil. 
Tek je bolj lahkoten. Ta zade-
va prek centralnega živčnega 
sistema in senzorjev za giba-
nje na nas deluje stabilizacij-
sko. Presenečen sem, pa tudi 
moje stranke, nad učinki, ki so 
fenomenalni.«

Učinki terapije so ga prijet-
no presenetili in odločil se je z 
njo pomagati ljudem, ki pri-
hajajo k njemu na terapije. Po-
imenoval jo je energetska fo-
tonska terapija, za katero upo-
rablja profesionalno napravo.

»To je nanotehnologija, ki 
deluje na poseben način. Pri-
pomoček na podlagi proprio-
cepcije vpliva na telesno držo 
in gibanje. Primeren je tudi za 
takšne, ki imajo naporne fizič-
ne treninge, denimo poklic-
ne plesalce, sicer pa je prime-
ren za vse ljudi, ki imajo ome-
jeno gibanje. Za ljudi, ki imajo 
bolečine v udih, sklepih, hrb-
tenici, za ljudi z glavoboli, za 
tiste z multiplo sklerozo, za 
ljudi z oslabljenim imunskim 
sistemom, za preobremenje-
ne s stresom. Za športnike, 
da imajo pravilnejše gibanje, 
več energije, manj poškodb … 
Uporabljate ga lahko tudi za 
dvig imunskega sistema, psi-
hofizične težave, razstruplja-
nje … Vsak pripomoček je 
uporaben več kot dve leti. Z 
njim se izboljša tudi učinek 
same terapije, ki jo izvajam, 
in tudi manj terapij je potreb-
nih,« ugotavlja naš sogovor-
nik.  Andreja Paljevec 

Opaža, da ima 
drugačen stil teka. 
Izboljšala se mu je 
tudi telesna drža. 

Hrbtenica je namreč 
zavzela drug položaj …


