ISCJELITELJI
Nema bolje potvrde da je
terapija uspjela od izjave
liječnika koji je pratio pacijenta tijekom bolesti. A
upravo se to dogodilo Siniši Bobiću nakon njegove
uspješne terapije koja je
kod gospodina Željka zaustavila epileptičke napade!

Epilepsija – je li to
Liječnici klasične medicine obično
su sumnjičavi prema bilo kakvim alternativnim načinima liječenja, ali u
slučaju Željkove epilepsije nije se imalo u što sumnjati. Čovjek koji je ima
desetke napada dnevno sigurno ne bi
prekinu liječenje u Zagrebu u stručnoj medicinskoj ustanovi da mu nije
bilo bolje!

Neizlječiva bolest?

U

mjesto o početku bolesti, ovu
priču započeti ćemo s njenim
sretnim krajem! Jednog dana,
prije dvije godine, Sinišu Bobića nazvao je liječnik, specijalist za epilepsiju iz Zagreba. Objasnio je da njegov
pacijent, gospodin Željko, više ne dolazi na redovite preglede zbog epilepsije. Rekao je kako više nema napade
jer ima novog liječnika, Bobića iz Splita.
Kako nije poznavao tog svojeg kolegu, a zanimalo ga je kakvom je terapijom izliječio Željka, čovjek je nazvao izravno Sinišu. Začudio se kad
mu je on zanijekao da je liječnik. „Pa
kako ste ga liječili i tko ste vi“, zbunjeno je upitao? „Ja sam iscjelitelj“,
odgovorio je Bobić i pobudio još veće
iznenađenje kod zagrebačkog specijaliste!

Kako vjerojatno malo tko od čitatelja „Alter“ zna točno što je epilepsija, kakvi su simptomi bolesti
i kako se liječi, prije nastavka
priče o gospodinu Željku, pročitajte stručno objašnjenje o ovoj
bolesti od dr. Zvonka B. specijaliste neurologa koji možete
pronaći na Internetu:
„Epilepsija je obično kontrolirana, ali ne i lijekovima izlječiva bolest. Preko 30% ljudi s epilepsijom imaju nekontrolirane
napadaje čak i uz najbolje dostupne lijekove. To je složena bolest s različitim simptomima, a koji
svi uključuju epizode električne aktivnosti u mozgu te brojne napadaje.“
Kod Željka je najveći problem bio
stalno padanje za vrijeme napada.
Događalo se to i po 6 do 7 puta dnev-

Besplatni tretmani
Siniša godinama radi tretmane
na daljinu širom svijeta, od Amerike, Australije do zemalja zapadne Europe.
Ako želite da vam Siniša napravi tretman na daljinu, a živite
u Osijeku, Varaždinu, Rijeci ili
bilo kojem drugom gradu u svijetu, nazovite ga i recite da ste čitatelj “Altera” te da imate kupon
za besplatne tretmane. On će
vam dati svoju adresu pa ćete mu
običnom poštom poslati izrezani kupon iz Altera, telefon i svoje ime.
Kad Siniša dobije vaš kupon,
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nazvat će vas i dogovoriti se kada će vam napraviti tretman. Takav tretman je besplatan, a vaš
jedini trošak je pismo s markom
koje ćete poslati Siniši u Split.
Da biste vidjeli kako njegova
energija na vas djeluje, možete
sudjelovati i u grupnim tretmanima na daljinu za čitatelje “Altera” koje će Siniša održavati
svake zadnje nedjelje u mjesecu,
od 18-18:30, zaključno s kolovozom. Ako pritom osjetite da njegova energija na vas djeluje, nazovite ga da se dogovorite i za
osobni tretman na daljinu.

no! Kako napadi dođu iznenada, to
može biti jako opasno jer bolesnik
pada bez „upozorenja“ pa se može
teško ozlijediti. Tako je Željko bio sav
izudaran, a najčešće su se tragovi vidjeli na glavi. Najmanji je problem bio
što su se vidjeli, bilo je samo pitanje
kada će teže stradati oči, zubi, nos …
i mozak!

Samo jedan tretman!
Željko je godinama obilazio bolnice i specijaliste, ali nitko mu nije mogao pomoći. Bio je i kod iscjelitelja s
manjim ili većim uspjehom, ali sve je
to bilo povremeno, a nikad stalno izlječenje. U Zagreb je dolazio svaka tri
mjeseca na kontrole, uzimao je terapiju koju su mu odredili, ali i dalje je
svakodnevno padao!

moguće?
Slučajno je vidio nastup Siniše Bobića u jednoj specijaliziranoj televizijskoj emisiji i odmah ga je nazvao.
Kako živi u Slavoniji, a Siniša radi u
Splitu, dogovorili su se da mu u određeno vrijeme napravi tretman na
daljinu. To je za Sinišu uobičajena
praksa u takvim slučajevima. Ma koliko to laicima bilo nevjerojatno, ali
energija doista može djelovati na daljinu, njegovo iskustvo to pokazuje.
Bilo je to prije pet godina. Nakon
samo jednog Sinišinog tretmana na
daljinu, Željko više nije padao! I to
traje do danas! Zanimljivo je da se
oni nikad prije toga nisu vidjeli, jedini njihov kontakt bio je telefonski razgovor. Odgovoran kakav jest, Siniša
nije htio napraviti polovičan posao.
Nakon tog prvog uspješnog tretmana, napravio ih je Željku još 12. I sve
na daljinu“
Kako to Siniša radi? „Ja puštam da
enegrije teku“, objašnjava on jednostavno. Kod njega je najvažnije da ne
filozofira, o svojim tretmanima govori ljudski, normalno, bez fraza i nepoznanica. Ako ga pitate kako iscjeljuje epilepsiju ili neku drugu bolest,
reći će vam da ne postoje obrasci po
kojima se tretira određena bolest.
Energija koju šalje na daljinu prilagoditi će se potrebama bolesnika. A
njihove reakcije pokazuju da li i kako
djeluje.

ormacije
Inf

Struja, boje, mokrenje …
Recimo, Željko je imao nevjerojatne reakcije za vrijeme i nakon tretmana na daljinu što pokazuje da jako
dobro prima iscjeljujuću energiju. Kako mu je sve to bilo novo i nevjerojatno, pomno je bilježio svoje reakcije. Za vrijeme ili nakon Sinišinog
tretmana na daljinu suzile bi mu oči,
vidio je čitav spektar boja, od ljubičaste do zlatne, osjećao je toplinu, znojio se, u ušima mu je „klokotalo“, osjećao je nešto kao struju u tijelu. U
početku, čak je 32 puta mokrio!
Nakon te prve terapije bilo mu je
toliko dobro da je prestao uzimati
tablete koje su mu davali. „Ja ih uzmem, ali ih ne pijem“, objašnjavao je
Siniši. Kako je nakon nekog vremena

zaključio da mu se stanje popravilo
jer više nije padao, prestao je odlaziti
na kontrole u Zagreb. To je zabrinulo liječnika koji ga je pratio pa je zato
nazvao tog „dr. Bobića“ na kojeg se
Željko stalno pozivao.
U međuvremenu, Željko bi se svakih mjesec dana javio iscjelitelju da
mu napravi još jedan tretman na daljinu. A čitavo to vrijeme njegovo stanje kontrolirala je i liječnica obiteljske medicine koja je potvrdila da su
napadi prestali i da je Željko u redu.
Dokaz? Uz ovaj tekst objavljujemo
„Zahvalnicu“ koju je poslala Siniši
Bobiću, ovjerenu njenim službenim
žigom, u kojoj potvrđuje da je Željko
izliječen!

Tretmane u osobnom kontaktu radim u Splitu. Ali po vašem
pozivu, odlazim u druga mjesta
u Dalmaciji i u susjednim državama. Posebno mnogo upita za
tretmane imam iz Zagreba kamo
uvijek rado dolazim kada se okupi dovoljan broj klijenata koji žele moju pomoć.

Radi informacija
i dogovora za terapiju,
bez obaveze nazovite me
na telefon 098/644-891
ili mi pošaljite mail na
bobicsin@gmail.com
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