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Uzdrowienie
nie iest zdaneniem nagłym

Jan PAWLIK, psychoterapeuta plo.
wadzący |ndywidualne zabiegl ener.
getycznG, pomaga chorym odzyskać
siły fizyczne i psychiczne.

- Nikomu nie obiecuję cudów ani lego' że choroba
ustąci po jednym dotknięciu ręki _ zastŻega. - Jeżeli
choroba tMała kiIkanaście |at' to tzBba nad nią so|idnie
popracować' by ustą)iła. A np. dwumiesięczy proces
wychodzenia z niej jest i tak prawie stukrotnie przyspie-
szony w stosunku do tego jak się rozwijała. Po jednym
zabiegu Wprawdzie mogą ustą)ić do|eg|iwości' a|e nie
jest to równoznaczne z usuniębiem ich pzyczyny'

: zauważy|em, że częste przychodzenie na sean.
se bardzo mi służy - potwierdza pan Wojciech z
o|szlyna. - chodzi o to, by organizmowi dostarczać
energię na bieżąco. Przychodzenie raz na tydzień |ub
rzadziej mija się z ce|em.

Pacjenci, chcący sprawdzić' czy ęeczywiście energia
Jana Paw|ika uzdrawia, jeżdżądo innych bioenergotera.
peutóW. Najczęściej do Warszawy |ub Gdańska. Wraca-
ją stwierdziwszy' że tamci też cudów nie czynią a od-
dziavwanie Jana Paw|ika jest równie skuteczne' co wię-
cej' inni uczciwi bioenergoterapeuci Uznający, Źe jedno-
razowy kontakt to zbyt mało, po|ecają pacjentom, by po.
szuka|i kogoś b|iżej swego miej9ca zamieszkania, gdyż
częsty kontakt, pozwaIający na doładow}^^,anie energią

. (przynajmn.ej jeden |ub dwa razy w tygodniu), ułatwia
szybsze i trwalsze uzdrowienie.

- Przez paĘ |at nie mogłem podnieśó rąk do góry i
podac sobie do usl szk|anki \,vody - opisuje swój przy-
padek stanisław W. z Lubawy' _ Po ki|ku zabiegach

mogę już bez prob|emu sam się obsługiwać - i na po.
twierdzenie tych słów radośnie podnosi ręce do góry,
potem wyciąga w bok, przed siebie - słowem, pŻez
chwilę glmnastykuje się..

- Będę zdrowa' czuję to' To jest coś wspaniałego, trud.
nego do okreś|enia - cieszy się pani Anna z o|sztyna.

- od grudnia przychodzę na zabiegi z dwoma syna-
mi' starszy,g-|etni cierpiał na inlekcje dróg oddecho-
wych - opowiada pani Dorota P. z Olsztyna. - Teraz
czuje się |epiej, oddycha przez nos iobywa się bez
krop|i. Młodszy' 4-letni, mający Wadę serca, niedoro-
zwój umysłowy i epilepsję, jest'po zabiegach bardziej
komunikatywny' porusza się znacznie sprawniej oraz
ustą)iły mu dokucz|iwe zaparcia. Jestem bardzo szczę-
ś|iwa z poprawy zdrowia synów.

_ Rok temu zachorowałiam na ko|agenozę, która ata-
kuje wszystkie narządy' prowadząc do wyniszczenia i
śmierci- wspomina Danuta T' z o|sayna' - Bólwszyst.
kich narządóW, sztywność stawóW' drętwienie ciała, za-
nik mięśni' Leczono ty|ko objawy' Dzięki Janowi PaW|i-
kowi odzyskałam nadzieję na życie iWiarę W siebie'
UśWiadomiłmi' że to' co mnie spotkało' było następstwem
destrukcyjnych myśli' a p|zyczyna choroby tkwi W psy- .
chice. zniknęło moje przygnębienie ismut6k' czuję się
spokojna i bezpieczna' Przez cały czas |eczenia czuję.
Źe opiekuńczy duch pana Janka jest ze mną W rÓżnych
miejscach i sytuacjach i udziela mi wsparcia, kiedy nai-
bardziej tego potrzebuję'

- od ki|ku miesięcy chodziłam z guzkiem na łuku brwio-
Wym wie|kości grochu - zwierza się pani Danuta B. z
o|sztyna' - chyba z piętnastu lekarzy nie potrafiło się z
nim uporać' Wyciska|i' nakłuwa|i- inic. W końcu skiero-
Wa|i mnie na onko|ogię. Już po pieMszym zabiegu w ga-

binecie Jana Paw|ika ogromny bó| i strach, jakie spra.
wi|imi |ekaŻe' minęły. Pan Jan powigdział; "Proszę uzbro-
ió się w ciefp|iwość, to tylko kwestia czasu' żeby guz
zniknąf. W trzecim tygodniu zabiegów (bratam je trzy'
cztery w tygodniu) zauważytam reakcię, tzn. guz w cią-
gu jednego dnia zaczął bo|eć i powiększać się, następ-
nego zmienił się w strup, a trzeciego odpadł. Gojenie po-
stępowało Wskawicznie' W te.i chwi|i nie ma po nim ś|a-
du. Dziękuję mu za uniknięcie ska|pe|a i wie|u stresów z
tym związanych.

- Po zabiegach czułam się Wspania|e -twierdzi pani
Grażyna z Niemiec. - Mam poważny p|ob|em z cerą z
Kórym wa|czę osiem lat. Pan Janek uświadomil mi, że
moim prob|emem jest nie tylko cera, a także stan dUcha.
Miałam wie|e kompleksów' teraz powo|i ich się pozby-
wam. schudłam też 10 kg' Wszyscy mi mówią że bar.
dzo się zmieniłam ija też lo dostŻegam isię cieszę. Będę
nad sobą pracowac i czekam na da|sze zmiany.

- Do pana Janka trafiłem przypadkiem' nie wierząc
w stosowaną przez niego terapię - p|zyznaje pan To-
masz z Lubawy. - A|e skoro juŹ trafiłem' to poprosiłem
żeby mnie zbadał' To' co móWił, pokrywało się z dia'
gnozami |ekarzy' Byłem bardzo zaskoczony' tym bar-
dziej, że W trakcie wizyty wreszcie' po dwóch tygo-
dniach, przestała boleó mnie noga. A|e najbardziej zdu-
miało mnie zniknięcie siniaków i opuchIizny z pa|ca,|'e)
nogi' Po dwóch miesiącach przyszedłem z córeczką
Uważam, ź.e kuracja pana Janka jest skuteczna. cho-
ciaż nie bardzo dająca opisać się słowami'

Jan Paw|ik pŻyimuje w każdy poni€działek, 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.


