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Późniejku s,vemuzdziwieniu i milemu
Uzdrowiciel twierdzi, żejego pomoc
Rozrnawiałemteźz kobi€tami, któzaskoczeniu odkl' ż Ą6ponuje duźyn bywa najskuteczniejsza uńłczas' gdy rc ą |eeone na onkologii od wielu
zasob€m uzdrar''iajaej mergii' dzięki naukowa medycyna już nie tĄ6t.atcza. już |at. 7godnie Bnel"ldza;
żc dopiao
IłóĄ moźnpomagać takźeinnyrn oso. S,voją uzdrawiającąbioenergię przeka- ten uzdfov'iciel, dzięki $,€j
silnqi
bnm. ZeĄ wę jużoffcjalniedzielićsię zuje bezpośredniopacjentowi podc?"s energii,zahamowałchorobę,pr4wró.
sl,oią hoenergą z choryrni...i tak to się zabiegu na miejscu, a|e możeteżyzeciłim nadziejęi chęćdo Ąpia. Pani B.
rn d&e aedo od wicny 1996 roku. sglaćjądo domu chorego na odleglość. twterdz, źp już po
drugim zabiegu
Pan Jan jest w sile wieku, cfowiePterwsa1raz musi się jednak osobiście odczuIa,żezmieniasię psychicznie
na
kiem optyrnistycznie nastawionym do spotkać z danym pacjentem. Zostalo to
|ewze, że ,&or.1na stna siebie już
źpia i |udzi, zarłve uśmiechnię\m, z już w październiku 1996 roku sprawnawetlubić'' oraz, żenabralaop$miz.
dużym poczuciem humoru - jak przy- dzone z paĄentem w olszVnie'
mu i pogody ducha z energii, którą
stałona mgźczyznęspod maku Sh-zel.
ylem w poczekalni u pana Jana przekazzl jej pan
f;
Janek Inna chora
ca. Pochodzi z rodziny rzemió|nieej,
w
olwtynie drła rary, pierr,vsa7 opowiada, żrcjuż'po drugim zabiegu
ffi
sam takze v4lkon5lwałm'in. zawód sto- raz w listopadzie,drug - w poczulasiędużolepiĄ oraz,żewraajĄ
|arza, ma więc dobze tud żpia co- polovrie grudnia 1996 r. Naturalnie
chęćdo działaniai ż}riaMa nad okiern
dziennego i pqphikę lu&i.
vqBĘrilem jako paQent incognito, a
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Naturalnejw urynajętrrch
dwóch
pokojach (w jednym jest po-

czekalnia) na pańerze budynku Gos.
podarki KomunalnQ praT ulicy Ryszar'
da Knosab 5, lokal nr C'4. Jest to mala
ulica w śródmieściuolszh,'rra. kzed
budr7nkiemi w jego póliźu sązlokalizowane aż tlra1 przystanki autobusowe
różnych linii komunikacji miejskiej oraz
pośój taksólek osobou,ych. Pacjenci
zamie'iscoM mają więc dobre polącze.
nie z dworca PKP i PKS w Olszh/nie.
Dom nr 5 praT ul. R. KnosaV to w
peqrnym sensie,,kombinat zdrouJia",
bowiem oprócz urymienionego wy'źei
Gabinehr Terapii Naturalnej jest tam
apteka, sklep z urządzeniarni i pned.
miotami do terapii zdrowotnejw domu,
solarium' a takźegabinety |eWa1 nie.
których specjalności.
Bioterapeuta u,ykonuje zabiegi tylko
indywidualnie, w zasa dzle pneztzy dni
w tygodniu, to iest w poniedzialki, środy
i piątki w godzinach od 14 do 20.
Zabiegi trwają od 20 do 40 minut i
dłużej.IIośćzabiegów uzalaźniona jest
od rodzaju choroĘ, wieku pacjenta i
jego osobowości,a szeegó|nie wraz.
liwości.Można talrźe pnez, te|etonum6.
wić się wcześnie'ina zabieg oraz vzyskać
bliźsze informacje pod nr (G89)
527-70:@, weurn. 43, w podanych
wy'źejdniach i godzinach. Dla an.len.
tualnej korespondencji listor,vejpodaje
także kod pocztoury: 1(X)15.
W początkourym okesie sr,vojejdzia'
lalności, w charaktene bioterapeuty,
pan Jan pomagal wsąptkim b€zpłatnie.
Później sami pacjenci zaczęli propono.
wać. a nawet domagać się pobierania
opłat,bo na darmowe zabiegi lwtydzili
się powtómie pr4phodzić.
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brane dane są bar&iej obiekt}nvne.
Jeden wniosek jest pet rny, nie spotkalem ani jednej osoĘ. która Ę nie
odczula poprauryrw zdro,viu i samopoczuciu już po drugim zabiegu. Rozmawialem z kilkunastoma osobami na
korytaral i w poczekalni, ulsąlscy chwalili uzdrowiciela' Stali pacjenci móMą
wprost nasz pan Jan, pan Janek to
uczciu,y uzdrowiciel i szeaze jat oddany pacjentom. A ci Ęwają bardzo
róźni: najwięcej jest choryrch z nowotrłorami,schorzeniami Biirgera, choro.
bami skóry, kąźenia, owrzodzeniami
ż:rclądkai dwunastnicy, 2 nelwicami i
utratą pamięci, i dziesiątkami nawet
dośćrzadkich, i nieznanych blźejschoneń, i róznych dolegliwości.
opowiadal mi męi!ąJzna chory na
Biirgera z amputowaną juź'iedną nogą
że |e|<atzenie widząc moźliwościwyle.
czenia orzek|i, że druga noga też musi
Ęć ucięta. Mężeyzna ten nie wyrazil
zgody i a'rrócił się o pomoc do Jana
Pawlika. Juź po duóch zabiegach od.
czuł ,,mrowienie w stopie'' oraz lekkie
ocieplenie w palcach. Ma zaperłlnienie
od uzdrowiciela, że noga Ędzie urato.
wana i obej&ie się bu amputacji. Inny
pŃent z olszVna' od dwudzieshr lat
Ęń.chory na or,rzodzenie dwunastnicy.
Po miesiącu zabiegów u pana Jana jest
już prawie zdrou,y, a pra7 okazji został
też v,Ąeeony z nelwu kulvowego lewe! nogi i innyrchdo|egliwości.Bovviem
uzdrowiciel ten leczr7caĘ organizrn, a
wczególnie dobrze działa na nelwy i
ps17chikęczlowieka PaĄent ów evje
się, po zabiegach, calkiem innyrn już
przede wwptkim jest spo.
człor,rliekiem,
kojny, u,ycivony oraz ma obecnie porytylvne nastawienie do ź}rcia.

Wara i optymizrn u kobiet są więkze,
nź u męeyzn, chociaźi oni stają się
optyrnistami za sprau/ąbioenergii pana
Jana.
Takich i innych pra7kladó,v mogl.
W
w^]taczać naenl.e więĄ' a|e
szczuplośćmiejsca na to nie poa^/ala.
My.ślę,
źedalszt7ciąg napisuąnói
lnicy.

ala prasaw o|sz$nie dużomiej.
sca pośłięcila,'odlryciu'' miej.
scorłlegouzdrowiciela'który tak
dobrzesięzapowiada.W jesieni1996 r.
ciekau,yrepońaźz v,iz]n]w gabinecie
Jana Pawlikazamieścil
,,DziennikPo'ieńerza,'. Jak dotąd to Jan Pawlik jest
pienvsa/n bioterapeufą3 pmwdziwego zdarzenia"w Olsztynie.W pobliskich
RedyĘnach przyjmujemdiestetai że.
larzE. Kozlowski, który ma na miejscu
jesz',pelne ręce roboty'',a olrresor,rrc
ee prz11mujekoło Nidzicy, we r,łsi
Morawka, gnrina Gołyrnin,koło Ciechanowaoraz na Wi,brzgżu.

Dawniej dzialal jwee w olsĄnie.
pan mecenas Józef fuŁ twórca olejku
pzeciw bólom reumatycznyrn,znawca i
zbieracz wierńor'rlnicy drobnok,viatowej - mazurskiej. Po jego śmierci
badycje rodzinne i dzielo ojca konpnuuje z powodzeniem syn - tak:że
prawnik oraz mawca ziól' i ńiefte,
wierńownicy mazurskiej.

oprócz chorych Warmii i Mazur z
uslug Jana Pawlika kora7stająta}r:że
pacjerlc:'z sęiednich woja,rrództw:
su.
walskiego,osbołęckiego,ciechanowskiegoi innychblźejolwĘńskiego polo.
żonyrchĘonół.
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