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Zwvcięzvćchorobę

Dotyk bioenergoterapeuty
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życietraci barwęi sens, a żadne
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potwornie
bolala.Lekae e niewiele
potraliIi
zaradzić'Najgorzejblo |alem, podczasgorącychdni. Lqdo.
walem Medy w klinikach.Kiedy
tralilemdo pana Janka, mialem
ogromnąopuchIiznęmiędzy ko|a.
nema koslkąi ki|kag|ębokichran.
cierpia|empotworne bó|e. Mam
pięćdziesiql|at i nigdy wcześniei
niepilęm'ale żebymóc spaćkupowalemWódkę i upijałemsię, aby
zona się denerwosię znieczu|ić.
Wa|a'Źe w nalóg Wpadnę'sąsiad.
ka powiedziała
mi o panu Janku'
bioenergoterapeucie
z Olsztyna.
Wcześni€ jkorzystalem
z us|Ugbio.
energoterapeuty
z Ukrainy.To byl
dobryczlowieki gdy do niegochodzileń,opuchIiznanie powiększala
jednakz Elb|qgado
się' Wyjechał
domu.U pana Janka by|emsześć
razy inada| będę przyjeżdżat'
mi.
mo że to w jednąstronę150 km'
Bó| się zmniejszyl, a .any zaczęty
regenerować.
Po badaniachradio|.
gicznych|ekarzestwierdziIi
powrót
krqżeniai nie grozi mi jużamputa.
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mi sześćpól.
Janka,energetyzuje
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butelekwodymineralnej' Używamią do sporządzania
opatrunkÓw'Bardzo lagodzi ból,

który nie ma już takiej ostrości' konkretnezjawiska,które istnieją, km, wspinatamsię dziwiąc'że nic
oszczędzamteżna |ekach,bo roz. dzialąą' |eczą,Nie wiem' czy każ. mi nió do|ega i że nawot jestom
cieńczonena diużejmi starczają.
demu pomogą' bo to za|eży.od sprawniejszaniż kiedyś.Pan Ja.
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D' z Dzialdowa.- Leczytamsię
- Po paru seansach u pana
pań- duŻrycięża|. Pól roku temu odą'
i prywatnie'i w przychodniach
stwowych, byłam w szpilalu zwa| się uszkodzony wówczas Janka moje pluca są zdrowe,
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i Warszawie.Pzechodzitmbardzo o swoim p.zypadku pan Edward T. z Dobrego Miasta. - L€karę,
obciążającezabiegi jak np. tzw- z Olsztyna.- Dloniemamwyktzy- Kóra do mnie przychdzi|a, bardzo
śpiączki
atropinowe.Przyjęlamich wione' cia|o mi z rqk zwisa. Nie zadziwila poprawa mojego zdro.
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- Moje prob|emyrozpoczę|ysię
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- zawsze mia|amklopoly z żo. źe ja też cierpię na tą straszną
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bo|alo,ca|. ansu nie czu|amżadn€ g o bóIu.Te.
Bez |okównis moglam kowicie orzestalo kluć. A do Dana raz jestem inacrej nastawiona do
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życia, inaczej p|anuję przysztość,
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