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Teżdżę na kontlole do Inst}'tutu
l oŃo|ogii w Wanzawie. Co mi

rf ostamio jeden z lekarzy powie-
dział? Ze po usposobi€niu pacjenta
potrafi przewidzieć, czy wyjdzie z
choroby czy nie - opowiada Bar-
balą która twierdzi' że dzięki wi.
zytom u biopnergoterapeuty odzy-
skała izdrowie i wiarę w siebie.

PloLUBlLAł, s,EBlE
Przy7naję, żę dopiero od Janka

Pawlika dowiedziała się, żr roz|icz.
ne chorbby kodowała w sobie od
wcz€snego dzieciństwa. _ Jestem ty.
powym przykładem człowieĘ który
stresem, brakięm zgody na siebie
zafundował sobie choroĘ. Co wię.
cej' od śmierci mamy, która anarła
na raka' wmawiałam sobie' że ja na
niego też umĘ. No i sześć lat temu
okazało się, że go mam. Dokładnie
takiego samego - mówi Balbara' _
wiedziałarĄ że medycyna na kńtko
może mi pomóc' Zaczęłam szukać
niekonwęncjonalnych metod' Poma.
gały mi' alę nie |€czyty, bo nie sto.
sowałam ich umiejętnie' Wiosnątego
Ioku miałam zakończyć kurację hor.
mona|ną. Bałam się'jakiĘdzie ciąg
dalszy' No i znowu zaczęło być ze
mnąnieciekawie. Aż spotkałam Jan.
ka. Już w czasie pierwszego zabie-
gu bezbłędnie zdiagnozował' w c'rym
lwi moja choroba' Ustys7-ałam' że
rv mojej psychice. Po drugiur zabie-
gu bdczułarn, że sama ze sobą się
godzę' A wcześniej nie |ubiłam ani
swego \\yglądu, ani tegojak mówi-
łam, anijakmyślałam. Krok po kro-
ku zmieniałamsię' Czułam się coraz
lepiej, również fi rycznie' Prz-estała
mnie boleć wątobą nerki, układ tra.
wienny. I śpię znakomicie' Janek
dwamiesiąpe nade mną pracował. W
tej chwili jestem zdrowa. Dowody
tego Ędę miała od InsB4utu' gdzie
jadę na kontrolę'

Uśmiechnięta Barbara zapwnią
że nabrała pogody ducha. wpraw-
dzie przedtem skzywionęj miny
pĘed światem nie obnosiła' ale cho-
roba i Mpięcie psychiczne odciska.
ty się najej twarzy. W czasie zabie-
gów odczuwała dziwrc przefycia.
Mimo żę nie była dotykaną miała
wrłżenie operowania poszczegóI-
nych części ciała. Czuje się wpraw-
dzie wyleczona, ale do Janka Ędzie
tak długo przychodziła _ śmieje się
- aż jej z wczekalsi' nie wyrzuci.
Bo tu, u niego, panuje taka pr4jem-
na almostera.

w poczekalni, \łyłożonej szaIą
wykładziną pacjenci czekają na
swoją kolej zagłębieni w fote|ach,
sluchając delikatnych' uspokajają.
cych męlodii' Czasem trafiają się
zazdrośni mężowie, nie mogący
pojąć, dlaczego ich żony tak często
chodfądo pana Janka' Zrelaksowa.
ni i przekonani o dobroczynnym
wpb^'ie na rnałżonki' sami zostają
jego pacjentami. A czasem. odMot-
nie. to mąż namóvi żonę na wizytę
ti bloenereoteraDcul\'.

RYŻAł] z4 os.,BĄ
_ znalazłam się fu dzięki mężowi'

który dziewi* lat chorował na prze.
wlekły bronchit. I dzięki Jankowi
odzyskał zdrońe - opowiada Arura.
_ Gdy do ńego przyszłarĄ wcale nie
czułam się fizyczrric źle. Tylko psy-
chiczrrie. Miałam poczuc ię pt'Ńa za.
ml(nięt€go w klatc€. Byłan złą obra.
żoną na wszystkich osobą wsryst.
kich z góry oceniałam. siebie też nie
cięrpiałam' I co najgorsze, Ę złość
przenosiłam na córkę' Renatka ma 12
lat i zawsze była nadzwyczaj spo-
kojnym dzieckieą aja czepialam się
jej trie wiadomo za co. Za swoje dzie-
ciństwo na niej szukałam odwefu. I
siebie tęż gnębiłam. Przez tę dość
nie zrł,racałam uwagi na bolący żo.
łądeĘ Ęgosłup.Ale Goś się w moim
mózgu działo i wołało o spokój. sie-

.dem miesięcy temu poddałam się
pierwszemu zabiegowi. odczułam
bardzo silne wrażenie. Nie byłam
przygotowana na to, że coś się z
moim ciałem będzie działo' A wy-
rwał mi się z piersi bardzo mocny
sz|och. Kazdy następny zabieg od-
czuwałam inaczej' Też płakałam,
alejuż nię tak intens}'\łnie. Miałam
też poczucie, że jestem operowana.
odczuwałam na prrykład tylko gło.
wę inogi, a resztabyłajak pod znie-
cfuleniem. Potem długo do siebie
dochodziłam' Miałam nawet przez
palę godzin bóle. czułam się w gło-
rvie coraz spokojniejsza. Zaczę|am
od placzu, a skończyłam na śmiechu.
w domu przestałam krzyczeć na
dziecko. Przedtem córeczka ucieka-
ła do babci, a teraz woli być ze mną
wraz z uspokojeniem myśli znikły
dolegliwości' co więcej, Janek od-
krył we rnnie predyspozyje bioener-
getyczne. Jestem już po pierwszym
kursie Rejki. Pomagam na razie ro.
dzinie w pozbyciu się Mlów głowy.
Ja odczuwam przepływ cnergii im
\łYslanej, a oni teżjączują .

Annajest szczęśliwa ńwnież dla-
tego, ż€ wt.eszcie zaczę|a tyć, a
przedtem zawsze miała rtiedowagę.
Znajomym, którzy podkpiwają z
niej' słysząp jak się wyleczyłą tłu-
maczy, żr lie można śmiać gię z
Źeczy, których ni€ alamy.

śtaAr ME JEgr rAKt,
JAK n, sĘ nwA",E
_ Miałam rozŃojony system ner.

woiły _ opowiada swojąhistońę Elż-' bieta. _ Głowa i Ęc€ mi się Ezęsty,
wszystko zpominalam. Gtębokiej
depesji nabawiłan się z powdu osG
bistych przezyć' Gdy jńmi ?Ą}Ji'nff-
nia pamięci zaczęły przeszkadzać w
pracy, trafiłam dzięki koleżance do
pana Janka on mnie w ostątniej chwi-
li wyciągnął' Temz jestem już wylu.
zowana. Myśli mi już nie laĘą Czu.
ję, ze zyję' żEjest kolorowo, a ludzie
nie tacy zli. więm już, że świat jest
taki' jaki jest' a nie taki, jaki mi się
w1'dajc. l cisza rłe mnie.jakig nigdy
nie odczulvałam' Nic namietem tałic'
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sowac do zdarzeti i ludzi. Nie dajęsie
sprołokowac. Inni też widząrłrc nnie
zmianę. Początkowo podczas zabie'
gów niczego nie odczuwdam. A te-
raz j!i, t*. Jakby <tclikamy pą! z
baterii. Nie wiem jeszcze' jaki j€st nńj
sbn fiZfcany. Teraz patl Janek \ł'al-
cry z moim reutnaBfrnem. Będę do
ńego prz1chodzić, aż mi ńe powie,
że koniec.

Elżbieta cieszy się z normalnego
życia i normalnego apętj.tu. z tego,
że je i jedzenie jej smakuje. zadni
lekarze, żadne lekarstwa _ twierdzi
z całym przekonaniem _ tylko ene!.
gia, bo to podstawa naszqgo fycia.

LUZ W BUC'E
_ w wakacje wyblałam się na

górską wędńwkę - wspomina Ali.
cja. _ Nagle poczułam potwomy
ból' Pierwszy raz w żypiu.i EKG.
wykazało migotanie przedsionków.
Po powrocie nie poszłam do leka-
Pa, tylko od rźrzu prosto do pana
Janka. Po kilku zabiegach czuję się
śWietnie. Dolegliwości mijaty stop.
niowo. Juz nie boję się podbiec ani
innego \łysiłku fi zyczn€go.

Jako dowód, na siłę energii pana
Ja*a, Alicja opowiada o bardziej
banalnej doleglirvości, z któr€j ostat-
nio ją wylecąvł. _ skĘciłam sobie
nogę' o fu _ pokazuje kostkę' _ Ból,
że w nocy nie mogłam spać. Na dru-
gi dzień' z opuchnięą nogą poszłam
do niego na zabieg. odczułam gojak
leciutkie drżenie. Po nim' od razu
poczułam luz w bucie' A po dwóch
zabiegach moja noga jest zdrowa. A
kiedyś miałam coś podobnego i szĘść
tygodni w gipsie cierpiałam.

Alicja, jak i inne panie, zabiegi
określa jako przyjemne. Zapada w
głęboki ręlaks i czuje, jak energia
pvBz nią przepływa. Potem czuje
sie Źelśka" pf,.tna ż.ycia, a zzrazcm
spokoj niejsza,

zź,ość ZAB,JA
Bioenergoterapeuta niechętnić

opowiada o sobie. zwrócił 5ię ku
niekonwencjonalnym metodom,
gdy zacholol^'8ł i medycyna nie
mogła mu pomóc. Był nawet w ln-
diach' Potem ku swemu zaskocz€-
niu odkrył, że może pom8gać in.
nytrr' ze dysponuje energią któĘ
może się dzielić. Początkowo robił
1ó za da.mo. Potem sami pacjcnci
mu zasugerowali, żeby jędnak brał
od nich pieniądze' skoro poświęca
im swój czas. ocenią że przycho-
dządo niego ludzie cierpiący. Przy-
znaj€, że nie wszystkim może po.
moc. Swoj ą działalność okleślajako
uzupełnienie normalnego lecz€nia'

Wszystkie pacjenki pana Janka
trakfują niedowialków jako osoby'

, ..którc mało wiedzą'. starają się
przekonać innych, że złość, niena-
wiść, zazdrość zabija. Uważ.Ajab że
c1rvilizacja sprawia, iż nie ma się
czasu na sfuchanie siebie. One same
tego doś$'iadcz}') ' ' . ) \owsKA
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