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WROCŁAW 
07. 01. 2016 
GODZ. 10:00
HOTEL „WROCŁAW”
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5/7

KATOWICE
21. 01. 2016
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
22. 01. 2016
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

ŁÓDŹ 
23. 01. 2016
GODZ. 10:00 
SALA NOT
PL. KOMUNY 
PARYSKIEJ 5A

BYDGOSZCZ 
05. 02. 2016 
GODZ. 10:00
KORONA STADIONU
ZAWISZA
UL. GDAŃSKA 163

GDYNIA  
06. 02. 2016
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

SZCZECIN  
12. 02. 2016
GODZ. 10:00 
WYŻSZA SZK. BANKOWA
UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 128

POZNAŃ  
13. 02. 2016
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. KOŚCIUSZKI 118

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU

SZCZECIN
GODZ: 10:00 

GDYNIA
GODZ: 11:00 

BYDGOSZCZ
GODZ: 10:00 

PODKOWA 
LEŚNA
GODZ: 11:00 

ŁÓDŹ
GODZ: 10:00 

POZNAŃ
GODZ: 11:00 

WROCŁAW
GODZ: 10:00 

KATOWICE
GODZ: 12:00 

KRAKÓW
GODZ: 10:30 

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy Państwu nowy (bo pierwszy w 2016 roku, 
ale też z odnowioną szatą graficzną) numer naszej gazetki 
w gorączkowym - przedświątecznym czasie mając nadzieję, 
że poczta nadąży i życzenia oraz to piękne, nastrojowe 
i radosne zdjęcie dotrą do Was na czas. 

„Zacznijmy od początku” - tekst Zbyszka w sam raz na 
Nowy Rok. Od początku można zacząć zawsze. A czasem 
wręcz trzeba, żeby wreszcie rzecz całą doprowadzić do 
szczęśliwego końca.

Pozostając zatem  w świąteczno - noworocznym klimacie 
odrobinę się pochwalimy. Rok 2015 przyniósł bowiem 
Zbyszkowi dwa dość nieoczekiwane, ale zaszczytne 
wyróżnienia.  

Ja zaś, wraz z całym podkowiańskim zespołem, dołączam 
się do życzeń i nieodmiennie dziękuję wszystkim, dzięki 
którym rubryka o dobrych nowinach pęka w szwach, a ja 
mam zbyt mało miejsca i kłopot z wyborem.

Aleksandra Krajewska-Nowak

Każdy kto korzysta z mojej pomocy wypełnia specjalny 
formularz, na którym ma pozostawić swój problem zdrowotny 
lub jakikolwiek inny. 

Uwalnia w ten sposób swoją psychikę pozostawiając 
problemy (jak wspomniałem - nie tylko zdrowotne) w części biletu 
przeznaczonej do opisu czegoś, czego chce się trwale  pozbyć. 

Ludzie, którzy mnie znają i są u mnie po raz kolejny, pytają 
czy za każdym razem mają wypełniać bilety. Odpowiadam, 
że tak, jeśli dalej mają problemy albo jeśli jest jeszcze coś, co 
chcieliby osiągnąć. Piszemy tylko o tym, czego jeszcze nie udało 
się pokonać i o tym, co ewentualnie doszło nowego. 

Przy okazji mała dygresja – zauważyłem, że bardzo się 
przyzwyczajamy do swoich dolegliwości. Są osoby, które 
spotykają się ze mną od lat i na pierwszej stronie biletu zawsze 
piszą dokładnie to samo, chociaż na odwrocie wielokrotnie 
już dopisywały, że ta, czy inna dolegliwość została pokonana. 
Wyniki badań są w porządku, nie ma już mowy o operacji… 
A tymczasem psychika nadal zakodowana i zablokowana 
podpowiada, żeby o starej chorobie napisać. Ciekawe zjawisko. 

Wypełniony bilet jest dla mnie pewnego rodzaju prezentacją 
osoby, ponieważ zawiera szereg istotnych informacji o wieku, 
zawodzie, miejscu zamieszkania. Te informacje pozwalają mi na 

lepsze rozpoznanie problemów i zwrócenie baczniejszej uwagi 
na choroby zawodowe. W przypadku ustnego opisu pojawiają 
się emocje i ponowne przeżywanie. Opis na kartce to wyklucza, 
dając mi jednocześnie większą szansę na niezależną ocenę, 
od której zależy skuteczność mojego działania, ponieważ 
nie uległem emocjonalnej reakcji osoby mówiącej o swoich 
problemach i mogę z niczym niezmąconym spokojem przystąpić 
do oceny energetycznej prezentowanych problemów.

 Moje rozpoznanie energetyczne dotyczy wszystkich 
aspektów życia osobistego i zawodowego, ponieważ wszelkie 

(c.d. na str. 2)

STYCZEŃ LUTY

Z życzeniami obfitości 
wszystkiego co ważne 

i  potrzebne! 
zdrowia, radości, 

życzliwości 
od ludzi i  świata,

odwagi,
cierpliwości,
konsekwencji 

i  wszelkiej mądrości!

WASZ ZBYSZEK
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BROKUŁY I INNE SKARBY Z  BIOGENEZY 

(c.d. ze str. 1)
urazy będące przyczynami problemów są w różnych sferach naszego życia. Moje działanie nie 
polega na zbieraniu danych z życia podopiecznego i jego osobistych przeżyć, polega jedynie na 
gromadzeniu informacji o powstałych w wyniku tego rozmaitych uszkodzeniach energetycznych.

 Każdy żywy organizm posiada kilka stanów skupienia materii, jest więc zbudowany z ciała 
stałego, ciekłego i gazowego. To wszystko stanowi nasze ciało materialne, ale ja wiem, że 
jest ze sobą połączone i sprawnie działa dzięki czemuś, co nazywam planem energetycznym. 
Uszkodzenia planu energetycznego są nienaprawialne metodami obecnej medycyny klasycznej. 
Dotyczą innej sfery działania mechanizmu życia. Medycynie konwencjonalnej nadal brak 
odpowiednich metod i możliwości diagnostycznych stanów energetycznych poszczególnych 
narządów i procesów w nich zachodzących.

Moje działanie naprawcze jest próbą uruchomienia tych procesów życiowych, których 
funkcjonowanie jest zakłócone na poziomie energetycznym. Prowadzi do harmonijnej współpracy 
wszystkich organów i reguluje je z poziomu planu energetycznego. Działam u podstawy żywego 
organizmu.

Działając na tej energetycznej płaszczyźnie jestem w stanie likwidować w wielu przypadkach 
choroby nieuleczalne z punktu widzenia obecnej wiedzy medycyny akademickiej, czego dowodem 
są reprezentatywne badania medyczne gromadzone w moim archiwum.

 Pewną przeszkodą w pojmowaniu moich działań jest brak zrozumienia istoty działania 
polegającego na uruchomieniu odpowiedniego rezonansu (częstotliwości) dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb organizacji energetycznej zapewniającej właściwe funkcje organizmu.

 Zdarzają się czasem sytuacje, w których ludzie spotykający mnie pierwszy raz interpretują 
błędnie moje słowa wypowiadane podczas spotkania i (nie rozumiejąc istoty mojego działania) 
niepotrzebnie sobie szkodzą, chociażby rezygnując z dalszych kontaktów.

 Jeden z przykładów. Jestem w domu cuchnącym od papierosów. Gospodarz jest już po 
operacjach jednego i drugiego oka. Zajmuję się jednym z domowników palącym nałogowo 
papierosy. Przeglądam poszczególne części jego ciała i informuję o zmianach, ale jednocześnie te 

zmiany naprawiam. Efekt jest taki, że osoba ta idzie do przychodni na badania, które nie wykazują 
niczego, co wskazywałem. To oczywiste, że bezpośrednio po spotkaniu  stan energetyczny 
będzie niemal idealny i badania nie pokażą problemu.  Przecież wszystko zostało naprawione. 
Mówiłem, co naprawiam i jakie jest zagrożenie wyłącznie po to, żeby wzmocnić u palacza chęć 
i motywację do całkowitego odrzucenia palenia papierosów.

Co jednak myśli mój podopieczny? Myśli, że wszystko jest w porządku (i że tak już będzie 
zawsze) i pali dalej. Tymczasem dostrzeżone przeze mnie problemy ustąpiły tylko na chwilę, nie 
usunęliśmy przyczyny, nie wyeliminowaliśmy zagrożenia, więc te same problemy zaraz znów się 
pojawią i co wtedy? Wtedy może być już za późno. Z takimi właśnie przypadkami mam ciągle 
do czynienia. 

 Moim zadaniem jest rozpoznanie, które umożliwia mi odpowiednie działanie, a dziesiątki lat 
praktyki znacznie zwiększyły moją skuteczność.

Inny przypadek. We Wrocławiu  podczas spotkania indywidualnego czytam, co na bilecie 
napisała moja podopieczna i nie znajduję wzmianki o poważnych problemach ginekologicznych, 
które wyraźnie widzę. Pytam więc czemu o nich nie napisała skoro, jak się okazuje, o nich wie? 
Byłam skrępowana - odpowiada. Mówię jej wówczas, że na jednym ze spotkań we Wrocławiu 
miałem kontakt z młodą kobietą, która miała fatalne wyniki cytologii (tak zwaną grupę IV), 
poprosiłem aby po spotkaniu ze mną wykonała kolejne badanie i okazało się, że z czwórki 
zrobiła się jedynka. Kiedy to powiedziałem moja podopieczna powiedziała, że dlatego przyszła 
do mnie bo tamta, to jej koleżanka.

 W obu opisywanych przypadkach, u moich podopiecznych występuje brak podstawowej 
informacji co do sfery mojego działania i zawartych w niej intencji, a jednocześnie kontakt ze 
mną jest powierzchowny, że nie powiem tchórzliwy. 

Tymczasem ja z powodzeniem rozwiązuję potężne problemy zdrowotne i wiele innych 
u tych, którzy, nie tylko odważyli się skorzystać z mojej pomocy, ale dodatkowo wykazali się 
konsekwencją i dyscypliną.

Zbyszek Nowak

 ZACZNIJMY OD POCZĄTKU 

BIOGENEZA  jest firmą, 
z którą współpracuję od lat.  

Jedną z naprawdę niewielu, 
których produkty zdecydowałem 
się polecać moim podopiecznym. 
A zanim to zrobiłem, długo 
testowałem je na sobie i w gronie 
najbliższych. 

Niedawno dostałem do 
testowania nowy produkt. Wyciąg 
z kiełków brokułów, którego opis 
zamieszczam poniżej, ponieważ, 

jak się okazuje, brokuły są znakomitym naturalnym orężem 
w walce z rakiem. 

Naukowcy odkryli, że rośliny z rodziny krzyżowych (np. 
brokuły) zawierają substancje, które mogą zapobiegać 
nowotworom. 

Rośliny krzyżowe już od czasów starożytnych uważane 
są za zdrowe warzywa. Zawierają  sulforafan (znany także 
jako olejek gorczyczny) silny przeciwutleniacz wyizolowany 
i opisany po raz pierwszy w 1992 roku przez Paula Talalay’a 
z Johns Hopkins University w Baltimore. Ta substancja 
występuje w szczególności w kiełkach brokułów w postaci 
glikozydu gorczycy - glukorafaninu. 

Sulforafan jest w dużej mierze niszczony przez ciepło, 
dlatego należy krótko dusić brokuły (na parze lub w tłuszczu) 
i spożywać lekko chrupiące. Sulforafan uwalnia się z komórki 
roślinnej do wody, zatem jeśli gotujemy brokuły użyjmy wodę 
do przygotowania sosu albo zupy. 

W kiełkach brokułów jest też cenny enzym mirozynaza
i jeśli nie poddamy ich obróbce cieplnej, pozostanie w stanie 
nieuszkodzonym. 

Sulforafan i mirozynaza to substancje aktywne, które 
blokują określoną ścieżkę sygnału w szczególnie agresywnych 
komórkach i zmniejszają ich odporność na chemioterapię. 
W Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu odkryto to już 
kilka lat temu. Obecnie testowane jest oddziaływanie kiełków 
brokułów na żywy organizm. 

Szczególnie dobrze udaje się to na jajach kurzych, 
zakażonych ludzkimi komórkami rakowymi: ponieważ jajo 
ma naczynia krwionośne, guzy rosną w nim bardzo dobrze 
i można je łatwo zaobserwować. Jeżeli jajko, w którym 
rozwija się ludzki rak trzustki, potraktuje się liofilizowanymi 
kiełkami brokułów i chemioterapeutykami, guz kurczy się 
na żółtku w ciągu kilku dni. To samo wypróbowano już 
na myszach: chemioterapia w połączeniu z sulforafanem 

całkowicie hamuje rozwój nowotworu i zapobiega jego 
rozsiewaniu w innych narządach. Odbywają się także 
pierwsze testy na ludziach. Niestety brak jeszcze badań 
klinicznych ukazujących, jaka dawka jest najwłaściwsza 
dla hamowania wzrostu agresywnego raka trzustki u ludzi. 
Badania epidemiologiczne wskazują natomiast, że lecznicza 
dawka sulforafanu i pokrewnych olejów gorczycznych może 
być dostarczana przez normalną dietę zawierającą dużo 
warzyw z rodziny krzyżowych. 

Obserwacje naukowców z Heidelbergu potwierdzają 
również wyniki testów kanadyjskiego badania, w którym  
u pacjentów z rakiem prostaty, spożywających przez tydzień 
brokuły lub kalafior, uzyskano redukcję rozsiania guza o 50 
proc. 

Liczne badania naukowe wskazują, że sulforafan 
i jego pokrewne, pomagają w stanach zapalnych oraz przy 
zakażeniu bakteriami i wirusami. Podobnie najnowsze dane 
wskazują na pozytywny wpływ kalafiora i brokułów na florę 
jelitową. Ma to ogromne znaczenie, gdyż zdrowa flora jelitowa 
jest podstawą dla zdrowego układu odpornościowego i silnej 
obrony organizmu przeciwko komórkom nowotworowym. 

Wkrótce f irma BIOGENEZA będzie mia ła 
w sprzedaży preparat o nazwie Broccoraphan. Są to kiełki 
wyselekcjonowanych odmian brokułów delikatnie suszonych 
w temperaturze poniżej 40 st. Celsjusza. Zawierają wysokie 
stężenie sulforafanu oraz aktywny enzym mirozynazę uzyskany 
dzięki specyficznemu procesowi suszenia (liofilizacji).

Inne produkty BIOGENEZY, które lubię, używam i polecam!

Minerały Schindele’s - to 
zmielona skała wulkaniczna 
z Dolnej Austrii bogata m.in.
w tlenki krzemu (ok. 65%), 
potasu, żelaza, wapnia, 
magnezu i wiele innych 
mikroelementów i pierwiastków 
śladowych, potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.

Krzem to materialna 
podstawa intelektualnej sfery 
człowieka. Bez krzemu życie 
w ciele gaśnie.

Acerola należy do owoców 
o najwyższej zawartości naturalnej 
Witaminy C.  Już 1g (1/2 płaskiej 
łyżeczki) produktu z wiśni Acerola 
dostarcza organizmowi 225 mg 
naturalnej Witaminy C.

Jest to równowartość aż 6 
cytryn!!! 83% owocu w produkcie!!! 
Dzięki wysokiej zawartości 
bioaktywnych substancji roślinnych i mineralnych jest łatwo 
przyswajalna i wielokrotnie skuteczniejsza niż syntetyczne 
Witaminy C

Czysty bulion warzywny bez 
drożdży i substancji wzmacniających 
smak (glutaminianu), z zawartością 
nieutwardzonych tłuszczów roślinnych.

Składniki: sól kamienna, malto-
dekstryna*, cebula*, nieutwardzony 
tłuszcz palmowy*, seler*, marchew*,  
gałka muszkatołowa*, pietruszka*, 
kurkuma*, lubczyk*, czosnek*, pieprz*.
(*z kontrolowanych upraw ekologicznych).

Sześć ziaren - muesli orkiszowe. Dla 
lepszej sprawności, witalności, metabolizmu, 
stymulacji gruczołów jelitowych i oczyszczania. 
Zebrano tu uprawiane w alkalicznym  
i kwaśnym środowisku gleby gatunki zbóż 
z ich specyficzną dla danego gatunku 
i miejsca uprawy zawartością, jako idealne 
połączenie orkiszu, żyta, jęczmienia, 
owsa, prosa, gryki i dietetycznych otrębów 
orkiszowych. 

Winogrona suszone JUMBO   - 
wyjątkwo delikatne i słodkie. Winogrona są 
zbierane, a następnie suszone na słońcu 
do uzyskania odpowiedniej wilgotności - 
zawartość fruktozy na około 33%.

Winogrona nie są ani zbyt suche, ani 
zbyt mokre. Są idealne do pieczenia,  
mieszanek orzechów, zbóż, deserów  
i przekąsek między posiłkami.

Zajrzyj na stronę www.biogeneza.pl i dowiedz się więcej
ZN.
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- Alergia i astma znikają po  dwóch spotkaniach.  
- Cukier  z 375 spada do 109 zaraz po wysłaniu sms-a. 
- W tydzień znikają rany odleżynowe. A współmałżonek 

mimo podeszłego wieku znajduje w sobie siły do opieki 
nad chorą. 

- Pies odzyskuje władzę w nogach. 
- Torbiel jajnika 6x5 cm znika bez operacji. 
- Efekty udaru mózgu i zawału znikają bez śladu. 
- Oczy (mimo cukrzycy) są w doskonałym stanie.  
To relacje z jednego tylko dnia. Zawsze czytam je 

z radością. Dodają mi sił. Dlatego za wszystkie i za każdą 
z osobna bardzo Wam dziękuję. 

Przesyłam zdjęcia wyników pola widzenia z lutego br.

 I z października br.

Lekarze nie chcieli uwierzyć w tak diametralną korzystną 
zmianę, ponieważ wyniki wciąż się pogarszały mimo zabiegu 
na oczy, a tu takie rewelacyjne wyniki! Korzystam z TIOPZ-u 
od maja b.r.

Tak naprawdę zależało mi na poprawieniu mojego 
samopoczucia  i zdrowia ze względu na SM, nadciśnienie 
tętnicze i refluks. Nie myślałam o jaskrze, a tu taka niespodzianka.

Prawie idealne pole widzenia w porównaniu z wynikami 
z poprzednich lat.

DZIĘKUJĘ. DZIĘKUJĘ BARDZO i proszę o dalszą opiekę.
***

Czuję się już dobrze (pisałam wcześniej). Mam siły, radość 
i chęć do życia, lepiej chodzę (zaczęłam chodzić w butach na 
wysokim obcasie) i przytyłam trochę (nie jestem chuda).

Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie i proszę 
o dalszą opiekę.

***
Byłam u Pana w 2014 w Grudniu i 2015 w Styczniu i Lutym 

w sprawie dziecka - nie mogłam zajść w ciążę. Zaszłam 
w ciążę w maju, jestem w 22 tygodniu, miałam zrobione badania 
z dzieckiem jest dobrze.

***
Pragnę podziękować za wsparcie energetyczne w sprawach 

firmy. Zamówienia spływają. Jesień zaczęła się lepiej niż to było 
latem. Istniejemy, mamy pracę i to napawa radością.

 Pana wsparcie spowodowało zakończenie ugodą sporu, 
który był nie do rozwiązania bez dużych nakładów finansowych. 
Sprawa nabrała takiego obrotu, że przy w miarę niskich kosztach 
została zakończona. Firma nie przegrała. Bardzo dziękujemy.

Prosimy o dalszą opiekę energetyczną, by sprawy trudne 
rozwiązywać w łatwy sposób. Pańska energia powoduje, 
racjonalny osąd sytuacji, pozytywne myślenie i właściwe działanie.

Panie Zbyszku, wchłonęły się guzki na tarczycy. Na ciele 
dostawałam takie pręgi na tle nerwowym, teraz już ich nie mam, 
bardzo serdecznie z całego serca dziękuję.

Otóż pisałam do Pana z prośbą o energię dla córki, która 
miewała bardzo silne bóle głowy, związane z migreną. Panie 
Zbyszku, bóle głowy ustąpiły…

Chcę Panu bardzo podziękować. Po wizycie u ginekologa 
na badaniu USG i badaniu rezonansu komputerowego okazało 
się, że jestem całkowicie zdrowa, moich mięśniaków nie było, 
obeszło się bez operacji. Pani doktor wystawiła oczy i pytała 
co zrobiłam że ja nie mam mięśniaków na macicy. Była bardzo 
zaskoczona, co się stało, a było bardzo źle. To jest zasługa 
pana i bardzo dziękuję. 

Prosimy o opiekę przez zdjęcie – korzystamy z Pana pomocy 
długie lata. Mama moja miała nowotwór pęcherza i po pana 
seansach (15 lat temu) – wszystko ustąpiło.

Trzy miesiące temu wykryto wyjątkowo niski poziom 
parametrów analizy krwi. Np.  O  - opad 135 a norma do 20. 
Liczne badania prowadzone kolejno w trzech szpitalach pod 
kątem wykrycia stanu zapalnego w organizmie nie powiodły się. 

Poszczególne badania dawały wyniki w pełnie zadawalające 
a ja byłem coraz bardziej chudy i coraz słabszy. Pomoc pana 
Zbyszka w systemie TIOPZ spowodowała ogólną poprawę. 
Czułem, że wracam do świata ludzi żywych.

Odczucia moje potwierdziły się, ponowne wyniki analizy krwi 
wskazują na zdecydowaną ogólną poprawę o czym z wielką 
radością natychmiast powiadamiam. Zaznaczam,  że przez 
cały czas choroby nie zażywałem żadnych lekarstw.

Ustąpił ból żołądka – była rana – czysta krew. W drugim 
dniu brania ziół (czystka) – mniejsze pragnienie jedzenia 
i mniej flegmy. Obniżył się cukier (2 miesiące czystka)… ustąpiły 
złuszczenia chrząstki stawowej (silny ból) i ustępuje grzybica. 
Dalej będę piła czystek.

UWAGA! O czystku pisaliśmy  w numerze 75-76 (V/VI 
2015). Archiwalne numery Świata to Apteki znajdziecie na 
stronie www.nowak.pl w zakładce Baza Wiedzy.

Dzień Dobry Panie Zbyszku. Tyle lat minęło, a jednak się 
nie zapomina człowieka, który pomógł w chorobie. W szpitalu 
otrzymałam diagnozę usunięcia obu nerek, był to dla mnie szok, 
koniec życia, było to przed świętami i tym sposobem operacje 
były wstrzymane. Po świętach miały się zacząć operacje, 
a ja w tym czasie pomyślałam o Panu Zbyszku i pojechałam do 
Podkowy i od razu zapytałam, czy p. Zbyszek mi coś pomoże. 
Otrzymałam odpowiedź, że jak przyjechałam tutaj to będę żyć 
i tak się spełniło. 20 lat żyję bez operacji i wszystko jem …

Z całego serca dziękuję Panie Zbyszku, że obecnie chodzę. 
Byłam u Pana na wizycie indywidualnej i bardzo mi Pan pomógł. 
Miałam złamane udo prawej nogi. 

Od piętnastu lat cierpiałam na egzemę dłoni - uczulenie na 
detergenty. Od kilku tygodni obserwuję, że brak wyprysków. 
Bardzo dziękuję !!!

STRONA DOBRYCH WIADOMOŚCI
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Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, których niepodobna przewidzieć. 
Dlatego przed przyjazdem proszę o wcześniejszy telefon: 22-758-92-92 i  22-758-92-34. 

APARTAMENT LEŚNY
Położony na uboczu wśród drzew 
domek wypoczynkowy. Salon ze 

stylowym  kominkiem, 2 sypialnie, 
łazienka, w pełni wyposażone kuchnia. 

Maksymalna liczba osób – 6. Cena: 300 
PLN za dobę. W przypadku rezerwacji 

długoterminowych - duże rabaty. 

WILLA ALKANO
Wolnostojący, całoroczny, nowocześnie 

wykończony, przestronny dom 
jednorodzinny. Pięć pokoi,  każdy z 

łazienką, telewizorem i dostępem do 
internetu. UWAGA! Posiłki we własnym 

zakresie. Do dyspozycji w pełni 
wyposażona, obszerna kuchnia.  Duży 
taras i ogród. Cena 120 złotych za dobę 

od osoby. Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

PENSJONAT ALICJA
Wolnostojący, całoroczny, 

dwukondygnacyjny, wykończony  
w drewnie sosnowym, przestronny dom 
jednorodzinny. 4 pokoje z telewizorem, 

łazienka na każdym poziomie. 
UWAGA! Posiłki we własnym zakresie. 

Do dyspozycji w pełni wyposażona 
kuchnia oraz jadalnia. Cena 70 złotych 

od osoby za dobę. Dzieci do lat 4 – 
bezpłatnie.

NOCLEGI W PODKOWIE LEŚNEJ

Rezerwacje: e-mail: biuro@nowak.pl   tel./fax 00 48 22 758 92 92. 

www.nowak.pl

Firma ,,Marian Zbigniew Nowak firma  SUN”  powstała w 1991 roku  dla prowadzenia 
działalności w zakresie usług bioenergetycznych. Jest to działalność paramedyczna mająca 
na celu wspomaganie leczenia tradycyjnego.

Usługi bezpośrednie - spotkania grupowe i indywidualne - odbywają się w Podkowie 
Leśnej przez pierwsze trzy dni w tygodniu, w pozostałej części tygodnia dojeżdżam do 9-ciu 
miast w Polsce, w każdym będąc w ciągu roku od 4 do 8 razy. Spotkania grupowe obecnie 
gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset osób jednorazowo. W ciągu jednego dnia jestem 
w stanie przyjąć indywidualnie od 20 do 40 osób.

Usługi pośrednie to opracowane i sprawdzone przeze mnie innowacyjne produkty służące 
kontaktowi na odległość. Najważniejszym jest Tryb Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie 
(w skrócie TIOPZ) ogłoszony w 2000 roku. Produkt ten stale się rozwija, obecnie korzysta 
z niego około 17 tysięcy osób rocznie.

Innowacyjność mojego działania polega na możliwości korzystania z moich usług poprzez 
nawiązanie kontaktu mentalnego lub bezpośredniego przy pomocy trzech gestów. Ideę trzech 
gestów służących odbieraniu płynącej ode mnie energii i użyciu jej do odpromieniowania 
rozwijam i doskonalę od 30 lat.

Innowacyjnym produktem, będącym w fazie rozpowszechniania, jest energetyczny 
coaching personalny, czyli opieka energetyczna i mentalna nad osobami, organizacjami 
i przedsięwzięciami. Dedykowany jest osobom publicznym, liderom, politykom, artystom.

Innowacyjność mojego działania polega na komplementarności, ponieważ obejmuje 
nie tylko usunięcie problemu będącego zakłóceniem, ale przede wszystkim znalezienie 
przyczyny jego powstania.

Od wielu lat, pragnąc upowszechnić metodę oraz opisać ją i nazwać, prowadzę szeroką 
działalność informacyjną. Produkuję filmy, piszę książki, informatory, wydaję gazetę „Świat 
to Apteka”.

Firma posiada stronę internetową www.nowak.pl od 1998 roku. Na stronie jest kalendarium 
wyjazdów, relacje moich podopiecznych, dokumenty i dowody mojej działalności.

Od 20 lat prowadzę cykliczny program telewizyjny (początkowo w TV POLSAT, potem TV 
4 a obecnie raz w miesiącu w Super Stacji) prezentując  możliwości pozwalające pokonywać, 
nie tylko problemy zdrowotne, ale wszelkie przeszkody na drodze do osiągnięcia życiowej 
satysfakcji. 

TERMINARZ SPOTKAŃ W PODKOWIE LEŚNEJ

Styczeń’ 16 Luty’ 16
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