
Pe parcursul a peste 20 de ani de munca în alinarea si sporirea sanatatii oamenilor 

prin bioenergie, pacientii mei din toata lumea (Moldova, Romania, Italia, Ucraina, Rusia, 

Germania, Elvetia, Siria, Egipt, Arabia Saudita, Canada, USA, Kuwait, etc) cu care eu 

am lucrat au lăsat marturiile (diagnostice, analize, ecografii) si gandurile lor  în jurnalele 

mele. 

 Astfel, mai departe voi lasa pacientii mei sa va vorbeasca. 

 

Ecaterina B.  

Am venit la d-na Svetlana avand urmatoarele simptome “ma dureau picioarele, 

capul ma durea, ma inaduseam, iar picioarele erau tot timpul umflate si aveam nevoie de 

o jumatate de ora de odihna. Aveam 123 Kg si chiar dupa primele sedinte am scazut cu 2 

Kg jumatate, dupa 7 sedinte am scazut cu 15 KG, iar dupa 10 sedinte am scazut cu 21 Kg 

si ma simt foarte bine, acum nici oboseala pe care o simteam inainte nu o mai aveam.” 

  

Pentru cei care citesc, va pot spune ca pentru acest caz am folosit cele doua 

terapii, a lui Djuna si a lui Kandaba, fara nici un regim alimentar. 

 

Pavel V. 

“Aveam probleme mari cu spatele, cu plexul solar, iar picioarele nu mi le puteam 

misca mai deloc. Am tot umblat prin spitale, statiuni bioclimaterice, diferite tratamente 

dar fara rezultate, asa am ajuns la Svetlana Secrieru. Am inceput sedintele de bioenergie, 

dar nu am simtit nimic primele 3 sedinte, insa incepand cu a 4 sedinta am simtit caldura 

în toate zonele afectate ale corpului meu (picioare, spate, plexul solar). 

Am continuat la dansa 15 sedinte si dupa 2 saptamani de pauza am revenit pentru 

reluarea tratamentului. La prima sedinta nu am simtit nimic, insa în urmatoarele sedinte 

s-au incalzit zonele cu probleme, iar eu m-am simtit mult mai bine. Acum nu ma doare 

aproape nimic si am o dispozitie foarte buna.  

Multumesc foarte mult, va voi fi totdeauna recunoscator” 

 

Cristina B. 

“Fetita mea sufera de epilepsie, plus trauma la nastere si coloana vertebrala.  

Pana a incepe acest masaj fara contact, ea se simtea tare rau, avea accese des si 

mergea serii, se repetau peste 1 ora, la ceafa avea o pata rosie care  i se rosea cand cand 

facea crize, ochii deasupra umflati, se simtea ca o doare capul, ochii si burtica.  

Cand am inceput primul serie de sedinte la Svetlana a inceput a disparea pata 

rosie, ochisorii i s-au desumflat, s-au mai limpezit si avea dureri mai putine. în toata 

perioada aceasta nu a avut nici un acces, insa era asa agitate ca nu avea stare, dupa ce am 

terminat 30 de zile de tratament am facut intrerupere. în perioada aceasta a inceput a se 

linisti, dormea mai bine, o interesau cartile si în general starea ei era mai buna. Pe urma 

am facut electro-encefalograma  la cap, si ne-au spus ca e mai bine, a ramas boala în 

partea frontala si la tampla, iata ca am terminat si acuma a 15 sedinte, dupa 3 luni de 

intrerupere si Slava Domnului nu a avut nici un acces si nu se plange ca inainte.  

Acum invata la scoala, iar invatatorii o lauda, mai ales ca cu un astfel de 

diagnostic ea a reusit sa fie printre primii din clasa.  

Ii multumesc din suflet lui d-na Svetlana, Domnul sa va dea sănătate si putere! ” 

 



Nadejda R. si Sava R. 

“Am nimerit în spital în data de 27 martie 1990, aveam temperatur 39, aveam 

scurgeri de sange de aproape 2 luni. Au inceput sa-mi faca analizele, iar rezultate au fost 

proaste, aveam anemie, tensiunea foarte mare, si în aceasi zi cand am nimerit în spital m-

am imbolnavit de amigdalita. Timp de o saptamana mi-au facut 150 de injectii, iar dupa 

vreo saptamana mi-a aparut o pata rosie, m-am adresat medicului si au inceput sa-mi 

trateze piciorul.O luna si jumatate am stat în spital, l-au vazut toti medicii si profesorii, 

eram un caz nemaintalni, iar durerile erau insuportabile.  

Cat am stat în spital am facut investigatii si am aflat ca avea numeroase boli: uter 

polichistic, piatra la fiere si ficatul marit. M-au umflat de leacuri, si atunci eu m-am cerut 

acasa.  

Am iesit din spital cu tot acest buchet de boli si tromboflebita la piciorul drept, 

bola elefanului la picior stanga si cu sangele infectat.  

Disperata am apelat la dumneavoastra. La primele sedinte am adormit, dupa 

sedinte aveam dureri mari la cap ce duceau în urechi, aveam dureri la uter, în zona 

genitala si în picior. Cand lucrati asupra uterului simteam cum parca se strangea un ghem 

la mijloc, aveam niste eliminari de culoarea alba, iar asupra piciorului cand imi lucrati 

parca imi ingheta. 

Tromboflebita se micsora, pe zi ce trecea, peste vreo 12 sedinte ea a trecut 

complet, pe la sfarsitul primului curs roseata a trecut, intariturile de sub piele au trecut, 

mi-a ramas o pata vanata si umflatura la inchietura de jos a piciorului. La intrerupere ma 

simteam bine, în afara de picior care se umfla si ma durea.  

La inceputul urmatoarei serii de sedinte au inceput sa-mi apara dureri la ficat, uter 

si cap. Cand lucrati asupra piciorului simteam fierbinte, în tot acest timp mi-a aparut o 

buba, dupa care a trecut, cu toaleta ma duceam normal. La sfarsitul cursului 2 ma simt 

bine, sunt energica si plina de viata. Dupa pauza s-a reasorbit fibromul si la investigatia 

medicala am fost anunata ca am doua ovare, desi cu cativa ani în urma unul din ovare mi-

a fost extirpa.  

Am fost foarte surprinsa, ca în timpul tratamentului la Svetlana mi-a crescut 

ovarul, am alergat intr-un suflet sa-i dau aceasta veste si dumnea ei.  

Odata cu mine s-a lecuit si sotul, care avea o trauma la cap, scadea în greutate, 

suferea de tiroida, iar pigmentatia pielii nu era normala.  

Dupa primele sedinte i-a aparut pofta de mancare, doarme mult, dupa fiecare 

sedinta adoarme. O alta problem a sotului meu era chel, iar dupa primele sedinte i-au 

aparut fire noi de par, acum se simte bine, a recapatat greutatea si firele de par s-au 

inmultit si cresc în continuare. pielea si-a revenit.  

Doamna Svetlana va multumim pentru munca pe care a-ti depus-o pentru 

sănătatea noastra”. 

 

Maria S. 

“Cand am venit la d-na Svetlana copilul meu era foarte nervos, nu suporta sa se 

apropie cineva de el si tinea rau capul, avea boala Dawon.  

Dupa 5 sedinte eu am observat ca el s-a linistit, a inceput a dormi toata noaptea 

ceea ce pana atunci nu dormea, se scula de 5 -6 ori pe noapte, tot dupa 5 sedinte am 

obervat ca dispare rahitismul, erau ingrosate foarte tare capetele coastelor si dupa astea s-

au subtiat, acum coastele sunt normale.  



Dupa 10 sedinte el a inceput sa fie mai activ se intereseaza mai mult, tine mai 

bine capul. Dupa 15 sedinte, el a inceput sa spuna priemele cuvinte “mama, baba “. Tot 

dupa primele 15 sedinte, manutele au stat mai moi, nu le incordeaza asa de tare, a inceput 

a tine putin jucariile în mana, dupa 20 sedinte a inceput a se intoarce pe burta, gangureste 

mai mult, incearca sa stea pe sezut, vrea sa se tarasca daca il ajuti.  

Ii multumesc d-nei Svetlana pentru staruinta data pentru usurarea starii noastre”. 

 

Valentina N 

“M-am tratat 4 ani pentru infertilitate, am folosit foarte multe medicamente, 

inclusiv hormoni, dar temperatura rectala nu s-a schimbat deloc.  

Am inceput tratamentul la d-na Svetlana, iar dupa 15 sedinte au aparut 

urmatoarele schimbari : 

-s-a linistit sistemul nervos, dimneata ma trezesc odihnita, cu capul limpede fara 

dureri de cap,  

-dupa a 10 a sedinta am avut reactii puternice la inima, dar dupa 3-4 zile mi-a 

trecut aceste reactii si ma simteam foarte bine 

-s-au treminat durerile în regiunea ficatului, cu toate ca pana atunci ele au fost 

permanente 

-dupa a 12 –a si a 13 –a zile de menstra în sfarsit dupa ani de asteptare a crescut 

temperatur rectala 36, 9 C. 

Odata cu mine s-a tratat si sotul meu , de tensiune intracraneana, nevroza si 

prostata. 

Dupa terminarea tratamentului cu bioenergie durerile de cap si insomnia au 

disparut, linistindu-se si sistemul neorvos.  

Aducem multumiri d-nei Svetlana pentru calitatea muncii si seriozitatii dumneaei 

si pentru ajutorul acordat.” 

 

Aliona C. 

“Am venit cu copilul meu care suferea de amigdalita, nu putea respira normal pe 

nas,gura, era apatic si temperatura era tot timpul de 37, 3 -37, 4 grade C . Timp de patru 

luni a primit medicamente fara rezultat, temperatura nu scadea si medicii nu-l puteau 

opera.  

Dupa a 5-6 sedinte de bioenergie a scazut la 36, 8 grade C , s-a simtit bine, apoi s-

a inrautatit din nou situatia , dar dupa a 15 sedinta a disparut infectia, temperatura a ajuns 

a 36,6 grade C, arsurile stomacale, copilul a devenit foarte energie, se simte energic.  

Multumesc din suflet si va doresc toate cele bune.” 

 

Nina P. 

“Multumesc din tot sufletul pentru buna daruire d-nei Svetlana, nu am cuvinte 

pentru ai multumi suficient.  

Este atat de importanat ca sa crezi în omul care te trateaza.  

In primele 10 -11 sedinte s-a inceput imbunatatirea sanatatii, ma simt mult mai 

bine, au trecut durerile de cap si de inima, nu mai am tensiunea oscilanta si nu mai am 

dureri la picioare. Toata fata si infatisarea mea a devenit mai intinerita si s-au absorbit 

varicele interne si ale picioarelor. 



Multumesc din nou d-nei Svetlana pentru ca exista si-i doresc mult success în tot 

ce face.” 

 

 

 

 

Irina M. 

“Timp de foarte multi ani, m-am chinuit cu dureri mari de cap, multe 

medicamente, spitale, proceduri, dar nimic nu a avut rezultat. Am avut inainte o operatie 

pentru mastopatie la san, aveam si fibroadenom, dureri în regiunea rinichilor si foarte des 

ma duceam la toaleta. 

 Dupa cateva sedinte durerile la cap s-au inrautatit, dar dupa aceste sedinte 

cicatricea dobandita în urma operatiei de mastopatie s-a disolvat, s-a decosit si s-a nivelat 

ca o foaie de tigara, cu iesitul afara noaptea nu mai aveam probleme si durerile de cap au 

disparut complet. 

 Dupa sfarsitul sedintelor s-a disolvat si fibroidinoida la san.  

Multumesc foarte mult, foarte buna metoda de tratament, nimerita pe maini bune” 

 

Vasotcaie E. (Leningrad , 69 ani) 

“Dupa 15 sedinte m-am simtit intinerita fizic, moral, plina de energie, toate 

problemele de sănătate, am slabit sufficient, mi-a trecut procesul inflamator la genunchi, 

durerile de oase, picioare si am inceput sa merg liber.  

Sunt foarte recunoscatoare d-nei Svetlana, mangaierea, caldura si atentia acordata 

pacientilor. Multumesc foarte mult.” 

 

Valeria C. 

“Dupa 20 sedinte, simt ca ma pot misca mai usor, senzatia de corset în jurul 

pieptului e mai redusa, incontinenta urinara s-a ameliorat, iar “iesitul afara” în ultimele 3 

zile a devenit zilnic. A disparut de asemenea aproape complet, senzatia de confuzie 

mentala, mintea o simt aproape permanent clara. Simt deasemnea, mai multa energie în 

cap, obosesc mult mai greu. 

Multumesc din suflet d-nei Svetlana si-i doresc putere de munca” 

 

Alexandra C. (1 an si 9 luni) 

“Fetita mea a avut un diagnostic foarte grav, microcefalee, se trezea fetita de 6-7 

ori în noapte avea incontinenta urinara. Dupa 3 sedinte, acestea s-au rarit, la o singura 

data în noapte, a devenit mai activa si increzatoare, a inceput sa mearga. Dupa 7 sedinte 

s-au schimbat în bine, ochisorii, a inceput sa doarma mai bine, si dupa accea chiar s-a 

linistit. 

Pana la inceperea sedintelor fetita spunea foarte putine cuvinte, iar acum daca noi 

o rugam ea chiar canta si ne spune multe cuvinte.  

Multumim d-nei Svetlanei, pentru lucrul dansei foarte greu si daruit oamenilor, 

multumesc foarte mult si sa fie sanatoasa.” 

 

Emanuela P 



“Boala fetitei mele de 9 anisori, a debutat în luna ianuarie 1989 cu un diagnostic 

“Chist Bromhial”. 

In urma analizelor efectuate am fost trimisa la “Clinica Oncologica din Cluj unde 

i s-a facut interventia chirurgicala: extirparea osului si partea dreapta a tiroidei.  

Dupa 2 luni a inceput sa-i apara niste nodului, prezentandu-ma la consultatie 

medicala am fost trimisa la clinica de reutomatologie Cluj cu diagnosticul Leucemie. 

Analizele efectuate: leucocite 4400, tromboflebite 7140, unde am fost cu fetita 

internata 5 zile. De la Clinica Hematologica Cluj am fost trimisa la Clinica Chirurgicala 

unde i-au facut pe mana stanga 4 interventii chirurgicale. Dupa 14 zile în urma biopsiei s-

a confirmat urmatorul diagnostic: 

-multiple neuroame plexiforme cu distrofie mixoida 

-neurofibromatoza generalizata 

-plexita ambelor maini 

La cateva saptamani, au inceput din nou sa ne prezentam la Bucuresti la Spitalul 

Militar, unde ni s-a dat tot acelasi diagnostic, ni s-a spus ca ori unde vom merge, tot 

acelasi lucru se va intampla, vor opera si va recediva.  

In aprilie 1991 am fost trimisa din nou pentru a 14 oara pentru a fi operata.  

Am rugat sa ni se dea materiale pentru biopsie si le-am trimis în Statele Unite la 

Uyurg de unde am primit acelasi rezultat “ca poate fi operata dar recidiveaza”.  

Fara sperante si chiar la sugestia medical seful din Ludus (eu fiind sora medicala 

la acest spital) care ne-a zis “e cazul sa incerce si cu bioenergie”. Atunci am apelat la 

prietenii nostri familia Koretchi din satul Bravicea raionul Calarasi, care cu mare placere 

m-au chemat la doamna Svetlana,  care m-a asigurat ca o sa rezolve cazul cu ajutorul lui 

Dumnezeu. 

Pe data de 29 aprilie ne-am prezentat la dansa si a inceput lecuirea.  

Pe masura ce chiar orele treceau, eu observam ca fetita merge spre bine, 

nevroamele dispareau vazand cu ochii.  

Dupa 10 zile, a doua serii de sedinte m-am intors acasa în Romania, am efectuat 

analizele, radiografii  nu se mai vedea nici macar urma de nevrom.   

Deci asa, ca mama care mi-am dorit atat de mult ca sa-mi readuc sănătatea la 

unicul meu copil, pe toti cei bolnavi va rog sa veniti cu cea mai mare incredere la doamna 

Svetlana care cu siguranta va face numai bine.  

Am revenit la d-na Svetlana pentru cateva serii de sedinte profilactice, dupa 

aceasta în urma analizelor medicale ni s-a comunca ca tiroida ce fusese extirpata a crescut 

la loc, am anuntat-o intr-un suflet si cu lacrirmi de bucurie de aceasta minune si pe d-na 

Svetlana.  

Acum fata mea se simte bine si e sanatoasa, iar medicul sef din Ludoj dupa ce a 

vazut aceste rezultate a invitat-o pe d-na Svetlana sa lucreze în spital si sa se stabileasca 

la noi în oras. 

Eu si intrega mea familie din Romania va dorim cu totala recunostiinta sa va dea 

sănătate intregii familii si multa putere de munca.  

Va multumesc din tot sufletul pentru tot binele ce ne-ati facut familie mele.” 

 

Mariana B. 

“Intamplator, am cunoscut-o pe d-na Svetlana si am incercat sa vad daca ma pot 

vindeca folosind alta cale decat cea clasica. Aveam pe omoplat o alunita de natura 



canceroasa, de culoare neagra si care crestea tot mai mult si în urma analizelor mi s-a 

recomandat sa fac operatie de extirpare a acesteia. 

 în urma celor 2 serii a cate 10 sedinte m-am vindecat. Pe parcusul tratamentului 

în zona alunitei, aveam senzatii de arsura, mancarime iar acesta se decojea tot mai mult 

pana cand intr-o seara am sesizat ca a disparut, ramanand doar un semn. 

Multumesc mult pentru curajul si puterea dumneavoastra de munca.” 

 

 

Elena G  

“Eu, mama copilului de 9 ani, m-am adresat d-nei Svetlana cu rugamintea de a m-

a ajuta cu baietul meu care avea anoreza (facea pip în pat), astigmatism la ambii ochi pe 

fond central, gastrita, pielonefrita si dischinezie biliara.  

In urma tratamentului dupa prima sedinta a disparut anoreza, dupa a 10 sedinta s-a 

imbunatatit privirea, a stat fixa, suntem foarte multumiti cu tratamentul dat si ii 

multumim d-nei Svetlana pentru tot ajutorul acordat.” 

 

Larissa V. (59 ani) 

“Am venit la d-na Svetlana cu un buchet intreg de boli: hepatita, insuficienta 

cardiaca, gastrita, glaucoma, bronsita cronica, poliartrita cronica, obezitate aveam 116 kg 

si multe altele pe care le pot descrie.  

Am inceput tratamentul de slabit si dupa 10 sedinte, folosind metoda lui Kandaba 

si Djuna am slabit la 98 kg, fara a tine nici un regim alimentar, mentionez ca inainte 

doctorii au incercat si ei sa ma vindece dand-mi diverse diete, dar fara rezultat.  

Am avut o stare de bine si vreau sa multumesc tuturor celor care au inventat 

aceasta metoda a lui Djuna si Kandaba si doresc ca Dumnezeu se aduca în cale oamenilor 

cati mai multi astfel de terapeuti ce folosesc aceste metode naturale, fara tratamente 

medicamentoase si neagresive corpului omenesc.” 

 

Lidia B 

“Am aflat de d-na Svetlana si m-am adresat cu urmatoarele probleme de sănătate: 

colectistita, fibrom, varice, osteocondroza, scleroza la inima, pancreatita, colecistita, 

durei de cap, inconstistenta urinara, picioare umflate.  

Dupa 10 sedinte a incetat sa mai am durerile  cele strasnice de cap, nu ma mai 

doare inima, cu iesitul mergeam de 3-4 ori pe noapte acum merg odata sau uneori 

niciodata.  

Cand am venit cu picioarele mergeam foarte greau iar ca sa ma ridic trebuia sa ma 

tin de ceva si mergeam intr-un picior, acum urca scarile si le cobor ca o femeie tanara, 

aveam greutate 99 de kg, dupa 7 sedinte am ajuns la 85 kg.  

Ma simt foarte bine si multumesc lui d-na Svetlana.” 

 

Irina A. 

“Am venit cu baietelul meu cu care tare mult ma chinuiam cu el si nu-i gaseam 

sănătatea niciunde., avea schizofrenie cu stari de agresivitate asupra noastra ce se 

manifestau mai ales în zilele de luna plina.  

Am urmat tratamentul si copilul meu s-a linistit, starea de agresivitate a disparut si 

a devenit un copil bun si linistit.  



Ii multumesc din suflet d-nei Svetlana si doresc numai sănătate pentru cei care au 

infiintat acest centru de sănătate.  ” 

 

 

Despina C. 

“Am venit cu fata mea de 42 de ani, care de 20 ani avea o boala cumplita, suferea 

de schizofrenie. în urma cu 20 de ani, la terminarea facultatii cand mama si tatal meu au 

murit, fata mea a suferit un soc foarte puternic care a declansat aceasta boala.  

Pe tot parcursul celor 20 de ani, starea ei a evolut din ce în ce mai rau, cu stari de 

maxima agresivitate fata de toata lumea si ajunsese doar sa scoata niste sunete dar nu mai 

pronunta nici un cuvant.  

Am rugat-o pe d-na Svetlana sa ma ajute daca poate macar sa se linisteasca si sa 

scoata cateva cuvinte, ca daca oi muri macar sa aud ca vorbeste.  

Am inceput tratamentul la d-na Svetlana, în primele sedinte au crescut în 

intensitate manifestarile de agresivitate care s-au manifestat chiar în timpul unei sedinte 

de bioterapie, trantind-ma jos si batandu-ma cu picioarele si cu o putere enorma a strans-

o de gat pe d-na Svetlana, ingrozindu-ne pe amandoua de moarte. D-na Svetlana a 

incercat sa o linisteasca si fata mea s-a linistit cu ajutorul lui Dumnezeu. La rugamintile 

mele disperate catre Dumnezeu ca d-na Svetlana sa continue sedintele, acest m-a ascultat 

(i-am spus si dansei ca nu am sperat ca ea sa mai vrea sa faca terapie cu fata mea) asa ca 

am reinceput sedintele . 

Dupa 6 luni de sedinte fata s-a linistit, nu mai era agresiva, si a reinceput sa spuna 

cuvinte.  

La faza de trecere dintre sunetele pe care le scotea si cuvinte, am rugat sa-mi 

spuna cum o descrie pe d-na Svetlana si mi-a spus ca o poate descrie “ca o daruire a lui 

Dumnezeu”.  

Multumim din suflet d-nei Svetlana pentru efortul, daruirea si ajutorul dat familiei 

mele.” 

 

Alexandru S. 

“Cand m-am adresat la d-na Svetlana cu copilul ne simteam foarte rau, baietelui 

era intr-o stare nervoasa, permanent ii curegea sange din nas, nu se odihnea deloc 

noaptea. M-am adresat la multi medici , dar fara rezultat.  

Urmand sedintele parca am acum alt copil, în primul rand s-a linistit, doarme bine 

si important ca nu-i mai curge sange din nas, ma bucur ca pentru prima data în 5 ani, el 

m-a rugat sa-l culc sa doarma.  

Multumesc foarte frumos ca mi-ati pus copilul pe picioare.” 

 

Alexandru J. 

“Draga Svetlana sunt foarte bucuroasa ca am auzit de dumneavoastra, ca aveti 

niste maini de aur.  

Baiatul meu nu graia de 4 ani,  era tare nervos si bolnav de rinichi.  

M-am bucurat foarte mult ca de la a 3-a sedinta baietelul meu i s-a descris graiul 

si a spus cum ma cheama “Sasa, da-mi mama apa !” si multe cuvinte spune el acum.  

Tare bucurosi suntem acum toata familia ca a-ti descis graiul copilului nostru si 

de nervi l-ati lecuit ca nu puteam face nimic dar acum parca este alt copil.  



Multumesc din toata inima d-nei Svetlana din partea familiei, va doresc multa 

sănătate si fericire si sa puteti multi oameni lecui pana la adanci batranete.  

Acum pot sa va spun ca venim la tratament cu copilul meu, eu am stat pe scaun si 

mi-a trecut si durerea de cap pe care o aveam de mult timp.  

Va multumesc foarte frumos ca ne-ati lecuit pe amandoi odata, va doresc succese 

mai departe pe viitor.” 

 

Mihaela C 

“Am aflat de dumneavoastra de la televizor si v-am cautat sa ma ajutati cu fetita 

care suferea de la nastere de malformatiile congenitale la inima, statea des prin spitale si 

era luata în evidentele medicale la Chisinau.  

Se plangea foarte des ca o durea inima, inainte de a veni la dumneavoastra, iar 

acum dupa sedintele la dumneavoastra ea imi spune ca se simte foarte bine si nu mai 

simte nici o durere.  

Din partea ei si a mea va multumesc foarte mult, succese personale si spor în 

lucru.” 

 

Ana I. C 

“Din luna mai 1990 stau prin spital si nu imi dau de leac, capul ma durea, aveam 

dureri mari ginecologice(mioma) si în toata aceasta vreme aveam scurgeri, sangerari.  

Medicii imi propuneau operatie si nu se hotarau sa ma opereze, ca “sunt prea 

tanara”, am primit sange, plasma si tot degeaba, cum ieseam din spital totul se repeta.  

Dar, fiind bolnava nu puteam nici sa lucrez, si tot timpul ascultam emisiunea 

Mesager, asa am auzit de adresa dumneavoastra si desi aveam trimitere la spital m-am 

hotarat si am venit la centru dvs.  

M-a lecuit d-na Svetlana si dupa 2 sedinte m-am simtit mai usor, m-am lăsat de 

pastile care imi oprea sangerarea, iar dupa a 3 sedinta nu mai avea nici o scurgere.  

Am de acum 15 sedinte si da Doamne sa fie asa si mai departe.  

Ii multumesc d-nei Svetlana pentru munca dansei ca are maini de aur, dupa 

tratament rezultatele au dovedit ca nu mai am nici o problema ginecologica, mioma s-a 

reabsorbit.” 

 

Angela N 

“Am venit la d-na Svetlana sa ma ajute, aveam un fibrom de 1,1 cm si dupa a 2-a 

sedinta am eliminat ceva rotund si gelatinos, iar dupa a 3 –a sedinta aveam programare la 

medic, si m-a anuntat ca nu am fibrom.  

Multumesc din toata inima d-nei Svetlana si ii urez multe reusite. ” 

 

Stepanida K. 

“Va sunt foarte recunoscatoare pentru tot ce ati facut pentru sănătatea mea.  

Cand m-am adresat la dumneavoastra ma simteam foarte rau, dureri de cap, 

saruri, glanda tiroida în amortirea,  stomacul, intestinul bolnav, organele genitale bolnave 

si hemoroizi. ” 

Dupa terminarea a 10 sedinte, starea sanatatii mele s-a imbunatatit considerabil, 

au disparut aproape de tot durerile de stomac, de cap, au disparut complet hemoroizi care 

ma chinuiau de ani de zile, rinichii s-au curatat si cicatricile s-au netezit.  



Sa va dea Domnul, sănătate fiindca aveti maini de aur si cuvinte blande si 

maingaietoare care ajung în mintea fiecarui om, va multumesc din tot sufletul.” 

 

Silvica M. 

“Necazul care m-a adus a fost pierderea vocii si durerii permanente a gatului 

aveam diagnosticul laringita, faringita.  

Am inceput sedintele si aceste dureri au trecut, la fel si durerile de stomac pe care 

le aveam. Acum sunt bine si cu pofta de viata. 

Multumesc si va urez mult spor în ceea ce faceti  ” 

 

Victoria S. 

“La noi fetita nostra se simtea tare rau, la inceput a bolit tare rau cu amigdalitele, 

în fiecare an de 2 si 3 ori, ne duceam tot timpul la medici si-i dadeau lecuire.  

Dupa aceasta a inceput sa o doara capul, mainile, picioarele, mai pe scurt tot 

organismul, iar ne-am adresat medicului am facut toate analizele care aratau ca nu are 

nici o problema iar ea contunua sa se simta tot mai rau. Am mers la alt medic care dupa 

ce a controlat fetita a gasit ca are sinuzita cu puroi si ne-au trimis în raion ca sa o 

lecuiasca, a stat 2 luni în spital, a ajutat-o putin.  

Asa am ajuns la d-na Svetlana la centru, cand am inceput sedintele prima zi i-a 

fost rau, a 2, 3 si a 4-a s-a simtit foarte rau o durea tot organismul, mainile, picioarele, 

capul, cu spatele nu se putea deloc aplecat, stat vreo 3 zile la pat si dupa fiecare sedinta se 

ducea repede sa doarma.  

Din zi în zi a inceput sa se simta mai bine, dupa 20 de sedinte cu intreruperi de 2 

luni si acuma am terminat aceste 8 sedinte si am fost foarte bucuroasa cand fetita mi-a 

spus ca nu o doare nimic.  

Va aduc din suflet calduroase multumiri.” 

 

Emilia Z. 

“D-na Svetlana pot sa va spun ca sufar de peste 8 de ani fiind internata în spitale 

si urmand diverse tratamente.  

Am ajuns la d-na Svetlana si i-am spus ca am probleme cu tensiunea intracraniana 

, era foarte mare pe partea dreapta a capului.  

Facand sedinte m-am limpezit la cap, nu am mai avut probleme cu tiroida de care 

sufeream, la sani unde aveam un inceput de cancer gradul 1-2, dupa a 4-a sedinta mi s-a 

marit pieptul foarte tare.  

Dupa 15 sedinte am simtit ca pieptul mi-a revenit la normal. Apoi am urmat cate 3 

sedinte pe zi pana am ajuns la 15 sedinte.  

In tot acest timp m-am vindecat de stomac, care ma durea si de pietre la fiere 

pentru care am urmat procedura de curatare a ficatului si bilei. Durerea permanenta pe 

care o simteam la ovarele nu o mai aveam si în aceasta perioada am eliminat si pietrele de 

la rinchi.  

Cred foarte mult în dvs si imi doresc sa raman insarcinata, eu fiind acum ceva 

timp internata la spitalul din Iasi pentru aceasta.  

Eu am avut foarte multe organe bolnave si a trebuit sa fac o serie de 15 sedinte 

apoi o pauza de 1 luna si apoi 15 sedinte. Acum dupa 30 de sedinte eu ma simt foarte 

bine.  



Asta mi-a fost ultima sansa, eu nu stiam ce sa mai fac.  

D-na Svetlana, în final eu va urez foarte multa sănătate, cat mai multa putere de 

munca si s-a vindecati cat mai multa lume, caci aveti maini de aur si indeplinirea tuturor 

dorintelor..  ” 

 

Beatrice (France) 

Am aflat de d-na Svetlana din formula AS si am venit la dansa pentru ajutor. 

La 35 de ani sufeream de poliartrita la degetele mainii, avea dureri groznice la 

degete care erau deformate. Nici un tratament nu a reusit sa ma ajute, din contra boala 

mea s-a accentuat. 

Nu reuseam sa mai tin nimic în maine,  din acest motiv nici la serviciu nu puteam 

sa ma duc.  

Dupa 20 de sedinte cu bioenergie , durerile m-au lăsat si acum pot sa misc 

degetele de la maini si pot tine ceva în ele. 

Va doresc mult succes si multumesc mult pentru timp si daruire.” 

 

 

Viorica  

“M-am adresat d-nei Svetlana, pe data de 6 martie 1993 cu o rugaminte destul de 

importanta pentru sănătatea si viata mea.  

Aveam tensiune intracraniana destul de mare, dupa spusele medicilor cand am 

venit la d-na Svetlana eram intr-o stare grava, aveam dureri mari de cap si stare 

permanenta de somnolenta, intr-un cuvant capul meu era ca o ciutura grea, cateodata ma 

mai durea si inima. 

In privinta capului, am avut de indurat mult, am urmat un curs de lecuire insa 

totul a fost în zar. Ttotusi consultandu-ma cu d-na Svetlana ea mi s-a spus ca boala mea 

poate fi vindecata. Pe langa aceasta mai aveam ficatul marit si rinichiul drept bolnav.  

In prima sedinta mi s-a facut rau, am ametit si totul în jur mi se invartea, dar dupa 

munca depusa de d-na Svetlana, mi-a stat mai bine.  

Dupa fiecare sedinta ma simteam mai bine si speram la acest lucru, la a 3 sedinta 

mi s-a curatat rautatea din organism si totul mergea spre bine, zi de zi ma trezeam dintr-

un somn adanc si mergeam spre o noua viata. Dupa 14 sedinte eu am inceput sa vad 

lumea cu alti ochi si imi pare acum ca m-am nascut a doua oara.  

Multumesc din tot sufletul, pentru staruinta si ajutorul care mi l-a acordat si-i 

doresc sa fie mereu sanatoasa, divina si s-a faca bine si la altii oameni ce sunt intr-o stare 

grea, bunaoara cum am fost si eu pana acum. 

D-na Svetlana, va doresc sa fiti vesnic frumoasa si splendida cum sunt toate 

minunatiile acestei primavara. Va doresc ca aceasta frumusete s-o aveti în toate 

anotimpurile anilor ce vor urma, va doresc cea mai profunda dragoste si s-a aveti 

exuberanta frumusetii feminine si se intelege succese mari pe viitor, bunatate, intelegere 

cu toti cei dragi si niste ani frumosi ca si florile. Cu mult respect si enorma tandrete.” 

 

Lucia D 

“In primul rand adresez multumiri si recunostiinta stimatei, bunei si iscusitei 

femei Svetlana. Aceasta femeie este un exemplu de suflet foarte rar, asa oameni în ziua 

de astazi foarte rar sa intalnesti. Eu am nimerit la dansa cu diagnosticul astm bronsic, 



foloseam multe medicamente inclusive aerosoli la interval de 15 minute, avand dureri 

mari de spate si inima, multe luni am fost internata în Leningrad în spital si în Moldova la 

tratament, dar medicii m-au sfatuit sa-mi fac bagajul si sa plec inapoi acasa si în asa 

situatie am nimerit la dansa.  

De la inceput m-am simit bine doar vorbind cu dansa, apoi am inceputul sedintele 

tuseam foarte puternic si vomitam si am expectorat foarte mult mucus, ceea ce pana 

atunci aveam o tuse uscata. Dupa 10 -11 sedinte iar am avut asemenea reactii, arosoli si 

tablete nu am folosit în timpul sedintelor. Dupa 1 saptamana de pauza tuseam, dar nu asa 

de puternic, criza de voma a mai avut odata si cu expectoratie de mucus. Dupa aceasta ma 

simt foarte bine.  

Inca odata, multumesc d-nei Svetlana pentru eforul mare al dansei si pentru 

mainile de aur. Sa-i dea Dumnezeu sănătate la toata familia ei si multumesc si eu din 

partea familiei mele.  ” 

 

Toni (Statele Unite) 

Multumesc pentru tot ce a facut pentru mine acesta minunata doamna, d-na 

Svetlana(Luminita) 

Am citit formula AS si de acolo am aflat despre rezultatele si metoda dansei de 

tratament. 

In urma investigatiilor medicale pe care le-am facut în Statele Unite ale Americii 

am fost anuntat ca am o tumoare pe creier si fost propus pentru interventie chirurgicala, 

insa am venit în tara cu dorinta de a incerca sa ma vindect cu ajutorul medicinii 

alternative. 

Tratamentul la d-na Svetlana a inceput cu o serie de 30 sedinte de bioenergie. 

M-am simit foarte bine, iar durerile de cap au scazut în frecventa si intensitate. 

Pe perioada sediintelor am facut si procedura de detoxifiere în urma careia am 

eliminat pietre de la bila si am slabit 6 kg.  

Dupa acesta sedinta m-am simit mult mai bine, iar durerile de cap au disparut. 

Am facut o pauza de o luna, timp în care m-am intors în Statele Unite si am 

repetat investigatiile si tomograful care au arata rezultate de insanatosire pentru mine, 

tumoarea pe creier s-a micsorat mult. 

Am revenit la d-na Svetlana pentru o alta serie de 30 sedinte de bioenergie si cu 

rezultatele tomografice facute în afara tarii. 

Dupa aceste sedinte nu mai am nici o durere de cap, ma simt foarte bine si am 

devenit mult mai plin de viata. De-abia astept sa repet analizele si sunt sigur ca acestea 

vor arata ca m-am vindecat complet. 

Multumesc este prea puitin pentru tot bine facut. Sa va dea Dumnezeu numai 

bucurii si putere de munca.  

 

 

Ammani  

La d-na Svetlana am ajuns printr-o recomandare a unei bune prietene si pentru 

aceasta i multumesc.  

Sufeream de o boala ereditara rara, boala Wilson ce putea sa-mi fie fatala. Aveam 

la ambii ochi inele brun-roscate pe cornee, ceea ce imi provoca mari probleme de vedere. 

Din prima sedinta am simit ca ceva se intampla la ochii mei si în tot corpul. 



Pe zii ce trecea ma simteam tot bine, iar de pe ochi mi se lua ca o perdea acesta 

pelicula de pe ochi, ajungand astfel ca dupa 30 de sedinte sa nu mai am nici o problema 

de vedere. 

D-nei Svetlana ii multumesc din suflet si sa aibe parte de tot cei mai frumos în 

viata.” 

 

 

 

Nadejda C. 

“Cand m-am adresat d-nei Svetlana eram intr-o stare foarte grea, ma durea capul, 

inima, imi amorteau picioarele, mainile, fata, fierea, pancreasul, noaptea nu puteam sa 

dorm de doua ori pe saptamana chemam salvarea, era chinul lui Dumnezeu.  

Dupa prima sedinta am observat o usurinta, durerile de cap dispareau, inima nu 

ma durea nimic, nu mai aveam amorteli, dormeam foarte bine, nici nu-mi venea a crede 

ca sunt eu, parca ma nascuzem din nou. Absolut dupa 3 sedinte nu ma durea nimic, toate 

durerile au disparut, tare vroiam sa slabesc si aveam burta foarte mare. 

Sunt foarte bucuroasa ca ma simt foarte bine. Am facut 15 sedinte, ii multumesc 

din tot sufletul d-nei Svetlana ca mi-a dat viata sa-i fie copii sanatosi si s-a aibe parte de 

tot ceea ce doreste.  

Va doresc sa mai lecuiti oameni bolnavi. Aceasta este darul dumneavoastra de la 

Dumnezeu.” 

 

 

Serioja A. 

“Multumesc foarte mult d-nei Svetlana ca mi-a rezolvat urmatoarele probleme de 

sănătate: tensiune oscilanta, tensiunea intracraniana, dischinezia biliara si dureile de cap. 

Dupa doua serii de sedinte toate aceste stari s-au rezolvat si mi-au trecut si 

durerile de cap.” 

 

Un alt caz special este al unui copilas de 5 anisori, care avea temperatur de 37.2 C 

timp de 2 ani si pentru care medicii nu-i gasea localizarea infectiei.  

Dupa cateva serii de sedinte temperatur a ajuns la normal. 

 

 

Antonio P. 

“Am venit aici la dumneavoastra cu mari probleme de echilibru si mari dureri de 

spate. Dupa 20 sedinte nu mai am probleme de spate si echilibru.  

Multumesc si va doresc succese în toate” 

 

Roxana R. 

“Multumesc. Aceasta este primul cuvant cu care vreau sa incep, este un cuvant 

simplu, dar cu o profunda rezonanta cand este spus din suflet.  

Am venit la dumneavoastr cu o nota de scepticism si speranta totodata.  

Satula de medicamente, am vrut sa ma indrept catre medicina alternativa, 

hotararea a fost luata în momentul cand am citit un articol din formula AS, despre tratarea 



oamenilor de catre dumneavoastra prin bioenergie, si mi-am zis ca este momentul sa 

incerc si eu.  

In urma unui examen ecografic, unul din diagnostice a fost de litiaza renala 

dreapta(pietre, calcul de dimensiunea 4-5 mm), microlitiaza renala stanga (pietre calculi 

de dimensiunea 0-2 mm ) si rinichiul stang cazut. 

Probleme mai aveam si la: vezica biliara, regiunea genitala, etc.  

Una din expresiile d-nei doctor a fost “Ai un organism de baba.” si eu am 31 de 

ani.  

Am inceput o serie de 10 sedinte cu bioenergie, dupa prima sedinta am fost 

capabila sa-mi pun diagnosticul singura, asa cum ati spus dvs. în afara valurilor de 

caldura pe care le-am simtit,locurile afectate au inceput sa ma doara. Nu o durere acuta, 

ci o durere surda. 

Dupa a noua sedinta am eliminat de la bila un pumn de calculi biliari, de marimea 

unei masline. Ca sa fiu precisa am eliminat 8 calculi mari cat o maslina si 20-30 calculi 

mai mici. Cineva un cadru medical, mi-a spus ca acesti calculi, nu pot fi eliminat prin 

canalul coledoc, la marimea aceasta, fiind prea mari si totusi... eu ii eliminasem. 

Dupa a 10 sedinta mi-ati spus, ca inca mai sunt la bila, nu i-am eliminat pe toti, 

fapt ce s-a confirmat în urma ecografiei pe care am facut-o în urma sedintelor.  

In urma ecografiei, diagnosticul de litiaza renala dreapta si microlitiaza renala 

stanga, nu mi-a mai fost pus, pietrele au fost sparte si acum apare numai nisip. Anexez 

pentru a confirma cele doua ecografii, inainte si dupa. 

Inchei prin mii de multumi si numai bine doamnei Svetlana!” 

 

Marius Octavian G. 

“Am cunoscut-o pe d-na Svetlana(Luminita) la data de 30.05.1999, printr-o 

cunostiinta care mi-a recomandat-o.  

Motivele pentru care am apelat la d-na Svetlana, sunt urmatoarele: 

-ma simteam obosit mai tot timpul, fara sa fi facut eforturi prea mari 

-eram supraponderal (cca 100 kg), ceea ce pentru varsta mea era foarte mult. 

-aveam analizele care aratau o afectiune a glandelor suprarenala, pe partea stanga 

-simteam o senzatie de foame permanenta, chiar daca mancam cu putin timp 

inainte. 

Pentru motivele de mai sus am ajuns la d-na Svetlana, iar astazi am terminat 

prima serie de sedinte în urma carora am constat urmatoarele: 

-am slabit cca 4 Kg în urma sedintelor, nu mai simt senzatia de foame ca inainte. 

Din contra, m-am obisnuit sa manac foarte putin si am renuntat total la paine. 

-nu mai am senzatia de oboseala si ma simt plin de energie; 

-am renuntat la fumat si nu mai consum nici bauturi alcoolice. 

In perioada urmatoare sunt hotarat sa urmez seria a doua de sedinte la d-na 

Svetlana, spun acest lucru deoarece sunt convins ca dansa ma poate ajuta mult mai mult 

decat orice alte medicamente de sinteza prescrise de medici si am increderea în metodele 

naturiste folosite de dansa.  

Cu multumiri si urari de multe realizari pentru d-na Svetlana” 

 

 

Marcel M. 



“In urma investigatiilor medicale, am avut diagnosticul pus de hiertensiune 

arteriala si cardiopatie ischemica, urmand tratamentul medicamentos indicat de 

specialistii cardiologi. 

Afland despre sedintele de bioenergie ale d-nei Svetlana (Luminita) Secrieru, am 

decis sa-i solicit asistenta, deoarce meseria mea de aviator cerea o sănătate foarte buna. 

Dupa primele 10 sedinte de bioenergie am interupt tratamentul medicamentos, tensiunea 

stabilindu-se la 140/8,5 si intepaturile datorate ischemiei incetand. 

Dupa o perioda de pauza, am continuat sedintele de bioenergie am continuat 

sedintele de bioenergie pentru curatarea bilei si a ficatului, urmand si procedurile 

specifice în urma carora am eliminat pietre de la fiere.  

In urma celor 3 etape de bioergie de cate 10 sedinte atat pentru inima cat si pentru 

bila si ficat am slabit 6 Kg, fara a tine un regim special. în present starea sanatatii mele 

este buna, recapatandu-mi tonusul energetic. 

Inchei prin a multumi d-nei Svetlana pentru munca pe care o face si ajutorul dat 

oamenilor” 

 

Magda M. 

“In luna februarie, 1999 în urma unor investigatii speciale (termografie, 

mamografie) am primit diagnosticul de mastoza microchistica si tumoare inflamatoare la 

sanul dreapt.  

Am efectuat un tratament antiinflamator cu antibiotice si unguente speciale.  

La inceputul lunii martie am inceput tratamentul cu d-na Luminita (Svetlana) 

Secrieru prima serie de 10 sedinte. în timpul acestor sedinte am simtit o relaxare a 

organismului, furnicaturi, intepaturi (gen curentare usoara), presiune în zona capului, 

gatului (in momentele în care se lucra în zona respectiva), adieri si aport de caldura.  

Dupa sedinte se instala dureri de cap, de san, de coloana care dispareau dupa 1 -2 

ore. 

In momentul în care am inceput tratamentul cu bioenergie, nu am mai continuat 

tratamentul medicamentos indicat de medici.  

Dupa prima serie de 10 sedinte, am facut o pauza de 2 saptamani si apoi am 

continuat cu o a doua serie de 10 sedinte. în cursul seriei a 2-a de tratament am efectuat si 

procedura de eliminare a pietrelor de cholesterol de la bila, desi parea ca nu am probleme 

cu bila, am eliminate pietre.  

Dupa aceasta, am mers la control si medicul a confirmat reducerea tumorii la san. 

Dupa a 2-a serie de sedinte durerile de san s-au atenuat. Am constatat si o scadere 

a tensiunii de la 180/90 la 150/80 cu toate ca de la inceputul tratamentului energetic nu 

am mai luat nici un medicament din cele prescrise de  cardiolog.  

Dupa o pauza de 2 saptamani am reluat tratamentul bioenergetic, ultima serie de 

10 sedinte. Am constatat ca nu au mai aparut dureri, intepaturi în sanul bolnav si ca 

tumoarea s-a resorbit. 

Am efectuat un control medical de specialitate care sa confirmat reabsorbirea 

tumorii.  

Desi s-a pus problema interventiei chirurgicale la san, datorita tratamentului 

bioenergetic am anulat-o.  

Dupa ce am terminat problema de sănătate mai sus mentionata am reinceput o alta 

serie de sedinte pentru o alta durere pe care o aveam din copilarie (de la o cazatura) si pe 



care la inceputul tratamentului o consideram mai putin stanjenitoare, dar a venit si randul 

ei.  

Dupa 6-7 sedinte am eliminat, pe nas, o bucata de carne stricata si acum ma simt 

un alt om. 

Multumesc din suflet pentru tot binele si cat mai multe rezultate . ” 

 

Radu S  

“Am apelat la d-na Svetlana suferind de multiple afectiuni, dintre care cea mai 

grava era statul permanent intr-un scaun cu rotile. 

In urma tratamentului cu bioenergie, intr-o zi bunul Dumnezeu m-a ridicat din 

scaunul cu rotile si am facut primii pasi din ultimi ani. Pe parcursul tratamentului am 

simit diverse senzatii: de furnicaturi, intapaturi, raceala, caldura, în ambele picioare si 

chiar dureri mari de picioare la inceput. Starea mea s-a imbunatatit considerabil, am 

dobandit o stare de liniste si dorinta de viata.  

Cuvintele sunt de prisos, de aceea am dedicat acestei minunate fiinte o poezie în 

care versul “Cu un bun terapeut eu m-a simt ca nou nascut” sintetizeaza tot ceea ce eu am 

simtit dupa acest tratament.  

Multumesc lui Dumnezeu ca am ajuns la d-na Svetlana si mi-a dat o sansa în 

viata.” 

 

Diana si Charles L. 

“Am aflat de doamna Svetlana de pe internet si am avut de la inceput o mare 

incredere în dumneaei, mentionez ca lucrez ca medic stomatolog în Geneva.  

La insistentele mele disperate, telefonice catre d-na Svetlana pe care nu o 

vazusem niciodata am reusit sa o conving sa vina pentru cateva luni în Elvetia si sa-mi 

ajute familia mea, lovita de suferinta copilului meu Charles în varsta de 6 luni si 

jumatate, ce suferea de o dermatita cronica, eczema genetica acuta pe tot corpul (se 

scarpina aproape permanent, suferea ingrozitor) si o hemangioma de la nastere.  

Ma durea sufletul aceasta suferinta a unicului meu copil si doream sa se 

sfarseasca cat mai repede, numai un parinte simte prin ce eu  treceam, asa am inceput 

tratamentul cu bioenergie cu ajutorul doamnei Svetlana. 

Pe fiecare zi ce trecea, starea copilul meu se ameliora, doarmea mai bine, era tot 

mai linistit, hermangiomul de la ceafa s-a dizolvat (o pata mare rosie), pielea s-a curatat, 

iar dermatita a trecut.  

In toata aceasta perioada m-am tratat si eu la dansa de fibrom uterin, nu reuseam 

sa mai am copii si aveam dureri mari ginecologice. Senzatiile în timpul tratamentului au 

fost diverse: senzatia de ghem în zona uterului, dureri de ficat, ovare, rinichi, etc.  

Dupa tratament m-am vindecat de fibrom si am ramas insarcinata cu al doilea 

baietel. 

Dragostea si recunostiinta familiei noastre catre d-na Svetlana nu o putem uita, nu 

putem uita nici clipa despartirii noastre de dansa (plecare spre Romania), cand bietelul 

meu pe care il tineam în brate, avand 7 luni jumatate fiind în bratele meu langa Svetlana, 

a pus manutele pe pietul Svetlanei, si-a aplecat capusorul si cu fruntea lui a atins fruntea 

d-nei Svetlana de 10 ori, era multumirea pe care copilasul nostru o putea exprima, fara 

cuvinte, în acel moment pentru starea de bine, sănătatea ce o recapatase si sansa pe care 



Dumnezeu i-a dat-o prin intermediul doamnei Svetlana. Am ramas muti de uimire si ne-

am desparit în hohote de plans.  

Ii multumesc din nou lui Dumnezeu pentru bunatatea, sansa de a o intalni pe d-na 

Svetlana si iubirea catre baietelul meu, aratata de dansa în tot acest timp  ” 

 

 

Mihai D. 

“Familia mea a apelat prin intermediul d-nei Diana,  ca ultima sansa pentru mine, 

la d-na Svetlana  

In urma cu vreo 2 ani mi-am pierdut memoria, nu reuseam sa ma inteleg cu 

nimeni, nu mai stiam nici o limba prin care sa comunic si sa ma fac inteles celor din jur.  

Familia mea a apelat la diversi medici si tratamente, insa fara rezultat, erau 

disperati pentru ca eu nu ma puteam adapta si ajuta deloc.  

Mentionez ca limba mea materna este rusa, iar limba engleza o foloseam la 

serviciu, eu lucrand în Elvetia la ONU.  

Am facut tratament intensiv la d-na Svetlana, intr-o zi faceam cate 2 sedinte a cate  

40 min, iar rezultatul a aparut,  mi-a revenit memoria spre fericirea tututor si a mea, 

initial mi-am reamintit limba engleza, apoi mi-am aminiti si limba materna rusa.  

Am numai cuvinte de lauda si multumire pentru d-na Svetlana si pentru tot binele 

pe care dansa il face prin aceasta metoda de tratament .” 

 

Puiu C 

“Printr-o cunostiinta am ajuns la d-na Svetlana, eram în ultimul ceas, doctorii 

punandu-mi diagnosticul de ciroza uscata, în ultimul grad.  

Am venit cu toate analizele la dansa si asa am inceput tratamentul, speram din tot 

sufletul ca Dumnezeu sa ma ajute si sa-mi dea o a doua sansa..  

Dupa vreo 3 serii de sedinte a cate 15 zile am scapat de moarte si am putut relua 

serviciul, eu fiind de cativa ani fara serviciu, nu imi puteam intretine familia.  

Multumesc d-nei Svetlana pentru toata munca si tot ajutorul dat si lui Dumnezeu 

pentru sansa pe care mi-a dat-o sa pot trai. Multe succese si  putere de munca” 

 

Florina E 

“Am apelat la d-na Svetlana cu fata mea de 18 ani, care suferea de o durere 

cumplita de spate. Durerea era provocata de tija metalica la coloana ce fusese pusa în 

urma unei operatii în strainatate, mai avea dureri mari de cap, slabiciune în corp, ameteli, 

stare de rau în tot corpul si nu se putea sa se odihneasca noaptea deloc.  

Dupa 3 serii de sedinte la d-na Svetlana, fata mea s-a linistit, putea sa se 

odihneasca noaptea, nu mai avea dureri de cap, avea pofta de mancare, iar ceea ce o 

chinuia cel mai mult, durerea de spate i-a disparut.  

Familia mea ii multimeste din suflet d-nei Svetlana si ii uram sa ajute cat mai 

multa lume. ” 

 

Irina R 

“Am venit la d-na Svetlana cu diagnosticul de ciroza, hepatita C, aveam o stare de 

oboseala cronica si nu puteam sa ma duc la munca, tot timpul eram prin spitale sau prin 

medical. 



 în urma tratametului cu bioenergie si a procedurilor de curatare a bilei si 

ficatului, starea mea a devenit mult mai buna, aveam pofta de munca.  

Cand m-am dus la doctor, analizele mele aratau acuma bune si cand am spus ce 

am eliminat în urma procedurilor de dezintoxicare a ficatului si bilei, medicul mi-a spus 

“Cu ceea ce ati eliminate dvs se hranea tipurile de hepatite, inclusiv ciroza dvs.  

La terminarea tratamentului la 5 serii de sedinte nu am mai avut ciroza si hepatita 

C, ceea ce s-a confirmat medical si demonstrand ca este o metoda prin care medicina 

alopata nu are tratament de vindecare” 

 

Un caz similar celor doua prezentate, am tratat de hepatita C si pe d-nul Geovani 

L din Sicilia care mi-a lăsat toate analizele prin care se confirma ca hepatita C a disparut.  

In urma tratamentul d-nul Geovani si-a tratat si problemele urologice de care 

suferea de ani buni. 

 

Incepand cu anul 2003 am lucrat în Italia (Sicilia, Verona) pe perioade de cateva 

luni, am sa mentionez pe scurt rezultatele pacietilor mei de aici: d-na Angela am tratat-o 

de fibrom (2-3 cm), care s-a reabsorbit, Tamara (5 anisori) care suferea de psoriazis si 

dupa 20 sedinte s-a vindecat, Fabio (chirurg ortoped) avea vertebrele intervertebrale 

tasate si care dupa 4 zile a cate 3 sedinte pe zi nu a mai avut nici o durere, d-na Angela a 

fost tratata de o dermatita sub brat în 2 serii de sedinte, Giusi din Verona ce suferea de 

rana pe col uternin (2,5 cm) s-a vindecat în doar 3 sedinte de bioterapie, Lorento a carei 

tumori cerebrale s-a absorbit si s-a insanatosit, Maria ce a eliminat pietre de la rinichi ca 

un bob de piper si s-a vindecat în cateva sedinte de bioenergie, Leonarda s-a tratat de 

pancreatita cronica.  

 

  Un caz special a fost a unui tanar de 27 de ani, Lorento ce avea o tija metalica la 

mana ce i-a fost pusa în urma unui accident rutier si care nu putea sa o foloseasca deloc, 

era imobila. în urma a 5 serii de sedinte mana i-a devenit flexibila si a putut sa o 

foloseasca. 

 

Gigi si Lili A. 

“Ma numesc Lili si am venit impreuna cu sotul meu din Italia(Sicilia, Catania) la 

d-na Svetlana sa ne ajute, nu mai aveam ce pierde, doream din suflet ca suferinta sotului 

meu Gigi sa se sfarsesca.  

In urma cu ceva anii, sotul meu suferise un soc puternic(suferise doua atentate) în 

urma caruia nu putea vorbi deloc, avea o depresie cronica puternica, inconsistenta urinara 

si isi pierduse simtul de a se duce la toaleta pentru scaun.  

Am urmat variate tratamente medicamentoase, inclusiv tratamente la clinici 

private din Statele Unite si nu numai. 

Dupa o luna de tratament în care s-a lucrat asupra sotului serii lungi de 

bioenergie, sotul meu si-a revenit complet, a inceput sa vorbeasca, este plin de energie, 

acum nu mai are nici o problema cu inconsistenta urinara si mersul la toaleta.  

In tot acest timp, am facut si eu o serie de sedinte si astfel am scapat de operatia 

programata pentru extirparea unei alunite canceroase de pe obraz.  

 Si eu si sotul meu ii multumim din tot sufletul d-nei Svetlana pentru tot ajutorul 

dat familiei mele si ii dorim numai ganduri bune si puterea de munca în tot ceea ce face.” 



 

Va fac cunoscut si cazurile fratelui meu, nepotului si nepoatei mele si a 

problemelor de sănătate cu care si eu le-am intampinat. 

Nepotica mea la 13 ani i-a fost pus diagnosticul de osteoporoza la piciorul stang, 

avand dureri mari la picior. 

Am facut serii de cateva sedinte a cate 1 sedinta pe zi si la investigatiile de 

laborator analizele au confirmat ca osteoporoza nu mai este prezenta. 

Nepotul meu a avut stafilococ auriu în ureche luat de la bazinul de inot, în urma 

tratamentului facut cu bioenergie toate analizele medicale au fost bune si nu a avut nevoie 

de nici un tratament. 

Fratele meu în urma unui accident a fost afectat ochiul drept (i-a sarit ceva în 

ochi). I-au fost afectat cristalinu ochiului drept, vedea doar în ceata iar medicii i-au spus 

la investigatiile medicale ca vederea nu i se mai poate recupera. 

In urma a 3 saptamani ca cate 3-4 sedinte pe zi, investigatiile medicale acestia au 

confirmat ca ochiul s-a vindecat, totul este bine si poate munci. 

La 45 de ani m-am confruntat cu o probleme genetica, legata de dintele de lapte 

(canin), care nu-mi cazuze pana atunci, dar în gingie pe orizontala imi crescuse cel nou 

si-mi tot apareau abcese de piroi pe gingie. 

Mi-am facut pase de energie si am reusit sa-l misc, astfel incat un capat al 

caninului mi-a iesit în cerul gurii si astfel am putut sa scap de operatia tripla, recomandata 

de stomatolog, mi-a fost facuta doar cu o simpla extractie a dintelui (fara operatie) 

 

Mai jos va voi scrie marturiile, senzatiile si rezultatele celor care au urmat 

tratamente cu bioenergie la distanta, ceea ce inseamna ca bioterapeutul si pacientul 

sunt în locatii fizice diferite (orase, tari), nu se vede unul cu celalalt 

  

Emilia Mirela S (Atena, Grecia) 

“Vreau sa va multumesc mult doamna Svetlana ca prin capacitatea dumneavoastra 

de a ma vindeca, am reusit sa scap de o mare durere si am evitat luarea de medicamente. 

Am sa va descriu mai jos, cu detalii evolutia mea în timpul sedintelor desfasurate 

la distanta cu dumneavoastra pe perioada celor 5 zile (21 octombrie, 2009).  

Cauza durerii: o miscare brusca în timp ce ma ridicam din pat mi-a provocat o 

durere în zona lombara, în partea stanga. Durerea provocata era asa profunda incat aveam 

senzatia ca ma doare capul, dantura si chiar degetul mic de la piciorul stang, toata partea 

stanga. 

 In prima sedinta am simtit, ca de altfel în toate sedintele cum un val de energie ca 

un aer rece(vant) imi circula prin corp asociat cu mici ciupituri, furnicaturi, incepand de 

la maini si continuand în tot corpul.Durerea de spate a continuat. 

A doua sedinta am avut o stare foarte ciudata în zona gatului, la tiroida.Aveam 

senzatia ca ma strange o mana de gat fiind nevoita sa imi reglez vocea  si am simtit în 

continuare o presiune în cap provocandu mi ameteala. De asemenea am simtit o presiune 

în zona stanga deasupra sanului si o durere puternica la nivelul genunchilor. 

Dupa aceasta sedinta si inca 3 -a m-am simtit foarte prost, eram intr o stare de 

ameteala, durere apasatoare  pana la senzatia de voma, indisponibilate la miscare si fara 

pofta de mancare.In timpul sedintelor simteam aceeasi durere de spate, ameteala si o 

presiune care se manifesta ca o oboseala accentuata a organismului. 



In urmatoarele sedinte am simtit cate o usoara ameliorare a durerii de spate 

ajungand ca în ultimele sedinte sa adorm instantaneu în timp ce ma lucrati. 

In ultimele doua sedinte am simtit o durere puternica în partea dreapta fata, sub 

coaste, care în timp a disparut.Am observat insa ca daca iau ceva greutate sau ma aplec 

jos(in spre fata) durerea revine dar la o intensitate mai mica si ma simt mult mai bine 

daca ma intind în pat. 

In tot acest timp cat a durat lucrarea, nu am luat nici un medicament, rezistand 

durerii chiar daca erau momente cand plangeam din cauza intensitatii ei. 

Pot spune ca a fost cea mai puternica durere pe care am simtit o în organismul 

meu. 

Multumesc inca o data din suflet si mi-as dori ca multi oameni sa aiba incredere 

în dvs si sa-i puteti ajuta, cum ati facut cu mine, chiar daca eu nu va cunosc si nu v-am 

intalnit niciodata pana acum, ci am vorbit doar la telefon .  

Cu tot dragul si multe imbratisari, Mirela S din Atena“ 

 

“D-na Svetlana am apelat din nou la ajutorul dumneavoastra (august 2011), 

deoarece aveam o stare de rau în tot corpul, mai ales în zona lombara si de peste 50 de 

zile imi intarziase menstra.  

Va scriu acum pe mail senzatiile si starile simtite de mine din timpul sedintelor 

facute de dumneavoastra la distanta.  

In timpul primei sedinte(cu fata în jos) am simtit ciupituri foarte puternice pe fata, 

gat si incet pe tot corpul. M-a durut foarte mult în dreptul inimii, genunchiul drept si în 

partea dreapta a abdomenului (pancreas). 

Inca de la inceputul celei de-a doua sedinta si dupa, cateva minute mi-a amortit 

mana si piciorul stang, la un moment dat nemaisimtindu-le. Am adormit si dupa 

aproximativ 1ora cand m-am trezit degetele mainii stangi erau intepenite si foarte 

umflate. 

La cea de-a treia sedinta, am simtit ciupituri puternice pe fata si dureri în dreptul 

glandei tiroide, ovarul stang si am adormit foarte adanc incat dupa 13 min de somn am 

crezut ca au trecut 43 min. 

Cu fata în sus, în timpul sedintei a patra,  am simtit furnicaturi pe tot corpul, 

durere lombara ca si cum as fi avut o greutate pe spate.Am simtit o presiune si la glanda 

tiroida, ca o gheara. 

In sedinta urmatoare am simtit aceeasi durere la coloana, la rinichi si genunchiul 

drept unde  am dureri foarte mari, de obicei la schimbari de vreme sau efort mare (fara sa 

am vreo interventie chirurgicala în aceea zona). 

Sedinta urmatoare mi-a provocat furnicaturi pe spate si dureri la ambii rinichi, ca 

niste cutite iar glanda tiroida ma facea sa ma sufoc. 

In sedinta ce a urmat, fiind dimineata si eram mai mult în somn, am simtit imediat 

furnicaturi puternice pe tot spatele si dureri mai suportabile la coloana vertebrala apoi am 

readormit inca 1 ora. 

Sedinta facuta seara, m-a facut sa simt pe tot spatele si pe maini ciupituri ca si 

cum as fi lovita cu urzici provocandu-mi usturini si mancarime. 

In majoritatea sedintelor am simtit cum actionati cu mainile si în majoritatea 

cazurilor am adormit foarte adanc.Am simtit de cateva ori si arsuri mari la stomac, fara sa 



fi mancat ceva care stiam ca imi poate provoca asa ceva sau o sete foarte putermica (eu 

nefiind o mare consumatoare de apa). 

Cand sedintele erau dimineata foarte des adormeam instantaneu si destul de des 

mi se calmau durerile de cap capatate în timpul zilei. 

Dupa cateva sedinte mi-a venit si mestra care intarziase (50 zile dupa ultima) fara 

sa simt dureri în timpul celor 4 zile de sangerare. 

Va multumesc mult pentru intelegere si pentru efortul depus în cazul sedintelor la 

distanta. Sper sa ne vedem si sa lucram si în realitate, imi doresc tare mult. 

Doamne ajuta si sa va dea putere si liniste ca sa o puteti folosi pentru binele 

tuturor” 

 

Un alt caz deosebit este al unui student la medicina pe nume Serioja care a 

inceput sa vada lucruri pe care nici eu nu le vedeam, i s-a descris ochiul trei.  

Dupa tratmentul cu bioenergie urmat la mine punea niste diagnostice fara gres, 

ocupandu-se  o perioda mare de timp cu diagnosticarea bolilor. 

A venit la mine dupa un accident rutier în urma caruia el a scazut în inaltime cu 5 

cm, avea probleme cu capul si probleme la rinichi. 

In timpul tratamentului, s-a vindecat de dureri de cap, s-au scos pietrele de la 

rinichi, a recapatat cei 5 cm ce i-a pierdut în inaltime si un lucru deosebit s-a deschis 

ochiul trei. 

Imi povestea cu foarte multe detalii cum isi vizualiza toate organele la care eu 

lucram, ajung la sfarsitul tratamentului cu bioenergie sa vizualizeze organele si altor 

pacienti în cele mai mici detalii. 

In timpul sedintei de bioenergie corpul lui imi asculta mainile mele, imi urma 

mana mea în orice pozitie as fi ridicat-o.Desi el avea inaltimea de 1, 90 m reuseam sa-l 

ridic  cu mana la distanta, pe verticala, ca o lumanare, iar cand nu ma mai concentram 

asupra ochiul trei cadea jos pe pat. 

La intrebarea colegilor mei ce simte în timpul cand el se ridica în picioare, intr-un 

unghi de 45 de grade, el descria ca se simtea atras de niste raze ca de soare ce il capteaza 

si nu putea opune nici o rezistenta aspra acestei energii. 

Un alt lucru deosebit era ca el intra în transa la o distanta de 500 m de biocampul 

meu (de cand cobora din masina si pana sa ajunga la mine în cabinet la etajul 7) 

 

 

Liliana I. 

“Ma numesc Liliana I, sunt din Brasov si am venit pe data de 12.07.2007 cu fetita 

mea D. de 6 ani, diagnosticata cu psoriazis pe 80 % din suprafata corpului. 

Aceasta boala dureaza de 8 luni, timp în care am consultat mai multi medici 

dermatologi si alergologi. Am trecut prin tratamente diverse: unguente, VV, mare în 

Egipt, analize în Germania (unde s-a descoperit alergie la lapte si paine), dezintoxicare 

naturista, ceaiuri din plante si alte plante medicinale. Nimic nu a avut rezultat, luna de 

luna,  bubitele se dublau iar daca inainte se puteau numara acum erau plagi continue pe 

tot corpul si pe cap, fata inca nu a fost atinsa. 

Am aflat de doamna Svetlana din revista unde se descria un caz asemanator la un 

adult. Am venit plina de speranta si incredere. Doamne ajuta! 



Cand am inceput sedintele corpul D. era rana, carne vie, dureros. Spatele, burtica 

si mainile erau plagi rosii cu multe coji umflate, picioarele din cauza circulatie proaste 

erau aproape vinete de la genunchi în jos,  avea mancarimi intense ziua si noapte. 

Am inceput sedintele de 2 ori pe zi, 20 de minute timp de 2 saptamani.  

 

  
 

 

          
In primele 2 zile culoarea pielii s-a decolorat usor, fata era frumoasa si a dormit 

dupa fiecare sedinta, s-a mai scarpinat putin peste zi si noaptea. La a 4-a sedinta au 

aparut: dureri de cap în ceafa si mancarimi pe maini.  



       
 

In urmatoarele 4 sedinte pielea a inceput sa se decoloreze pe umeri, dar erau 

mancari mari pe gat, burta si picioare. Dupa fiecare sedinta a dormit 30 de min. Ungerea 

cu crema era durereoasa . Pe picioare culoarea era în continuare rosu-vanat cu multe coji.  

Sedinta a 9 a declansat noi probleme, pielea s-a uscat foarte tare si a crapat. Am 

avut o noapte critica, cu dureri de picioare si mijloc, si mari mancarimi timp de 1-2 ore, 

pielea ardea puternic. Foarte multe coji pe tot corpul, groase. Apar noi bubite pe gat si pe 

fata (ca niciodata). 

       
 

La urmatoarele 2 sedinte incepe sa se foiasca si sa se scarpine, sa caste, sa se 

intinda, nu mai adorme. 

Dupa sedinte are senzatia de frig si de foame. Ungerea e inca dureroasa, pielea e 

rosie si se cojeste rapid, pe picioare e vanata, spatele usor decolorat, fata plina de noi pete 

rozalii. La baie multe din coji au cazut, dar apar altele pe sub cele existente. A simtit o 

macarime în mana stanga si spre  inima în timpul sedintei a 11-a. 

La sedinta a 12-a apar dureri în piciorul stang la scobitura. O ora a avut dureri 

cumplite si scarpinaturi, apoi a adormit. Dimineata apar noi bubite pe tot corpul, ca o 

urticarie care o manca pe tot corpul si multe coji cazute în timpul noptii,  



Urmatoarele sedinte au fost linistitoare, se curatau cojile, dupa sedinte doarme 30 

de minute. 

De cate ori o dau cu crema, sufera iar pielea e rosie sub coji. Apar amorteli în 

cosul pieptului si intepaturi în picioare si are senzatia de frig. 

 

 
 

 

Sedinta a 15-a pielea arata rau peste tot, rosie cu coji, vanata pe picioare,  parca 

niciodata nu a fost asa. Sedinta a atenuat din dureri si a luminat corpul, fetita a dormit 30 

de minute. Ungerea dureroasa, iar noaptea sunt dureri si mancarimi mari, au cazut foarte 

multe coji.  

 

         
 

 

 

In urmatoarele 4-5 sedinte durerile scad raman doar la ungere si seara spatele si 

pieptul au pete mai luminate mai rozalii si tot corpul se curata rapid de coji  în timpul  

sedintelor apar macarimi si se scarpina, apoi se calmeaza, nu mai doarme, se linisteste, 

mai apar pete pe fata.  

Sedinta 22 este cea în care se curata pielea si ficatul. Totul decurge bine, asteptam 

sa vedeam ce apare în scaun. Nu mai sunt mancarimi, decat ocazional pe gat si picioare. 



 Spatele arata foarte bine si pieptul si maini în partea de sus,  pe picioare bubele 

nu mai sunt asa umflate în relief, sunt rozalii. Cojile s-au curata, au mai ramas cateva pe 

maini si picioare, de la genunchi în jos , pe tot corpul apar noi coji, dar sunt straturi 

superficiale de piele, subtiri si marunte, nu ca cele de pana acum . Culoarea pielii este 

mult mai deschisa rozalie la mijlocul zonelor, delimitate cu margini mai inchise. 

     
 

D. se simte mult mai  bine acum, zambeste mai des, de cand se trezeste, se joaca, 

glumeste. Corpul a lucrat intens în acest timp, sub mainile miraculoase ale doamnei 

Svelana. Niciodata nu au fost atatea reactii  intr-un timp asa de scurt. 

Multumim din inima dragei noastre Svetlana care se bucura odata cu noi si-i 

dorim multa sănătate sa poate sa fie alaturi de noi în continuare si la urmatoarele sedinte, 

pana D. va fi total vindecata.  

Sa se bucure alaturi de noi de cei dragi, asa cum ma bucur si eu de liniste si 

bucuria D. 

Suntem la mijlocul sedinte 24 si pielea D. s-a transformat mult din culorea rosie 

vanata în culoarea roz-rosie. Din culoarea proeminenta în zonele plate au cazut 2-3 

randuri de piele, a scazut fierbinteala pileii, nu mai arde la atingere , o sa luam 2 

saptamani pauza si vom revenii, suntem fericite si multumite ca ne-a scoas-o în cale pe 

doamna Svetlana .  

        
 

Multumim mult ca ai reusit ce altii nu au reusit. 



PS: în 24 de ore de la sedintele de purificare a ficatului si fierei a eliminat 5 pietre de 

colesterol mari alungite de 1 cm si numeroase altele mici ca bobul de piper si mazare. La 

2 ore a vomitat ce a inghitit la sedinta, si totusi a eliminat atatea pietre… 

 

 

Fetita mea D.este la a doua serie de sedinte de bioenergie, 22 sedinte (07.08.2007)  

Transformarile sunt spectaculoase.  

In pauza dintre sedinte, pielea D. a continuat sa fie rosie, rosie-vanata pe picioare, 

maini si fata. Mancarimi mari,  pentru care am si venit mai repede inapoi la urmatoarea 

serie de tratament. în tot acest timp au aparut  mancarimi uneori mai intense, alteori se 

opreau.Pe spate si pe fata, s-a schimbat culoare în roz, dar cojile erau dese si mari în 

dimensiune, pe picioare si maini, pielea era mai rosie si cu temperatura locala, se cojeau 

incontinuu.  

A inceput si fata sa se cojeasca si o manca, era crapata si uscata si mancat. 

In timpul sedintelor se linistea, dormea si se odihnea, iar dupa dupa sedinte 10-30 

min. Simtea macarimi în maini si picioare, iar dupa sedinte frig. 

Ca noutate avea o senzatie puternica de foame, manca mult. Dupa primele sedinte 

au inceput sa o doara urechile, a facut otita si cu  febra, am mers la medic. A ramas 

internata o zi si a inceput tratament cu antibiotic pentru 7 zile, în rest doar unguente 

hidratante pentru corp. Durerea de ureche se mutat de la o ureche la alta. Picioarele se 

umfla, la fel si mainile si ochii. Poate fi o reactie de la antibiotic, poate fi  un blocaj de la 

rinichi,  poate fi amandoua…Ii curg ochii si nu poate suporta lumina.Tot corpul o 

mananca, nu doarme noaptea. Ce poate fi mai rau? 

Ne intoarcem la sedinte, nu accept cortizoni în tratamentul D. în cadrul sedintelor 

tratam concomitent urechile, ochii, ficatul, pancreasul, totul. în paralel luam antibioticul. 

D. rezista cu greu, are temperatura. Cu toate acestea dupa 4 sedinte, durerea de la o 

ureche dispare, se muta la cealalta infectia, se desumfla ochii partial.  

Dupa alte 6 sedinte, urechile sunt din ce în ce mai bine si se desumfla ochii si 

mainile. 

Picioarele raman în continuare umflate si dureroase. Spatele, piepul si fata sunt 

din ce în ce mai frumoase, culoarea merge spre roz, doar fata continua sa fie rosie, un pic 

umflata si congestionata. 

Vom incheia acest sir de sedinte deoarece plecam în Belgia pentru noi investigatii 

la Lewen.  Se da un nou diagnostic: pitirigzis rubra pilaris,  poate fi sau poate nu. 

Trei zile repaus pentru corpul D. Pilea s-a mai calmat, persista mancarimile si 

pielea se cojeste, dar culoarea rosie se deschide din ce în ce mai tare. în acest moment 

transformarea corpului si a bolii e vizibila. Au disparut bubele, zonele proeminente, 

rosiatice cu scaune albe-galbui, chiar si de pe picioare. Tot corpul este rosiatic, cu pielea 

care cade nencetat de peste tot. Doar mancarimile destul de mari mai amintesc de boala 

care inainte se numea  psoriazias. 

Multe multumiri doamnei Svetlana si sănătate sa ne ajute în continuare. 

 

Am inceput a treia serie de sedinte de bioenergie pentru D (07.09.2007). Dupa 

intoarcerea din Belgia am ajuns din nou la spital la medicul care ne-a externat, fara 

probleme doar pentru a lua la cunostiinta noul diagnostic propus de medicul din Belgia. 



Din nou pielea fetitei nu seamana cu nici o poza a bolilor presentate. Pare mai 

degraba o dermatita servera, refuz din nou cortizonii si prefer sa merg în continuare 

pentru tratamentul care a ajutat corpul D., pe bioenergie. 

Este foarte interesant cat de repede se poate transform pielea sub acest tratament 

si cat de bine raspunde corpul D. 

Pielea este roz aproape peste tot, pe fata, maini de la cot în jos si picioare de la 

genunchi în jos este putin mai rosie si cojile sunt mai mari si mai grosute. în rest pielea 

pare normala, cu coji subtiri si marunte, ca o matreata. Corpul se cojeste si el, dar sub 

pielea care se desprinde, culoarea este rozalie si nu rosie. Nu o mai dor urechile, doar 

putin ochii la lumină si nu mai are picioarele umflate. Pielea se cojeste contiunu, mai 

rapid, acolo unde sunt scame mai mari. Mancarimile persista mai putermic, noaptea 

crema trebuie sa fie în strat mai gros. 

       
 

In fiecare zi s-au facut doua sedinte (pe zi), astfel incat timpul a fost scurt si totul 

s-a petrecut cu repeziciune. De la o saptamana la alta s-au observat transformari vizibile 

(poate si atatea diagnosticuri sunt aceasta cauza). 

Trebuie multa incredere, rabdare si convingere ca ceea ce se intampla aici duce la 

vindecare.Si acest lucru se intampla.  

Imi este greu sa cred,  deoarece sunt inginer si la mine trebuie sa existe o logica, 

dar rezultatele obtinute de doamna Svetlana pe corpul D. sunt miraculoase, incredibile, 

bulversante pentru alti medici.  

De accea nu mai incerc sa inteleg, observ cu incredere cum fetita mea revine la 

normal. Toata pielea a cazut, chiar si de pe talpi si degete.Se reinoieste continuu. 

Incepe sa doarma mai bine noaptea si asta e bine. 

Dupa cea de-a sasea sedinta din aceasta serie, pielea se razvrateste. Mancarimile 

sunt mari mai ales noaptea, peste zi s-a linistit. Pielea este rozalie, fara temperatura cu 

mici pete rosii(2-3 mm) acolo unde a fost scarpinatura si apar coji. Apare o durere în 

ureche ca o sacaiala. Doarme mult, dimineata se trezeste tarziu si este inca obosita dupa o 

noapte agitata. 

 în timpul sedintei de bioenergie se linisteste, iar dupa aceasta este energica si este 

vesela. Din pacate a doua zi nu a fost mai buna. Durerea în urechi devine din ce în ce mai 

puternica si dureroasa. Poate din aceasta cauza si mancarimile mari ale corpului si 

agitatia noaptea. Nu a mancat nimic dimineata si era foarte fragila, molatica.   



Am asteptat sedinta dubla,  20 si 20 de minute cu lucrare la nivelul urechilor. De 

oboseala adoarme în timpul sedintelor, dar si dupa aceea 20 minute. Corpul este linistit, 

dar cu urme rosiatice în urma dezlipirii pielii dupa scarpinaturi. Pielea nu o mananca asa 

de tare ziua, dar durerea de urechi este cea care o deranjeaza puternic. Dumnezeu ne va 

ajuta si de data aceasta. 

  Doamna Svetlana prin puterea ei linistitoare a reusit sa o calmeze, cel putin 

momentan. Lupta aceasta am mai avut-o si am invins si acum va fi la fel. 

Multumim doamnei Svetlana pentru insanatosirea D.(vizibil) 

 

Suntem la al patrulea set de sedinte de bioenergie la doamna Svetlana.( 

25.08.2007)  

Am avut 10 zile de repaus energetic, în acest timp D. a slabit 2 Kg, desi a mancat 

cu pofta. S-a desumflat picioarele, mainile si fata. A trecut durerile de urechi si de ochi (a 

luat din nou antibiotic trei zile). în timpul antibioticului organismul a reactionat alergic, s-

a inrosit, s-a umflat, macarimi puternice pe tot corpul. Odata cu trecerea durerii si tratarea 

infectiei, oprirea antibioticului corpul se linisteste si capata culoarea rozalie cu pete mici 

în zona unde se desprinde cojile. Mancarimea persista, dar se stinge în momentul în care 

se da cu crema, unguent pe tot corpul. Acum pare un corp sanatos, un pic lucios de parca 

nu ar fi avut niciodata bube. 

  Dupa primele doua sedinte apar puternice mancarimi în tot corpul neincetat. Toata 

noaptea am uns-o cu crema si pielea tot aspra si deshidratata era. 

Dupa a treia sedinta a eliminat un pumn de pietre de cloesterol de diferite marimi, 

pana la marimea unui bob de fasole sii dupa aceasta, fara nici o sedinta de purificarea a 

ficatului.  

Nu imi vine sa cred ! Dar aceasta este adevarul. Poate de aici si aceste mancarimi, 

are usoare dureri de cap la ceafa. 

A sasea sedinta este cea de purificare a ficatului. Nu a putut respecta intreaga 

procedura (a inghitit doar doua 2x100 ml de preparat) si cu toate acestea a eliminat din 

nou pietre de colesterol, mai mici dar destule. Mancarimile s-au eliminat, o mai mananca 

din cand în cand, mai ales seara inainte de culcare. Este vioaie, iar pielea este rozalie, 

frumoasa si uniforma. Pe picioare se observa urme vinete cand sta mult în picioare, iar 

cojile sunt subtiri si marunte ca o matreata pe tot corpul. 

       
 

 



Dumnezeu sa ne ajute sa se faca bine D. si sănătate sa-i dea doamnei Svetlana si 

tot ce isi doreste pentru binele ce ne-a facut. 

Starea buna a D. este buna, mananca bine chiar si paine, desi este alergica la 

gluten. 

Nu mai doarme în timpul sedintelor si nici dupa aceea, campul energetic se reface 

rapid. Suntem pe drumul cel bun. 

Deodata cu D. am hotarat sa fac si eu 10 sedinte de curatire a corpului de toxine si 

imbunatatire energetica a intregului corp. 

La prima sedinta am simtit durere de cap în ceafa si ameteli, am dormit. 

  La a doua sedinta mici intepaturi au adus dureri mocnite în jurul mijlocului de 

spate alaturi de ameteli. în acest timp am eliminat în scaun pietre de colesterol si 

aglomerate verzi inchise la culoare destinse de restul continutului. 

A saptea sedinta a fost de purificare a ficatului, care m-a rascolit, ameteli si 

senzatii de voma. Am eliminat din nou pietre cateva de culoare verde, una din acestea 

avea dimensiunea de 2,5 cm lungime si de 1 cm grosime omogena. 

La urmatoarele sedinte au aparut dureri usoare la rinichi în zona genitala, în zona 

mijlocului si usoare ameteli. 

Ma simt mai usoara desi nu am scazut în kilograme inca, tranzitul este mai fluid, 

dar voi continua cu clismele în continuare.  

Sunt multumita ca am efectuat aceste sedinte, deoarece altfel nu as fi putut 

elimina atatea toxine si mizeria din interior. 

Multumesc din nou doamnei Svetlana.  

Suntem din nou la ultimele sedinte de bioenergie cu D. din setul al patrulea . 

Pielea este minunata, nici urme de bube sau rani, fata de cum venisem prima data. 

Pielea este curata rozalie, se observa culoarea naturala din ce în ce mai mult, se 

cojeste pe tot corpul, dar acum (fata de cura trecuta) cojile sunt mult mai marunte ca o 

matreata fina. Si pe cap s-au curatat cojile si a ramas scaplul curat, doar cu matreata fina. 

Aseara s-a scarpinat aproape toata noaptea poate ca a fost si foarte cald în casa, de 

dimineata mancarimile au incetat.  

         
 

Astept sa vedem cum va evolua acasa la Brasov în timpul pauzei dintre sedinte. 



Ne rugam neincetat la Dumnezeu pentru vindecarea totala a D. si avem credinta 

ca asa se va intampla si multumim doamnei Svetlana ca ea a fost ajutorul nostru care a 

facut ca norii negrii cu suparari sa se desfaca si sa lumineze din nou soarele în viata 

noastra. 

Multumim din suflet. 

 

Suntem la al cincilea set de sedinte de bioenergie, vom face 10 sedinte 

(08.09.2007) 

Am avut repaus 10 zile la Brasov. Starea D. în acest timp s-a inrautatit putin: 

pielea a inceput sa se pateze si se scarpina foarte tare noaptea, somnul o prindea spre 

dimineata, iar cojile au inceput sa fie mai marisoare pe cap, pe umeri si picioare. 

In timpul sedintelor de bioenergie, mancarimile persista în timpul noptii, dar si în 

timpul sedintelor. Apar noi pete rosii pe piele sau se reactiveaza petele cele vechi. Exista 

o diferenta intre petele care au fost si cele de acum.Nu stiu daca petele sunt noi sau au 

aparut pielea sanatoasa care face diferentierea fata de petele activate. 

Cojile par a se observa diferit: mai dese pe petele rosii si mai rare pe locurile 

curate. 

Pe cap par a se curata cojile si apare pielea curata. A mai avut dureri de picioare si 

dureri în dreptul ficatului. Si totusi pielea este mai luminoasa.  

Sa speram ca se va modifica în pauza pana venim din nou la sedinte. 

Si eu am facut 10 sedinte de bioenergie, din care una speciala pentru ficat si fiere, 

pentru eliminarea pietrelor de celsterol,  am eliminat din nou, dar mai putine si mai mici 

2-5 mm, de culoare verde inchis sticlos. Durerile au fost în jurul mijlocului si la urechi, 

dar nu foarte intense. Picioarele, talpile în special, imi erau grele la sfarsitul sedintelor. 

Acum ma simt usoara dupa procedura de eliminare a pietrelor de colesterol si am 

slabit 1 Kg. Nu mai am ameteli asa cum aveam cand a inceput sedintele. 

Multumiri doamnei Svetlana, pentru efortul pe care l-a depus. 

Multumesc lui Dumnezeu pentru ca a permis acest lucru. 

Cu respect L. I. 

Am inceput al saselea set de sedinte de bioenergie cu D, 22.09.2007 

In perioada de relaxare de acasa, pielea a fost calma cu coji marunte, cam 7 zile, 

apoi dintr-o data bubitele au aparut din nou usor rozalie ca niste pete aceleasi ca odata, 

parea ca o reactie la ceva. Si am aflat, D. racise 

Am ajuns la doamna Svetlana cu nasul infundat, apoi scurgeri galben-verziu 1 zi, 

2 zile a curs nasul si apoi a trecut. în tot acest timp au fost multe scarpinaturi si 

mancarimi mai ales noaptea. 

Acum dupa 15 sedinte pielea este frumoasa sunt multe zone sanatoase: fata, gatul, 

spatele, pe piept, pe maini de la coate în sus. Restul corpului este brazdata de pete rosii, 

uneori palesc, uneori se mai inchid la culoare. 

Ce este nou în aceasta perioada: s-a insanatosit calitatea pielii pe cap. A ramas 

matreata doar în varful capului, 1/3 din suparfata scalpului.  

Mergem la scoala, suntem în clasa I si pentru aceasta multumim din inima 

doamnei Svetlana. 

Am revenit dupa o pauza de 2 luni (30.11.2007). D. este VINDECATA. Nu mai 

are nici o bubita, are o piele frumoasa, fina ca de bebelus.  

Este bucuroasa, fericita, în clasa I, cu FB. Este copilul meu drag. 



Dumnezeu a fost alaturi de noi prin doamna Svetlana. 

        
Acum facem cateva sedinte de profilaxie, de energetizare. Dupa prima sedinta, de 

energetizare, o tuse rebela a inceput sa se rareasca. Este bine.Sotul meu avea dureri la 

ceafa. 

O sedinta de bioenergie a detensionat zona, a dat drumul la respiratie, durerile au 

disparut. E multumit. 

Multumesc mult doamnei Svetlana si-i doresc pace si liniste în suflet.” 

 

 

Familia L.  Septembrie 1999 

“Primele mele cuvinte vor fi de calda recunostiinta si multumire pentru aceasta 

minunata fiinta care este doamna Svetlana. 

Ii multumesc lui Dumnezeu ca ne-a fost dat s-o intalnim aici, în Bucuresti printre 

noi si am putut sa beneficiem de harul sau, de puterea mainilor sale. 

Am venit la Bucuresti la 15 august 1999 în urma multor analize cu diagnosticul de 

chist ovarian, mastoza chistica cu toate problemele ce decurg de aici, ciclu neregulat, 

abundent cu cheaguri, anemie. 

Dupa primile 10 sedinte am facut din nou ecografie si a reiesit ca chistul ovarian 

disparuse, iar doctorul care m-a consultat a infirmat primul diagnostic, nevenindu-i sa 

creada ce scrie pe prima analiza. 

Mi-a fost foarte rau în primele sedinte, cascam incontinuu, dormeam seara de la 8 

pana a doua zi, alteori aveam o stare de bucurie si euforie si nu ma puteam linistii.  

Uterul ma durea noaptea si se misca, se strangea exact ca dupa nastere. Cea mai 

grea noapte a fost acea din seara procedurii, cand s-au rascolit toate în organism, sanul 

stang unde erau toate problemele se zbatea si era dureros, în urma eliminarii dimineata a 

pietrelor m-am simit usoara si linistita. Am slabit numai cu bioenergie care tot timpul ma 

chinuiam cu tot felul de diete fara rezultat. Ceea ce inseamna ca lucrurile nu mergeau 

prea bine în organism meu inainte. 

Acum sunt la cea de-a doua serie de sedinte, a 18-a sedinta. Am facut din nou 

procedura, dar acum altele au fost manifestarile.Am vomitat ceva verde si amar, banuiesc 

ca fierea a fost si s-a revarsat dimineata am eliminat din nou pietre, iar apoi m-am linistit 

din total. 



Va spun sincer sunt cu totul alt om, mai tanara cu 10 ani, bucuroasa de tot ceea ce 

ma inconjoara, calma, relaxata pe cand inainte tot timpul eram stresata, nervoasa. 

O alta binefacere a acestui tratament a fost acela ca mi-a crescut sanii cu 2 

marimi.  

Acum  ma ocup cu placere de treburile casnice de copii, de activitatea mea de 

contabil. Sotul meu mi-a fost alaturi în toate aceste momente urmand si el sedintele.  

Lui i-au fost puse diagnosticul de dischinezie biliara. în urma celor doua 

proceduri el a eliminat o cantitate mai mare de pietre verzi, altele erau galbui ca 

seminintele de struguri. 

 La el manifestarile n-au fost asa de violente, în prezent se simte minunat,  nu mai 

oboseste de dimineata pana seara, nu mai consuma cafea pentru a rezista activitatii 

cotidiene. 

 In urma sedintelor i-au aparut pe corp o ciuperca pe care o tratam de cativa ani 

buni la diversi dermatologi, ciuperca care nu ceda în urma numeroaselor tratamente 

facute. Iesea cand la subrat, cand la aripile nasului, cand cobora pe coloana. Acum a iesit 

în toate zonele unde altadata doar dadea semne ca este localizata. Asteptam sa vedeam ce 

se intampla pentru ca deja pielea a inceput sa devina din rosie ca focul în roz, acum s-a 

acoperit cu un strat albicios de piele. 

 Doamna Svetlana, ne-a spus ca va trece în final si s-a rezolvat, iar noi avem toata 

increderea scutindu-ne de efortul alergaturii din nou prin spitale, cu tot felul de analize. 

 Dupa 15 octombrie vom revenii la cea de-a treia serie de sedinte pentru a  incheia 

un ciclu complet de sedinte care sunt convinsa ca vor rezolva 90%-95% din problemele 

organismului, care stim cu totii ca niciodata un diagnostic nu este singur la un anumit 

organ ci problemele sunt diverse, cuprinzand mai multe simptome. Este pentru prima 

oara de la sa zicem 16-17 ani, din copilarie de cand nu ne-am mai simtit asa de bine, de 

echilibrati, cu organismul, la turatie maxima. 

 Mentionez ca facem sport, alergam , gimnastica, tineam dieta. 

 Nu pot sa inchei fara a-i multumii din nou doamnei Svetlana si sa-i spun ca tin la 

dansa ca la cineva drag, apropiat.” 

 

 

 

Lenuta T. 

“Am venit la d-na Svetlana cu incredere ca o va ajuta pe fata noastra Lenuta în 

varsta de 11 ani sa se vindece de  epilepsie. 

Suferea mult si ajunsese sa aiba accesele ce durau chiar o ora si jumatate, desi 

acestea le facea la 2-3 saptamani sau chiar o data pe luna. 

In urma primelor doua serii de sedintelor cu bioenergie accesele s-au rarit au fost 

si fost de intensitate mult mai mica 

Am repetat aceste sedinte timp de 4 luni de zile, iar fata noastra nu a mai avut nici 

un acces de epilepsie si pentru acesta minune nu incetam sa-i multumim lui Dumnezeu 

pentru vindecarea copilului nostru si pentru daruirea d-nei Svetlana. 

 

Alexandru (Canada) 

Ma numesc Alexandru, am varsta de 60 de ani si desi locuiesc în Canada, am aflat 

de metoda si de rezultatele d-nei Svetlana din revista AS . 



De cativa ani aveam un muschi atrofiat la un picior si nu-i gaseam deloc leac. 

Multe tratamente am incercat, inclusiv sedinte de bioenergie în cabinete 

specializate din Statele Unite si Romania insa fara vreun rezultat. 

Dupa 30 sedinte urmate la d-na Svetlana pot sa ma bucur din nou de viata pentru 

ca problema mea de sănătate s-a vindecat.  

Sa aveti incredere în d-na Svetlana si cu rabdare problemele voastre se vor 

vindeca. 

Multumesc d-nei Svetlana pentru profesionalism si daruirea dansei. Va doresc tot 

binele. 

 

Mihaela H. 

“Sa va dea Dumnezeu SĂNĂTATE! 

Am venit la doamna Svetlana în data de 02.12.2002, azi inchei un ciclu de 10 

sedinte si pot sa confirm ca ma simt EXCELENT. 

Povestea incepe asa, am fost diagnosticata cu anticorp pt hepatic C pozitiv, de 

aceea am venit la doamna Svetlana. 

In prima sedinta aveam 77 kg, niste bubite pe fata si tocmai terminasem un 

tratament (al doilea ) pentru cistita si pielonetrita. 

In prima sedinta nu am avut nici un fel de reactie, dar cand am ajuns acasa am 

simtit ca imi coboara ceva din nas si eram foarte obosita. Am adormit si am transpirat 

toata noaptea, iar a doua zi m-am simtit excelent. 

De-a lungul celor 3-4 sedinte care au urmat mi-am potolit senzatia de foame, am 

simtit cum dreneaza vezica urinara, cum se curata pancreasul. 

In a 5-a sedinta, am facut o procedura pentru ficat în exclusivitate si de la ora 22 

am avut primul scaun foarte urat mirositor si foarte malos, de asemenea exagerat de mult. 

La ora 4 dimineata m-a trezit vezica biliara si am varsat foarte putin lichid galbui, 

dar foarte amar. La ora 10 dimineata am facut al doilea scaun, în care am gasit 

aproximativ 20 de pietricele de marimea unghiei mici. 

Ma simt mult mai usoara. Nu mai imi cade parul si trebuie sa stiti ca neavand 

contact sexual eram dereglata hormonal si-mi crestea mult par prin zonele nepermise. 

De cand fac sedintele a stagnat cresterea lui, iar tenul mi s-a curatat. Pe fata 

aveam un puf alb care ma impiedica sa ma dau cu fond de ten. Ei bine, a cazut la masajul 

reflexogen pe care mi l-a facut la cea de-a 8-a sedinta maseorul.  

Mi s-a curatat si pancreasul, pe spate aveam un PITIRIASIS VERSICOLOR si 

am observat ca si aceasta se retrasese. 

Sunt fumatoare de 12 ani si pot sa spun ca organismul meu nu mai suporta tigara.  

In timpul sedintelor le-am redus din ce în ce mai mult, fara sa-mi dau seama, dar 

la cea de-a 8 sedinta mi-a fost rau cand am fumat, iar de la cafea pur si simplu mi-a venit 

greata. 

POT SA VA SPUN CA MA SIMT MULT MAI TANARA SI MULT MAI 

FRUMOASA. 

Ma confrumtam si cu o anexita cronica de 15 ani.Acum nu mai simt nimic. în 

timp ce eram în camera cu doamna Svetlana si-i facea tratament unui pacient si eu 

simteam cum lucreaza campul dumneaei si asupra mea. Acum am 74 Kg. 



Ii multumesc Doamnei Svetlana pentru tot, pentrun toate rezulatele pe care le-au 

avut, intr-un timp atat de scurt si-i multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat aceasta sansa si 

pentru ca a lăsat pe pamant asa OM VALOROS.” 

 

Carmen P. 

“Multumesc ca existati, doamna Svetlana. 

Cand am venit aici, mi-am zis:”Hai s-o fac si pe asta”  si-am facut-o .  

Am venit cu 4 fibroame, cel mai mare de 4,5 cm, chist ovar drept, mastoza 

chistica fibromatoza. La toti medicii de specialitate am primit recomandare de operatie 

urgenta. 

Sunt la a treia serie de sedinte cu bioenergie si mai am un fibrom de 1,57 cm, iar 

mastoza s-a mai potolit (vezi ecografiile si datele respective).  

De cate ori am fost la ecograf, ma intrebau ce tratament am facut, dar ramaneau 

sceptici în fata metodei cu bioenegie. Eu astept cu incredere sa ma vindec sa ma vindec 

total daca s-ar putea. 

  Inca odata va multumesc ca existati si am avut sansa sa va cunosc. 

Am sa va povestesc cu mama mea cu care am venit aici. în luna martie 2002, a 

fost luata de urgenta la operatie. Avea o tumoare la sanul drept de 70/52 mm. 

Dupa doua serii de sedinte, inainte de Sfantele Pasti, la ecograf s-a aratat a fi de 

32/30 mm.(vezi rezultatul ecografiei) 

Odata cu aceasta scadere spectaculoasa, s-a reglat cu rinichii (nu tineam urina 

cand mergea pana la piata). Acum merge la plimbari lungi si nici gand de a avea nevoie 

la toaleta prea curand. 

Ficatul il avea marit cu 6 cm, acum este marit doar cu 1.5 mm.  

Deci odata cu, aceasta s-a vindecat si de altele, alergie pe care o aveam de 5 ani 

de zile, acum sta linistita fara medicamente din momentul inceperii sedintelor. 

Sa nu mai vorbim de reumatism care s-a ameliorat fata de cum era.. 

Mama are 64 de ani, iar bolile acumulate în tot acest timp, a existat totusi o sansa 

de vindecare-bioenergia 

Traim cu speranta ca si problemele imposibile au rezolvare.” 

 

Daryan A. (Egipt) 

“O cunostiinta de familie mi-a povestit despre rezultatele tratamentului cu 

bioenergie urmate la d-na Svetlana. Am venit la dansa suferind de atrofie musculara, 

eram umflat la maini, picioare si aproape tot coprul il simteam greoi. 

 în urma celor 2 serii a cate 15 sedinte boala mea s-a ameliorat mult si pentru asta 

raman profund indatorat acestei d-nei pentru caldura si speranta pe care mi-a dat-o în 

viata.” 

 

 

 

Georgeta S (43 ani ) 

“De doi ani de zile mi s-a pus diagnosticul de :”Aritmie extrasistola ventriculara” 

(batai neregulate ale inimii) timp în care am avut pulsul 155 batai pe minut. 

 Am mers la diversi medici în Galati, Bucuresti, Braila care mi-au prescris aceeasi 

medicatie,  mai putin sa-mi gaseasca cauza. Mentionez ca în timpul medicatiei aveam 



totusi extrasistole, chiar foarte puternice de ma inspaimantau de moarte. în acest timp am 

incercat sa fac si cateva sedinte de Cojoterapie, sedinte ce mi-au facut foarte rau. 

Fiind o fidela cititoare a “Formulei AS” am intalnit în unul din numerele acestei 

reviste la rublica : Terapeuti naturisti un reportaj cu doamna Svetlana Secrieru în care mi-

am pus mari sperante chiar de la inceput, fara sa o cunoasca. Am luat legatura cu doamna 

Secrieru si am inceput prima serie incepand cu data de 1 august 1999- 11 august 1999. 

Mare surpriza si bucurie totala sa simt ca suferinta mea a inceput sa aibe alinarea 

chiar de la a treia sedinta. Incepand cu a patra sedinta am intrerupt definitiv tratamentul 

medicamentos, pulsul mi s-a reglat, doar extrasistolele mai aveam doar 8 pe zii.  

Tot în acest timp de 10 sedinte am eliminat destul de multe pietre de la bila. 

Am revenit la doamna Secrieru pentru a doua serie de sedinte în perioada 20-26 

octombrie. în aceasta perioada extrasistolele mi-au scazut de la 8 la 3, iar în ultima zi a 

sedintei nu am mai avut nici una, fapt pentru care ii multumesc lui Dumnezeu ca am 

intalnit-o pe aceasta doamna, care este inzestrata cu un har, de a face minuni. 

Ii datorez toata recunostiinta si respectul cat voi trai si-i doresc din tot sufletul sa 

aiba puterea, sănătatea de a vindeca pe cei în suferinta. 

  Cu dragoste, cu stima, cu respect pentru doamna Svetlana.” 

 

Mihai B. 

“Sufeream de ticuri si aveam o stare de neliniste, medicii nu-mi dadeau nici o 

sansa insa cu speranta am apelat la bioenergie si la ajutorul d-nei Svetlana.  

Dupa fiecare sedinta, ma simteam tot mai linistit. Ticurile se manifestau numai 

seara, sau cand eram obosit. Frecventa lor a inceput sa se diminueze dupa a 7-8 a sedinta.  

Dupa a 10 –a sedinta am avut o criza, în care s-a manifestat pregnant un tic foarte 

puternic.  

Pana la urmatoarele 15 sedinte ticurile s-au diminuat treptat fiind rezolvate în 

proportie de 90 %. Uneori mai aparea cate unul pe care-l avusesm în trecut, nu din cele 

recente.  

Ii dorim d-nei terapeut Svetlana multa sănătate si putere de munca, pentru ca de 

harul de vindecator pe care categoric il porti, sa beneficieze cat mai multa lume necajita.” 

 

Cristina Ghi. 

“La varsta de 5-6 ani am suferit de strabism la ochiul stang care s-a corectat dupa 

cativa ani în care de 2-3 ori pe an am facut serii de gimnastica oculara la spitalul Coltea.  

In ultima vreme (aproximativ un an ) simteam ca muschiul ochiului slabise din 

nou, lucru confirmat si de persoanele din jurul meu (ochiul incepuse sa fuga spre 

“interior” spre nas)”. 

La cea de-a doua sedinta cu d-na Svetlana, cand dansa s-a oprit si a insistat asupra 

ochiului stang, am simit o durere adanca în ochi, iar ochiul s-a zbatut de mai multe ori. 

Toata seara, în urma sedintei m-am simit ametita, capul imi era greu si parca 

cineva il strangea tare. 

De atunci, am facut si alte sedinte în urma carora, m-am simit bine, ochiul este 

acum sigur si nu mai “scapa”.  

O alta problema pentru  care am venit la d-na Svetlana o constituiau firele de par, 

destul de multe si negre, care incepusera de vreo 2-3 ani sa imi creasca în barbie si pe gat. 



As vrea sa mentionez ca anul trecut (1998) am urmat timp de 8 luni sedinte de 

epilare definitive la un cabinet medical foarte cunoscut, dar rezultatele au fost ca si 

inexistenta si am renuntat. Cu o luna inainte de aincepe tratamentul cu d-an Svetlana am 

consulatat un medic endocrinolog care mi-a prescris o serie de analize hormonale foarte 

scumpe dupa care trebuia sa urmez un tratament hormonal timp de o lunga perioda de 

timp. 

Dupa primele sedinte cu d-na Svetlana, firele de par au crescut mult mai incet iar 

o mare parte nu au mai crescut deloc. Acele cateva fire de par ramase au devenit subtiri si 

deschise la culoare si foarte rare, iar dupa terminarea tratamentului au disparut total. 

Mentionez ca nu am fost o persoana bolnava si nu am avut nevoie de ajutorul 

medicilor pana acum decat în limite normale, dar ceea ce mi s-a intamplat urmand 

tratamentul cu d-na Svetlana mi-a intarit convingerea ca orice boala trebuie tratata 

naturist. 

Ii multumesc d-nei Svetlana pentru puterea pe care o are de a-i ajuta si a se purta 

frumos cu toti pacientii. 

Are un suflet deosebit si de aceea ma gandesc ca nu  intamplator bunul Dumnezeu 

a ales-o pe ea san e ajute. Va multumesc din nou, Cristina” 

 

Elisabeta G. 

“Ma numesc Elisabeta G de 36 ani si am venit la D-na Svetlana cu toata 

increderea în in Dumnezeu si în puterea dansei de a vindeca oamenii . în primul rand, 

vreau sa-i multumesc pentru vorbele ei frumoase de incurajare si ca ne-a primit cu bratele 

deschise.  

Am venit la dansa cu ulcer duodenal cu nisa, aveam niste dureri insuportabila, 

ziua si noaptea cu calduri apoi cu frisoane. Prima sedinta mi-a provocat o mare odihna a 

organismului, dar si o mare durere de cap, deoarece am avut de multi ani dureri de cap 

provocate de o spazmofilie foarte veche. A doua si a treia sedinta au fost aproape la fel. 

Dar la a 5-a si a 6 –a sedinta am simit cum tot stomacul mi se trage de durere, de 

parca mi-ar fi smuls ceva din el, apoi dureri abdominale foarte tari.  

Spre sfarsitul sedintelor, stomacul a inceput sa nu ma mai doara, noaptea puteam 

sa dorm în liniste fara sa ma trezesc deloc, fata de zilele precedente în care noptile de la 

orele 1-2 noaptea nu mai puteam inchide ochii de durere, de ajunsesem sa iau 

medicamentul cu pumnul.  

Acum ma simt mai bine si cu capul, organismul mi-l simt mai odihnit, iar 

dimineata ma scol fara dureri de cap. Vreau sa-i multumesc din tot sufletul pentru 

ajutorul dat.” 

 

Emilia Georgiana C. 

“De 20 de ani ne luptam sa scapam de necaz, nascuta prin cezariana în urma unei 

apoplexii, utero placentare, fata mea actualmente de 23 de ani, a ramas cu cateva tare 

majoare. A vorbit foarte greu si tarziu, deabia a inceput sa citeasca, sa scrie dupa dictare 

si sa socoteasca, dar cel mai rau a ramas cu niste descarcari toniclonice care cu trecerea 

anilor s-au accentuat. Daca pe cand era mica tremura o secunda sau doua, la 22 de ani 

tremuratul ajunsese sa o tina si doua zile. Unde nu am fost, ce tratamente n-am urmat?! 

Ajunsese la 2 dizepane+ 2 rudotele+ 2 casete cu majeptil si diazepam, toate acestea intr-o 

zi si Georgiana fica mea tremura de nu putea duce un pahar cu apa la gura.  



ACUM! Dupa dupa 2 sedinte cu d-na Svetlana a facut o criza puternica ca nu 

stiam daca sa chem. Salvarea sau sa plec cu ea direct la spital. Am rezistat totusi, nu am 

mers niciunde, am avut incredere si am asteptat sedinta de a doua zi. Era a 3-a sedinta, 

am venit la d-na Svetlana  ducandu-mi fata de mana si am plecat razand si facund glume 

pe strada. Dupa criza aceea care m-a speriat teribil nu a mai facut niciuna.  

Orice cuvinte de multumire mi se par prea mici, prea necuprinzatoare.  

D-na Svetlana, ati mai castigat o lupta impotriva bolii ficei mele, impotriva 

disperarii si descurajarii noastre, a mea si a sotului meu. 

Pentru noi sunteti o adevarata luptatoare si un “miracol” lăsat de Dumneze, dar 

pentru fiica mea sunteti, o a doua MAMA! Eu am nascut-o bolnava si dumneavoastra ati 

ajutat-o sa se nasca a doua oara SANATOASA.  

Va multumim cu toata dragostea, stima si respectul ce vi se cuvin.” 

 

Constanta Tatian B 

“Am venit la d-na Svetlana cu toata increderea pentru a-mi salva pe cumnatul 

meu drag Liviu si colegul meu Gheorghe, dar nici eu nu prezentam prea multa sănătate 

dupa 3 raceli si gripe, unul dupa altul. 

In primul caz în curs de rezolvare, Liviu cumnatul meu simte incarcaturile 

magnetice de la distanta pe care cu atata eficacitate le executati incat se simte ca nou 

nascut. De colegul meu Gheorghe pot spune ca de la o zi la alta reinvie si primeste 

bioenergie care i-o aplica cu mult profestionalism, marea noastra d-na Svetlana.  

Am facut 10 sedinte de bioenergie cu Svetlana si astazi este ultima zi de 

tratament.  

S-a petrecut ceva miraculous.  

Dupa prima sedinta, am eliminat din partea stanga a pancreasului ceva ce am 

simtit ca s-a desprins, m-am uitat si era ceva lucios, verde spre negru. Cand m-am ridicat 

m-am simtit atat de usurata, incat ma simteam zvelta, nu mai eram obosita.  

Dupa alte sedinte, unde mi-ati lucrat la sani, pe plamani, pe picioare.  

Ma simt excelent. Pot sa fiu stapina pe corpul meu, acum la sfarsit de tratament 

simt o incarcatura a corpului, care imi stapaneste intreg organismul. 

Am satisfactia ca d-na Svetlana mi-a marturisit ca lucreaza foarte bine cu mine si 

nu este de mirare. Eu cred în Dumnezeu, am energie pozitiva si pentru cei din jur.  

Voi reveni la tine, draga mea Svetlana pentru intretinere generala a corpului, atat 

de necesar activitatii mele. Cu toata simpatia si dragostea.” 

 

Liliana D. 

“Am inceput tratamentul la d-na Svetlana pe data de 28 mai 1999, avand 

diagnosticul de sindrom dispeptic non-ulceros, ceea ce se manifesta prin voma, arsuri 

gastro-ecofagiene, pierdere în greutate 12 Kg fara nici un fel de energie fizica si psihica” 

Dupa primele sedinte, am inceput sa vomit seara, urat mirositor (ca pestele 

alterat).  

La a 6-a sedinta de bioenergie am vomitat un borcan plin cu substanta maronie 

urat mirositoare, în acest timp am transpirat noaptea, transpiratia avand acelasi miros greu 

mirositor, de peste alterat. 

Vomele s-au rarit, starea mea fizica si psihica s-a imbunatatit dupa 10 sedinte cu 

bioenergie. 



Multumesc si pe aceasta cale d-nei Svetlana (Luminita) pentru reabilitatea mea.” 

 

 

Cristina M. 

“Am venit la d-na Svetlana avand urmatoarele afectiuni de sănătate : dureri de cap 

ce le aveam de 10 ani.  

Dupa 3 sedinte mi-au aparut vanatai pe ambele picioare, iar durerile de cap s-au 

diminuat.” 

 

Neluta L. 

“Am inceput tratamentul la d-na Svetlana pentru pietre la colecist, pietre care au 

iesit la o analiza de ecografie. 

In urma celor 10 sedinte pe care le-am urmat la dansa, am reusit sa elimin toate 

pietrele dupa ele 10 sedinte, am verificat aceasta prin efectuarea unei noi ecografii care a 

aratat curatarea si disparitia pietrelor. 

Ii multumesc din suflet d-nei Svetlana, rugandu-o sa-si continue aceasta activitate 

în folosul celor suferinzi” 

 

 

Gheorghe T. 

Din anul 1994 sunt pensionar pe caz de boala, cu diferite diagnostice: cardiopatie 

ischemica dureroasa, hepatita cronica, dischinezie biliara hipotona. 

In primavara acestui an, în luna mai simtindu-ma rau am fost internat la spital, 

unde în urma investigatiilor mi s-a descoperit o tumoare canceroasa cu metastaze 

hepatice, pe culoarul spitalului, verdictul medicilor a fost “ Domnule te operam si ce o 

vrea bunul Dumnezeu “ 

Am refuzat operatia, si în urma lecturii unui articol din ziarul “Magazin” am aflat 

despre minunile d-nei Svetlana pe baza de bioterapie, am luat legatura cu domnia sa si 

din data de 19 mai 1999 am inceput prima sedinta de bioterapie. 

In perioada spitalizarii, perioada de cosmar am avut diaree, vome putrenice, lipsa 

poftei de mancare, am slabit 8 Kg, slabire care mi-a provocat o puternica anemie asociata 

cu dishidratare. 

Dupa 3 sedinte pofta de mancare si dorinta de viata au fost incredibil de mare, 

dupa 7-8 sedinte în urma cantaririi am constat ca am luat în greutate 1,5 kg. 

In tot acest timp (7-8 sedinte), durerile au inceput sa slabeasca în intensitate, 

culminand ca dupa 16 sedinte sa nu ma mai doara si sa ma simt la fel de bine ca inainte 

acestui mare necaz. 

Am avut si am în continuare o foarte mare incredere în puterile si în bunatatea lui 

Dumnezeu pe care nu am incetat sa-l rog si noapte si zi pentru sănătatea mea. 

Ii multumesc lui Dumnezeu pentru curajul si puterea de a lupta cu aceasta 

grozavie a vietii mele si doamnei Svetlana pentru acest ajutor miraculos si dragostea cu 

care am fost tratat si ingrijit. 

Prin bunatatea lui Dumnezeu si a doamnei Svetlana ma bucur din nou de viata, de 

a trai alaturi de sotia mea si copii mei fara dureri si suferinte. 



Cine doreste sa se convinga de adevarul spuselor mele ma poate contacta la 

adresa si telefonul lăsate d-nei Svetlana în agenda, unde ii voi sta la dispozitie cu 

investigatiile medicale si aspectul meu fizic.” 

 

 

Manuela T. 

“Ma numeam Manuela T., am 35 de ani si am venit la d-na Svetlana cu toata 

increderea în puterea ei de vindecare si de binefacere. 

Am aflat despre dansa citind ziarul “AS” si as dori sa multumesc celor care au 

avut aceasta minunata idee de a face public calitatile acestei doamne, pe care o simt ca o 

mama. 

Am probleme cu glanda tiroida cu ficatul si pietre la rinichi. Dupa primele trei 

sedinte la d-na Svetlana mi-a fost foarte rau, simteam o gheara în gat, raguseala si ma 

durea foarte tare capul. 

Niciodata nu am avut asemenea dureri de cap de dimineata pana seara si chiar 

temperatura.  

Dupa sedinta a 5-a mi-au trecut durerile de cap, nu mai doream sa beau cafea, de 

unde cafeaua imi era nelipsita si m-am lăsat de fumat. 

Dupa cele 10 sedinte mi-au trecut definitiv, durerile de cap, de mijloc, iar gheara 

din gat mi-a disparut. Ma simt mult mai odihnita si mai relaxata. 

Doresc sa multumesc din suflet d-nei Svetlana. Dumnezeu sa o binecuvinteze!” 

 

Chelu P. 

“Dupa parerea mea, cred ca legatura cu divinitatea ne este data prin d-na Svetlana 

(Luminita) Secrieru cea care cu o blandete în glas, cu totala daruire, ne primeste cu 

suferintele noastre cronice sau mai multe, iar cum incepi sa primesti bioenergie, de la o zi 

la alta am simit schimbarea în bine, în asa fel în cat la sfarsitul sedintelor esti alt om: cu 

organismul care functioneaza în parametri normali. 

Am venit cu afectiuni ale inimii, rinichilor, sinusurilor, mai ales ficatului, 

reumatism, lumbago-sciatica, iar dupa 10 sedinte organismul simte echilibrul: s-au 

eliminat pietrele de colesterol, tensiunea e normala, lipomii s-a micsorat, rinichii s-au 

curatat de nisip. 

Revista “formula AS” cu inimoasa si talentata noastra Sanziana Pop, ne e de mare 

ajutor schimbandu-ne viata în bine. 

Va multumim d-na Secrieru ca existati si va doresc ca Dumnezeu sa va 

blagosloveasca toata viata. ” 

 

Ileana P  

“Am inceput sedintele pe data de 17 august, ora 17.30 la d-na Svetlana, fiind 

diagnosticata cu pareza faciala dreapta.  

Dupa circa 2 ore, de la prima sedinta am avut dureri de cap foarte mare si o stare 

de voma accentuata, somnolenta, am adormit si pana a doua zi la ora 8 nu m-am trezit. 

Dupa fiecare zi am simit ceva nou. 

A doua sedinta 18 august, limba a inceput putin sa nu mai fie amortita. 

Dupa a 3-a sedinta limba incepeam sa o simt cum se dezmorteste. Eu de regula în 

perioada de vara aveam calduri si picioare umflate. 



Dupa aceasta sedinta am observat ca mi dezumflasera. 

La sedinta a  4, pe data de 20 august, am avut urmatoarele reactii : 

-limba mi s-a dezumflat în totalitate si am putut clati gura cu apa mai bine 

-am avut o curatire a intestinului gros, mai ceva decat dupa o clima. 

Dupa a 5 sedinta, 21 august am inceput sa am putere sa mestec pe partea dreapta, 

iar buza de jos a inceput sa-mi revina. 

In urma sedintelor a 6-a si a 7-a, 22 august am avut reactii urmatoare: 

-mi-a revenit miscarile ochiului si buza de sus pot sa tin apa în gura mult mai 

bine; 

-am dureri de obraz cu maxilar spre ureche în sus spre ochi. 

Sedinta a 8-a, 23 august am inceput sa pot strange ochiul dreapt, buzele pot sa le 

misc una peste alta aproape normal, iar buza de sus aproape si-a revenit complet, insa 

durea de obraz continua. 

Sedinta a 9-a, 24 august, ochiul drept pot sa-l strang mult mai bine si il simt la 

miscari, buza de sus a revenit la normal, iar cea de jos mai are foarte putin probleme. 

Nu mai simt nici un fel de amorteala. 

Clatesc bine cu apa gura dintr-o parte în alta , m-a durut seara piciorul drept de 

sus pana jos foarte rau. 

A 10-a sedinta, ora 10.30. azi a fost ultima sedinta vazind cat de bine si de repede 

s-au produs schimbarile, ma simt cu totul alta, parca am si mai multa putere. 

Tata a fost alaturi de mine, în clipele grele si am avut ocazia prin colega de birou 

sa ajung la dvs. 

Dumnezeu sa va ajute si sa aveti putere lunga de a va bucura de ceea ce faceti, 

Ileana” 

 

Va voi aduce la cunostiinta un caz pe care l-am tratat, contactata fiind prin 

intermediul revistei AS, în urma unui articol pe care eu l-am dat acesteia. 

Jenny Zaharia din Statele Unite ale Americi, m-a contact prin intermediul revistei 

ca sa ajut pe sora dumneaei, Georgeta Serban, care suferea de aritmie extrasistolica 

ventriculara, dand anunt urmatorul în revista “Cred cu convingere ca sora mea va gasi o 

modalitate de ameliorare a bolii”. 

 

Magda si Dorel T. 

“Am venit la d-na Svetlana impreuna cu sotia mea ce suferea de peste 3 ani cu 

rinichii fiind  programata la operatie. Din nefericire pentru familia nostra si eu aveam 

probleme cu rinichii si nu reusisem cu nici un tratament medicamentos sa ne facem bine 

Am inceput tratamentul cu bioenergie impreuna cu sotia mea la d-na Svetlana si 

dupa dupa a 3 zile am eliminat 3 pietre de marimea unui bob de piper, iar sotia mea 4 

pietre, una de marimea unui bob de mazare si alte 3 de marimea unui bob de piper  

Am continuat cu alte 7 sedinte de bioenergie, astfel la sfarsitul tratamentului ne 

simit minunat si nu avem cuvinte de multumire pentru binele facut noi.  

Sa va dea Dumnezeu numai bine!” 

 

 

Serban Georgeta (43 ani) 



“De doi ani de zile, mi s-a pus diagnosticul de aritmie extrasistolica ventriculara 

(batai neregulate ale inimii), timp în care am avut pulsul 155 batai pe minut. 

Am mers la diversi medici în Galati, Bucuresti, Braila, care mi-au prescris 

aceleasi medicamente, mai putin sa-mi gaseasca cauza. 

Mentionez ca în timpul medicatiei, aveam extrasistole si chiar foarte puternice de 

ma inspaimantam de moarte. în acest timp am incercat sa fac si cateva sedinte de 

cojoterpie, sedinte ce mi-au facut foarte mai mult rau. 

Fiind o fidela cititoare a formulei AS, am intalnit în unul din numerele acesteii 

reviste la rubrica “Terapeuti naturisti, un reportaj cu d-na Svetla Secrieru în care mi-am 

pus mari sperante chiar de la inceput, fara sa o cunosc. 

Am luat legatura cu d-na Secrieru si am inceput prima serie cu data de 1 august 

pana la 11 august 1999.  

Marea surpriza si bucurie, totodata sa simt ca suferinta mea a inceput sa aiba 

alinare, chiar de la a 3 a sedinta. În urma acestor sedinte am eliminat un ghem gelatinos si 

straveziu, dupa care palpitatiile s-au linistit. 

Incepand cu a 4 a sedinta am intrerupt definitiv tratamentul medicamentos, pulsul 

mi s-a reglat doar extrasistolele mai aveam doar 8 pe zi. Tot în acest timp de 10 sedinte, 

am eliminat multe pietre de la bila. 

Am revenit la d-na Secrieru pentru a doua serie de sedinte, în perioada 20-26 

octombrie. În aceasta perioada, extrasistolele mi-au scazut de la 8 la 3, iar în ultima zi a 

sedintei nu am avut nici o extrasistola, fapt pentru care ii multumesc lui Dumnezeu ca am 

intalnit aceasta doamna, care este inzestrata cu un har, de a face minuni. 

Ii datorez toata recunostiinta si respectul cat voi trai si-i doresc din tot sufletul sa 

aiba puterea, sănătatea de a vindeca pe cei în suferinta. 

Cu dragoste, cu stima cu respect, d-na Svetlana” 

Un alt mesaj de multumire este si din partea surorii dansei din Statele Unite scris 

si în formula AS, ce este intitulat “Duceti mai departe acealasi job remarcabil.  

Draga redactie, Sunt incantata si profund impresionata de eficienta si 

promptitudinea (ocidentala), cu care grupul “formula AS” isi duce la bun sfarsit un job 

foarte bine indeplinit. 

Multumesc din suflet pentru consideratia si ajutorul dvs. Pentru a ma pune în 

legatura cu d-na Svetlana Secrieru. Duceti mai departe acelasi job remarcabil si 

ameliorati vicisitudinile celor ce au nevoie de ajutor.  

Multumesc de mii de ori. Apreciez foarte mult ajutorul dat. Am vrut sa va scriu 

mai mult, mai frumos, dar cand doresc sa-mi gasesc cuvintele atunci nu le gasesc. Pentru 

succesul dvs, cu stima Jenny Zaharia din Statele Unite ale Americii “ 

 

Vasile A. 

Ma numesc Vasile A, am 40 de ani si am venit din Iasi la d-na Svetlana deoarece 

de un an de zile aveam chisturi pe fata, aparute în urma unei operatii la maxilar. 

Toata partea obrazului era plina de chisturi, iar gura imi s-a strambat, aveam mari 

dureri si fata imi era umflata. 

Dupa 4 luni de sedinte, la d-na Svetlana m-am vindecat de problemele mele de 

sănătate: chisturile au disparut, fata mi s-a dezumflat, iar gura acum a revenit la normal. 

Multumesc mult si va sunt recunoscator pentru tot ce ati facut pentru mine. 

 



Beatrice L. (13 ani) 

“Pe data de 26 octombrie, seara de la mama mea am aflat ca trebuie sa merg la 

Bucuresti, la o d-na pe nume Svetlana, care mi-a spus sa fac 15 sedinte. 

Prima sedinta a avut cam pe la 10 dimineata. Primele simptome pe care le-am 

avut au fost o furnicare usoara a piciorului stang si al mainii stangi si o foarte mica durere 

a ochiului drept. 

A doua zi si a treia sedinta a avut loc în aceeasi zi cu prima, iar simptomele au 

fost în doua sedinte: am simtit o durere mai mare a piciorului stang, al mainii stangi si a 

ochiului drept, fapt care a multumit-o pe d-na Svetlana deoarece organismul meu a 

raspuns fara intarziere la tratament. 

In a treia sedinta am simtit o durere mai mare a ochiului drept, dar supriza a 

inceput o furnicare si o amortire la mana si piciorul drept 5 minute care isi schimba locul. 

Cel mai important lucru care mi s-a intamplat în aceasta sedinta a fost ca ochiul 

drept nu ma mai durea. 

Inainte de ajunge la dansa, aveam o durere de burta, iar dupa 3 sedinte durerea a 

disparut. 

Dupa cea de-a 4 sedinta am avut urmatoarele manifestari: durerea, furnicarea de 

la mana dreapta disparuse complet, durearea la ochiul drept disparuse complet, inainte de 

a ajunge la dansa aveam un tic care aparea la ochi, se zbatea singur, repede, 

neconditionat. 

In timpul urmatoarelor sedinte, a aparut o noua supriza, eu simteam o durere la 

urechea stanga. 

Pentru a intelege mai bine cauza durerii de la piciorul stang, trebuie sa va spun ca 

în urma cu 4 ani, m-am ales cu o cicatrice care atunci era uratica, provocata de contactul 

în apa cu un obiect ascutit. 

V-am spus pe scurt simptomele de la a 5-a sedinta, durerea de la urechea stanga, 

aparuta în timpul sedintei precedente a  crescut în intensitate, burta m-a rascolit din nou. 

In timpul urmatoarelor 5 sedinte durea de burata si de ureche a trecut, bronsita 

acuta s-a vindecat, tusea disparuse 

La sfasitul ultimelor 5 sedinte, nu mai aveam conjunctivita, iar organismul meu 

era intr-o relaxare profunda si foarte usoara. 

Ii multumesc din suflet d-nei Svetlana care a avut timp si rabdare sa ma trateze si 

pe mine, desi aveam probleme nu foarte grave. 

Ii voi fi recunoscatoare d-nei Svetlana pentru tot ce a facut pentru mine.” 

 

Sasa (49 ani) 

Am inceput sedintele de bioenergie la d-na Svetlana cu o doza de neincredere la 

inceput. 

Inca din copilarie ma suparau rinichii, mai exact aveam chisturi la rinichi si 

sufeream mult de dureri în zona lombara.  

Dupa 30 de sedinte cu bioenergie aceste chisturi s-au reabsorbit, dureri nu mai am 

deloc iar eu acum ma simtit alt om. Multumesc lui Dumnezeu pentru acesta cale de 

vindecare si alinarea grabnica a suferintelor oamenilor. 

Tot binele d-nei Svetlana pentru efortul, timpul si calitatile sale exceptionale. 

 

Otilia T  



“Vreau sa multumesc din tot sufletul si din toata inima, pe aceasta cale d-nei 

Svetlana care este pentru mine si va ramane, salvatoarea mea, prietena mea si ii doresc tot 

binele din lumea aceasta. 

Boala cu care am venit la dansa a fost psoriazis, generalizat, o boala groaznica 

fiindca era vizibila si aveam niste mancarimi insuportabile, ma scarpinam pana la sange. 

Am fost la spitalul Colentina din Bucuresti, unde am facut raze ultraviolete, dar 

bubele mele se inmulteau tot mai mult, mi-au dat fel de fel de alifii sa-mi ung pielea cu 

ele, dar fara nici un rezultat pozitiv. 

Asa am ajuns sa incerc tot felul de “zuzanii”.  

Un an de zile m-am dus la Popesti Leordeni, la un anume “doctor”, care mi-a 

prezentat ca ma face bine cu asa numitele raze dulci cu laser, dar s-a dovedit un excroc 

fiind ca nu s-a intamplat nimic din spusele lui si chiar m-a dereglat metabolismul 

ingrasandu-ma cu 11 Kg. 

Din formula AS, colega mea a aflat de d-na Svetlana unde a fost ea prima si s-a 

simit  minunat, asa am ajuns si eu fara speranta, lumea se ferea de mine, eu eram 

disperata si terminata, sufeream mult psihic si fizic (nu aveam piele curata în cap, aveam 

solzi de peste în cap), plangeam mult pe ascuns iar familia mea suferea alaturi de mine si 

eram terminata. 

La primele sedinte au cazut niste negi cu piciorute, pe care ii aveam pe piept  de 

multi ani, asta mi-a confirmat ca drumul pe care am apucat ma va duce la vindecare. 

Am facut la d-na Svetlana 70 sedinte în cele 4 luni în care am avut diverse reactii 

în tot corpul (dureri mari de cap, ficatul, inima, rinichi, bila, spatele) 

Am indurat toate aceste reactii normale, de echilibrare a corpului meu, iar bunul 

Dumnezeu prin scumpa mea Svetlana mi-a adus salvarea, m-am insanatosit complet. 

Pot sa mai adaug ca pe perioada tratamentul la dansa, nu am luat nimic 

medicamentos, nici unguiente si nici regim alimentar. 

Dumnezeu m-a slavat prin dansa,nici nu-mi vine sa cred cat poate sa sufere un om 

si cum se simte un om sanatos. 

Trebuie în schimb sa credeti în vindecare si sa faceti tot ce spune d-na Svetlana, 

fiind ca atunci te vindeci precis. 



 
Tot la d-na Svetlana am adus pe baiatul si fata mea, nora mea si sotul meu. 

Baiatul meu în varsta de 14 ani era slabut, nu asimila si nu crestea deloc în 

inaltime avand doar 1,10 m. A urmat o serie de 10 sedinte de bioenergie, dupa care a 

inceput sa creasca si sa se dezvolte ajungand ca în timp de 2 ani sa aibe inaltimea de 1,82 

m. 

Fata mea, Ana avea viermi intenstinali si probleme la rinichii, iar dupa 2 serii de 

sedinte s-a facut bine. La d-na Svetlana am adus si pe nora mea care în urma 

investigatiilor medicale (ecografii, mamografii) a fost depistata cu chis mamar la un san, 

s-a recomandat interventie chirurgicala urgenta. Cand am auzit asta, am venit cu nora 

mea la d-na Svetlana, terapeutul si salvatorul nostru. A urmat o serie de 10 sedinte si 

chistul a disparut,  acum se simte minunat, e plina de viata si energie. 

La dansa am adus si pe sotul meu care nu credea deloc în acesta metoda, dar care 

în urma unui accident s-a lovise la glezne grav iar ranile lui nu se vindecau deloc din care 

incepuse se curga puroi. 

A urmat o serie de 10 sedinte cu bioenergie, iar dupa a 9-a sedinta ranile s-au 

inchis, s-a facut sanatos si a devenit convins de cuvintele pe care eu tot le spun despre 

Svetlana, ca ea este “aur si argint”. 

Mii de multumiri din toata fiinta mea d-nei Svetlana pentru tot ce a facut si face 

pentru mine si familia mea si cunostiintele mele care le spun de dansa.  

Ea este medicul casei mele, o iubesc enorm de mult, din tot sufletul si fiinta mea. 

Cu dragoste si respect Otilia T.” 

 

Tudor P. 

“Numele meu este Tudor si am 44 de ani. De aproape 6 ani aveam probleme de 

sănătate care se manifestau destul de diferit de la an la an, ceea ce a facut ca medicii sa nu 

poata puna nici un diagnostic. Mai exact aveam dureri de cap, stari de tensiune nervoasa 

fara motiv, dureri de stomac, dureri de ficat si de cutie toracica, dar cel mai mult ma 

deranja starile de tensiune nervoasa, de agitatie care aparea de cateva ori la schimbarea 



vremii, incat ajunsesem sa spun cu precizie daca se schimba vremea. De asemenea dupa-

amiaza ma apuca o stare de oboseala ingrozitoare.  

In aceste imprejurari am aflat de d-na Svetlana din revista “Naturista” cum nu 

aveam ce pierde m-am hotarat sa incerc cateva sedinte de bioenergie. 

Mentionez ca cu toate ca citisem destul de multe articole despre vindecarea cu 

bioenergie cand am inceput eram mai curios decat increzator în vindecare.  

De asemenea vreau sa spun ca la inceput m-am impotrivit acestui tratament în 

sensul ca refuzam sa ma concentrez în timpul sedintelor, ma gandeam la orice altceva ca 

sa vad daca aceasta terapie cu bioenergie este cumva bazata pe sugestionarea pacientului. 

Dar nu a fost asa. 

Inca de la prima sedinta d-na Svetlana mi-a spus ce probleme am, pentru ca eu i-

am spus ca nu am un diagnostic confirmat de vreun, medic. 

In timpul primelor sedinte pot spune ca nu simteam foarte mult, dar efectul pentru 

mine a fost surprinzator-starea psihica s-a ameliorat foarte mult, iar dupa 2 sedinte am 

uitat sa mai fumez, fumam de 20 de ani si a aparut dorinta de a trai insotita de o stare de 

optimism pe care de mult nu o mai aveam. 

In cursul primei serii de sedinte au inceput sa apara dureri în diverse organe 

(stomac, ficat, articulatii), dar aceste dureri erau total diferite si astfel de dureri nu am mai 

avtut niciodata pana atunci. 

Ca senzatii din timpul sedintelor pot sa amintesc: furnicaturi, intepaturi, senzatie 

de foame care aparea intotdeauna dupa fiecare sedinta si uneori aveam frisoane. 

Ceae ce este mai important este faptul ca starea generala s-a ameliorat foarte mult, 

ceea ce m-a determinat sa mai fac o serie de sedinte. 

Pot sa va spun ca la sfarsitul celei de-a doua serii ma simt total alt om, simtindu-

ma mai bine cu fiecare zi si pot sa va mai spun ca acum nu mai am probleme de sănătate. 

Nu am crezut în puterea de vindecare, dar pot sa afirm ca m-am convins pe pielea 

mea de rezultatele d-nei Svetlana cu bioenergie. 

Va multumesc pentru tot ce faceti.” 

 

Horia 

Ma numesc Horia, sunt student la teologie în Bucuresti. De copil am ticuri si 

pareza la gura, dar nu am reusit cu nici un tratament sa scap de acestea. 

Am inceput sedintele de bioenergie la d-na Svetlana în urma articolului din 

formula AS. Pe parcusul tratamentului, ticurile dobandite recent au disparut si au reaparut 

cele vechi, care s-au linistit. 

Dupa patru serii a cate 10 sedinte pe luna ticurile au disparut, iar acum fizionomia 

fetei mele este normala.  

Multumesc d-nei Svetlana pentru ce a facut si sa aveti rabdare si incredere în 

metoda dansei de vindecare. 

 

 

Mihaela H. 

“Sa va dea Dumnezeu SĂNĂTATE! 

Am venit la d-na Svetlana în data de 2 decembrie 2002.  

Azi inchei un ciclu de 10 sedinte si pot sa confirm ca ma simt excelent. 



Povestea mea incepe asa: am fost diagnosticata cu anticorpi pentru hepatita C 

pozitiv.  

Si de aceea am venit la d-na Svetlana. 

In prima sedinta aveam 77 Kg, niste bubite pe fata si tocmai terminasem un 

tratament (al doilea ) pentru pielonefrita. 

In prima sedinta nu am avut nici un fel de reactie, dar cand am ajuns acasa am 

simit ca imi coboara ceva din nas si eram foarte obosita. 

Am adormit si am transpirat toata, toata noaptea.A doua zi, m-am simit excelent. 

De-a lungul celor 3-4 sedinte care au urmat mi-a s-a potolit senzatia de foame, am 

simit cum dreneaza vezica urinara, cum se curata pancreasul. 

La a 5-a sedinta, am facut o procedura pentru ficat si la ora 22 am avut primul 

scaun foarte urat mirositor, foarte malos si exagerat de mult. 

La ora 4 dimineata m-am trezit vezica urimara si am varsat foarte putin un lichid 

galbui, dar foarte amar, iar la ora 10 dimineata am facut al doilea scaun în care am gasit 

aproximativ 20 de pietre de marimea unghiei mici. 

Ma simt mult mai usoara, nu mai imi cade parul si trebuie sa spun ca neavand 

relatii sexuale eram dereglata hormonal si-mi crestea mult par pe zonele nepermise. 

De cand fac sedintele a stagnat crestrea lui, iar tenul mi s-a curatat. Pe fata aveam 

un puf alb care ma impiedica sa sa ma dau cu fond de ten. Ei bine, a cazut. 

Pe spate aveam pitiriziazis versicolor si am observat ca si aceasta se retrage. Sunt 

fumatoare de 12 ani si pot sa va spun ca organismul nu mai suporta tigara. În timpul 

sedintelor le-am redus din ce în ce mai mult, fara sa-mi dau seama, dar la cea de-a 8 

sedinta mi-a fostrau cand am fumat, iar de la cafea pur si simplu mi-a venit greata. 

Pot sa va spun ca ma simt mult mai TANARA si mai FRUMOASA. 

Ma confruntam si cu o anexita cronica de 15 ani, acum nu mai am nimic. 

In timpul ce eram în camera d-nei Svetlana si-i facea tratament unei paciente, eu 

simteam cum lucreaza campul dumneaei si asupra mea. Acum am 74 Kg. 

Ii multumesc D-nei Svetlana pentru tot, pentru toate rezultatele pe care le-am avut 

intr-un timp atat de scurt, si-i multumesc si lui Dumezeu ca mi-a dat aceasta sansa, ca a 

lăsat pe pamant asa OM VALOROS. ” 

 

Gabriela P 

Ma numesc Gabriela P. am 42 de ani si am venit la d-na Svetlana avand un 

hemoroid foarte mare ce ma supara mult. 

Dupa a 9 sedinta cu bioenergie, hemoroidul s-a spart si a curs aproximativ un litru 

de sange. Am continuat cu alte 10 sedinte în urma carora m-am vindecat complet. 

La terminarea sedintelor cu bioenergie am slabit 6 Kg. 

Multumesc pentru bunatatea si puterea dvs.  

 

Maria P. 

“Ma numesc Maria P. si sunt din Buzau.  

 În luna martie 2003 am fost diagnosticata cu fibrom uterin de 4/5 cm si propusa 

pentru operatie, mentionez ca menstruatia dura de la 3 zile la 14 zile, cantitatea era din ce 

în ce mai mare.  

Sotul meu a refuzat categoric sa ma operez spunandu-mi ca sunt si alte modalitati 

de a trata aceasta problema. 



Mi-a povestit despre bioenergie si despre multe cazuri care s-au rezolvat cu 

aceasta metoda. Aflase toate acestea de pe internet. 

Am fost sceptica de la inceput si nu am crezut ca este posibil asa ceva, dar nu 

aveam nimic de pierdut daca incercam. 

Era de preferat sa incep acest tratament decat sa ma operez. 

Greseala mea a fost ca nu am inceput tratamentul cu bioenergie si fibromul a mai 

crescut. 

Am inceput în luna iulie 2003, primul set de sedinte. Am facut ecografie si 

dimeniunile erau 4/4 cm. Nu m-am lăsat batuta si am continuat la o luna mai tarziu cu 

inca 10 sedinte. 

Dupa o pauza de 3 luni timp în care m-am simit mai bine am inceput inca o serie 

de 10 seidnte la ecograf am constat ca fibromul se retrasese considerabil la dimensiunea 

de 2,9/3,1 cm . Am fost foarte bucuroasa si am devenit increzatoare ca niciodata.  

Nu ma voi opera niciodata de asa ceva. 

Acum, cand scriu aceste randuri la terminarea celei de-a cincea serii de sedinte 

fibromul s-a reabsorbit. 

Cu incredere si speranta ca totul va fi bine, ii multumesc din inima d-nei Svetlana 

pentru tot ceea ce face.” 

 

Elena O. 

“Ma numesc Elena O, sunt din Bucuresti si am venit la d-na Svetlana cu probleme 

mari ginecologice.  

La varsta de 40 de ani am fost depistat cu un fibrom uterin (miometru fibromotas, 

cel mai mare nodul 61 mm), iar pe ovare aveam formatiuni chisice(ovar drept: latero-

uterin dreapta cu mici formatiuni chistice, cel mai mare 11 mm; ovar stang: latero-uterin 

stanga cu mici formatiuni chistice, cel mai mare 10 mm). 

Pe parcursul primelor 10 de  sedinte, am avut dureri mari ginecologice, parca în 

tot organismul meu era o furtuna. Am avut incredere în dansa si am reusit sa rezistat 

acestor dureri fara medicamente. Dupa urmatoarele 10 sedinte m-am simit mai bine iar 

rezultatele ecografului au fost : miometru fibromotas, cel mai mare nodul 33 mm, iar 

chisturile prezente pe ovare nu disparut. 

Am urmat o alta serie de 20 de sedinte, iar acum ma simt foarte bine iar rezultatul 

ecografului a fost negativ, nu mai am fibrom. Multumesc lui Dumnezeu ca am avut 

norocul sa ajung la d-na Svetlana. Profilactic am facut o alta serie de 20 de sedinte dupa 

care ma simt excelent si plina de viata. Atachez toate ecografele ca dovada a celor spuse 

de mine. 

Multumesc din nou si va urez multa santate! ” 

 

Idris Y 

“Am venit cu baiatul de 3 anisori care suferea de o hernie ombilicala si era 

programat pentru operatie. 

In doar 3 sedinte s-a vindecat complet si am urmat profilactic alta serie de 10 

sedinte cu bioenergie. 

Multumim din suflet pentru sănătatea copilului nostru si ii uram multa sănătate d-

nei Svetlana. ” 

 



Marcel I 

Din tinerete am capatat un astm bronsic ce imi provoca mari probleme, eram 

dependent de aparatul cu aerosoli. 

     Printr-o cunostiinta am ajuns la d-na Svetlana considerand ca e cazul sa incerc si 

cu medicina alternativa, eu fiind doctor în chimie am fost la inceput foarte sceptic 

 Am urmat 10 sedinte de bioenergie în fiecare luna  pe decursul a 7 luni, timp în 

care simt cum am intinerit, iar ceea ce ma supara cel mai mult astmul bronsic nu il mai 

am. 

 Am revenit la hoby-ul meu: tenisul, ce de multi ani nu il mai puteam practica 

datorita bolii pe care o aveam. 

 Multumesc frumos d-nei Svetlana si sa aveti incredere în acesta metoda de 

tratament cu bioenergie. 

 

Daniel P 

“Ma numesc Daniel P. din Buzau si am varsta de 37 ani. 

Am venit la d-na Svetlana odata cu sotia mea, ce avea un fibrom uterin de 4/5 cm. 

Afland de la dansa ca poate rezolva si diagnosticul meu de oligospermie severa si 

de paradontoza si dureri de spate, m-am hotarat sa incep si eu o serie de 10 sedinte. 

Inca din timpul primelor sedinte am simit valuri de caldura în zona obrajilor, la 

incheieturile de la maini si picioare, în zona genunchilor 

Inainte de a incepe de a incepe sedintele nu puteam sa stau pe pat cu fata în sus 

mai mult de 10 minute, nemiscat. 

Valorile spermatogramei erau dezastruoase, volumul era de 2 ml, iar numarul de 

spermatozoizi era de aproximativ 200.000/ ml. 

Dupa primele 3 sedinte efectuate am remarcat ca numai aveam dureri de spate si 

puteam sa stau în orice pozitie nemai avand nici un fel de durere. 

Mi-am repetat spermograma, dupa 20 de sedinte si valorile se modificasera: 

volumul era de 5 ml si numarul de spermatozoizi crescusera la 1.300.000 /ml. 

Am fost foarte bucuros la aflarea rezultatului. Doctorita care imi dadese rezultatul 

era mirata pentru ca nu exista nici un fel de tratament medicamentos. 

Nu-i spusesem ce fel de tratament facusem, pentru ca ei nu sunt de acord cu 

tratamentele cu bioenergie, nu cred în ele. 

Starea mea fizica s-a imbunatatit, desi eu faceam naveta zilnic Buzau-Bucuresti si 

retur la fiecare sedinta facuta. 

Dupa o zi de munca sa vii în Bucuresti dupa-amiza si sa te intorci seara inapoi în 

Buzau mai mult de 10 zile. Nu simteam nici un fel de oboseala seara, iar dupa sedinte ma 

simteam foarte odihnit si refacut. 

Am terminat 35 de sedinte, iar spermograma mi-a iesit foarte buna, starea mea s-a 

imbunatatit foarte mult 

Legat de paradontoza, am ajuns la concluzia ca acum dintii mei se misca foarte 

putin (la inceput se miscau o parte din dinti si masele foarte tare) 

Multumesc din inima d-nei Svetlana Secrieru pentru ceea ce a facut pentru noi. 

Concluzia mea : “Aveti incredere în tratamentul d-nei Svetlana si rabdare. 

Cu rabdarea treceti marea!” 

 

Georgeta S (Mainbernheim, Germania) 



“Din anul 1996 traiesc în Germania, iar din anul 2001, în urma investigatiei facute 

în spital, pentru ca nu vedeam bine cu nici un ochi, mi s-a stabilit diagnosticul de scleroza 

multipla. 

Dupa tratamentul cu cortizon, starea mea s-a inrautatit. 

In acelasi an am inceput un tratament homeopat în Targu Mures, orasul meu natal, 

dupa care mi-am revenit timp de 2 ani. 

De anul trecut insa, mi-au amortit amandoua mainile, dupa care mi-a adus starea 

de depresie totala. Am aflat de d-na Svetlana din revista “Medicina naturista”, si m-am 

hotarat sa incep tratamentul la dansa. 

In timpul primelor 10 sedinte au inceput sa-mi chioraie matele, iar dimineata 

aveam o durere la piciorul drept în zona genunchiului care dupa cateva zile s-a mutat în 

zona gleznei,  în zona soldului si disparand apoi.  

In timpul sedintelor stand pe scaun aveam o inclinare a trunchiului de 45 de 

grade, spre partea stanga în spate (in partea accea avand un dezechilibru energetic). 

In seria a 2-a de sedinte acest lucru nu s-a mai intamplat, observand totodata ca nu 

mai obosesc atat de repede si nu mai amortesc, iar starea mea psihica s-a imbunatatit 

considerabil. Dupa prima serie de sedinte s-a produs o curatire a organismului prin 

curgerea abundenta a nasului, a ochilor prin tuse si stranuturi repetate ceea ce incazul 

meu nu se mai intampla de 3 ani. 

Dupa cele 20 de sedinte pot spune ca ma simt bine. 

Am ajuns la sfarsitul celei de-a 4 serii a cate 10 sedinte dupa care pot spune ca ma 

simt bine, alergia pe care o aveam în gat si pe spate mi-au trecut, iar tigara am abandonat-

o definitiv si chiar din prima zi a tratamentului la d-an Svetlana, lucru pe care nu l-am 

reusit pana acum, desi imi doream. 

Mainile care imi erau foarte amortite au inceput sa se dezamorteasca, dupa a 3 –a 

tura de sedinte, dupa care am facut o pauza de doua luni. 

Din punct de vedere psihic ma simt foarte bine, iar culoarea fetei s-a schimbat. ” 

 

Maria I. 

“La 45 de ani în urma investigatiilor medicale oftalmologice am fost gasita cu 

glaucom la ochiul drept. 

Cunoscand-o pe d-na Svetlana m-am adresta la dansa cu incredere si am urmat 15 

sedinte. Dupa acest tratament cu bioenergie m-am vindecat de glaucom. 

Multumesc mult d-nei Svetlana si lui Dumnezeu. ” 

 

Camelia N 

“Ma numesc Camelia N, am 42 de ani si vrea în primul rand sa multumesc 

bunului Dumnezeu ca ne-a calauzit pasii catre d-na Svetlana secrieru.  

Am ajuns la dansa pentru o problema de sănătate a fiului meu Tedi, în varsta de 

13 ani. 

Cu aceasta ocazie m-am gandit ca nu ar fi rau sa fac si eu o serie de sedinte de 

bioenergie pentru problemele mele de sănătate care au aparut cu multi ani în urma si 

pentru care nu am urmat nici un tratament medicamentos: 2 noduli fibromatosi pe uter de 

23 mm si 32 mm, chisturi ovariene, miopie si vitscene degenerative. Vitscenele 

defenerative se manifestau sub forma unor puncte sau virgule luminoase în cadere, care 

imi pareau în campul viziual. 



In timpul sedintelor, am simtit valuri de caldura în zona fetei si o caldura 

puternica sub barbie. 

Uneori simteam un fel de atingere foarte usoara pe varful nasului si pe abdomen, 

fara ca doamna sa ma atinga cu mana. Cand lucra asupra burtii simteam o presiune 

puternica în interior, o bolboroseala. La a 3 sedinta de bioenergie am adormit, un somn 

profund pentru cateva minute dupa care m-am simit odihnita. La a 5-a sedinta a insistat 

mai mult asupra ochilor. A doua zi cand m-am trezit dimineata, spre uimirea mea, am 

constatat ca aveam privirea limpede, ochii odihniti, nu mai aveam usturimi si nu mai 

vedeam punctele luminoase care ma deranja. 

Cuvantul MULTUMESC mi se pare insuficient pentru a exprima binele pe care d-

na Svetlana il face tuturor celor ce se afla în suferinta.  

Sa-i dea Dumnezeu mult sănătate pentru a putea sa daruiasca în continuare 

oamenilor cel mai de pret lucru: sănătatea, bucuria de a exista pe acest pamant.” 

 

Mihai A. 

“Sufeream de multi ani de inima si pana s-o gasesc pe d-na Svetlana pe internet 

nu am reusit cu nici un tratament sa-mi rezolva problema mea de sănătate. Nici copii nu 

indrazneam sa fac pentru a nu-mi lasa familia fara tata. 

Dupa 20 serii de sedinte cu bioenergie, timp de 2 luni m-am simtit alt om si 

pentru aceasta i multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat sansa de a trai . Acum nu mai am 

nici o problema cu inima, ma simt foarte bine si multumesc d-nei Svetlana pentru tot. ” 

 

Nicolae T. 

“Pana sa o cunosc pe d-na Svetlana aveam probleme cu ticurile care se manifestau 

în special seara. Aceste ticuri incepeau cam de la orele 7-8 seara si durau pana la 1-2 sau 

chiar 4 dimineata. 

In primele serii de la inceputul tratamentului la d-na Svetlana m-am simit mai 

bine, spre uimirea mea si a parintilor mei, am adormit în aproximativ 5-10 min. 

In acea seara am putut sa adorm mai repede, în ciuda ticului care inca il mai 

aveam. 

Mentionez ca inainte de tratament adormeam foarte greu si asta doar cand luam 

multe medicamente” 

La sfarsitul tratamentului mi-a disparut ticul, dorm bine sunt odihnit, relaxat, 

revigorat si sanatos.Multumesc mult d-nei Svetlana si ii doresc multe rezultate bune.” 

 

Oana M. 

“Ma numesc M Oana si am 26 de ani. Pana sa incep sedintele la d-na Svetlana 

aveam o stare de oboseala continua, dimineata nu ma puteam trezi din pat, ma apuca 

tremuratul, imi curgea sange din nas, la serviciu nu mai faceam fata (picam pur si simplu 

din picioare si ajunsesem la 5 plicuri de magneziu si calciu, nici nu mai numaram fiolele 

de calciu). 

Eram foarte obosita tot timpul (chiar daca dormeam 20 de ore sau 4 ore). 

Pot spune ca Dumnezeu mi-a scos în cale aceasta minune de femeie. 

Nu mai spun ca mi-am facut analizele care imi ieseau perfecte de fiecare data, dar 

eu nu stateam în picioare, aveam atacuri de panica, nu puteam merge cu liftul, în masini 

aglomerate si nu puteam dormi noaptea. 



Singura sansa sa-mi revin era ceva alternativ, ca de medicamente m-a saturasem. 

Asa am ajuns la d-na Svetlana si dupa prima sedinta am dormit foarte bine, am 

avut o energie în mine de nu-mi venea sa cred. Toate cele 10 sedinte, pentru mine au fost 

o minune, la serviciu toti au simit o schimbare, eram vesela, plina de energie, ajungeam 

acasa faceam de drag curat si la calculator(stateam ore intregi). 

Dupa 10 sedinte de bioterapie pot spune ca sunt un alt om, am recapatat 

increderea în mine, merg singura cu liftul si în aglomeratie. Acum nu mai am timp la 

dispozitie ca fac ceea ce imi propun, pot dormi bine si dimineata sunt energica. 

Dupa aceste sedinte pur si simplu mi-am revenit, aveam si un inceput de sinuzita 

si nu prea mai aveam miros, acum dupa sedinte simt orice miros. 

Nu stiu cum as putea sa ii multumesc pentru tot ce a facut pentru mine. 

Ii doresc pace si lumină în suflet!” 

 

Natasa M. 

“Ma numesc Natasa M, la 49 de ani si am venit la d-na Svetlana avand multe 

afectiuni : dureri mari de cap, dureri mari de calcaie si de stomac, scurgeri vaginale si 

tiroida angioasa. 

Dupa doar 10 sedinte toate acestea au disparut si ma simt plina de viata. 

Doresc multa sănătate si sa o binecuvinteze Dumnezeu” 

 

Florentina L. 

“Am venit la d-na Svetlana Secrieru pentru ca desi doctorul spune ca sunt 

santaoasa, nu am ramas insarcinata. 

Am inceput sedintele cu saptamana inainte de ciclu. 

La ainceput am simtit dureri în zona genitala si în timpul sedintei. Dupa primele 

sedinte durerile au fost mai rare si simteam intepaturi care plecau de la buric spre ovarul 

dreapt mai mult si spre ovarul stang mai puitn. 

Primele 5 sedinte de 20 minute am facut o zi da, una nu, iar celelalte 5 în fiecare 

zi. 

Ciclul mi-a intarziat 6 zile, iar cand a venit avea o culoare maro-galbui cu dureri 

mari. 

Dupa a 5 sedinta am inceput sa ma simt mult mai bine, mai aparea cate un 

“nervusor” care topaia de ici colo si apoi disparea. 

Starea mea fizica si psihica au evoluat foarte frumos. 

Am slabit desi nu am tinut regim, am chef de miscare. 

La sedinta a 7 a am avut scurgeri (infectie-puroi galben), desi la analize nu a iesit 

NIMIC atunci cand le-am facut (aproximativ 1 luna în urma). 

A durat cam 2-3 zile apoi nu a mai aparut. 

La ultima sedinta în zona genitala am simit doar adiere placuta fara pic de durere 

sau disconfort, la fel si tot corpul. 

Pana la urma Dumnezeu hotareste daca imi da sau nu copii, dar eu m-am bucurat 

de energia primita, de sănătate si am facut tot posibilul ca organismul meu sa fie pregatit. 

Multumesc mult, mult !” 

 

Rodica  O. (San Francisco) 

“Am inceput sedintele cu d-na Svetlana pe data de 7 noiembrie 2008.  



Cu doua zile inaintea acestei date am facut o ecografie care a aratat existenta a 2 

fibroame uterine largi : 11,7 cm si 10.6 cm asa cum arata si ecografia atasata. 

De pe data de 7 noiembrie am facut 2 saptamnai de 2 sedinte pe zi a cate 40 

minute fiecare, apoi am redus la 20 de minute pe zi. 

Dupa cele 2 saptamani intensive si inca o saptamana de 20 minute am refacut 

ecografia si rezultatul a fost: 6,8 cm fibrom  si 6.5 cm la celalalt fibrom (vezi rezultat 

ecografie atasat)  

Tin sa adaug ca locuiesc în San Francisco si am venit special în tara pentru a gasi 

un tratament naturist. 

Fibroamele le-am descoperi în februarie 2007 cand erau de 6,8 si 7 cm, de atunci 

au crescut în urma multor tratamente pe care le-am facut fara nici un rezultat (inclusiv 

miere de albine) 

Eu tin regim vegetarian si în urma sedintelor ma simt foarte bine, fibroamele s-au 

reabsorbit si burta s-a dezumflat. 

Parul care imi cadea zmocuri pana atunci s-a oprit din cazut 

Mulumesc d-na Svetlana” 

 

Ma numesc Anghel J. sunt din Bucuresti din anul 1999 si am venit la d-na 

Svetlana pentru ca sufar de reumatism si osteoporoza. 

In urma celor 10 sedinte va pot spune ca ma simt foarte bine, dorm bine, nu mai 

am dureri de spate, iar în timpul cand imi facea tratament simteam pe spate furnicaturi si 

ceva se misca pe cap pana la picioare. 

Multumesc bunului Dumnezeu ca mi-a scos în cale pe d-na Svetlana.” 

 

Maria G.(43 ani) 

“Sunt din Piatra Neamt si am venit la d-na Svetlana cu speranta de ma ajuta, 

aveam fibrom de 88 mm si noduli hipoecogeni multipli. 

In timpul celor doua serii a cate 20 sedinte am trait multe senzatii, de la caldura, 

frig, tremuraturi si dureri în corp. Dupa aceste sedinte, am avut urmatoarele rezulatele 

ecografice: uter usor marit de volum printr-un nodul situat în peretele posterior cu 

diametrul de 4 cm (va las rezultatele ecografelor) 

Dupa alte doua serii a cate 15 sedinte fibromul s-a reabsorbit iar multumesc din 

suflet d-nei Svetlana pentru daruire si ajutor.  ” 

 

 

Viorica T. 

“Ma numesc Viorica T am 49 ani din Bucuresti.  

M-am prezentat la d-na Svetlana cu incredere în bunul Dumnezeu si în puterile 

bioenergetice ale dumneaei cu o polifibromatoza uterina (uter 10/11 cm si o displazie 

mamara).De la prima sedinta am simit în zona genitala intepaturi si un ghemotoc care se 

strangea, gematuri de mate. A doua sedinta la fel ca si la prima, simitit o caldura 

puternica. 

La a 3-a sedinta furmicaturi în aceeasi zona. La urmatoarele sedinte aceleasi 

senzatii, aceeasi caldura, dar s-au miscorat în intensitate. 

Mentionez ca sfarsitul fiecarei sedinte am simtit în tot corpul o senzatie de rece. 

La sfarsitul tratamenului m-am vindecat de polifibromatoza uterina.  



Multumesc din suflet” 

 

 

Alina R 

“Am descoperit-o pe net pe d-na Svetlana cautand pe net informatii despre 

tratamente bioenergetice. 

Din fericire nu am boli grave, doar anumite disfunctionalitati legate de digestie. 

In principal inainte sa vin la sedinte am avut o perioada foarte agitata, cu stres la 

serviciu si deceptii sentimentale. 

In timpul sedintelor am simit senzatii de incalzire, mai ales la nivelul capului, 

furnicaturi cu deosebire la nivelul pielii si la primele sedinte mici dureri la nivelul 

stomacului unde ma confruntam în trecut cu probleme. 

Ceea ce mi s-a parut extraordinar este ca dupa fiecare sedinta plecam de la 

dumnea ei energetizata, de parca abia m-as fi trezit dintr-un somn odihnitor de 8 ore si nu 

dupa 8 ore de munca (veneam de regula dupa serviciu). 

Mai mult decat atat, starea mea psihica s-a imbunatatit evident, acum ma simt 

mult mai increzatoare în mine si am o mare pofta de viata, ceea ce sunt convinsa ca ajuta 

si la starea mea de sănătate fizica. 

Consider ca cele 10 sedinte de terapie m-au reechilibrat energetic si a fost pentru 

mine ca “o cura” de energie, este mult mai usor sa previi decat sa vindeci. 

Multumesc d-nei Svetlana pentru ceea ce a realizat si lui Dumnezeu ca m-a 

indrumat pe aceasta cale. ” 

 

Florina Claudia O. 

“Ma numesc Florina Claudia O. sunt din Slatina, jud Olt si am fost diagnosticata 

cu psoriazis (nu acelasi diagnostic a fost dat de toti medicii alergologi, dermatologi pe are 

i-am consultat ).  

Intr-un final am citit un articol intr-o revista în care se spunea ca d-na Svetlana a 

tratat cazuri cu psoriazis si am incercat sa vorbesc cu dansa. Zis si facut. Am contactat-o 

intr-o zi de luni si miercuri am plecat spre Bucuresti, convinsa ca d-na Svetlana este 

solutia pentru singura mea suferinta. 

Am sosit la Bucresti, am cunoscut-o pe d-an Svetlana, am discutat cate ceva 

despre aceasta boala si chiar am facut o sedinta si am facut apoi o pauza de o saptamana. 

Am revenit pe data de 01 august 2007 cu mari sperante în rezolvarea problemei care ma 

macina tot timpul. 

In timpul primei sedinte am simit o intepatura puternica la nivelul gatului (glanda 

tiroida) si dureri groaznice în abdomen. Apoi intepaturi la nivelul membrelor inferioare si 

superioare si un vartej în cap. Totul a fost un inceput sa zicem nu prea fericit pentru mine, 

cu toate ca trebuia sa simt ceva. Dureri în abdomen pe tot cursul zilei de 1 august 2007. 

A doua sedinta a fost cu simptome apropae inspaimantatoare, în schimb aproape 

asemanatoare, în schimb au aparut mancarimi foarte puternice la nivelul capului mai rau 

ca niciodata. 

Povestindu-i d-nei Svetlana, totul era ceva normal, m-am linistit. 

A treia sedinta a fost mai bine, deja culoarea rosie nu mai era la fel de vizibil ca 

prima data. Persistau mancarimile si au aparut niste brobonite pe burtica nu prea mari, dar 



care ma mancau foarte tare, la fel reactia mea a fost inspaimantatoare, insa totul era 

normal.  

Totul de acum merge foarte bine, am capatat incredere deplina în d-na Svetlana. 

La a 4 sedinta apar zvacnituri ale mainilor si picioarelor mai ales la incheieturi 

(parca sarea carnea pe mine), mancarimea persista la acele brobonite, dar nu au mai 

aparut altele. A! Ce bine! 

De la a 5-a sedinta parca tot corpul se linisteste, aproape ca acele mancarimi s-au 

diminuat foarte multi urmeaza sa vedem rezultatul final. 

La penultima sedinta, joi 9 august (adica inainte de sedinta), am avut niste 

mancarimi groaznice la nivelul scalpului de-mi venea sa-mi smulg parul din cap, dar totul 

a fost din cauza imposibilitatii de a-mi face baie la gazda unde stateam. 

Nu-i nimic, nu m-am speriat pentru ca totul este normal.  

Brobonitele au disparut, iar eu ma simt foarte bine în comparatie cum am  venit 

pentru prima data. Deja nu mai am nici un fel de dubiu în rezolvarea problemei mele. 

Totul va fi bine, dar necesita timp si rabdare. Sunt constienta. 

Multumesc din suflet pentru ajutor care mi l-a acordat si-i multumesc si lui 

Dumnezeu ca mi-a scos în cale o persoana care imi doreste tot binele si se straduieste 

pentru vindecarea mea cat mai repede posibil. 

Iata ca a sosit si ziua mult asteptata, ultima zi de tratament.  

Sunt foarte fericita de rezultatele obtinute pana acum, dar si de faptul ca astazi voi 

merge acasa sanatoasa. 

Multumesc din suflet d-nei Svetlana pentru tot ce a facut pentru mine si va face cu 

acceasi placere pentru toti pacientii.  ” 

 

Florina O, Slatina  

“Am revenit la d-na Svelana pentru o serie de 10 sedinte, de mentionat ca în 

cursul pauzei, de bioenergie am slabit 4 Kg. În primele 4-5 zile de la terminarea primului 

set de sedinte am avut numai scaune diareeice. Nu m-am speriat absolut de loc, si am 

asteptat momentul cand ii voi spune d-nei Svetlana, iar dansa a spus ca e normal. M-am 

bucurat foarte mult si mi-am dat seama de rezultatul celor 10 sedinte, totul a fost spre 

binele meu. 

A sosit ziua de 23 august 2007, cand am inceput cel de-al doilea set de sedinte. 

Dimineata am avut urmatoarele simptome: varsaturi în cap, dureri la nivelul 

abdomenului în partea dreapta si parca toata camera se invartea în jurul meu (ceea ce nu 

mai simtisem niciodata asa ceva)”. 

A doua zi durerile de la nivelul abdomenului s-au mutat în partea stanga. 

Am facut procedura de dezintoxicare a bilei, în urma careia am eliminat pietricele 

de culoare verde de diferite dimensiuni, iar dimineata am mai eliminat tot pietricele verzi, 

dar mai putine. Am avut numai scaune diareeice si am slabit 3 Kg  

In  ceea ce priveste psoriazisul, sunt foarte multumita, deoarce acum pielea mea s-

a curatat si nu ma mai manca pielea deloc. 

Am ajuns la ultima zi, 27 august 2007 si ma simt foarte bine, m-am cantarit si am 

70 Kg, comparativ cu 76 Kg cum am venit prima data la d-na Svetlana, fara a urma vreun 

regim alimentar. 

Cu respect, Forina 

 



Atena, C. 41 ani. 

“Bolnava de la varsta de 11 de psoriazis (forma mai severa pe maini, de la 

incheieturi catre coate)”din decembrie 2006, în urma unui RMN s-au descoperit 

demielinizari (forme în substanta alba occipitala, care trebuiau incadrate intr-un contex 

biologic sau pete de origine vasculara. 

Facand analizele mi s-a descoperit Factorul V LEIDEN si autocoagulantul lupic. 

In plus, mai am chisturi pe tiroida, probleme cu coloana cervicala (disc 

deshidrata, lervuri unibimetrice la C5- C6), lombara (toata L-urile deplasate unibimetric),  

inceput de artroza (imi trosnesc articulatii, uneori ma dor). Parul mi-a cazut foarte mult, 

mi se vedea chelia. 

Am venit la d-na Svetlana dupa foarte multe incercari nereusite pe la diversi 

medici si dupa ce mai multi medici neurologi în urma consulatiilor mi-au spus ca nu am 

nimic, desi eu ma mai confruntam cu o multitudine de stari, presiune în cap, zgomote în 

urechea stanga, uneori furnicaturi la nivelul scalpului si a urechii, senzatii de slabiciune la 

membrele superioare, talpi amortite, în somn imi amortesc cate 2 degete de la fiecare 

mana, am uitat sa spun ca, am tunel carpian bilateral si sunt suspecta de neuropatie 

periferica axonala. 

D-na Svetlana m-a primit cu foarte multa caldura si rabdare, mi-a ascultat toate 

temerile, pentru ca atunci cand ai speranta si incredere si rezultatele sunt pe masura, 

dansa mi-a insuflat incredere ca totul va fi bine si cu ajutorul lui Dumnezeu ma voi 

vindeca. 

Inca de la prima sedinta am simtit o caldura puternica în zona tiroidei, am vazut 

culoarea mov în timpul sedintei, iar în timp ce ma aflam pe canapea la orizontala am avut 

senzatia ca plutesc. 

Cu trecerea timpului senzatiile s-au accentuat, a ramas constanta senzatia de 

fierbinteala în zona tiroidei, am simtit caldura si senzatia de racoare în tot corpul, la un 

moment dat parca ma dilatam. Simteam degetele d-nei Svetlana gandindu-ma, desi dansa 

nu-si lipise mainile pe corpul meu, la o alta seinta în timp ce ma aflam în pozitie culcata, 

pe burta si dansa “lucra”,  se auzeau pocnituri de-a lungul coloanei. M-au durut niste 

puncte în talpa piciorului stang, iar la un moment dat am simtit ca imi arde genunchiul.  

La cea de-a 12-a sedinta am vazut pentru prima data auriu, care s-a trasformat în 

portocaliu, iar cu o seara inainte la culcare, stateam cu ochii inchisi si în timp ce ziceam 

“Tatal nostru” vedeam tot felul de culori care se intrepatrundeau formand imagini, am 

vazut si un ochi la un moment dat. Astazi, cand scriu la a 13-a sedinta am simtit prima 

data senzatii puternice la cap, un junghi scurt în crestetul capului, senzatia ca am par lung 

si greu, am auzit vajaieli în urechea stanga pentru ca imediat sa ma relaxez si sa simt 

“gadilaturi” în tot corpul. 

Acuma ma simt foarte bine, plina de viata, parul mi-a crescut, nu mai am dureri si 

ma simt extarordinar. 

Alte senzatii cu care m-am confruntat au fost în afara sedintelor si anume: dureri 

de articulatii, au fost zile în care imi venea sa plang în continuu, fara un motiv anume. 

In d-na Svetlana am avut si am foarte mare incredere, o percep ca o persoana 

foarte onesta, are foarte multa rabdare cu mine, ma asculta intotdeauna si imi alunga 

temerile. 

Odata cu mine am adus la d-na Svetlana si pe sotul meu, ce suferea de chist pe 

creier. 



Ne-am pus toata speranta în acesta modalitate de vindecare si Dumnezeu ne-a 

ajutat. 

Dupa o serie de 10 sedinte timp de 6 luni, în urma investigatiilor medicale au 

aparut rezultatele de insanatosire pentru sotul meu, nu mai avea nici o problema. 

Multumim din nou lui Dumnezeu pentru acesta minune. 

Mainile si energia d-nei Svetlana fac minuni, ma bucur ca am ajuns aici. Cu 

respect Atena “ 

 

 

Corina S. 

“Ma numesc Corina S., am 41 de ani si locuiesc în Bucuresti. 

Am venit la d-na Svetlana la recomandarile unui coleg, pentru a-mi rezolva mai 

multe probleme de sănătate: 

-stari de anxietate, stress 

-dureri reumatismale (la genunchi, mijloc, la degetele mainilor) 

In prima zi am simtit furnincaturi în zana capului, în zona gatului si o caldura 

mare care mi se scurgea din urechea dreapta. Seara m-am simit în forma, nu eram obosita 

deloc si am dormit abia la ora 4 dimineata. 

A doua zi, am simtit vibratii în zona urcheii stangi, caldura în zona ochilor. Seara 

am avut o senzatie de epuizare, am simtit cum sangele mi s-a urcat brusc deasupra 

urechilor, simteam ca nu pot respira normal, m-am speriat foarte tare, nu stiam ce mi se 

intampla si am facut un atac de panica. 

Toata starea de rau a durat aproxiamtiv 40 min, dupa care am inceput sa casc si sa 

am frisoane, apoi am adormit. Dimineata m-am simit bine. 

In urmatoarele zile, pe langa caldura pe care o simteam în zona fetei , vibratiile la 

urechea stanga, am inceput sa ma simt foarte relaxata, odihnita, calma, energica. 

In timpul sedintelor, am mai simit senzatii, de frig pe sira spinarii, pe brate . 

Furnicaturi pe partea stanga, zona fetei si a bratelor. 

La a 10 sedinta am resuit sa adorm în timpul tratamentului sa fiu, foarte relaxata. 

A urmat apoi dezintoxicarea eliminand toxine greu de suportat ca si miros. 

In doar 2 sedinte durerile de la geniunchi si sold mi-au  disparut. 

Am urmat tratamentul 15 zile si pot spune ca ma simt bine, durerile reumatice au 

disparut, sunt relaxata si energica. 

In fiecare dimineata ma trezeam cu dureri de spate, obosita, incordata. 

Acum ma trezesc în jurul orei 6 dimineata, fara durerri de spate, odihnita. 

Ii doresc d-nei Svetlana, care este un om deosebit, multa sănătate si putere de 

munca. 

Aveti incredere în puterile aceste doamne minunate. 

 

Gabriela S 

“Ma numesc S. Gabriela si am cunoscut-o pe d-na Svetlana sub amenintarea unei 

operatii la spitalul Oncologic Fundeni. Aveam scrisoare de recomndare de la un medic, 

de la Spitalul de endocrinologie “Dr. Parhon”, catre cel mai mare chirurg de la Spitalul 

Oncologic Fundeni. 



De ce? La o investigatie de rutina s-a constatat ca am un nodul la un san, asta ca 

urmare ale unor afectiuni mai vechi la organele genitale, un fibrom uterin mai mare si 

altii mai mici, facand un unter fibromatos, un chist pe un ovar. 

Mama mea murise de cancer genital la varsta de 57 de ani, spaima era foarte mare 

sa nu o mostenesc. Asa am cautat-o pe zana mea buna: doamna Svetlana, nume care 

tradus din limba rusa inseamna “lumină” 

Nu intamplator se numeste Luminita, pentru ca aduce lumină divina în sufletul 

pacientilor si bioenergie tamaduitoare.. 

Am vrut sa-i arat analizele, radiografiile si sa-i spun ce grav diagnostic am, mi-a 

spus ca nu e nevoie. Dansa a tratat si vindecat în 20 de ani de cand se ocupa cu aceasta 

meserie. 

Ne-am apucat de treaba: adica eu sa ma rog la bunul Dumneuzeu si la Maica 

Domnului sa ma vindec de problemele de sănătate pe care le aveam, iar ea sa-mi faca 

masajul bioenergetic de vindecare. 

Am simtit o caldura blajina si un val de energie care ma inconjura. 

Dupa sedinta am constatat ca în dreptul tiroidei care era si ea afectata de o 

disfunctie aparuse o pata rosie si am avut senzatia ca cineva ma stange de gat. Deci se 

produsesera niste transformari acolo. 

La sanul afectat am simtit niste furnicaturi, iar la partea de jos a organelor 

genitale, am simtit o durere vie. Fusesem supusa unei operatii energetice pentru scoaterea 

fibromului si a chistului ovarian. Aveam dureri de spate de parca mi-ar fi venit 

menstruatia, dar eram deja la menopauza de 4 luni. 

Ciudat, asta s-a intamplat, organismul meu a reactionat rapid pentru a elimina ce 

aveam rau. 

Dupa o menstruatie abundenta, au inceput sa se vindece partile afectate. 

Am slabit în timpul tratamentului cu 5 Kg, fara nici un regim alimentar, iar buba 

din cap pe care o aveam de 20 de ani si care se vindeca si reaparea din nou, s-a vindecat 

dupa a 4 sedinta. Nisipul de la rinichi l-am eliminat. 

Faceam sedinte de terapei în fiecare zi si dupa ce simteam acea caldura la fata, 

porneau furnicaturi intreaga zi pe la zonele afectate: coloana afectata la care aveam 

ciocuri de papagal, în talpi aveam deasemenea unul ( tratat fara succes cu laser si alte 

metode de fizioterapie care doar au ameliorat durerea din talpa); incheieturile dureoase, 

un melanom pe ficat, bila lenesa, colita, candidoza si alte infectii genitale. 

Furnicaturile erau blajine, mancarimile rau usoare semn ca bioenergia lucra 

pentru vindecare. 

Abia asteptam sa ma duc din nou la sedintele de bioenergie, de unde plecam cu o 

stare de bine si cu buna dispozitie molipsitoare pentru cei din jurul meu si parca imi 

venea sa zbor sa plutesc, aveam în suflet o bucurie si fericire care veneau de la plexul 

solar. 

Am slabit în timpul tratamentului 5 Kg, prin detoxificarea organismului si 

eliminarea apei din tesutul adipos, durerile din talpa, de la incheieturi, din spate au incetat 

ca prin minune, iar buba din cap s-a vindecat. 

Aveam o energie de parca eram adolescenta si asa ma si simteam, faceam foarte 

multe treburi fizice si intelectuale ca un “per petuum mobile” fara sa obosesc. 

Dormeam mai puitn si ma simteam mult mai odihnita. 



Pielea de pe fata se intindea si se catifela, ochii incepeau sa-mi straluceasca, 

starea psihica era foarte buna, de calm, liniste si echilibru placut. 

Dupa una dintre sedintele speciale, am eliminat nisipul si malul de la bila, asa ca 

totul era pe o cale foarte buna. 

Am continuat cu 15 sedinte consecutive si am renuntat sa mai beau în fiecare 

dimineata pentru reglarea hormonala pentru ca am simtit ca nu mai era nevoie de 

suplimente medicamentoase, pentru ca energia pentru vindecare era deja în mine. 

Poate credeti ca ceea ce am spus este doar o iluzie de a amea, dar cred ca daca 

primim de la d-na Svetlana energia care ne lumineaza cheacrele, organismul face singur 

ce trebuie restabiliea echilibrului si autovindecare. 

Dupa ultima sedinta am inceput o perioda de post alimentar insotite de clisme si 

simt ca deja am intinerit si ca organismul meu are puterea de a inlatura orice rau. 

Sa-i dea Dumnezeu sănătate d-nei Svetlana si puteri noi pentru a se darui noua 

pacientilor cu cate un strop de lumină si energie tamaduitoare.” 

 

Leontina M 

“In prima luna de tratament dupa 3 sedinte primul semn bun a fost un bun 

echilibru, am avut o stare de liniste si un somn bun. 

Aproape toate nelinistile mele au disparut, un alt efect minunat a fost disparitia 

crampeleor de burta deoarece aveam o colita veche greu de stapanit, s-au diminuat 

scaunele si nu am mai avut dureri. În acelasi timp am observat ca vezica urinara care era 

iesita putin a revenit la normal si am putut urina foarte bine. Sigur ca dupa primele 

sedinte am avut si reactii adverse, dureri de oase si muschi, stari de voma care au trecut 

apoi treptat. 

Starea mea generala a devenit mai buna. 

In a doua luna rezultatele au fost si mai bune. Starea de liniste este suprinzatoare. 

Nu mai imi fac griji si probleme din orice, sunt calma si foarte linistita.  

Deasemenea sunt foarte multumita de rezultatele obtinute. 

Un lucru important cu toate ca manac si dorm destul de bine, am ramas la acceasi 

greutate avand 1,55 inaltime. 

Toate multumirile mele doamnei Svetlana pentru efortul depus.” 

Dl Tudor Tudor, directorul Bancii Agricole din Focsani, a fost si el un caz 

deosebit. 

In urma unei arsuri de gradul III la un brat, ii ramasese o pustula sangeranda, care 

a degenerat în cancer de piele. În ciuda tratamentelor facute, pustula nu se inchidea de un 

an si 8 luni. Medicii voiau sa-i faca transplant de piele, sa-i inlocuiasca portiunea 

afectata, insa operatia era foarte delicata si cu un inalt grad de risc.  

Apeland la tratamentul bioenergetic ca solutie extrema, dupa 45 de sedinte a slabit 

si a intinerit, iar rana i s-a inchis, azi nici nu se mai cunoaste locul unde a fost. 

 

 

Ruxandra-Gabriela S. 

O intamplare mi-a adus-o în cale pe doamna Svetlana, acest OM minunat, bland si 

cald, exact cand aveam mai mare nevoie si pentru asta-i multumesc mereu bunului 

Dumnezeu. 



Mi-as dori ca multi oameni sa aibe norocul sa o cunoasca si sa aibe credinta ca pot 

fi ajutati de acest suflet bun si luminos, balsam pentru suferintele semenilor.  

Aveam 33 de ani si sufeream de un buchet de boli: mastoza fibrochistica, ulcer cu 

nisa, dischinezie biliara, anexita, nisip la rinichi, stari depresive si dureri foarte mari de 

coloana, ma simteam obosita si batrana, il rugam pe bunul Dumnezeu sa ma ajute, nu mai 

stiam ce sa fac. 

Mi-am dat seama ca daca merg pe acelasi drum viata mea va deveni un chin 

,aveam acasa o farmacie, si aveam doar 33 de ani. 

In aceasta stare de cautare si rugaciune catre Dumnezeu de a-mi aduce în calea 

alinarea am intalnit-o pe Svetlana, care mi-a adus lumina.  

Am inceput terapia, la inceput nu am simit nimic în timpul primei sedinte, dar mi-

am zis “rau nu-mi face”, incepand cu a treia sedinta durerea de coloana a crescut în 

intensitate, iar în noaptea aceea am avut dureri insuportabile, dar am rezistat fara nici un 

medicament,  pentru ca stiam de la dansa ca aceasta este normal si ca deabia atunci va 

urma procesul de vindecare. 

Mentionez ca incepand cu aceasta serie de sedinte nu am mai luat niciodata vreun 

medicament, mi-am promis ca nu voi mai lua vreodata vreun medicament, caci am 

realizat cat de mult rau mi-a facut trupului meu si mi-a distrus sănătatea.  

La terminarea celor 10 sedinte, am scapat de durerea de coloana, nodurile la san 

pe care le faceam (mastoza fibrochistica) nu le-am mai avut, insa mai simteam o durere 

acuta în ovarul stang si durere la bila.  

Am continuat luna urmatoare cu alte 10 sedinte, în urma carora durearea de 

colecist a disparut si am simtit, cu dureri, ca am eliminat nisipul de la rinichiul stang 

(puteam sa descriu traseul parcurs de fiecare pitricica de nisip) 

Deasemnea, dupa fiecare sedinta ma simteam plina de enegie, de viata. 

Din nefericire nu am mai reusit sa continuat cu sedinte, desi ramasesem cu durere 

de ovare si durere pe piciorul stang, iar procedurile de bila nu le facusem inca. 

Am revenit la d-na Svetlana peste cateva luni si am continuat cu o serie de 10 

sedinte, în timpul caruia am facut si procedura pentru bila, am eliminat mal si cateva 

pietre mari (de marimea unei masline), iar durerea frontala si în zona nasului de la 

sinusuri care mi-au aparut în acest timp au disparut. 

Dupa aceeasta am mai revenit la dansa cu dureri de ochi, oboseala si o infectie la 

incisivul drept avand dureri foarte mari la orice schimbare de temperatura sau cand ma 

apuca din senin. 

Am avut incredere totala ca dansa ma va vindeca si asa a fost. 

La inceputul tratamentului am avut dureri ce traversau toata partea dreata a fetei, 

dar apoi dupa fiecare sedinta simteam cum durerea se diminiua si simteam ca exista ceva 

ca un lichid ce coboara pe radacina incisivului pana la a 6 sedinta cand la baza incisivului 

simteam ca am o punga de lichid. Nici acum nu-mi explic ce s-a intamplat, dar aceasta 

pur si simplu la urmatoarea sedinta a disparut.  

Cand am spus despre asta stomatologului meu, care inainte vazute radiografia si l-

am anuntat ca probleme mea se va rezolva fara nici un tratament medicamentos sau 

interventie a ras copios. M-am dus din nou la el si i-am aratat rezultatele, a preferat sa 

taca. 

Acum la 36 de ani, am apelat din nou la dansa pentru ajutor. 



Treceam printr-o perioda dificila pentru mine si aveam nevoie de putere ca sa ma 

ridic de unde cazusem fizic si psihic. 

Eram intr-o stare de deprimare, aveam dureri în zona glanei tiroide si apasare în 

zona inimii, dese dureri de bila, dureri mari de cap, iar pe piept si pe spate imi aparuse 

pete mari de culoare rosiatica pe piele, ce ma mancau. 

Din primele sedinte am simtit o limpezire a capului si o stare de bine în tot corpul.  

Astfel dupa 20 de sedinte devenisem energica si linistita, durerile de cap mi-au 

trecut, durerea din jurul tiroidei a disparut si am reusit sa scap si de patele rosiatice (la 

sfatul d-nei Svetlana am aplicat si pansamente de urina, noaptea) 

Precizez ca pe parcursul sedintelor au reaparut dureri în zona stanga (bazin si 

coloana) ce cadea pe tot piciorul (nu puteam sta pe scaun) 

Intre-timp starea mea de nesiguranata financiara nu s-a schimbat si dupa ce am 

suferit un soc emotional, am revenit la dansa dupa o luna sa ma ajute. Acum aveam mari 

nodului limfatici pe bratul stang (de marimea unei nuci) si în axila (1 nodul de marimea 

unei nuci si alti 2 mai mici), aveam dureri pe toata partea stanga a corpului, toata pielea 

din jurul ganglionilor ma durea tare la atingere, tesutul limfatic era afectat. Aveam 

adenopatie generalizata, iar medicii cand m-au vazut ramaneau fara cuvinte. 

Asa am reinceput o serie de 30 sedinte cu bioenergie. 

In primele 10 sedinte am avut o criza de bila,  febra si frisoane, dureri foarte mari 

de cap si cefalee, beam cate 2 l de apa în fiecare noapte. 

Urmatoarele 15 sedinte am continuat sa am cefalee si stare febrila (37,3-37,4 

grade C), iar ganglionii limfatici mi-au aparut si la axila dreapta, dar mult mai mici 

In tot acest timp, am avut dureri mari pe toata partea stanga, cu presiune în zona 

inimii, parti/zone din picioare ma dureau, uneori chiar aveam senzatia de paralizie,  cotul 

mainii stangi (unde aveam ganglionii) a inceput sa se descuameaze, se coajeau foarte  

mult deasemenea si calcaiele. 

In urmatoare sedinte am avut senzatia de arsura în stomac, ma durea zona 

ficatului, cefaleea era tot presenta, mana stanga pe care erau prezenti ganglionii si care 

acum capatasera culoarea rosie o simteam amortita. 

In timpul sedintelor m-a ars puternic centrul palmii stangi si mi-a amortit frecvent 

partea stanga, anumite parti, puncte ale corpului mi se incalzeau sau ma dureau, alteori 

simteam senzatia de arsura sau mincarime, ochii simteam cum ma ard. 

Starea febrila si durerea de mijloc au inceput sa dispara dupa 25 de sedinta cu 

bioenergie. 

Pe parcursul celor 35 de sedinte am facut si doua proceduri de fiere si ficat, în 

urma carora am eliminat doi pumni de pietre negre de marimea unor boabe de porumb 

(prima procedura) si pietre verzi la cea de-a doua procedura. Dupa aceste sedinte, nodulii 

limfatici s-au micsorat foarte mult, ajungand la marimea unor samburi de masline iar ei 

nu mai sunt de culoare rosie. 

Am continuat apoi cu o alta serie 20 de sedinte cu bioenergie. în urma acestor 

sedinte nodulii limfatici au disparut, durerile pe care le aveam în tot corpul si de cap nu le 

mai am. Un fapt interesant este acela ca puful de parul pe care il aveam la nas mi-a 

disparut, iar fire albe pe care le aveam s-au inegrit . 

Acum, nici nu stiu cum as putea descrie mai bine în cuvinte starea mea, am 

devenit alt OM, ma simt ca nou nascut, am parca acum alti ochi, ma simt usoara, 

limpede, am pofta de viata si sunt foarte energica. 



Nu voi putea niciodata multumii indeajuns bunului Dumnezeu pentru iubirea si 

puterea pe care mi-a dat-o în acest moment al vietii mele. 

Pe acest drum al vietii, parasita de toti “pietenii si rudele” mele am simit 

divinitatea si am primit pahare de "viata" de la scumpa mea Svetlana. Fara acest ajutor, 

mi-ar fi fost tare greu si nu incetez sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru fiintele de 

lumină, modestie si blandete aparute în calea mea.  

Multumesc din tot sufletul pentru daruirea, caldura si iubirea pe care am simtit-o 

si din partea doamnei Svetlana si sa-i de-a Dumnezeu tot cei bun în viata!” 

 

 

Daniela R 

“Ma numesc Daniela R si sunt din Focsani, am venit la d-na Svetlana suferind de 

multe boli ce ma chinuiau foarte tare: osteoporoza, artroza, digestie greoaie, balonare, 

constipatie, durere dupa masa în zona stomacului si a bilei, dureri matinale de cap, 

ameteala, nesiguranta la mers, insomnie, oboseala si agitatie.  

Din prima zi a sedintei si chiar pe perioada tratamentului am simtit caldura si 

presiune în zona tiroidei si a aparatului digestiv, coloana a devenit mai flexibila 

permintand pozitii ce inainte imi erau foarte dureroase. La finalul sedintelor senzatia era 

puternic, de “dus revigorant”. 

Dupa tratament mersul a devenit sigur pe distante mari fara disconfort, somnul 

este linistit, au disparut durerile de cap matinale si senzatia de nas infundat, s-a instalat o 

stare de linistite si echilibru interior. Am constatat o mai mare sensibilitate a organelor 

din partea dreapta a corpului pe parcurs s-a atenuat. Un alt lucru pe care vreau sa vi-l 

mentionez este ca de copil nu puteam deloc sa adorm cu fata în jos, dar dupa aceste 

sedinte am realizat ca nu am nici o problema de a adormi cu fata în jos. 

In timpul sedintelor urmatoare am avut o senzatie de lumină colorata în ochiul 

drept, caldura la nivelul urechii care dupa tratamentu a disparut. Tratamentul a fost insotit 

uneori de transpiratii abundente. 

S-a efectuat procedura de dezintoxicare pentru fiere, urmata de o zi în care s-a 

eliminat o cantitate importanta de reziduri diverse. În urma tratamentului cu bioenergie 

balonarea a disparut, o cicatrice din zona capului rezultata dintr-o cazatura a devenit 

nedureroasa ” 

 

Mariana P. 

“Am 53 de ani si am venit la d-na Svetlana avand un fibrom uterin de 15, 1 / 11,6/ 

6,3. Dupa numeroase investigatii si tratamente nu am reusit sa ma vindec, eram 

programata pentru operatie insa am avut norocul sa ajung la dansa. 

Sufeream de dureri mari în zona ginecologica, de cap si în zona lombara, 

sangeram mult cu cheaguri, avand o anemie severa . 

Dupa primele sedinte, am avut dureri foarte mari, ca la nastere, simteam ca se 

strange fibromul ca un ghem, sangerarile au continuat, la fel si durerile de cap. 

Am urmat 25 de sedinte cu bioenergie în urma careia am fost la ecograf si 

rezultate mult mai bune: 9,3/11,7/6,0 chiar medicul m-a intrebat ce tratament am urmat.  

Am continuat cu o alta serie de 30 de sedinte iar rezultatele au fost foarte bune: 

5,1/ 4,9 acesta veste a fost imbucuratoare pentru mine si familia mea, în acest sens atasez 

rezultatele ecografului ca dovada. 



Apoi am continuat cu alta serie de 30 de sedinte de bioenergie în urma careia 

fibromul s-a reabsorbit (va atachez rezultatele ecografelor) 

Multumesc foarte mult d-nei Svetlana pentru tot efortul dansei.  

Urez numai bine d-nei Svetlana si sa aveti multa incredere în ajutorul dat de 

dansa.” 

 

Ilarion P 

“De mult timp umbla prin spitale suferind de ciroza uscata, aveam multe datorii si 

imi pierdusem speranta în vindecare. 

Am ajuns la d-na Svetlana printr-o recomandare si am inceput astfel tratamentul 

cu bioenergie pe date de 17 iulie 2008 Rezultatele analizelor erau urmatoarele AST/TGO 

343, ALT/TGP 369, GGT 311 (va atachez si rezultatele analizelor). 

Pe parcursul celor 23 de zile de sedinte cu bioenergie am facut si doua proceduri 

de dezintoxicare pentru bila si ficat.  

In urma acestora proceduri am eliminat multe pietre de la bila, m-am simit mult 

mai bine si plin de viata iar analizele facute în 30 iulie 2008 au confirmat ca m-am facut 

bine (va atachez si rezultatele analizelor), acesti parametri sunt urmatoarele AST/TGO 

57, ALT/TGP 74, GGT 127  

Multumesc pentru tot si urez d-nei Svetlana forta de munca si sănătate” 

 

Teodora B 

“Am venit la d-na Svelana cu fata mea de 1 an si doua luni, avea tumoare la 

creier. 

 Umblasem cu copilul nostru în toate partile, chiar si în strainate am fost, unde nu 

s-a putut pune un diagnostic corect sau da un tratament. Eram disperati pentru ca era 

inoperabila. 

Copilasul nostru, Teodora avea dese momente cand clipea din ochi si ramanea 

nemiscata, nu puteam comunica cu ea, iar rezultatul tomografice aratau ca tumoarea era 

prezenta. 

Cu incredere si sperante am inceput tratamentul cu bioenergie la d-na Svetlana în 

de februarie 2002. Am facut serii a cate 10 sedinte cu bioenergie în fiecare luna timp de 9 

luni, iar fata noastra devenise vesela si luminioasa. 

Dupa 9 luni am repetat tomograful care a arata ca tumoarea s-a calcificat si s-a 

stopat.Am continuat apoi cu serii de sedinte cu bioenergie preventive timp de inca 8 luni 

(las ca dovada d-nei Svetlana rezultatul tomografului) 

Multumesc d-nei Svetlana pentru ajutorul dat fetei mele, familiei mele si pentru 

daruirea sa de ajutor si profesionalism dat oamenilor. Sa-i dea Dumnezeu tot binele din 

lume si puterea de a ajuta cat mai multi oameni ! ” 

 

 
 



Mai jos, voi mentiona cateve articole publicate în revistele de specialitate în 

Romania : 

Formula AS 1999 numarul 362, rubrica Terapeuti-naturisti Svetlana Secrieru 

"Ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat darul sa alin suferintele oamenilor."  

 

Nu-i usor sa vorbesti despre bioterapeuti. Insusirea lor de a vindeca are o aura de 

mister, care nu se prea potriveste cu medicina. Ea nu poate fi explicata stiintific, desi 

rezultatele sunt, adesea, spectaculoase. Un alt dezavantaj rezulta din faptul ca tehnica de 

vindecare prin energia emisa de maini e practicata, nu o data, de sarlatani. în ciuda 

numeroaselor recomandari venite - ca de obicei - prin scrisori, revista noastra a 

manifestat o precauta rezerva fata de tratamentele bioenergetice, cedand numai în fata 

unor nume sonore, atestate de numeroase scrisori de sustinere. 

Interlocutoarea noastra de astazi - d-na Svetlana Secrieru este cunoscuta în 

Romania doar de cateva persoane, dar traseul afirmarii sale se anunta spectaculos. 

Zgarcita la vorba, d-nei Svetlana nu-i place sa se laude. Aflu doar ca este basarabeanca de 

origine si ca a fost inginer-tehnolog timp de 11 ani. Din 1989, insa, viata ei a urmat cu 

totul alt traseu. Si asta, pentru ca a intalnit-o pe Djuna... 

O scrisoare ne-a atras atentia în mod deosebit. în ea sunt asternute suferintele unei 

mame si drama fetitei sale, care azi zambesc din nou, fericite. 

"Am cunoscut-o pe d-na Svetlana Secrieru dintr-o intamplare. La acel moment, 

starea sanatatii mele era foarte slaba, fara sa fi facut un consult medical de specialitate 

pentru a vedea care este cauza. În urma cu doi ani fusesem la un consult ginecologic, iar 

doctorul imi semnalase prezenta unui uter polifibromatos. De asemenea, mi-a recomandat 

investigatii extinse si efectuarea unei mamografii, pe baza carora urma sa imi recomande 

un tratament medicamentos sau chiar o interventie chirurgicala. Din neglijenta sau poate 

din teama, nu am facut aceste investigatii. Dar starea mea se inrautatea vizibil. Aveam 

din ce în ce mai des dureri în zona genitala, inclusiv inflamatii ale sanilor si tulburari ale 

perioadelor menstruale. în plus, sufeream de colici biliare, aveam dureri de cap 

insuportabile, greturi si varsaturi frecvente. Oboseam foarte usor si eram intr-o stare de 

depresie accentuata, datorata neputintei fizice si a starii permanente de oboseala si rau. 

Cand mi-a fost recomandata d-na Svetlana, am inceput tratamentul cu multa 

circumspectie, mai mult cu gandul ca nu am nimic de pierdut. I-am spus chiar ca ma 

indoiesc de aceasta metoda.  

Dupa prima sedinta, la finele lunii ianuarie a.c., fiind la serviciu, am avut o 

migrena teribila si semne clare ale unui inceput de criza de bila. Am plecat de indata 

acasa, unde criza s-a intensificat, si am varsat multa fiere, reusind astfel sa ma mai 

linistesc. S-a dovedit ca bila era organul cel mai suferind si am hotarat sa continuu 

tratamentul, deoarece ma convinsesem ca nu exista o cauza alimentara a acestei crize, 

fiindca tineam în permanenta regim si tot ma simteam rau. 

Dupa primele 3-4 sedinte, crizele s-au mai rarit. În timpul tratamentelor simteam 

furnicaturi în zona capului, a barbiei (sub barbie, în zona glandei tiroide), caldura 

excesiva în anumite locuri, dar si frisoane si raceala, indeosebi în zona genitala si a 

picioarelor. Dupa ce acestea treceau, simteam o stare de liniste în tot trupul. în timpul 

sedintelor, simteam ca si cum uterul este prins intr-o chinga care se strange, fara ca 

durerile sa fie insuportabile, dar totusi puternice. 



Dupa prima serie, durerile de cap au incetat, starea mea era mult imbunatatita. în 

cursul celei de-a doua serii, am decis sa urmez procedura de eliminare a pietrelor de la 

vezica biliara. Procedura a fost initiata seara, iar în cursul diminetii urmatoare am varsat 

din nou fiere, insa fara a-mi fi rau ca inainte. Dupa doua ore, am eliminat - o data cu 

scaunul - o multime de pietre verzulii, de toate dimensiunile: de la un bob de mazare, 

pana la marimea unei capsuni. 

M-am simtit mult mai bine dupa aceasta procedura si am putut manca alimente de 

care pana atunci nu ma puteam atinge. Am observat, de asemenea, ca nervii mei nu mai 

erau atat de tensionati, simteam o liniste trupeasca pe care nu o mai incercasem de mult. 

Durerile genitale au inceput sa fie din ce în ce mai slabe, pana nu am mai simtit nimic.  

Ulterior, facandu-mi un control ecografic, medicul a constatat ca fibroamele 

disparusera. De altfel, si sanii s-au dezumflat si au incetat durerile insuportabile pe care le 

aveam. Am pierdut în greutate 2-3 kg, fara sa mai tin vreo cura de slabire sau un regim 

alimentar.  

Incurajata de rezultatele obtinute pe mine, am rugat-o pe d-na Svetlana sa se 

ocupe si de fetita mea, în varsta de 13 ani. Fata mea a fost nascuta în conditii foarte grele, 

cu un scor Apgar la nastere de numai 7. Doctorii ma speriasera ca ar putea avea un usor 

handicap sau va avea o instabilitate psihica, cu posibile crize de convulsii. Datorita 

evolutiei motorii foarte bune a fetei mele, nu am continuat investigatiile pe aceasta linie. 

Cand a inceput scoala, insa, datorita stressului si a oboselii, a capatat niste ticuri motorii 

extrem de suparatoare, care se schimbau de la an la an: fie stramba din nas mereu, ca si 

cum ar fi avut furnicaturi locale, fie clipea foarte des si strangea din pleoape, ca si cum ar 

fi avut nevoie de ochelari si o supara ceva la vedere, fie isi misca în permanenta umerii, 

spunand ca este transpirata pe zona coloanei si o deranjeaza. Ticurile erau atat de vizibile, 

incat colegii radeau mereu de ea si o necajeau. Am facut un consult de specialitate, si 

electroencefalograma a evidentiat o hiperexcitabilitate corticala, pentru care doctorii 

recomandau tratament neuroleptic.  

Fiind în crestere, am refuzat aceasta recomandare si am inceput un tratament 

psihologic, care nu dadea insa rezultate spectaculoase. 

In cursul primei sedinte de bioenergie, fata mea a adormit imediat. Dupa primele 

sedinte era extrem de agitata, vorbea tare, radea, sarea în sus de bucurie, avea o stare de 

excitatie nervoasa pe care nu mi-o puteam explica. Dupa 10 sedinte, ticurile au disparut 

complet, dar au aparut altele, pe care le avusese la gradinita si pe care le uitasem de-

atunci. Fireste, m-am speriat putin, dar d-na Svetlana m-a linistit, spunandu-mi ca toate 

aceste simptome ale unor boli netratate corespunzator, dar care aparent au trecut, se vor 

manifesta pana la vindecare în cursul acestor sedinte. Intr-adevar, dupa 20 de sedinte, fata 

mea s-a linistit complet. În prezent nu mai are nici un tic, nu mai este deloc agitata si s-a 

transformat intr-un cu totul alt copil. 

Privind acum, dupa patru luni, la tot ce a facut d-na Svetlana pentru noi, privind la 

schimbarile radicale pe care le vad la copilasul meu, pe care parca nu-l mai recunosc, si la 

starea mea fizica si sufleteasca - complet schimbate - am sentimentul ca ne-am nascut a 

doua oara. Pentru toate acestea, nu pot spune nimic mai pios decat cate o rugaciune în 

fiecare noapte, pentru cea care ne-a daruit toate acestea. Sa o tina Dumnezeu sanatoasa, 

sa poata face aceste minuni la cat mai multi oameni, chiar si asa neincrezatori cum eram 

noi. Multumim din tot sufletul nostru de pacatosii lui Dumnezeu ca ne-a trimis-o atunci 

cand aveam mai multa nevoie de dansa." 



 


