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l,ratował m|Ękę pned amputaalą... wie|kości5x5.5 cm, przerzuty na Wa. jednokomorowa, zniknęly całkowicie Janku dowiedzie|iśmy
się przypadkowo
- mówi |rena B. z E|b|ąga.- od grud. trobie wie|kości5x4 cm oraz 3x2 cm. mięśniaki-Nie mam też wcześniejwy- od mamY ko|eŹanki.Pierwsza wizyta
nia 1994 r' po zlamaniu kościpromienic Na pierwsza wizYtę umówiłam się 8 stępujących częstych zapa|eńpęczerza związana by|a z niesamowitym bÓ|em
wej |ewej ręki miałam ciągłe Wvcieki grudnia ub. roku. Gdy 9' stycznia zrobi. moczowego. Jestem odmieniona psy- w ko|anie'a przy tym brak moż|iwości
ropne. stwierdzono również gronkow. łam ponowne bądania, zdumienie i ra- chicznie, bardziej optymistYcznie pod- zgięcia nogi. I oto już po pierwszvm
ca zlocistego. Rany na rece nie zab|iź.dośĆnie miały granic. okazało sie, Źe chodzę do życia.
spotkaniu mogłam ja swobodnie zginialy się. Wsze|kie |eczenie medvczne' guzy na Wątrobie zniknęły całkowicie'
nać, zaśmiędzy szóstą a siÓdma wizytą
przez ty|e lat, nie dawałożadnYchefek- a na plucach pozostał tvlko |edwo Wi. wYdlużYł nogę 0 2 cm.'.
nastapił cUD. Będąc w domu. byłam
tÓw. w rezu|tacie rękę chciano mi am- doczny cień Wie|kościokoło 1 cm' Je. 17.|etnial'onika napisała:'Urodziłam zmuszona wYjać koreczek. ponieważmi
putowaĆ i to aŹ trzykrotnie. o panu stem bardzo wdzięczna panu Jankowi się z obustronną dysptazja stawu bio- przeszkadzał.'l2 marca okazał się nai
gdYż po jego zabiegach czuję się psy. drowego- od dwÓch |at bYlam pod kon' szćzęś|iwszymdniem w moim życiu.
Janku Paw|ikudowiedziałamsię z
"Wie
czoru Wybrzeża., ukazującego się chicznie i fizycznie w pełni zdrowa, tro|a |ekarzy€ ń opedów. W ubiegłym Dzięki temu niezwykłemu człowiekowi
W odańsku. Pojecha|iśmydo olsztyna a przecież niespełna miesiac temu roku stwierdzono, że budowa stawu obie moje nogi sa rÓwne! Do końca żv.
latychmiast. Po czterech seansach mi otrzymałamod |ekarzywyrok...!||
biodrowego (strona prawa) jest niepra. cia nie zapomnę,co ten wspaniałyczło.
1ęływsze|kie bó|e, ustąpi|y ciągłewyWidłowa. Wstat/viono mi operacYjnie Wiek d|a mnie zrobit".

:ieki ropne' rany piękniesię zab|iźniły'zntolętymĘ$|am'mlka|ątott|€ | e... plytę kątowa. Niestety' operacja nie
.'|ie ma już po nich ś|adu.Jestem
- Mam 45 lat - zwierza się Maria R.
lvdzięcznapanu Jankowi za uratowanie z Fromborka' _ Wycięto mimięśniakina
T|oJeJręki icieszę się bardzo, ze po macicy, wcześniej miałam operację
:rzech |atach udręki, stresÓW mam ja i usunięto mi guz na jajniku. Ki|ka mie
Ivreszcie
sięcy po ostatniej operacji pojawiłasię
sprawną.

uda|a się- Po dwÓch miesiącach opero- w ramach dz|ała|nościJan Paw||k
wano mnie powtÓrnie. Przez prawie pÓł stosuJe zioloterap|t - |ndywidua|roku chodziłamo ku|ach, a drugie pÓł ny dobór f|ó| oraz terap|ę odżywlaroku spędziłamw amerykańskim ośrod-n|a ho||styczne9o. oab|net medycy.
ku rehabi|itacyjnym-Efekt tYch cięż. ny natura|neJ Jana Pawl|ka mieś€ |

pG kichi skomp|ikowanych
znowutorbie|,następnemięśniaki,
operacjijestta- sią w o|sztynle przy u|. Knosały 5
po 'raku" n|ema|uźpraw|e "
śtadu...nadto przez 3,5 miesiacania miałamki, że noga stałasię o 2 cm krÓtsza. lpokÓJ 1o8).Te|.{(}a9)527-7G64 w.
Honoratac. z Bydgoszczyo panuJa. okresu.Byłamzałamana
psvchicznie.
Po Moje życie stało się bardzo smutne. 43. czynny w każdy pon|edz|ałek,

lrc przeczytała w ''Ekspresie BYdgG zabiegach u pana Jana dostałamokres żadnychrozrYwek' spokojny tryb życia' środę | plątek, w godz|nach lo.oG
kim.. W sierpniu 97 r-stwierdzono ch} i po 28 dniach następny.z dwukomorc a na dodat€ k w każdymbucie podwyż. 18.ob. Proshy o wcz€ ś n|e,szą 'eJ€ oDę nowotworowa płuc - guz wej torbieli na jajniku zrobiłasię mała szający koreczęk. o kochanym panu stracJę te|ofon|czną.

