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Uzdrowienie
nagłym
nieiestzdaneniem

plo.
Jan PAWLIK,psychoterapeuta
zabieglener.
wadzący|ndywidualne
getycznG,pomagachorymodzyskać
siłyfizyczne i psychiczne.

- Nikomu nie obiecuję cudów ani lego' że choroba
ustąci po jednym dotknięciuręki _ zastŻega. - Jeżeli
|at'to tzBba nad nią so|idnie
chorobatMała kiIkanaście
popracować'by ustą)iła.A np. dwumiesięczy proces
wychodzeniaz niejjest i tak prawiestukrotnieprzyspieszony w stosunkudo tego jak się rozwijała.Po jednym
a|e nie
zabiegu Wprawdzie mogą ustą)ić do|eg|iwości'
jest to równoznacznez usuniębiemich pzyczyny'
: zauważy|em,że częste przychodzenie na sean.
se bardzo mi służy- potwierdzapan Wojciech z
o|szlyna.- chodzi o to, by organizmowidostarczać
energięna bieżąco.Przychodzenieraz na tydzień|ub
rzadziej mija się z ce|em.
Pacjenci,chcący sprawdzić'czy ęeczywiścieenergia
Jana Paw|ikauzdrawia,jeżdżądoinnychbioenergotera.
peutóW.Najczęściej
do Warszawy |ubGdańska. Wracają stwierdziwszy'że tamci też cudów nie czynią a oddziavwanie Jana Paw|ikajest równieskuteczne'co więUznający,Źe jednocej' inni uczciwi bioenergoterapeuci
razowykontaktto zbyt mało,po|ecająpacjentom,by po.
szuka|ikogośb|iżejswego miej9cazamieszkania,gdyż
energią
częsty kontakt,pozwaIającyna doładow}^^,anie
. (przynajmn.ejjeden |ub dwa razy w tygodniu),ułatwia
szybsze i trwalsze uzdrowienie.
- Przez paĘ |atnie mogłem podnieśórąk do góry i
podac sobie do usl szk|anki\,vody- opisuje swój przypadek stanisławW. z Lubawy'_ Po ki|kuzabiegach

mogę już bez prob|emusam się obsługiwać- i na po.
twierdzenietych słów radośniepodnosi ręce do góry,
potem wyciąga w bok, przed siebie - słowem,pŻez
chwilę glmnastykujesię..
- Będę zdrowa' czuję to' To jest cośwspaniałego,trud.
- cieszy się pani Anna z o|sztyna.
nego do okreś|enia
- od grudnia przychodzę na zabiegi z dwoma synami' starszy,g-|etnicierpiałna inlekcjedróg oddechowych - opowiadapani DorotaP. z Olsztyna.- Teraz
czuje się |epiej,oddycha przez nos iobywa się bez
krop|i.Młodszy'4-letni,mającyWadęserca, niedorozwój umysłowyi epilepsję,jest'po zabiegach bardziej
porusza się znacznie sprawniejoraz
komunikatywny'
ustą)iłymu dokucz|iwezaparcia. Jestem bardzo szczęś|iwaz poprawy zdrowia synów.
_ Rok temu zachorowałiam
na ko|agenozę,która atakuje wszystkie narządy' prowadząc do wyniszczenia i
śmierci-wspomina DanutaT' z o|sayna' - Bólwszyst.
stawóW'drętwienieciała,zakich narządóW,sztywność
nik mięśni'Leczono ty|koobjawy' Dzięki Janowi PaW|ikowi odzyskałamnadziejęna życie iWiarę W siebie'
żeto' co mniespotkało'byłonastępstwem
UśWiadomiłmi'
destrukcyjnychmyśli'a p|zyczyna choroby tkwi W psy- .
ismut6k'czuję się
chice. zniknęłomojeprzygnębienie
spokojna i bezpieczna' Przez całyczas |eczeniaczuję.
Źe opiekuńczyduch pana Janka jest ze mną W rÓżnych
miejscachi sytuacjachi udziela mi wsparcia, kiedy naibardziejtego potrzebuję'
- od ki|kumiesięcychodziłamz guzkiemna łukubrwiogrochu - zwierza się pani Danuta B. z
Wym wie|kości
o|sztyna' - chyba z piętnastulekarzynie potrafiłosię z
inic. W końcuskieronakłuwa|inimuporać'Wyciska|i'
Wa|imnie na onko|ogię.Jużpo pieMszym zabieguw ga-

binecie Jana Paw|ikaogromnybó| i strach,jakie spra.
Pan Jan powigdział;
"Proszęuzbrowi|imi|ekaŻe'minęły.
to tylko kwestia czasu' żebyguz
ió się w ciefp|iwość,
zniknąf. W trzecimtygodniuzabiegów (bratamje trzy'
cztery w tygodniu) zauważytam reakcię, tzn. guz w ciągu jednego dnia zacząłbo|eći powiększaćsię, następnego zmieniłsię w strup,a trzeciegoodpadł.GojeniepostępowałoWskawicznie' W te.ichwi|inie ma po nim ś|adu. Dziękujęmu za uniknięcieska|pe|ai wie|ustresów z
tym związanych.
- Po zabiegachczułamsię Wspania|e-twierdzi pani
Grażynaz Niemiec.- Mam poważnyp|ob|emz cerą z
mi, że
Kórym wa|czę osiem lat. Pan Janek uświadomil
moimprob|ememjest nie tylkocera, a takżestan dUcha.
Miałamwie|e kompleksów'teraz powo|iich się pozbywam. schudłamteż 10 kg' Wszyscy mi mówią że bar.
dzo się zmieniłamija teżlo dostŻegamisię cieszę.Będę
nad sobą pracowaci czekam na da|szezmiany.
- Do pana Janka trafiłemprzypadkiem' nie wierząc
w stosowaną przez niego terapię - p|zyznajepan Toto poprosiłem
masz z Lubawy.- A|e skorojuŹtrafiłem'
się z dia'
żebymnie zbadał'To' co móWił,pokrywało
gnozami|ekarzy'Byłembardzozaskoczony'tym bardziej, że W trakcie wizytywreszcie' po dwóch tygozduboleómnienoga.A|e najbardziej
dniach,przestała
z pa|ca,|'e)
miałomniezniknięciesiniakówi opuchIizny
nogi' Po dwóch miesiącach przyszedłem z córeczką
Uważam,ź.ekuracjapana Janka jest skuteczna.chociażnie bardzodającaopisaćsię słowami'
Jan Paw|ik pŻyimuje w każdyponi€ d ziałek, śIodę
i piąt€ k od godz. 11 do 19 przy u|.Knosały 5 w o|szty.
nie w pokoju nr 209 (ll p.l, tel.527-70-64,wew.43.

