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BogEaa Ąonak ,K

trzech miesiącach działań pana Pawlika
nabrata sił, wrócila jej wiara i chęć do

rycia' Iest sprawna, nie zażywa leków

farmakologicznych.
Boź]ena z |ławy lak dziękuje olsztyń-

skiemu uzdrowicielowi: - Do gabinetu
pana Jana przyjechałam pier'ws4) faz
z synem, który od urodzenia choruje ną
bronchit. Choroba |a objawia się rym. że
s}n przewazńie raz w miesiącu chorował
na zapalenie oskrzeli lub pluc. Ocl tej wi-
zyt, minęło już trz! miesiące, a

syn oni ]ozu nie zo.hotlwoł.

Pochodzi z olsztyńskiego. znachol.
stwem zajmowaIa się jego babcią a tak-
że ojciec. Swój dar uzdrawiania odkrył
w roku 1982, mieszkając w Berlinie za-
chodnim. Jego ciotka opowiedziała mu'
że w olsztynie jest pewien ksiądz. który
zajmuje się mdiestezją. Pawlik biorąc do
ręki obrączkę na nitce, która w ten sPo-
sób stała się wahadelkiem Postanowil
pEekonać się, czy on także ma takie
zdolności. okazało się' że i owszem _

przy okazji zaś zna|azł cieki wodne'
ciotka zachęcita Eo wówc7eŚ - A mqże
potrafisz zdiagnozować dolegliwości
czlowieka? Poprawnie zdiagnozował

Fzyprowadzoną osoĘ. Na to ciotka: .

A może mąsz też dąr uzdrawiania? Mia|'
a jego dotyk przynosił ulgę w cierpie.
niach coraz to większej liczbie osób.

I lak to się zaczęło..'
W 1983 roku Pawlik przeniósł się do

olsztyna. spektakulame sukcesy biotera-
peulyczne zachęcily 8o do podglądania'
jak to rcbią inni, a zwlaszcza Clive Har-
ńs. By poznac Bjemnice medycyny nie-
konwencjonalnej stał się nawęt Jego pa.
cjentem. I właśnie wtedy, podczas jedne-
go z sęansów z udzialem angielskiego
healera, towarzyszący mu ksiądz wziął
za przęgub Ękę Jana Pawlika i rzekl pro-
toczo: - Będzie pan oddziaĘwat na ludzi
jesfcfe silniej niż Harris' ale stanie się to
dopiero m dziesięć lat.

caly czas doskonalił się w odczytach
radięstezyjnych. I colaz częściej pomagal

Podrzos wizyly u Clive'o Horriso loworzyszq(y ongielskiemu
uzdrowirieIowi duchowny wziqł 'o rękę Jono Powliko
i powiedzioł: . Będzie pon ponogoł |udzion ieszrze skulerrniei
niż on, ole stonie się to dopiero zo dziesię( lot.

Prorocze słowo księdzu
toś slusmie powiedział' że lepiej
być wyleczonym przez ignolarrta
niż zostać pozostawionym z cięr-

pieniem przęz pTofesjonalistę'
Mał8orzata s. z niemieckiego Bielefel-

du dowiędziata się o Janie Pawliku od
swoich znajomych podczas Pobytu
w Olsztynie. Usłyszala, że przywrócił do
zdrowia wielu chorych. O zabiegach Ja-
kim się poddała opowiada tak:

- Szukałam pomo.y, bo lekarze
w Niemczech nie dąwali mi szans na ura'
towanie zmniejszającej się nerki. Tv,ier.
dzili nawet, że będzie dobne, jeśli w ogó-
le uda się zatr:ymu( proces obumierania
organu' Latem skorzystatam ż sześciu za-
biegów u pana Pawlika. Przed ponow-
nlm wyjazdem do Polski zrobiłąm bada.
nia. wlkazg.ły zltrz,mar.ie procesl obu.
,,,iera,.ia nerki. J esienią zdecydowałam
się więc na serię kilkunastu dalszych za.
biegów. Przychodziłan do gabinetu bio-
enerqt)terapeuty awet trzy, cztery raz,
dziennie. I znów przeprowadzilam batla.
nia lekarskie. okazato się, że moja nerka
odzyskulu daunq wielkośC' je drożna
i funkcjonuje normalnie.

od dziecka miałam krótszą prąwą noqę
o dwa cenrymetry _ dodaję Małgorzata'
Po działaniach pana Janka noga wydłu-
zyła się (??? _ przyp. redakcji ',NS', ), co
zresztą potwierdził sarn lekarz _ ortopedo.
Bąrdzo ważne jest r.)||nież to, że z osoby
nerwowej przeobrazilam się u' człowieko
spokojnego, rozluźnionego i szczęśliwego.
Cieszą się z tego mój nąż i córka'

Elżbiela z o|sztyna cierpiała na torbie-
le piersi. Po niekonwencjonalnej terapii
zastosowanej przez Pawlika torbiele
zniknęły. Potwierdzity to równięż bada-
nia lekarskie. W księdze podziękowan
napisa|a.,,,Zau'dzięczam to uzdrowicielo-
|a,i, który pomógl ni włierz,ć, ze wszyst.
ko jest ożliwe, jeż,eli batdzo się tego
pragnie."

Danuta, takźe z olsztyna, opowiada
z kolei o uzdrowieniu swoim oraz matki.

- zostalam pacjentką pana Pawlika
u' grudniu ]99ó roku. Zglosiłam się do
niego: gu:kiem na luku bt'v,inwym (mia-

łam go 5 miesięcy). Leklrze nie umieli
mi pomóc' Po wielu badaniach skierowa.
no mnie na onkologię. Pan Jan już po
pierwszym seansie powiedzitł, że skalpel
nie będzie potrzebny. Drugi zabieg wy.
v,art na mnie oqrtlmne wrażenie, odczu-
walam nocną energię wchodzącą w 8łąb
czaszki' coś jakby zabieg operac,jn,, t,l.
ko be: narzętl:i chiruryieznych' Po kaź.
dym kolejnym spotkaniu czułam się coraz
Iepiej, zarówno pod względem fizycznym,
jak i psychicznym. Po 12 zabieqach 8u-
zek znacznie się powięksl)ł i... odpadł,
pozostą||iając ryIko małe wgłębienie.
Dziś nie ma po nim śladu, restem
wzmocniona psychicznie i lizycznie.

Natomiast ,ńoja natka cierpiała od
kilku Iąt na chorobę wieńcoi'|,ą, bóle krę-
gosłupa (clolegata jej część lędźwiowa
i kręgi szyjne) oraz rwę kulszową. Była
wciąż bardzo słaba, mdlała oraz chudła,
chociaż przyjmowala mnóstwo leków. Po

Pomt5qł uwierzyć, że wszystko jest możliu,e.
Jan Pat,lik.
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ludziom. Pierwszymi uzdrowionymi oso-
bami byli najbliżsi. zona dzięki niemu
pozbyla się dolegIiwości kobiecych' zaś
matce usunąl bezopelacyjnie kamień żół-
ciowy wielkości kurzego jaja.

obecnie stosuje niekiedy również tela-
pię na odleglość' Edyż, \!y,/atża' żF d|a
eneryii nie ma ograniczeń w czasię anr

Przestrzeni. onegdaj jego koleżanka po-
jechala na wypoczynek do Krynicy,
gdzie z powodu braku mĘsca była zmu-
szona do szybkiego powrotu do Olszty-
na. Niestety' okazało się to niemożliwe,
Edyż:' zwichnę|a sobie nogę w okolicach
kostki. tak niefoltunnie. że została całko.
wicie unieruchomiona. Lekarze orzekli,
że do domu Ędzie mogla powrócić do-
pierc za 3-4 tygodnie. Pawlik oznajmit
wówczas. że nasląpi to za 3.4 dni. swoją
energię przekazywal choEj o umówionęj
porze. Ku zaskoczeniu wszystkich fiole-
towy obrzęk zaczął szybko znikać z nogi'
a po 4 dniach nie pozostał po nim ślad.

Po pięciolehim okresie ocz€kiwania
w roku 1990 Jan Pawlik został przyjęty
w ooczet czlonków Klubu Radiestetów
w olsztynie, a juź po roku zo-
stał jego wiceprezesem, później
zaś prezesem' obęcnie przewo-
dniczy olsztyńskiemu Klubowi
Psychotroników'

- Podcz..s ,,vąkacji wlbrała,,l
się na górsl<ą wędró||kę - opo-
wiada Alicja -

nIg|c Po(tułon
potwomy bó!.

Pierwszy raz w Ąciu EKG
wykazało nigotanie przedsion-
ków sercą. Po powrocie do do-
mu nie poszłam do lekąrza' lecz
do pana lanka. Po kilku jego za-
biegach czuję się doskonale' Do.
legliwości mijaĘ stopniowo, ale
wyraźnie. obecnie kie boj? się
już biegu ani innego wysilku.
Pan Pawlik poratował mnie
rón,hiez w innej sytulzcji. Skręciłam mia.
nowicie nogę w kostce tak dotkliwie, że
ból nie pozwalał mi w nocy spać. Następ-
nego dnia po tlm *ypadku, z opuchniętq
nogą, pojechałam do niego na zabieg'
odczutatn go jak leciutkie dźenie' a zaraz
potem poczułam luz w bucie. Po dwóch
zabiegach moja noga wfóciłą do normy.

siedermastoletnia Monika napisała:
''Urodziłam się z obustronną dysplazjq
stawu biodrowego. od dwóch lat bytam
pod kontrolą lekarzy _ ortoped'ów.
W ubiegtym roku stwierdzono, że budo-
wa stawu biodrowego (strona prawa)
jest hiepft,widłowa. Wstąwiono ,ni ope.
racyjnie pĘtę kqrową. Nies|e|,, operacja

nie udala się. Po dwóch miesiącach ope-
rowano mnie powtórnie' Przez prawie
pół roku chodziłam o kulach, a drugie
pół roku spędziłam w amerykańskim

. ośrodku rehabilitac",jnlm. Efekt tych
ciężkich i skomplikowan,ch operacjt jest
taki, ż,e noga stała się o dwL centymetry
krótsza. Moje Ącie stało się bąrdzo
smutne; żadn,ch rozr,wek, spokojny tryb
życia, a na dodątek w każdym bucie
podwyżsĄqcy koreczek. o kochanym
panu Janku dowiedzieliśmy się pn,pad-
kowo od mamy koleżanki. Pierwsza wizy.
ta związaną była z niesamowitym bólem
w kolanie, a prz, tW brak możliwości
zgięcia nogi. I oto już po pierwszym spo-
tkĄhiu rhoql(tm ją s"|vobodni? zginać' zaś
międz, szó|tq a stódną wizytą nastqpil
CUD. Będąc w domu, by,am zmuszona
wyjąć koreczek, ponieważ mi przeszka-
dzal. 12 marca okazal się najszczęśliw.
szym dniem w moim życiu. Dzięki bo.
wiem temu nieł},'kłemu czlowiekowi
obie noje nogi sq równe! Do końca życia
nie zapomnę, co ten wspaniaĘ człowiek
dlą mnie zrobił,' .

Również Urszula' farmaceutka, anala-
zła pomoc u biotemPeuty:

. od wielu ląt dokuczał mi siln, ból
głowy. Lekarze bezradnie rozktadali rę-
ce. Coraz silniejsze leki przeciwbólowe
sprawiły, że *ysiadła ,ni wqtroba, rozre-
gulowany został system hormonalny. Po
kilku zabiegach pąną Pąwlika, jestem
odmieniona. Bóle gło\'y ustąpily!

Do Paw|ka puyjeiĄżają niekiedy całe
rodziny' którym lekarz€ nie są już w sta-
nie pomóc. Barbara z Mikołajek tak
rclacjonuje swoje wlażenia ze spotkań
z olsztyńskim healerem:

. Mój t|ąż cierpiąt na zaburzenia błę-
dnika' a ó-letni s'|nek od urodzenia miał

powiękzone węzĘ chłonne. luź po
pierwszej wizycie u synka węĘ zaczęty
się zmniejszać. Natomiast t|4ż wieczo-
rem dostał silnych zawrotów glo1'?, ną-
stępnego dnia szum w uszach zaczął za-
nikąć, a samopoczucie okazało się do.
skonałe. Ponownie przyjechaliśny do
pata Janka z naszą koleżąnk4 i jej córką,
cierpiącą na cĘgłe infekcje gardła i no.
sa. Również i w tym przypądku pomoc
okazała się skuleczną, a po spotkaniu
z Janem Pawlikiem człowiek zac4na po-
zytywnie myśleć, na większą ochotę do
ż,cią,

JeszczE iona uszćzęśliwiona pacjentka,
Mario|a' tak opisuje swoje wraz€nie z wi-
zyty u olszMskiego healeru:. ,,Kied, do-
wiedzialyśny się o Janie Pawliku, obie
z naną byĘśmy ciekcwe, co to zą czlo-
wiek, Dla mnie to bardzo ważne, jakiego
doznaję wraż,enia. Gąbinet przytuln'
i skromn}, czutąm się w nim dobrze. Mi-
ja$ noje kompleksy, bo w panu Janku
zobaczylan po prostu drugiego czlowie-
ka. Bije od nieqo cieplo, spokój, pokora
i nądrość. Przypomniało mi się moje

pierwsze zetknięcie z bioener-
qoterapeutką, a zarazem dokto-
rem medycyny i jasnowidzqcą,
do której pierwszy raz pojecha.
Iąm do Szczecina, uitqnozo-
wala mnie wówczas świetnie,
w zwiqzku z czym pan Janek
niejako z&twał u mnie egza-
min. fuliczył go na szóstĘ!

Wyrzłom 't.lQśllwo.

obecnie sypiam normąlnie,
us,ąpib nękqjące bóle pleców
oraz łokci. Mama odniosła
podobne wraż,enia.

Przed pożiegnaniem się z ol-
sztyńskim uzdrowicielem' sły.
szę z jej ust takie oto słowa:

. Najlepsze efelły przynosi
łączenie medycyny akademic-
kiej z niekonwencjonalną. Cie-

szy mnie, że coraz więcej lel<arzJ, kieru-
jqc się trosk4 o zdrowie pacjenta radzi
im, by skorzystali z moich zabiegów.
Wiele osób, zanim zdecyduje się skorzy-
stąć Z mojej pomoc), wlicza różne cho-
roby, dopyując się, czy moqę je wle-
czyć. odpowiadam, że nb ma chorób
nieuleczllnlch' I ząchecąm: Pro|zc
przyjść, spróbujemy' 

ę
Gabinet Medyc),ny Naturalnej JANA

PAWLIKA mieści sĘ w olsztynie
przy ulicy Knosały 5 (pokój 209)'
tel. (089) 527-70{4 wew. 43. Czynny
w kazdy poniedzialek' środę i piąlek
w godzinach 10.00-i8.00.

Ciepło' spokój, pokora, mądrość... tak mówiq o nim chor4.


