
3 stycznia
200'l

PL-lssN 1640-1662

Adres do koresPondencji:
',Nowy Kurier lławski''

14-200 |ława'
u|. Niepod|egłości 4

(pańer)

Redaktor ProWadzący:
Arkadiusz Karpiński

Nakład kontro|owany:

9.250 egz.

Rewe|acyjna ksiqżka Jana Pawlika

Biskupiec'  l lawa' Kis ie l ice '  Lubawa

,,| ty mtrez uzdrowilś_tebie,,

Kiqźka ta to doskona|y podręcnik samo uzdrawiania' przeznaczony za'
róWno d|a tych, któży utra(i|ijuż Wsze|kQ nadzie]ę na odryskanie zdrowia jak i
tych, któŻy Chcą akt},Vvnie budować swoje zdrowie'

Znajdq Wr e' pansrwo |iczre pnyklady uzdrowień 'udzl, horycl. p'lan Pdw|ik
uratowal fi].in' p?ed ampltacjq nogi, pie|si, nażądóW rodnych, a także opera.
cjq serca' nerek'

Pzeczytamy tam róWnież o przyayna(h powstawania Chorób, o rym, że
źyvńość może być d|a nas |ekaBtwem lubtrucizną, o sztuce odpocfynku irEc
neracji organ]zmu, o rym, że umiejętność le|aksacji]e5t niezbędnym warunkiem
powrotLr do rdrowa.

Znajdziemy WskazóWki, jak świadomie, dfień po dniu budować swoje fdro.
Wie, niekoniecfnie sięgajqc po tab]etkę, a co naji9totniejsze, te WsŹystkie metody
isposoby na zd rowie fosta|y osobiście sprawdzone iwyptóbowane pzezuzdro'
Wcie|a, są W]ęc tym baldziejgodne po|ecenia.

Jest to pozycja, ldórq Wańo miec W swojej bib|iotecfce sięgać po n q nie
ty|ko M€dy, gdy dopadnie nas choroba, a|e tównież w ce|ach profi|aktyki'

Ksiqzka do nabycia W kięgalniach'

choroba nic Wbiela czasu ani biolerapculaod lal ulvłrnuje siĘ Wśc]słti ka
pory Pojań. sie czĘsto Znienackł, ni' jowcj czołóu.ce najbardziej skutecznvch
C4'nr fłodfi€i Bu.Zy ndsfe pliny' na. Mdlolvjci.li \{ svoin dolob|0 posi.rdir ńc.
dfiĆig a .7Ęs1o sk,Vujc nirs |la wielol|I ]e n,rg.)d i u\Tó7nień Pżrponinilmy' że u
n|ecielłi.nie 7nluvado s7ukJ ia po roku 1998wnnkjngu mi$ięcfnikJ ,l LdIa-
nloq gdfi|koht'iek to moż|ilve $iacz, Zoslał sklary|iko$ln]' lu 5 lJ|i|isru lv

NlanrY 1o szo,scig ia na nas4'lli Polsr€' ] Ń'niei na 3 niejscu' Wśr(jd ;5 tys
terenic pn(1lif jeden f najleps4rh bio uz{]m\vide]i pnkl,vkująq'.h Pols.e
tel.rpeLltólv !v Polsce i specjalisb w tei w hńilcusfo ym Roku 2000 fd .ak)
d7i€duinic Ian Palł'tik T(n znikomily ksŹ"h slvojei prary rur1rorvicielskiei otr4

. Susz ' Zalewo Tel. (089) 648-91-80' tel'/fax 648-91-82

mał medal 'Promień Nadziei"' hóry je51

najbaldfiej prcstiżową na8rodą w tej dŹie
dziniŁ

ci €szą mnie te wsz}s {ie na8lody i
{JyTóżnj€nia moiej codziennej pracy - mólvi
Jan |awlik al€ najwiękzą sa$|akqę spra
wiają mi noi Mdrowieni pa(jencj' hóqv
dzięki zabiegom wn.ają w szeleBi ludzi
zdrol\yd! 4iąg'cI pelnĘ łcia'

CŹx"ż może nie ciesryć pz'?adek ]
letniego d7j€d(a Z,,dziurą w s€rcl|,', kóra
zaroda W ciągu 1 $€odnia i op€rdcia okafa.
ła się ni€potŻebna] A]bo pz}'padek mę7
c47ry] k1óre8o stan kęgosłuPa od 10 lal ${.
temJtyżnie się po8i]Isza]1 Tndwine Ie.ze-
nie nie odn iodo slutku hLŹ po 4 7'lbiegach
l€n Cfłowiek lt.slait'ał z łóż|l' Wróciła mu
ladość i chęć do 4/cia, a co na]tlaunj€ive'
nad2ida, żc ' €go s(in bĘdfie się popm$'id'

D]a lirkich .hwil lvafio pn.(n{łć
]nówi Pa Jirn' Klżdy l^\' 'beznadZiejny
pr4Tadek' jesr dl,l nrnie l\\.z ?niem, a \v
stlojej prac\ spotr,łaln sięgkjwnje7lak nri
pr,rypadkami Lud7je pwchodzą do mnie
Med,v, gdv iU7 yczerpią ws^$ddc moż|i
i!oś.i, iakie ol€rujc mcd'vq'na trad\..vin.l, .l
Óoloba j €sL juz bardzo 2aa$?|)sowan.'

Na v.fęśde pofafię sobic ndfić rŃ!

niez Z lakmi pŻ}Padknmi' Wlmaga o oay-
lviście dłuz\fei prłcy mojei i pacj€nta, ale
na8rodą jest ei€k w poslaci Zdrowia i rc j€st
na]tvazniejve Fń€rdfi p' ]m Paw|ik' A otr)
kj|ke przvkładów niezwyldych uzdlo$'i€ń
ślviłdc7ąl]'ch o slotec7ności dzjałań Jana
Pawlika

'$'IsŃcówx^, rÓlr w4rror1
źoLĄDKA t .'.'

\ht\iąc lcmu by|em l\(aldenl (7łou'ie
ke oPolviada 7aa]iro\Ą'any 55 l€lnj KaZi
nlie|a l \ljałUn ałĄmię serca' h,ie|icó\vkq
bólc lątrobv' silnc r.lvrotv głolq' nlrowie
nie r.]k i nóg, nlocno ]fiu'il i.i(c henomidy
bó|e ioła(lka i ]e|it' chod7iłe|n l,{' sk-anlio
na Z bó|u n\'efl.]' llyślałe|n, '" lo jUf konic.
7-. mną. l)7jś d7ięki |Jnu ]anolvi iĆJtem lnk
ldrci\li sillr} q6|Qjąry en€rgią Źv.jo ł' pe

łen wiary W pŹr{dość i dfugię udro$t zycie
.usIĘPUlĄ DIPRBS|B' MIGRBNY'
BBzsENNośĆ"

od lat miałam do]ilroliwą mi8renę,
depBsję i Zwią%ny z łrn okopny ból gło-
vry stadl lęk dopadal mnie corrz ba|dziej.
lalam się dos|ownie wszystłlego, leki pq.
cholropot\.e juf nie pomagaĘ iqchudłam'
Tylko przviazna alrnosfen, z jalq spo o-
łam się w 8abinftie, tosk|jwa opieka oraz
cudowna eneĘja pana Jana poZwolih mi
WTócić do źycja, norma]ności i uapomDieć
o moich do]e8liwościaó' Teraz potafię cje.
s4,ć się {'iosną, 5ł}$,ę jak śpi€waią pbki .

mówi szoęśliwa ]t'|ananna z olsfgna,

.ZNIMJ'| GuzY, mRxIĘŁ rłIĘśNr^Kr
^ mói ]'5 .m guf pie$i oliŹ torbie.

lezniknę\ juzpopienrsąrnspotłaniu Na.
tomiasl ]0 cm Dięśniakmacirypook' 2 Ng
co pot|ieldfiłv badania llsc' Po Zabiegu
czL am się bardzo źle, prztz kilka rJni mia
łan silnebó]ą nie t,vlko pi€rii' ale j innyÓ
części ciała Później \'s4$d(o się unormo.
$ab ipogu7je' L:u moiemu Zdliwieniu' nj€
mit juf calkolt1.ic ś|adu ̂\'ieza się slżę.
śliliJ 5] ]€lnia nlrriaf Dlialdor\'.'

'uSTĄPILY BoLB sT^wow BroDDn'
DRłIfiENIE n.Ąx I NÓG'

l)ani kośd' sLr$\j kęgosltp &] sLl^ft o
20 lal L1li sLlvito$ał nDi.l choIoIJĘ |ekrf' lł)
la| n1ni€ biodJa' dlql{'ial} recL i nqi l€c^
łam się hllG dobryri |irl l€cl b.f skrdQ Bó|
n|€ $1ępowłł' a ja mimo 55 lal porusz.}irnl
sĘ iak stala' niedolęni baba. |o pa dosłow.

nie zabiega& Ml€, drętlvimie UsĘpiło.
odąłkałan siĘ i eneIgię' ja].rĘ,n zno
wu nia]a 18lat zwie sięp Renala

.tatNtl lJJRcr , lTtxl x sztu
I DuszNoścP

Pani Ania zT),nualdu: Ma]n 24 lilr
i od klku lat mam a]ŁBię ath duvno
ścj z polvodu a$rny' (lo je$ zdlolry' Len
nie wi€ co lo znaoy mieć olaopną $vę.
d74cą wyqPkę i dusić 5ię Dziś jest€m po
razdrugiup Pawljlo Po I wi4óeprzu
2 dni QUłam się goraj' a potem pŻef
całe dwa gB nie mia]am zadnyÓ do].
g|iwości co wc,€śniej sję nie fdażalo
Ponado miałam l(alar sitll]lv ale i o|
Usqpił, odd}(ha misię lz€i, nic muszę
uil\'ać inha]ato.a

,ucnx n sPoD Noz^'
\liałam skjerohrnje ni ope.Jcie

ul(7ł'q! Ąrła baldfo polńęLszonir' f licl'
q'rni gufami 1,j-2 on' Br'łam pv-€Iaz o. l
na' \Ą\ra'l,rłam !v ''Ca7.ci€ oIs7ty|ishej'
o pallu Płw]iku i poq{la]anr, że roit
on I]]i coś pofto/t I nic zllr,jodłam sie
na i €Br t.rapii l,o 2 Ngodnjach' |iclh'

losża|n nł bada,r jc pŹedo!enq.ine, |rr
ogromnrmu r&iwieniLr hkar4 i irminr,

Po $,JdĘe i ślddu . 0poliiJdJ s/,'$|i
wa Janina '. ivlorąga

Norika Witl
P7)1ecja lv ]łirl!ic dn, 06'0l, (sol)oli)'
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