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Cud uzdrqwionio
- Panie Jani€, czy zda-

rzaią się cuda w Pana
praktyce?

- od mnnmtu, gĄ znrz4.
łem ąjmować się bioener4ote-
raph, a W t, 20 latg remu,
miabm da czyfiienia z2 4ąwi-
skami niewytłufi aczalnwi z
punhtu widz2t|ia nauki i me-
dycw. Chorzy skazani na ka-
Ięcfuo lub śmierć odzysknli siĘ
i utracali do zlrowia. Sam róu.
nie:ż nie jeste,n w stgnie L,\tłu.
maczyć mechanizmów wielu
r zyp adkóIu uzlf owi eń, htor e
miały fiiejsce u ciągu tylu lnt
mojej pfuIc!. Iah mdżną u,ia.
śnić np. p|zlpLd,eh ?arośnięcia
dziury w sercu u dziecka, kmre
jLż Wo shierowane |a operu-
Ęę. Wada była potuiprdznna
badąniąmi lekdrshifii i rodzi.
ce czehali tylho na weatanie do
Warszaury. Dziecho byto u mnie
na hilhu zabiegach, teszt4 bez
wi ęLłs ze go przłhon ania ro r1zi.
ąiu I co się okĄzllło? wdrszaw.
sq lekarze byli ztlumieni, ha
skierowat zjlrowe dziecho na
operację i pod.ejrzawali pofra,or.
nąpomyłę. Albo inny pnykłat.
pacjenthi, u której UsC - 1L,|-
konane w odsępie 2 tygodni '
1uyhLząto, i2 guzn piersi po pro-
sfu nie mą. Myślę, ź2 u potocz.
nym fozumieni możnL nn-
alać to cudem. Nabrałem wo-
bec tych zj^wish po\łory i nie
staram się t1ociehać, dlaczł4o
tah się d'zieje, tfho ciesę się
razłm z patjentLmi, źefiogłem

im pomóc w pol],rociz do zlrowi.ą.
- Z iakimi naiczęściei

schorzeniami przychodzą do
pana cierpiący ludzie?

- wśród, pań dominują cho-
roby hobiece, a przcde uszysthim
r(/żne4o rodzrlju guzy, mięśnidhi
torbiele. Na sfrzęście są to zmiL'
ny, które stosunkowo łatwo pod-
dają się odd,ziaĘuaniu mojej
energii' DtżD jest osób fiająclch
problemy z tarczycą, ą także z
uhład,em pohłrmou4m oraz ast.
mą. Zmiany u płucach m pro.
blem nie tylho palatzy, ale tu rów.
nież zahieri energeą,cne przyno.
szą duźĄ poprawę i cofanie się
zmiąn. schorz2aią prostaty mogą
być bardzo d'olegliwe i nie \eczo.
ne prouadzić do zmian nowotwo
rotrych. Tu róumież' bioenergote-
rapia jest shuteczną meto.lą
w sp o m a 8aj ąc ą dzi atani d leh df zy'

' No i oczywiście du:ź'1 gfupą lu
dzi z chorobami nowotworowy
mL oddziafuję na tych chorych
zl]fóut|o bioener9ią, jdh też' sto'
suję ind1nł 1ualnie dobrane zio'
la, htćre dziatĄą pobudzająn na
uhtad od.pomościou,y. Niezbęd.
nyrn warunhiem jest równieź
przestfze4ąnie ułożoną przpze
mnie diety. ]ah napisała pewna
paą entka, u arunhiem uryzaro -
wienid jest drobidzgowe prze-
sttzŁg1nie zĄIeceń pana land"'

- Wiem, że palenie iest
prfycz,yną chorób. Czy bio'
enel8oterapia iest również
pomocna w takim przypadku?

- Mam ną ;uoim honcie uie

Jan Pawlik uzdrawia

Iu,, odzttyczajonych" palaczy. N ie
11 awn o otr ąmałe m p o dziękow a.
nia od pdni ]oanny K. z lłauy,
lłtórd po 20 latach pąlenia - jdh to
naal]ałll ,,rdżnłch świnsnn. , d tnh.
żŁ stosowaflii terąpii anIyrlihoty'

nourych ' po zllbie4ąch bioterapii
plzŁstała fureszcie palić. Pdcjenci
są zllszlłhowati tym, źł z wiz,If
na wi2ryĘ nd81e ptastają pa'\ić, co
w czpśnicj Wło nie nńliu e.

,'..' unormowało się ciśnie-

nie i zmnie|szył óolesterol"
Od 9 lat mialam rudcimiB,

nie, brałam systŁmątycznie lehi,
dołq:zyĘ się dolegliwości serca, a
tahże bardm loFoki poziam chole'
stĘrolu. Z te4o powodu Wm na
reflcie, ale @ mi po feflcie jeśIi by.
bm Mahien c.ł! )ielu. Ielarshra
niewiele mi pomaqaĘ' Posttlttowi-
łam uĘiąć sĘ zn siebie. Udał,r]rn
się do lara Paulikt, ą ten człowiek
fuz\orócił mnie do życi4' Ciśnie-
nie wróciło do normy, bez zad\szhi
wchotlą po schodach, a batlania
na cho\estcrol robhm 2 rązy, bo
nie wiarytam wWikon - pisz,e
ola P z Elbląga.

,,... op€racia prostaty nie.
Potrzebna"

pbzp lan L., lat 63 z War
szau|y. MiałLfi guz prostaty, zn-
Ieganie moczu, ciągłe stany za-
palne. Lehąrz sfuJierdził honiecz.
ność szybhiej operacji, ponieua:ż'
Ieki już nie pomagały' Zrozpaczł-
ny udałem się do Jana Pawlika.
Po hilhu seansach i uryhonaniu
UsC okazdto się, ź:e gLlz zmnieL
szył się tak, żp operacjd jest nie.
pohzebna' nie sfu)ietdzano rów
nież, zalegania moczu. Zatączam
wynihi i dzię|uję.

,,... wreszcie mo8ę swo.
bodnie oddychać,,

od. hilkundstu lat cjerpiałafi
na bó\e kręgosłupa, dle|qię, ąst'
mę oraz ciągle miałąm zifine

Przyjęcia w ||awio: 9 grudzień 200' 1. (sobota),
u|. Jagie||ończyka 8 od godz. 9:00-15:00

Rejestracia tel.: (089) 549-44-44 od t8:00-Zt:00,

ręce i no4i. Po trzech uizytach
moje ręce i nod są ciepłe, usą-
piły bóle lłrę4osłupa, z|nniej szy.
tam tqż dąwhi lehów na ast-
mę. Z dnia n4 dzień czuję się
coraz lepiej - opowiada p.
Anna z Olsztyna.

"... zniknął torbiel na
iainiku"

22 pdzlziemika 2001 r.
dowiedziątąm się, i2 mafi tor.
biel na jajnihu wielkości 5 x 5
cm. Operacja była więc ho.
nieczna, .ą m|m dopiero 24
Iata. Byłą u pafia Paulika na
j zabiegach i posztam na
USC. Pani d,ohtor zlziwiła sĘ,
o czym jd mówię, bo ofla nie
widzi żadnej torbieli. sz,zęście
moje nie miato granic - opo-
wiada p. Magda z Olsztyna.

,'... pojawił się słuch i
kolano nie boli"

] estem wdzięczna I anouł
Pawlihoui u pomoc. od dfuż-
szego cz1su Bogarszał mi się
sfuch, Iuż' po pienuszw ząbie-
8u st|szałam na tyle lepiej, żJe
WrosiłIm męż:tl o śl*rcnie te-
Iałkorą. Również' boląno da-
kuczało mi od roku. Brałam 3
rodzaje zastrzyhów, smarowa-
nie nic nie pomo4ło' Po zAbie.
gu u p. Pawliha poprawa była
znaczącą, chodz'ę bez bóIu
pisze p. B' z Morąga.

Nońka witt


