
okazuje się' że świat Jest mały i r esięcznik
,'Uzdraw1acz,. dociera nawet na tak odległy kon-
tynentjakAayka. Mialem okaaę stę o tym przeko.
nać' gdy otnymałem zaprosz€nte na rykl uzdro.
Meń do Republi.ld Pohdntowej Afryki' ''Uzdra-
Macz'' Jest lublany t czytany wśród tamtejszej
Polonii. otrrymują go co prawda z Pewnym opóź-
nlenlem, ale zawsze Jest $yczek$ttany, mtlasz.cza,
że w Ęrn aĘkańsldn l(raju panuje bardzo dobra
atmosfera wokół działabrości uzdrowicieli. Medy-
cyna niekonwencjonalnajest tam traldowana J ako

stacJę, dobrze wyposażoną apteczltę i trcchę Jedze'
nla' l picia' bo vĄprawa mlala być Jednodniowa' a
także race śMetlne do wzywania pomocy, okazalo
śię' że tałde są fu vymogi bezpieczeństwa' gdy
Ęrrusza slę w ma.ło znany teren wczesn)rrn ran.
ldem.''wystartowaliŚmy' ter€norpym jeepem do
wiosld' Po 4 - godzlnnej jezdzie' w upale dotarliśmy
na rrdejsce. Qdyby nte Jeep z napęd€m na 4 kola,
byłoby to nlemożlwe - straszra droga. Wioska
murzyńska bla Jak z bajki' Półokrą$e chaty z liści
palmov/ych ustaMone wokoł centralnego placu.

Najpl€rw tnłla.ł około połgo
dzinny wywiad. Kim Jesteś-
my, czego chcemy, dlaczego
przuechaliśmy tu, a nie do
białego lekarza' no i i-le jes-
teśmyw stanie zaplacić. Kie-
dy do umórł'ionej sumy doło-
:ryIem swój zegarek' sprawa
została przesądzona.

Kazano nam usĘść w ku-
cki przed chaĘ szamanki i
czekać. Jak dlugo, nikt nie
wiedzla]' a wręcz byLI zdz|.
u/ieni naszlm pytaniem, bo
przecież' czas, nie ma dla
nich żadnego znaczenia,
Tymczasem szamarka
wprowadzala się w trans. z
chaty dochodziĘ pomrukt,
ję}d' które momentami prze.
radfały stę w okropny
wrzask, bylo to tak groźne i

Nle ma chyba ta]dej częśct ś\łdata, w ldÓrej nie
rńeszka]iby Polacy. Tak Jest również w Republice
PołudnioweJ Aayh.

większość z nich to emigranci lat pos'oj€nnych i
tat 80 - Ęch. Polary mają tutaj baldzo dobĘ opintę
i zajmując wysoliiie stanowiska' należą do elity
umyslowej t flnansowej tego kraju' M'rno wyższego
standaldu życia cierpĘ podobniejak my na wszys-
tlie choroby cywilizacyjne.

Byl€m mile zaskoczony, żejestem znany tutejszeJ
Polonii, bo nawet jedna osoba była moim pacjen-
tem w o|sztJńskim gabinecie. Jak juŹ wsPomnia-
lem na wstępie. duża w tym zasluga ..Uzdrawia-
cza.', który aż tutaj dociera.

Poznałem tu rnnóstwo ciekarirych' interesujących
ludzi _ ambasadońw, konsulóu lch rodzcny oraz
przedstaMcleli ambasady niennechej Ę. Niektórzy z
p€bą ufucśĆĘ poddawali się moim zabiegom, a byli
rówrńeżtacy' Jak np. pehĘcy obowiązki ambasadora
Polski w RPA pan Tomasz wasflewski, ktÓrzy z
ogromnym niedo\łrierzaniem patrzyli na to co robię.
Pan ambasadorjuż z racji swoJego infenia bl ' 'r'ie
\ł'iem}m Tomaszem''. Jego problem polegał na t}'Tn,
żf,po u$eIl przęz psa obronnego mial ' 'niewład-
ne'' trąl palce u ęki. Ęła to du'a ucĘżliwość' dla
człowieka prowadzącego aktywny tryb życia, zapaJc
nego myśIwego i wędkarza. Mimo operacji prze
prowadmnej prz , rt6J lepszrgo niemieckiego chirur-
ga' palce pozostały przykurcmne l bez czucla.

Jan Pąu|ik uzdmuio rękę amfusadom Tomasza Wasi|eusHego



naprawdę wclelana jest w łcie zasada, żE rne\raŻ.
ne liito pomoze choremu czloMekoM lekarz cnt
bioterapeuta, waż]e jest. żeby człowiek wyzdro-
wiałl Jako ciekawostkę mogę powiedzieć , że taintei
sze ',Kasy Chorych'' honorują rachunki od bio.
terapeutów na rÓwni z rachunkarni od' |ekarzy z'
klinik medycmych.

Taki w$azd jest zawsze dla mnie okaĄą do
nauczenia się czegoś nowego, poznarria metod,
którymi pracują uzdrowicięle w innych' niż euro
pejska kulturach. z kazdego takiego w}ł azdu prry-
wozę pomysł lub metodę, któĘ póŹniej stosuję w
moim Eabinecie.

- pełna ma$i i czalów, miałem okazję się o t}'Tn
przekonać na wlasne oczy. W ciągu pobytu przewi-
nął się przed moimi oczami najpiękniejszy film
przyrodnicąy jaki kiedykolrł'iek widaałem w życiu.

PrzebJrwałem w Johannesburgu, Durbanie, Pre-
torii, Balito, Hohluwe, Kapsztadzie, Sun CiĘ' Aku-
rat w tej części Afryki panuje klimat umiarkowany,
a więc co się f t'.Tn vł]Ąże - wspar ała bujna
roślinność. Eukaliptusy, krotony, ffkusy są wielko-
ści naszych drzew, do tego olbrz}rmie bogactwo
zwierząt. Wystalczy w$echać poza granice miast i
caĘ at1as zł.lierząt przewija się przed oczami. Stada
anĘlop, zebr, bawołÓw, ąrraf są na porządku
dzierur}m. WraZenia są niezapomniane.

Tak dtugo z'amęczalem prośbami moich prf$a-
ció|' aź.Zorgarnzowa|i mi kilka wizyt u miejscowych
bioterapeutóWiuautenĘ'cznej czarownicy. okaza-
ło się, ze wbrew moim myln}m wyobrażeniom, nie
jest to takie proste (nawet w dzisiejszych czasach)
- wiz}ta białego człowieka w murąńskiej wiosce.

wyprawie towarzyszyĘ powaire przygotowania'
na które ja patrzyłem Z przymn.)'ŻEniem oka, a moi
pr4jaciele traktowali je baldzo seńo. chodziło o
względy bezpieczeństwa. Takim gwararrtem, żę nic
się nam złego nie stanie była młoda dziewcąma z
plemienia Zulu, która pracowala u białych ludzi i
niejako nas polecał a szarnance' ZDała dobrze ję4lk
angielski i jęZyk zuluski, miała być nasz}rm tłuma-
crcm. Jeden z naszych towaŹysą/ byl uzbrojony w
broń kótĘ' mieliśmy zapas paliwa' maĘ radio-

w oczach. Przez ściąny chaty wydobywał się słod.
kawy' pachnący ziołami dym.

Myślę' iE chodzilo jui rra samym początku o
stworrcnie atmosfery grozy i niesamowitości, o na-
bycie przeświadczerńa żE ma się do cz}Tdenia z
silami nadprzyrodzon}.rni. Gdy ukazala się w
draviach chaĘ, aŻ nas odrzuciło do Ęłu. Jej ciało
było w starrie konwulsji, dlgawek' ocąr rozbiegane,
żenice uciekałjr gdzieś w głąb' cała się truęsła i
wykonywała stlaszne dźWięki, odjęków i szeptów po
przeraźUu,y wrzask. Kazala nam usĘść na macie i
zac7Ao się przedziwne misterium zł'ożnrrc z tafuca,
jęków, .tłTzasków, okadzania zidami. Potem pół-
szeptem pomocnik szamanki flumaczył jej z jakim
problemem każde z nas do niej pr4lchodzi. No i
?AcĄo się indywidualne dla kazdego okadzanie
dymem' Wymawianie zalr]ęć' doĘkanie rękoma róż-
nych części ciala' palenie ziół w SpecjalnyTn naczyn-
ku. Wibracja $osu szamanki, j€j tanieo' Ziołowy
d}.In sprawily, że daliśmy się zacuarować i popadliś-
myw przedziwny stan. Trwaliśmy w Ę.rn transie, jak
później oceniliśmy. okolo2godziny. Na koniec kazdy
Z nas otrzymał duchowe rady i Ę.aśnienie dręczą-
cych go problemów, a takze informację czy duchy.
mu sprą'.ają c4' nie, cTy [I]aszansęwzdrowieć, czy
jego przedsięwzięcia ą'ciowe się powioĘ. Muszę, ze
ńZiwierućmwzyznaą żE ją dtagnozakaiĄego z r]Ź.s
była niezwykle trafna. Byłem Zdumionyjej natural-
ni'rni zdolnościami do diagnozowania' znajomością
psychologii i Zachowań człowieka. Mam wr dżErne , że
mimo transu bacznie obserwowała i ,wyciągala

Wnioski Z nas4/ch Zachowań.
Na koniec wręczono nam garść Ziół Zaw.iniętych w

liście' a takze dziwny proszek' sporządzony z cia)
n,]ierzĄt, np, krokodyli, jaszczurek, węZy. Wsą/st-
ko to Z zaleceniem zalłTlania. Dowiedziałem się, Ze
wysuszone i sproszkowane części ciał zwierzĄt, np '
kopyłta, język' oczy, wątroba, serce sluą jako leki i
są często stosowane. o tym' Ze skutkują mialem
okazję się przekonać. Jedna Z nas4/ch towarzyszek
miała na nodze' wskutek ugryZienia domowej mał-
pki, nie gojącą się od 4 Ęgodni rarrę. Zalyzykowała
prz]łozenie do rany proszku zjęzyka krokodyla. Nie
uwierzycie Państwo, ale w przeciągu kolejnych
trzech dni' z dnia na dzień obserwowaliśmv iak
rana powoli się zabliźnia. aż do calkowilegó po-
krycia skóĘ.

Dla nas wychowanych na medycy'nie )O( wieku
jest to niewyobrażalne' A jednak ci lud^e aący w
buszu' poprzez sta.ły kontakt z prąrodą Zachowali
insĘmktowrrą zdolnosc do wybierani a Z tei przyr}
dy tego' czego tak naprawdę olganiun potrzebuje.

- . : - - - - - _ - . . .

trwał okolo 25 minut. Jego wynikiem pan am.
basador był Zszokowany, Jak również jego otocze.
nie. Palce rozprostowały się, były sprawne jak
darł.niej. Widzialem, żE cteszył. się jak dziecko i
pokaąrvał wszystkim uzdrowioną rękę.

Z wizytq u zuluskiej szamanki

Dziennikarkau'ychodzącego w RPAmiesięcznika
, 'The Bugle'', słysząc o moich , ,wyczjmach,, również
poddała się zabiegom. Efektem tego spotkania byt
obszemy artykuł Zamieszczony w oTn piśmie. Po-
czta pantoflowa i aĄrkuły w prasie sprawiły, Ze pod
koniec pob}rtu nie byłem w stanie przuąć wsą/st-
kich chętnych. W związku zW, Żrw RPAzamiesz-
kują i czasowo przeb}.wąą ludzie różnych narodo-
wości' teraz ciągle otrzymuję telefony z róŹnyclr
stron świata z prośbą o pruyJazd na uzdrawianie.
Jest to duża satysfakcja' że to co robię przynosi
efekt i iest ludziom potrzebne.

JAN PAIVI..E(


