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5 listopad, dzień' który
zmienił moje rycie. Jeszc?ś
klka dr'i wcześniej bylam
P€łna plarrów, zapracowana,
zabiegana' nie mająca czźlsu
na nic. Doba blta dla rmie za
krótka' aby pomiescić nawal
obowĘZków zwĄzanych z
prowadzeniem firmy i domu.
od lat nie jeżdziłam na
ź]adne urlopy, bo uwaŹałam' żjeńe mam na to czasu' Ten urlop to miał być
pierwszy od lat wyjazd na
wakacje. Na bardzo egzotyczne wakacje - bo aż do
Ameryki Srodkowej.
Pamiętnego dnia, 5 listopada bardzo wczesnj./rn rankiem w}łecha.łam służbowo
do Warszawy. Wieczorem.
przed lł$azdem b}'łarn bar
dzo niespokojna, jak ńgdy
pŹed zdnyrn z wyJazdów.
Analizowałam moją decyzję
- cTy ja naprawdę muszę
tam jechać? Czy nie dałoby
się tego Za.latwić telefoniczńe? Pomimo wyraŹnej wewnętrznej niechęci do tego
w].azdu, świadomie zlekce
wałłam wewnętrzne odczucia i po prostu wsiadłam
w samochód i pojechałam.
No i stało się. Miałam wy
padek samochodowy o 4.30
rano w okolicach ostródy.
Kiedy ocknęłam się leżałam
na poboczu, a pr4lgodni
kierowcy pochylali się z trosĘ nade rrrną.
Potwomie bolał mnie kręgosłup, nie moglam się rus4'ć' czułam jak tysące
nrówek przelatuje mi pn ez
nogi i ręce. Prąłazd karetki
rcarlimacfnej,
zastrzyki
Znieczulające' to wszystko
było jak sen. Następna ko.
lejnośćto ocł'w.iŚcie szpital'
prześwietlenie i diagnoza.
Zamanie 12 lfęgu z rozkawałkowarriem i przemiesz'
czeniem. Leżenie ok. 3 miesięcy, gorset ortopedyczny,
żnudna rehabilitacja. To o
c4''r^riściej est program minimum, pod warur riem, ze
nie będzie zadnych komplikacjl Ępu: nietr2łmanie
moczu i kału, niedowład
końc4Tr'
zespolu siod]a
końskiego lub innych objawÓw ner'rrologicznych' Tak
blzmiała wstępna diagnoza.
Ogarnia n]r1ie strach i
prz erażenie, ale jednocześnie w myślach szukam pomocy. Mam! Jan Pawlik z
olszt}Ta. To mój serdeczny
kolegajeszcze Z czasów studiów' wiem, żjeuajmuje się
bioencrgoterapĘ. wiele sły
szałam o jego skutecznoŚci,
wieŚci o nim docierają nawet do mojego miasta. Osohiścic małam kilka osób.

mam duże problemy - z
wydalaniem moczu. ZapadA
decyla - cewnik.
Po pierwsąrm dniu zrram
już kaź.lą Plamkę na su.ficie.
Jem i piję przez rurkę, loztu.
szę się' nie ma mowy o unie'
sieniu głou,y. ogarfa mnie
coraz większe z\łątPienie i
rozpacz' Jest czrłartek' a ja
Pn€cież we \łtorek marn samolot, zeby odleciec na mój
wymarzony urlop. TysĘce
myśli pŹelatuje fin pnez'
$owę. Co będzie z moją praę? Co z moim domem, dziećmi? Kto się nimi zajmie' jak
ja Ędę fu bezwładnie leŹrć?
z niecierpliwoścą czekam
na prz!,Jazd, Jana Pawlika,
jest moją
n a d Z i e ją '
Czwartek
- poPołudńe' Wreszcie jest.
witamy się
serdecznie. Ja za]ę
sięjemuna
moJą syt u a cJ ę '
przedstawram opr
nię
lekarąl' mÓwię
o
coraz
wię kszej
beznadziei, która
mnie ogar
Iua, o straconyTn urlopie. ProsZę, aby ulą'ł mi w
bólu'
To
co
słyszę w odpowiedzi dopiero
mnie przera:Ła. ocą,.wiŚcie,
żf pojedziesz na ullop! Dzi
siaj już czl'vaItek, po prostu
do następnego wtorku wyzdrowiej esz. stleję cl ten
kĘgosfup! Co?l Patrzylam
na niego, nicz}Tn na ąawisko UFo' jak na kogośdelikatnie mówĘc niespełna rozumu. Teraz ja wl,toczylam
całą bateńę algumentów
prueciw. Tak naprawdę toja
wcale nie wierzę w takie cu.
da, on chyba nie zdaje sobie
sprawy, co to znacTy ziama
ny kręgosłup i jakimi konsekwencj ami to gr ozi i że Iie
wie co mÓwi i zeja proszę go
Ędko o uśmierz enie bólu , bo
z długotrwał}Tn lezeniem wg
wskazań lekar4l spróbuję
się pogodzić.

PIERWSZY

ZABIE'G

Zgodziłam się na pierwszJ
Zabieg. Trwai około godziny.
PrzfTiósł mi pewną L'lgę'
+.l'
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skutek różnych praktyk uzdrowicielskich. osobiście
radzi mi nie poddawać się
taldm praktykom. Swoimi
medycan)'rni argumentami
calkowicie przekonał mnie,
żeJarr Pawlik opowiada' łagodnie mówĘc' bzdrrry.

czas zbiegu
mój boĘc}
kĘgosłup jakby nie istniał
o dziwo nie czu|am tępego'
dokuczliwego bólu.

TRZECI ZABIEG

Sobota .._ dziei *go zabiegu. Ja znowu w dolku
psychicznym. Po porannym
DRUGI ZABIDC
obchodzie lekarskim,
naZ tajdim nastawieniem stawiona Przez |ekaŻy ne'
psychicanl.rn, oczekiwalam gatywnie do wszJrsthich
drugiego zabiegu w pĘtek. działań pozamedycznych.
Pogodzona z tym, żt spędz4
Jan byłpełenoptFnizmu' ja
natomiast peŁxa zwątpię- na odduia]e ońopedii nastęnia, rezygnacji i niewiary. pne 3 miesĘce.
Komunikuję moją decyąję
Doprawdy, cięz,ki materiał
potwomie
Jest
miał przed soĘ do uzdro- Janovri.
wzbrrrzony, wręcz zbulwerwienia. Ale on się upad, ż
sowa.ny, móivi, ze go zawiodlam. IGzVcry na mnie: .'Cóżz
tego, Zeja chcę cię uzdlowić.
kiedy ńe ma w Tobie woli
wyzdrowieńa. Nie mogę nic
zrobić bez Twego prz}zwolenia. Zawiodłem się na Tobie''. To Ęlo ostatnie Zdanie'
ldóre wypowiedział. Co się ze
mrĘ dzia]o w ĘTn momencie,
to trudno opisać.
Bylo mi na przemian goĘco i Zimno. ogamęło mnie
ucancie wściekłości na samą siebie, na niemoc, któĘ
sama sobie funduję, na nie
wiarę' Kórą
sama sobie
wpajam.
Powiedziałam sobie z olb
r4rrnĘ determinacją i zaangażowaniem. U dowodnię ci.
ze nie jestem beznadziej na.
Chcę w1zdrowiec, chcę z
ToĘ wspÓłpracować, w moim uzdrowieniu. Z pełną
świadomoścĘ i optj,Tnimem poddaję się s.mu zabĘowi. Aktywnie w nim u.
czestniczę. Jan Pawlik Jest
nrrie Z tego wycągnie' a ja
się upaIłam, ż to niemoż- maksy'rnalnie skupiony i wyciszony.
Zamykam
ocą,''
liwe. l tak walczyliśmy ze
soĘ' Myślę' żE każAy :tr].ny czuję ciedo jego Ąk' aczynam $ęboko oddychać. Po
bioterapeuta
zreryEBowałchwili czuję wszechogarniaby już po pierwsąmr zabie.
gu' ale nie Jarl Pawlik. Myś. jące rnnie ciepło i poca-rcie
rozluŹnienia. Jest mi dobze.
lę, źjepotraldowa.ł tę s}tuaw cał}m tego slowa zrracuecję jako w}zwanie. W piątek
ńu, Zalówno pod względem
prry dnrgim zabiegu, zlnu
frzyczlrym, jdr i psychiczszony był zrrowu wysłuchać
n}Tn. czuję się bezpiecznie '
moich algumentów podparchcę trwać w Ęm starrie' nie
tych wierl"ą medyczną, żJeto
2nierzam sĘd Ę.sc. Mam
niemofiwe' I znowu okazał
uczucie jakb}Tn istrfała w
anielską cierpliwosc i wyłośrodku, w moim wnętlzu, a
lilł swoje algumenty, że to
ca]ej zev".nętrznościnie było
możiwe. wtedy to dowie.
(!. łózka' sali szpitalne'.
dzia]am się o nieograniczozgodfie
z wcześnieJszą
nych i jeszcze do końca nie
sugestĘ Jana Pawlika stapoznanych
możiwościach
ram się zobacą'ć w wyobra
ludzkiego umysłu. Po praZni mój kĘgosłup. To niesawle 2 godzinnej rozmowie
mowite, mam zamknięte o.
zświtala mi w głowie maczy' a]e go widzę. widzę po.
leńka iskierka nadziei. A
szczególne kĘgi i ten 12-ty
możlf Zaryzykować i zAczĄć z
złamany. Powstaje we rnnie
nim wspołpracować? A mo
przemoźna chęć, aby go naZe to prawda, ir cz}owięk
prawić' jest przecież taki
siłą swojego umyslu jest w
brzydki, posiekany, nie pastanie sprawić, że to co niesuje do pozostałych. Robię
moaiwe.

filU!il-Drulil/ DruT
idilll
5 listopad, dzień' l{tóry
zmienił moje życie. Jęs?łZe
blka dr'i wcześniej bylarn
petna planów, zapracowana,
2biegana, nje mająca czasu
nanic. Doba byta dla rnnie za
I(ótka, aby pomieścić nawał
obowĘZków zwĄZaJrych z
prowadzeniem firmy i domu.
od lat nie jeż'dAlam na
żadne urlopy, bo uważalam. ze nie mam na to czasu. Ten urlop to mial być
pienvszy od lat wllazd na
wakacje. Na bardzo egzotyczne wakacje - bo aż do
Ameryki Srodkowej.
Pamiętnego dnia, 5 listopada bardzo wczesnym ran
kiem wuecha]am słuibowo
do Warszawy. wieczorern,
przcd rł5,jazdem b1'larn bar'
dzo niespokojna, jak nigdy
przed zadn}'rn z wiazdów.
Analizowalam moją decyzję
- c7ryja naprawdę muszę
tam jechać? czy nie da]oby
się tego Zalatwić telefonicznie? Pomimo wyraznej wewrlębznej niechęci do tego
$'}łazdu, świadomie Zlekce.
Wałlarn wewnętrzne odczucia i po prostu wsiadłam
w samochód i pojechałam.
No i stało się. Miałam wypadek samochodowy o 4.30
rano w okolicach ostródy.
Kiedy ocknęIam się leżałam
na poboczu. a pŹygodni
kierowcy pochylali się Z tro
sĘ nade nmą'
Potwomie bolill mnie kręgosłup, nie moglam się rusryć, czulaln jak tj/sĘce
nrówek przelatuje mi prz ez
nogi i ręce. Prz$azd karetki
zasŁrzyki
reanimacfnej.
Zrrieczulające, to wszystko
byłojak Scn. Następna ko
lejnosc to oc4'.wiścieszpital'
przeŚwietleńe
i diagnoza.
Zamanie 12 Węglf z rozkalva łkowaniem i przen esz
czenicm' Leżenie ok. 3 miesięcy. gorset ońopedyczny,
żnudna rehabilitacja. To o
cz}'\łriŚcie jest program minimum. pod warunkiem. że
nie będzie zadnych kompli
kacji t}pu: rfetrąmarrie
moczu i kału' niedowład
końcą,n'
zespolu Siodła
końskiego lub innych objawów nelrrologicznych. Tak
blzmiała wstępna diagnoza.
Ogarnia nn e strach i
przer ai.Errie, ale jednocześńe w myŚlach szukam pomocy. Mam! Jan Pawlik z
olszĘna. To nrój serdeczny
kolegajeszcze Z czasÓw stu.
diów. wiem, Ze zajmuje Się
bioenergo terapią. wiele słyszalam o jego skutecznoŚci,
wieści o nim docierają na.
wct do mojego miasta. Oso
biścic zn.rłam kilka osób.

mam dużE problemy - z
wydalaniem moczu. Zapadd
decy4a - cewnik.
Po pierwszlrn dniu znam
już każdą plarnkę na sufcie.
Jem i płę pruez rurkę, I(rztu.
sZę się, nie ma mow}ło unis
sieniu głowy' ogamia nnie
coraz Większe zwątPienie i
rozpacz. Jest czwartek, a ja
przecież we wtorek mam sa.
molot, :żebyodleciec na mój
wymalzony urlop. TysĘce
myśli przelatuje mi pr7śz
głowę' co będzie Z moją pracą? co Z moim domem' dzie
ćmi? Kto się nimi zajmie' jak
ja Ędę tu bezwładnie leżec?
z niecierpliwością czekam
na przlazd Jana Pawlika.
jest moją
nadzieją,
Czwartek
- popołudnie. Wresucie jest.
Witamy się
serdecznie. Ja zalę
sięjemu na
mo]ą syt u a cj ę '
przedstawialn opinię
leka-

skutek różrych praktyk u'
zdrowicielskich. osobiście
radzi mi nie poddawać się
takim praktykom. Swoimi
medycznlrni argumentami
calkowicie Drzekonał Trmie.
żeJan Pawi.k onowiada.
-bzdury. łagodnie mówąc'

czas zabiegu mój boĘc}
kęgosłup jakby nie istniał
o dziwo nie czdam Ępego'
dokuczliwegobólu.

TRZECT ZABIBG

sobota .._ dzień +go zabiegu. Ja zrrowu w dołku
psychicznl'rn. Po porannym
DRUGI ZABIEG
obchodzie lekarskim,
nastaMona przez, lekar4, neZ tzkrn
nastawieniem
gatywnie
do wszysthich
psychiczny.rn, oczekiwalam
pozamedycznych.
działań
drugiego zabiegu w pĘtek.
Pogodzona z Ę'n, żr spędzę
Jan był pełen opĘ'mŻmu, ja
na oddzia1e ońopedii nastęnatomiast pełna zwątpiepne 3 miesĘce.
nia' rezflgnacji i ńewiary'
Komunikuję moją decyaę
Doprawdy, cię:żki mateńa.ł
potwomie
Janowi.
Jest
miał przed soĘ do uzdrcwzburzony' wręcz zbrrlwerwienia' Ale on się uparł, ż€
sowany' móvń' ze go zawiodłam' Krzv czy rla IJ]J].je:,,CóżZ
tego' ż€ ja chcę cię uzdmwć'
kiedy nie ma w Tobie woli
wyzdrowienia. Nie mogę nic
zrobić bez Twego przyzwol'enia' zawiodłem się na Tobie''. To było ostatrrie Zdanie'
Kóre w}powiedział. Co się ze
mrĘ działo w tJrrnmomencie,
to trudno opisać.
Było mi na przemian go.
Ęco i Zirnno. ogamęło rnnie
ucancie wściekłości na samą siebie, na niemoc, któĘ
sama sobie funduję' na nierry' móv/ię
wialę, któĘ
sama sobie
o
coraz
wpaJam.
w ię ks Zej
Powiedfiałam sobie z olbbeznarz'mĘ
determinacją i zaandziei, która
gażowaniem. Udowodnię ci.
rmie ogarż€ nie jestem beznadziej na.
ru4, o strachcę wyzdlowiec, chcę Z
conyrn uwspÓłpracować, w moToĘ
rlopie. Proirn
uzdrcwieniu.
z P€łrĘ
szę, aby uświadomoścą i opBTniZ14'ł mi w
mem poddaję się s-mu za'
bólu'
biegowi. Aktywnie w nim uTo
co
cuestnicuę. Jan Pawlik jest
m]1ie z tego v,ycĘgnie, a ja
słyszę w odpowiedzi dopiero
się uparlam, żE Ło rńęIJJLoi,- maksymalnie skupiony i \ły
rnnie prueraża. ocą,'wiŚcie.
rnykarrr oczy,
liwe' I tak walc4{iśmy Ze ciszony.
irf pojedńesz na urlop! DZiczuję ciedo jego rąk, zaczysobą. Myślę' żr każdy nńy
siaj już czwańek, po prostu
nam glęboko oddychać. Po
bioterapeuta zre4,gnowaldo następnego wtorku wychwili czuję wszechogarniaby już po pierwsą,m Zabie.
zd rowiej esz. stleJę ci ten
jące mnie ciepło i poczucie
gu,
nie
Pawlik.
MyŚale
Jan
tręgo3fuP! Co?! Patrzyłam
rozlr,(źnienia.Jest mi dobrze,
lę, Ze potra]ftował tę s}tuana niego, nicą,Tn na 4awisw całym tego słowa Tlacze.
jako
w
piątek
cję
w}zwanie.
ko UFo' jak na kogośdeliprzy drugim zabiegu, zmukatnie mówĘc niespełna ro'
szony był znowu wysłuchać
zumu. Teraz ja w}.toczyłam
moich algumentów podpar.
calą baterię algumentów
tych wiedzą medycT)Ą, ię to
p|Zeciw' Ta} naprawdę toja
niemożiwe . I znowu okazal
wca]e nie wierzę w takie cuanielską cierpliwość i wyloda, on chyba nie zdaje sobie
środku, w moim wnętIzu, a
sprawy. co to znaczy zlama4/ł swoje argumenty, :Ł to
calej Zewnętrzności nie b}'ło
moaiwe. Wtedy to dowieny kręgosłup i jakimi kon(Q. łóż<a' sall szpitalnej).
działam
się
o
nieograniczosekwencjami to grozi i 'ie ńe
zgodrie
z wcześniejszą
nych i jeszcze do końca nie
wie co mÓwi i żja proszę go
sugesĘ Jana Pawlika stapoznanych
możliwościach
tylko o uśmierzenie bólu, bo
ram się zobaczyć w vyobraludzkiego umysłu. Po pra.
Z dlugotrwa.t}m leżeniem wg
lżnimój kĘgosłup' To niesagodzinnej
rozmowie
wie 2
lekaI4/ spróbuję
wskaZń
mowite' mam zarnlgfęte }
Zaświtała mi w g}owie masię pogodzić .
czy' ale go v/idzę. widzę poleńka iskierka nadziei. A
szczególne lffęgi i ten 12-ty
możE Zaryzykować izac?Ąć z
PIERWSZY ZABIEG
żamany. Powstaje we Innie
nim współpracować? A moprzemożna chęć, aby go naZgodziłamsię na pierwsry ze to prawda. 'łe czlowiek
prawić, jest przecieŻ taki
zabieg'Tnvałokołogodziny. siłą swojego umysłu jest w brąrdki, posiekany, nie pa
I'rry.niósłmi pewna ulgę. Starrie sprawić. Ze to co nie.
suje do pozostałych. Robię
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e Cląg dąls6g ze stt. 77
Jan Paw|ikkończy zatńeg'Tts'ałok. 1'5 godziny.Jest
niesamowicie uradonrany. ''Udało dę, łŚld Meczorern staniesz przy lóżnr" _ móvgtdo rruńe. Szpitalne
godŹny wloĘ Śę wolro. Poslłld' lelqrstqra' mycie'
odwiedziny anaJomyń. Postanau'tam elśp€r]tment ze
jak wsryscy będą spali. Jest
wstaniem prueproq,a'dzić
23'm _ sobotawteczór, 4 dzdertpo vy'padku. IrĘ na
specjaln}Tn ortopedycznym łÓżku. Nad glową marn
rączlri ze skórzanych pasoĘ które ułatu/4ą wstanie.
Powoli zacąmam się podcĘ;ać. Potwornie boli
mnie w oko|icach bioder, ale o ddwo mie|sce żama.
nia mnie nie bou. Siedzę, aczltolwiek poópieram się
rękani po obu stronach łÓż.ka.Teraz powoli opuszczam Jedną' potem dnrgą nogę z łóż(a' czuję silny
ból w lędńltach, ale nie zważam na to' Hurra|l
siedzę na brz€gu łóżka z oPuszczon)mi nogarnl.
zacz}Tla kręctć mi się w głovłie,to skutek zldnlowe'
go leżenia na płasko' Jest mi nledobrze, chce mi się
v,ymiotowac. Radzę sobie z tym' bloĘc ldlka $ębo.
kich oddechÓw Teraz qas na wstanie' Głęboh
wdech i wstaję' stoję' a nasĘPnie robię 4 krold
wzdluż' |óżka. ogarnia mnie Poizucie zv,yc|ęstwa.
Uda.łosię, zvycięzyłaml Dzięld ci Janiel

NIEDZIEI.A _ s ozrcŃ Po wYPADKI'
Na porann1tn obchodzie Proszę o wyPisanie do
domu. na własne żadanie|
Na oddziale
totalne pomszenie. Kto
żywprzybiegarnde
no i oczyw!ścievybićmi z
Po @udniu p'.ŹEjii'vuarn
$owy tak bzdurną
najazd moich
t koĘne namowy do aniany
declzji.
z nich uważąą' h postradałam
znysły. Ja Jestem pewna tego co mbę. oczywiśde
fiilcŹ,ęJakgrób' żEnazaJutrzl€Ę samolotem' a docęlo'
v,y czas Podńży v,ynosi 17 godz|n. Do tego Jeszcze
ciasny lotniczy fotel' vyProstov'ana pozycja' a także
konieczlośćPrzesiadld w Paryar na drugi samolot. To
wsąystko w etym dniu po żamaniu kręosłupa'
7.e szPital'a nie pozwalaJą mi w}łsc o wlasnych
silach. Przvwo:żamnie do domu karetlra. sanitarlusze wnoszĘ mnie na noszach do pokóju i bardzo
delikatnie przekładają na łÓż,ko.
We wtorek poleciałam na Dominikanę, gdzie spędzlłam 3tygodnlowy urlop.
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