Postanowiłam wykorzystać informacje o przyjezdzie Pana Piotra Leszczynskiego do Warszawy na
zapytanie Go czy leczy psy. Pan Piotr kazal pokazac sie z psem.
Moja sunia bardzo dobrze na Niego zareagowala, od razu kladac sie w Jego obecnosci, a nie uciekajac
do drzwi, jak to zwykle bywalo w obcym miejscu.

Pies ma dysplazje stawow biodrowych i przeszla ponad 3 lata leczenia po czyraczycy zle
zdiagnozowanej, po jedzeniu slodyczy. Byla po serii antybiotykow, jedna po drugiej. I po krwiaku,
ktory Ja jeszcze bardziej oslabil, do tego stopnia, ze ledwo chodzila, nie miala sily wejsc po schodach
do domu, a wazy 60 kg, wiec nosic Jej nie moglabym. Musialam Jej tez pomagac podniesc sie, gdyz
inaczej ciagnela zadkiem po podlodze.
Musialam odwolac urlop letni, gdyz pies nie wytrzymalby podrozy samochodem.
Pies marnial mi w oczach, a jeszcze niedawno byla silnym, wesolym podhalanem, 9-letnim.

Zdecydowalam sie na distant healing, leczenie na odleglosc dla Niej. Pan Piotr od razu mi
zakomunikowal, ze ma w sobie 100% toksyn i od pozbycia sie ich zaczyna leczenie.
Przez pierwszy miesiac nie byla widoczna duza poprawa, ale w kolejnym miesiacu pies przestal
odpoczywac wchodzac po schodach do domu. Szedl powoli, stawal miedzy kolejnymi stopniami, ale
po paru minutach docieral do domu. Potem, juz coraz bardziej silny, sam pociagnal mnie na spacer
dookola domu, jak to kiedys robilysmy. Zeby i mnie, i sobie, pokazac, ze juz moze, ze ma z powrotem
sile na to. Az poplakalam sie z radosci.
Nagle zaczela tez sama wstawac w domu, i miala taka mine, jakby sama dziwila sie temu. Jescze nie
zawsze, ale juz bardzo czesto. Coraz pewniej schodzila juz ze schodow i coraz szybciej wchodzila po
nich do domu.

Tu uslyszalam od Pana Piotra, ze zmienil Jej 'program' na 'juz moge wstawac sama i wchodzic', i
potrzebowala tylko uwierzyc w siebie, ze to teraz z powrotem potrafi. I zaczela wierzyc, zaczela tez
byc coraz bardziej wesola i szczesliwa.
Jednego dnia, na wieczornym spacerze, nagle sama wstala i zaczela za mna i znajomymi isc. Troche
odpoczywala lezac i znowu wstawala za Nami. Szczekala, jak na Nia nie czekalismy. Znowu
poplakjalam sie z radosci. Tego wieczoru sama ruszyla tez na druga strone osiedla, do miejsca, gdzie
wczesniej chodzilysmy polezec i pobawic sie na trawie. Byla bardzo z siebie zadowolona po przejsciu
samej tych ca 200 metrow. Odpoczela troche i zaczelysmy isc z powrotem do domu. Na tym etapie
jeszcze troche odpoczywalysmy w drodze do domu.

Teraz juz, po ponad 2 m-cach leczenia na odleglosc przez pana Piotra, potrafi wrecz szybko wejsc po
schodach. Nie zawsze Jej sie chce, czasmi deliberuje zanim laskawie wejdzie. Na poczatku liczylam
zapalane przeze mnie swiatlo na klatce zanim weszla do domu, i tak z 10-15 razy na poczatku
leczenia, teraz zeszlysmy do 1-2 zapalen i juz jestesmy w domu.
Nawet sasiedzi zauwayli zmiane u Niej, jeden powiedzial mi ze 'Pani podopieczna juz lepiej chodzi'.
Tak, odpowiedzialam, duzo lepiej.

Pana Piotr dokonal z Nia cudu - pies nie tylko juz coraz smielej i czesciej wstaje i chodzi, ale i jest
szczesliwszy i wesellszy. Widac to od razu po Nim.
Ostatnio zapytalam pana Piotra, jaki widzi progres u Niej, po 2 m-cach leczenia na odleglosc - 18 %.
Wow, po 100% toksyn, to naprawde duzo! I jakie postepy po tych 18% poprawy. Juz nie moge sie
doczekac, jaka bedzie przy 30%, 50%, az do 100%. Bo planuje z Nia znowu plywac w morzu i w
jeziorach, I tak bedzie, wiem to.
Dzieki Panu Piotrowi moj pies odzyskal sily i chec zycia i to sa dla mnie bezcenne wartosci.
Pan Piotr pyta mnie czasami, kiedy ma zajac sie mna - odpowiadam, ze dopiero, jak piesek juz bedzie
calkowicie zdrowy i silny. Bo dotad nikt inny nie umial Mu tak pomoc.

Polecam cudowna energie Pana Piotra wszystkim wlascicielom chorujacych psow, i zapewne kotow
tez, Pan Piotr wyleczy ta energia wszystko i Naszych Malych Braci przywroci magicznie do zycia.
Trzeba tylko uwierzyc, ze tak sie stanie, i bedziecie mieli Panstwo tak wyleczonego psa dzieki Panu
Piotrowi, jak ja mam teraz.
Sunia z powrotem kloci sie ze mna i pokazuje swoje humory, a 2 m-ce temu nie chciala nawet ruszyc
sie z domu.
Dlaczego nie pomoc wlasnym pupilom? Energia Pana Piotra, darem dla Niego i innych. Jak juz
napisalam, dla mnie to bezcenna wartosc. Warto dac Naszym podopiecznym w ten sposob szanse
powrotu do zdrowia.

Dziekuje Panu Piotrowi za Jego zaangazowanie i serce do zwierzat. I dziekuje losowi za to, ze postawil
Pana Piotra na mojej drodze.

Magdalena T.

