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cić nadziei. Nie obiecuję, żd
choloba, często tak zwany
beznadzĘny przypadek, ustą)i
po jednym dotyku czy też za.
biegu. Najlepsze efekty le-
czenia osiąga się p|zy Ią(f'e-
niu medycyny konwencjonal-
nej z niekonweucjonalną' Ale
wpierw trzeba ma|eźć ptz!-
czynę choroby' a potetn prze.
konać pacjeDta' że poEzebne
są zńiana myślenia, porzuc€.
nie nalogów, zmiana jedzenia,
po plostu trzeba pŹewa o-
ściować swoją osobowość. Bar-
dfo d!ż,o za|eżly od rodzaju
i zaawansowania choroby, na- .
stawienia chorego. Uwaźam, że
większość chorób jest uleczal.
na, lecz potrzebne są wiam
i cieipliwość pacjentóq a tego
często irn brakuje. Pżecież
ni€ wszystkie dol€gliwości
można zlikwidować jednym.
zabiegiem''Ąby przywócić
rownowagę enelgetycuną w
organizmie, potrz€bny .jest
dluższy kontakt z pacjentem'

,, Do pana Janka zglosilam
się z licznymi schożeniami .
z wirusowym zapaleniem pluc,
chorobą wieńcową serca,
zwyrodnieniem kręgoslupa,
z dolegliwościami żolądkowy-
mi i najwięksfymi nalogami -
paleniem papierosów i maniac-
kim piciem kawy... Chyba jak
większość pacjentów pocf ątko.
wo mialam wątpliwości, czy
podjęłam sluszoą decyzję . pi.
sze Barbara G, z Olvtyoa. (...)
- wyraźnie czuję poprawę
zdrowia, to znacuy nie mań za.
dyszki przy wchodzeniu po
schodach, nie odczuwam żad-
nych sensacji sercowych, prze-
stałam prfyjrnować jakiękol.
wiek lekarstwa i nie odczu-
wam sklonności do palenia pa.
pierosóĘ a kawa obecnie może
dla mnie nie istnieć... -

''Jestem chory na astmę -
pisze lrszek Z. lat 67, - Po
pierwszym zabiegu stwierdri-
lem z calym przekonaniem, ż
poprawil mi się wzrok. Moja
żona dala mi do przeczytania
pismo z bardzo malym dru-
kiem i pceczytalem ber okula-
Iów, a wcześniej nie bylo to

noźlirłe. Tę notatkę y książce
piszę równieŁbez otularów...

r'(...)- chciatb.ym podzielić
sĘ moją radością| odzyskane-
go zdrori4a ; pisze Mariurz
S. (...) . Trafrlear o'b didsięczoy

' pobyt do szpitala z os!rym za- .
paleniem klębuszków nerko.
wych. Lekarz€ podjęli próĘ
legze a' Terapia dala chf,łilo.
wą poprawę' lecz po miesiącu
nastąpi| nawrót choloby (...).
W sierpniu nerki ponownie
odmówily pos|uszeństwa. Na.
stąpito zatrzymani€ kążeńa
krwi w lewej stopie. Zastoso-
wano najnowszę, dostępne
metody leczenia, vykonano 4 -
zabiegichirurgiczne. Po
dwóch tygodniach lekarze do.
vli do wliosku, że dotych-
czasowe wysitki oie przlnio-
sly poądanego rezultatu i no-
gę trzeba amputować povy.
zej kostki. Deryzja ta dopro-
wadzila mnie do glębokiej de-
presji. Trafilem do Jana Paw-

lika' który powiedzial' z! Eol
pomóc i zapobiec aeputac
Po kazdlm zabiegu pana Jar
następowal wyraźny proc€s gi
jenia. Jestem przykładen, jt
bardzo w źle jest współdzial
_qie medyc)ny Daukowej i t
niekonwencjoDalEej w mtr
waniu zdrowia i zycia ludzki
go. SaE blem lastawior
sceptycznie do tei drugiej m,
jąp w domu lekarza (żona)
Nastąpila poprawa pracy n.
rck, spadl poziom cholesten
lu, ciśnienie powociło do star:
jak u zdtowego czlowieka
120/80, a dowodem tego są w
niki przeprowadzonych bada
które zalącz2tl do listu ( ... r

ol8ztyński bioter{eul
otrryn8l rytul uz&owiciel
niesiąca kwietaia br.' przyzul
wan! Przęz trałowki. nit
śę@ik ,'Uzdrawia.z.'

. 8 .

-en absolwent Wydzialu

l ochrony wód i Rybac.

! twa Sródlądowego olsz.
l tyńskiej Akademii Rol-

niczo . Technicznej pŹynosi
ulgę ludziom cierpiącym doty-
kiem dłoni. Zaczęlo się wszyst.
tow1982 r W trakcie jednego
z seansów znanego uzdrowicie-
la clive'a Harrisa. towarzyszą.
cy mu ksiądz' przytrzymując
!ękę J. Paw|ika powiedzial:
''Bę<lzie paa oddział}ryal oa
ludzi jeszcze silniej niź }Iarris'
ale stanie się to doPiero za
dziesięć lat... Ptorocze slowa
księdza chyba się spelnity.
Pierwsze rostaly wyleczone
Batka J. Pawlika, której bez.
operacyjnie usuną| kamień
żólciowy i żona cierpiąca z po-
wodu choroby kobiecej. J.
Pawlik ca|kowicie poświęcil się
bioenergoterapii od wiosny
1996 roku' swoją bioenergię
pŹekazuje ludziom jej potrze.

bującyrn' a że robi to skutecz-
nie, świadczą |iczne listy i Po-
dziękowania, których okolo ty'
siąca otŹymal od wdzięcznych
pacjentów Jest jedynym
zwerfikowanym pŹez komisję
ogólnokrajową rnistŹem bio-
energote.apiiw olsztyńskiem'

w dŹwiach gabinetu wita
mnie mężczyzna o ciemnych
wlosach. Na twarzy iryczli-
wość i dobloć. Zaptaszaj4cy
rękq gest.

zabieg polegający na doty-
ku dlońmi, trwa od kilku do
kilkunastu minut' Wśród pa-
cjentów niemowlęta i osoby
w wieku powyżej 80 lat. Bi-
jące od niego cieplo, pokora
splawiają, że pacjenci z pel-
n}m zaufaniem stosuj4 się do
jego rad przynosfących efekty
zdrowotne.

- Zala/l]'anie jest wydaniem
na siebie wyroku . mówi Jaa
Pavdik. . Nigdy nie należy tra. Ręce' Kóre uzdlawia|ą'


