
mgr Jan Pawlik.-
fl1lgj*ł.H#-E'#-
olsztynski bioenergoterapeuta

ostatnio zoslał zw€ryfi.
tow&y, z.liczyl wszyttkic
cgz.rni[y i w świlt|o pnw.
plństwowc8o RP otrzym'|
upnwnimia i tytul z.wodo-
wy Misfz3 Biotcmpii. Jcn
to dotychcżŹs jcdiny millrz
bioleBpii w nrszym rcBio-
ni. br.z pi€rwszy ufdrowi"
ci €| z pBwdziw€go zd.rz..
nis w Olsztyni..

ogó|nopoIsl' f.chowy
mi6ięcznil' o wysołin na.
lhddc - czyli vydlw.hy od
ośmiu |at w Kt.}owi.
'.u2!ra$,iacz. - pr.yż'.| J..
nowi Pawlikolłi prc.rriżowy
tyfu l: Uzdrowicicla ńicaią.
cn kwictnia 1998 rotu. Jcs!
to doprc.o czw..tc laSo ro-
dz.ju }onoro*. wy.óżnir.
ni.' cicszymy się' ż. lytu|
cn przyzMno uzdrowaci.lo.
wr z naszcgo OIsztyna.
8dzic Jan PawIik utońcfył
srudia i stalc tu micszka

W ,,Uzdrawiaczu" nr 4 (t l7),
datą l5 *wi.hi. |998 roku ul6fa|
Śię artykuł r.dak|ora M'lilna Ko.
tmana pt'.'Uzdrcwici €l micsiąca
Jan Pawl ik ' .  Z tc lsru tc8o zrm'c.
szczamy trochę slrócon. |ia8mct).
|y: - o uzdrcwrc|€|u Jani. Paw!!
ku dowi.działcm 5ię dopi.ro z mi€.
sięcznika..Ufdrawi.cz'' 9 |istop!.
dzic |99? roku - 'nó*i P.tr Jan s'
z okziyna' - choru.ję ni przcros|
gĄcfoiu &'ołowc8o. który rię po.
Pięłsza i wywofujc s!a!y zrpr|oc
proshty' w koócu ubic8łc8o |o*u
uda|.m się więc po po.adę do panl
Pawlika. Po rrzcch wizyrach u r.Bo
uzdrowicicla, ptzcprowadzono w
marcu br ponownc badlni. w szpi"
talu, gdzie steicrduono, ,r p.osta-
|a zmnj € j szy|a s ię z5.7do4.8 '  Nu.
|ońiN oB iPcd|o ' ó0 do 22 mrn.
zah.mowa| się rozlost 8ruc7o|0ł!
i .'|i|ępujc jśgo zńn'.j!f!nic w
|ym casic ni. bnł.m żjdnych |c"
łów. o lwcr z io|o*y.h , .s l  |o
popr!wa już odczuwoIne. ,a (o
dzięlqę pnnu Pawliłowl,

.  Mam.5 lat  -  mówi Mor io R ?
rlomborka' zost.ły vyc jęl € mI
mtęśn|lk i  na młcicy.  wczcśnic,
m'a|am usuflięry luz n|,gjnitu' w
ki|ła micsięcy po opcr.cjipoJa*i.
ła się tońi€|. . tll(żc znowu mię.
śoióti Jałby tych nicszczęść by|o
ma|o.lo Jesrczj p.zez |rly m|c!ił.
(;e n|c mia|am mi.siĄczki, ay|an
ca|tow'ci € załamala Psychicznj.
Dowicd2'a|am się' żc w o|szrynic
d,'a|. !zdrowicicI J!n Pawllk'wĘc
pojcchałam do nic8o.

Po kilku z.bicsa.h dostalam pc.
riodu i po lol €''nych 2lt dnilch nJ.
slępnego'Takżeci|koPi€ic znik'fty
mi mi$śniati o.!z dwukomorowl
|orbicl' P|zy oklzji zniknęły mi
dość częslc zapa|enia Pęcherzu
moczow€go' Po zlbiellch i Bdach
pana Jan f awliLaJ.3r.m odmicnio.
na nic .y|ko psychiczjic' Powń.i|',
mi chęć do życia i pncy i oflym|.
stycznic patr2ł świ!| . łońc.y
swoją opowieść pani Ntaria'

Panr llonorcra O. I BydBosz(,'\
o b'olcrup€uci € ,an|c Pawlitu do-
wEdzialŹ się2 ńic''scowc, pra'} u'
s' €rpn|u |99? l' stwic.dzono złoś|!
w€go.al(a pluc' By| to guz wt|ko.
ści J n. 6 cm' JednoczeŚni€ slwi.r.
dzono p2caly na wĄ0obi. ' Nł
pIc lwszą w!zylę u pan& P!w||łJ
lnrovtlam się pŻcz le|cfon nL| po.
c4r.k 8rudnia 1997 roko. Prryjc.
cha|an do ufdlowicleló za|an]nń{'
ale pan Pawlil zapcwnrl mll,(. 1c
lclo encĘ'a na p€wno m! n(nof(

Pobrałam w tym dniu ltfy z'bie8i.
cdy po mies.ąct|' lo jest 9 stycz.
nia bl'. pod&łam się w Byd8o.
szczy ponownym badanaom lcklr-
skim. moje zdumicnie i wielka r.-
dość ni. miaty 8ńnic' stwi.rdz,t
no bowicm' żc obydwo 8uzy n!
wąl'obic ca|towicic ?niknę}y' z&ś
w Płuc.ch poms&| |cdwic widocz.
ny cicń oto|o j€dne8o c.ntyn.in.

J.sl€m wdfięczM p u JlnoPi
P.wliko*i - mÓwi P.oi Honoft.
ra - bowi.m po jcgo zrbics.ch
czuję 5ię tizyc?łic' i.l i psychi{:z.
ńic już zdtow! i zldowolon' z
życi3' A icszczc ni€ tal d.9no

swojc fd'owi. i r.dość mogę
zlwdzięcać tyllo t€mu, ż. spo-
|ka|9n lak dobr€go uż'dro*ici €|!
w o|sztyni.. sztoda, ż! ni € pr2y.
j.żdż| on do Byd8oszczy'

- od 8rudnia |99a rołu. po zlt.
mlniu łoŚci promicniow.j |cwcj
|ęki. mi!|.tn ciry|c wycieki loP
nc-opowhd! pBni kcna B. z El
b|q!!' L.kłlże '|wieldzi|i t!łźt
8lonrowco Z|o(iŚ|c8o. Pft wdoF,.
dobni. d|aE8o rBły .a ręc. n.e
f obliźniały się' L.cz€nie medylz.
n. plowadżone prl.z ty|. bl ni.
daw.lo odcu uwalnych rni wi-

Chciuo mi nrvct lmpltown:
Ękę' o Jani. Psw|iku uzdloyicic.
|U 2 olszlyna dowicdzia|'m się
m'in' z .'wi.czotu wybr&Źa.. Po.
j..halm *ięc do o|sztyna (od|..
8|ość pon.d |0o bY|). Pan Paw|it
po.i6rył ruic' łicdy powi.dziu|,
żc jcst nadzicja n! uBlowanic Ęłi
i obcjdzic się bcz amputacji' Po li|.
k! sc nsach ldrowicic|ską .ncr.
8.ą poczu|ern się l!pic.i' UsĘPowa.
ty slopltiou/o lł*.elkic bó|c i ?ioi.
kly wyci.ti topnc. Ni€ m!juŹ-n'.
w.t żr'd €8o ś|adu Po rźu|a.h i vy.
ci.klch .o9nych. J.ritcm brldzo
wdzięg,.rE p6'u Plw|iłowi, ż' u'..
|owa| mi Ę&ę prz.d ompubcją i ni.
'nus.zę byc oksleczoM' ci€szę sin
'! Po 'r..ch |tt.ch bo|ów i ldĘki
. mam wr.szcie ręką c!łkoPicic

wlclłi| szłod ' Żc w E|b|ąr!
n' € ńa luk dobij8o uzdrowicic|.

J.ll pal| Jan P.w|it( kończy
swojc opow.adanic szczęś|iwa .
!śmicchnięta Pani ken!.

o uzd'owiciclu Jłni. Paw|iku w
roku 1997 pisano 18 mzy: .,Oaz!-
ta o|sztyńskb'. 7' ''Uzdrłwiac2.. 5,
'.Dzi.nnik Pojezicża..], z'ś po I
..Tygodnił ci €chsnowsld..,,'wic.
cfó. wybr'.ż.'' i ''oospdy i.'

wśród pacjenlów J.|ni Paw|i-

ta słjuż t!|(ż€ |€kaE. mc.
dycyny, flnnlccuci i ich
.odriny. U.irovicicl t n
zollU. c'ę'lo z|prl.Źlny
do chorych w lzpit.llch
Ol3ztynr i do innych
mirit. z.wsz. odbywa się
to z' zgodą ordynllon da.
o.8o oddzi.łu. Jan Paw.
|il twic.d'i' źc jcat to śuk.
c.r dl. ni.3o, alc p.r.d.
wlzy.ltim d|t lańych
cho.ycb. uw.żr on' żc
p'.yg|oóć to wsńpnca
|clrży i lzdrowici.li -
ioo.j drogi ric tna i oic
hędzi.. N.!on|Di. pln J.
hrł|il m. n! myś|i lzdro.
wicbli n eysolim pozio-
mi.. dobrzc wyszlolo-

l.karzc |€czq' NoslęPoj. więc
wsDo|ne z.|cżność i uzuDclnia.
n|ccię. n6 czym możc słor'ysl.ć
tyllo prcjcnr.

.'an P.w|it uw.ża tałże' ź. zwe.
ryfi tow8ni uzdrowicicl. powinni
być zn.rzcni w jcdnc'i fcdcncji
o8ó|nok.!jow.j - td( 'irl |ojcst w
wic|U |qaj..h EuroPy' ' 3zć?'8ó|.
nic v AnSlii. Rozbicic dzjclnico-
wG' i*j. iśni6& oh.cni. * Po|.
rcc. przynori rztody .rmym
ur&o\viciclorD jot i |llrudni.
yspó|pf.Ę z |ó.mi L.l'tsldmi i
tł|adzni sunorzłdowymi'
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Tf2cb. gowohć b}ż. pey Fc.
den.ji Udrowicic|i koni9ję dys.
cyP|imml i ąd to|.żcński' t
ps.t/ooz/rowici€|i i n'ci€acf y

. Jar| Plwlik nosi lic z zzmiarem
oph.iu .wo|ch boglrych już
o.iqgnigj w t!i{ł ., o n.tl.dzi.
ti|ku tylięcy .8u mp|.rzy'

M|odlzy bńl J!It. P!w|ik' -
Mi.cJry8|!w. l!kż. m. b.rdzo !i|.

Posi.d!,uź upńwni.nis c?.|a.
dnilt P z'trcaic bio€n.r8ii. cĘ.
s|o pom.$ J&owi lł uzdrlwi!.
niu cho.ych w OkzlyDi., . w
p'łytz|o.ci tr! zni.' otlłoEyć
iwóJ 8rbin€t biot.r.pii n' połu.
dbiu- Po|!ti' 8&ic m' jb|iż!z{

Br.cir Jan i Micczyslaw Prw-
|itoyi. s. |udźtBi w śt!d'|im wi..
ku' do &lófych a!|cży pr.ylzłość.
bowi.ń dużo czyt!j{, dol5zlałcr.
jq się i 3t!lc podno*ł swoj€ kwa.
lifilrcjc. Jln Plwlil wysoko ccni
nysz.ds BqI(r i twicrdfi' ż. bie.
rzc f oic8o wzór do mśladowa.
nil. Uwrż! 8o z. naj|€p3zcgo
oŹdtowici.|. w Pol'...

W dailch 17-19 lwictni! br.
(piql.t. nicdai.|.) odbczi. się w
Ollayri. lolcjly f.stiwal .,Har.
moni! Dt,'.h! i ci!h" 9 hó'ym
vcżĘ lldd!ł ob.j bnćia P!w|i. 

'

towic. ap.riżr'ią chętnych do
hi|i -U.!ni." 't.nowi.ło or 2 l .
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Natomilsl sl!ły 3.bincl bioc.

lflii m8r Jlnł Paw|i&a micki się
w Olsztyoic prz, ul. Kdosaly 5. i
polój nr l08 n. l pięlĘ.. c.b|. ]
nc| czynny lc.l w ponicdziałli. I
środy i r'iłlti w 8od. |0.l8' T.. I
l.fon (0E9) 527.70.ó4 wcw. 4]. I
Tc|cfon c.yn'y w doi gr.yjęc. !

D|a 'jmi.jtcowych .dr€3 d|a I
korcspondcncj i -.i!k wyżcj. plus I
kod pocztowy Olsztyn 10.015 ai
Pl'cjcnci proszcn i są o wcz€śn'€J. !
sz4 t€jcst' cję tc|c|bniczną' .

E|ż|,. €|. T()M^s7,EwsKA

ny.t' z p.!*tyłą i nic pa.
|łcych ty|ooiu orlz zwc.
ryfikow!nych. Uzdrowi-

' cicIcd!jącncr8iŁwzmlc.
nD'iąorlunizm chorcgo' a


