
Coś w tym jest . polscy uzdrowiciele

Do gabinetu pana
Jana przyjechalam
pierwszy raz z synem,
który od uiodzenia
choruje na bronchit.
Przeważnie raz W mie-
siącu chorowa| na za.
palenie oskrzeli lub
pluc. Od tej wizyty mi-
nę|o już trzy miesiące,
a syn anr razu nle za-
chorowal na wspo-
mniane choroby. Mam
pe|ną świadomość, że
zostal uzdrowiony
przez pana Jana Paw-
Iika.

Boż9na z l|awy

Uzdrawiająca energia olsz-
ty ńskiego n atu roterape uty J ana
Pawlika dzia|a też korzystnie
nawet na osoby towarzyszące
chorym.

Do panaJana Pawlika przy-
chodzilam tylko jako osoba to-
Warzysząca chorej' Ku mojemu
zdziwieniu zauważy|am, iż
energia pana Jana oddziałuje
także na mnie, pomimo, że
b ezpoś red n io n i e ko rzysta| am
z tych zabiegóW. PoczątkoYo
byłam przerażona, gdyż zaczę-
|o się dziać ze mną coś dziw-
nego. Byłam roztrzęsiona oraz
odczuwa|am ból W okolicy ser-
ca' Poza tym coraz częściej
bolała mnie głowa' Teraz je-
stem już spokoina, ponieważ
wiem, żd te Wszystkie dolegli-
Wości są po prostu efektem le-
czenia, którego doznaję będąc
tu tylko obserwatorem' zaczę-
|am rÓwnież pić wodę naener-
getyzowanĄ przez pana Pawli.
ka. Okaza|o się, że ona też
działa na mnie pozywnie.

zawsze sądzi|am, że jestem
zdrowa' Gdy zaczętam przy-
chodzić tutaj, okazato się, że
tak nie jest. Dopiero teraz czu-
ję się dobrze' Umiem się zre-
laksować, wyciszyć i uspoko-
ić' Mniej się denerwuję' Bóle
brzucha i serca ust4piły'

, lu/ona

Jan Pawlik pochodzi z Ol-
szyńskiego. Znachorstwem
zajmowa|a się jego babcia'
a także ojciec. swÓj dar uzdra-
wiania odkryl w roku 1982.
Spróbowal swych moŹ|iwości
W radiestezji, WziąWszy do ręki
obrączkę na nitce, która sta|a
się Wahadelkiem. W ten spo.

Nie n|a
nieuleczalnych
chotÓb

zosta|am pacjentką pana
Pawlika w grudniu ubieglego
roku. Zglosiłam się do pana
Pawlika z guzkiem na luku
brwiowym (mialam go 5 mie-
,ięcy). Lekarze nie Umieli mi
pomÓc. Po Wielu badaniach
skierowano mnie na onkologię.
Pan Jan po pierwszym seansie
powiedział, że skalpel nie bę-
dzie potrzebny. Drugi seans
wywarl na mnte ogromne wra-
żenie, odczuwatam mocn4
energię Wchodząc4 w g|ąb
czaszki, coś jakby zabieg ope-
racyjny, tylko bez narzędzi chL
rurgicznych. Po każdym kolej.
nym seansie czułam się coraz
Iepiej, zaróWno pod względem
lizycznym, jak i psychicznym.
Guzek po 12 zabiegach po-
większyt się znacznie i odpad|,
pozostawiając tylko ma|e Wgłę-
bienie' Dziś nie ma po nim śla-
du. Jestem wzmocniona psy-
chicznie i fizycznie. Moja matka
od kilku lat cierpiala na choro-
bę Wieńcową, kręgos|up (dole.
ga|a jej część lędzwiowa i kręgi
szyjne) oraz rWę ku|szow4' By-
|a Wci4ż bardzo s|aba, mdlała,
chudla, chociaż przyjmowala
mnóstwo leków. Po trzech mie-
siącach uzdrawiania u pana
PawIika nabra|a si|, wróci|a jej
wiara i chęć do życia, jest
sprawna, nie zażywa lekóW far-
makologicznych.

Danuta z olsztyna

sób odkryl ciekiWodne. ciotka
zachęcila go: A może potrafisz
zdiagnozowac doIegIiwości
czlowieka? Jego dotyk zaczą|
przynosić u|gę W cierpieniach
coraz to Większej l iczbie osób.
Te niezwykle sukcesy biotera-
peutyczne zachęcily go do
podg|ądania, jak to robią inni,
np. c|ive Haris. sta| się nawet
jego pacjentem, by tylko po-
znać tajemnice medycyny nie.
konwencjonalnej.

Pawlik czasem stosuje
uzdrawianie na odleglośc' bo.
jak twierdzi- dla energii nie ma
ograniczeń W czasie ani prze-
strzeni. Pewnego razu jego ko-
leżanka pojechala na Wypo-
czynek do Krynicy, ale z braku
miejsc chciala szybko powró.
ció do o|sztyna. Niestety, nie
bylo to moż|iwe, bo zwichnęla
sobie nogę tak nie'ortunnie, że
nie mog|a się nawet ruszyĆ'
Lekarze uzna|i, że będzie mo.
gla powrócić do o|sztynaza3-
4 tygodnie. Uzdrowiciel oznaj-
mil jej, że powróci za 3-4 dni'
Energię uzdrowicieIską przeka-
zywal jej W okreś|onych po-
rach. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich' fioIetowy obrzęk szybko
znikl, WlaŚnie po 4 dniach.

Obecnie pan Jan Pawlik
przewodniczy oIsztyńskiemu
K|Ubowi PsychotronikóW.

- Urodzilam się z obustron.
ną dysplazj4 stawu biodrowe-
go - wspomina siedemnasto-
letnia Monika. - Od drugiego
roku byłam pod kontrolą leka-
rzy - oltopedóW. By|am dwa ra-
zy operowana. Przez prawie
pół roku chodziłam o kulach,
a drugie pÓ| roku spędzIłam
W amerykańskim ośrodku re-
habilikcyjnym' Efel<t tyŻh cięż-
kich i skomplikowanych opera-
cji byt taki, że mia|am o dwa
centymetry krótszą nogę. zy-
cie moje sta|o się bardzo smut-
ne; żadnych rozrywek' spokoj-
ny tryb życia, a na dodatek:
W każdym bucie podv,lyższajq-
cy koreczek. Pierwsza wiztta
u pana Janka zwi4zana by|a
z niesamowitym bÓlem w kola-
nie. Nie mog|am zgi4ć nogi.
Już po pierwszej Wizycie dole-
g|iwości te ustąpiły. Między
szÓstą a siódm4 Wiżytq nastą-
pil CUD. Zmuszona bytam wy-
j4ć koreczek z buta, ponieważ
mi przeszkadzal! Teraz moje
obie nogi są już rÓWne, dzięki
te m u n iezwyklem u uzd rowi cie-
lowl.

Tskś i fol' BoGDAN NoWAK
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