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TERMINY SPOTKAŃ W POLSCE

ZBYSZEK NOWAK

RĘCE
KTÓRE LECZĄ

OD WYDAWCY
Lato w pełni, ale szkoła już tuż tuż. Polecam 
Państwu artykuł o stresie szkolnym, zwłaszcza, jeśli 
zaobserwowaliście, że Wasze dziecko na wspomnienie 
szkoły wyraźnie traci humor. Warto się zastanowić, czy 
to tylko wakacyjne lenistwo, czy też może się czegoś 
obawia, albo czymś martwi.

Zdecydowaliśmy się ponownie wydrukować na ostat-
niej stronie formularz zgłoszenia do Trybu Intensywnej
Opieki przez Zdjęcie. Dziecko pod opieką energetyczną, 
będzie nie tylko zdrowsze, ale także odporniejsze
psychicznie.

Bardzo ważne wydają się nam komunikaty PAP na 
temat zdrowia. Okazuje się bowiem, że przesada
w każdą stronę może okazać się niezdrowa. Zbyt dużo 
suplementów diety, może dokonać spustoszenia w or-
ganizmie, a niektóre rodzaje profilaktycznych badań, 
jak się okazuje, zupełnie nie mają sensu.

W imieniu redakcji, ale także w imieniu Zbyszka, 
dziękujemy za całą korespondencję. Wspaniałe 
wiadomości o poprawie zdrowia, z których drobną tylko 
część, z braku miejsca, zamieszczamy w tej gazetce, 
a także listy na tematy nie dotyczące zdrowia, które są 
także dla nas istotną inspiracją. 

                             Aleksandra Krajewska Nowak

SIERPIEŃ 2010

BIAŁYSTOK 06.08.2010
godz.10:00
Hotel Cristal
ul. Lipowa 3/5

KATOWICE  12.08.2010
godz. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
ul. Hallera 28 

KRAKÓW  13.08.2010
godz.10:00  
Klub Garnizonowy
ul. Zyblikiewicza 1

ŁÓDŹ  14.08.2010
godz.11:00  
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a 

WROCŁAW  20.08.2010 
godz. 10:00
Hotel „Wrocław” 
ul. Powstańców Śląskich 5/7

POZNAŃ  21.08.2010
godz. 11:00
Dom Technika NOT 
ul. Wieniawskiego 5/9 

WRZESIEŃ 2010

BYDGOSZCZ  03.09.2010
godz.10:00
Klub POW (sala 28)
ul. Sułkowskiego 52

GDYNIA  04.09.2010
godz. 11:00
MORSKI INSTYTUT
RYBACKI, ul. Kołłątaja 1

RZESZÓW  11.09.2010
godz. 10:00 
Teatr “Maska”
ul. Mickiewicza 13

SZCZECIN  17.09.2010
godz.10:00  
Novotel Szczecin
ul. 3 Maja 3

POZNAŃ  18.09.2010
godz. 11:00
Dom Technika NOT 
ul. Wieniawskiego 5/9 

KATOWICE  23.09.2010
godz. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
ul. Hallera 28

KRAKÓW  24.09.2010
godz.10:00  
Klub Garnizonowy
ul. Zyblikiewicza 1

LIST MOJEJ PODOPIECZNEJ O NIEZWYKŁEJ ODMIANIE JEJ  MĘŻA

ŚWIAT TO APTEKA

	 „Proszę	o	trochę	wsparcia,	głównie	dla	męża,	bo	koor-
dynuje	w	pracy	duży	projekt	i	nie	wszystko	idzie	tak,	jak	
powinno,	a	od	tego	zależy,	jak	dalsza	praca	będzie	się	
układać.	Swoją	drogą	to	ciekawe,	co	mu	Pan	zrobił,	bo	
jeszcze	 niedawno	 naśmiewał	 się	 ze	 mnie,	 że	 wierzę
w	„czary	mary”.	Zawsze,	kiedy	do	pana	pisałam,	to	stukał	
palcem	w	czoło	i	głupio	komentował,	a	teraz	jak	mówię,	
że	 idę	 pisać	maila	 do	 Pana	 w	 jego	 sprawie,	 to	mówi,	
żebym	tylko	dokładnie	ujęła,	w	czym	problem.	Czasem	
jeszcze	chce	 to	ukryć,	bo	nie	 lubi	przyznawać	mi	 racji,	
ale	widzę,	że	zmienił	zdanie...”

 Kiedy spotkaliśmy się z Agnieszką, moją podopieczną 
kilka lat temu po raz pierwszy, moją uwagę zwrócił jej 
ogromny potencjał umysłowy. Nie zdziwiłem się, że 
jest studentką farmacji. Niedostateczna odporność or-
ganizmu powodowała nieustające i rozmaite problemy 
zdrowotne, ale wkrótce udało się na tyle uruchomić Jej 
organizm, że wszelkie problemy zdrowotne skończyły 
się zupełnie, pozostała tylko ogromna nieśmiałość.

Problem nieśmiałości dotyka wielu ludzi. 

 Jeżeli mamy jakiś problem z artykulacją, tonacją głosu, 
jego brzmieniem i tempem, powinniśmy recytować 
wybrane wiersze i kiedy nasza uwaga jest skupiona na 
właściwym brzmieniu, wsłuchiwaniu się w możliwość 
wyboru odpowiednich i najlepszych fraz, to zadanie tak 
nas pochłania, że zapominamy o nieśmiałości i zaczy-
namy się bawić naszym głosem. Wiersz Juliana Tuwima 
„Lokomotywa” jest do takiego treningu idealny. I tym 
razem spełnił moje oczekiwania.
 Moja podopieczna osiągała coraz leprze wyniki w nauce, 
bez wysiłku zdawała wszelkie egzaminy, zauważyłem, 
że opanowanie nieśmiałości w doborze narzędzi dobrej 
komunikacji słownej, dały tej młodej, pięknej kobiecie 
ogromne możliwości i łatwość w nawiązywaniu kontak-
tów.
 Kiedy przyniosła mi zdjęcie swojego pierwszego 
chłopaka, powiedziałem jej jakie są kryteria oceny
i wymagania w stosunku do partnera. Błyskawicznie mnie 

zrozumiała. Po pewnym czasie na spotkanie przyszła
z kolejnym, który również nie przypadł mi do gustu, ale 
był już znacznie lepszy. Jednak ta znajomość nie trwała 
zbyt długo, Agnieszka już sama prędko oceniła swoją 
nową sympatię.
 Znalazł się wreszcie następny, ten najważniejszy,
a ja odetchnąłem z ulgą, że moja podopieczna znalazła 
nareszcie swoja połówkę jabłka. Pobrali się.
 Pojawił się jednak problem w kontaktach męża ze 
mną. Marcin miał do mnie i mojej działalności nie tylko 
stosunek lekceważący, ale nawet niechętny.
 Pewnego dnia Agnieszka nie mogła przyjść na spot-
kanie, a bardzo potrzebowała mojej pomocy, przysłała 
więc swojego męża.
 Marcin po krótkiej rozmowie zorientował się, że jego 
dotychczasowa ocena mojej osoby i moich możliwości 
była błędna. Jest mądrym człowiekiem, więc nie trwał
w ślepym uporze, ale przemyślał sprawę, czego dowo-
dem jest cytowany na wstępie list. 

                                Zbyszek Nowak 

BYDGOSZCZ  03.09.2010

Dom Technika NOT 

POZNAŃ  18.09.2010
godz. 11:00
Dom Technika NOT 

 GDYNIA  04.09.2010
	 						godz.	11:00

POZNAŃ
		      21.08.2010

18.09.2010	
godz.	11:00



WROCŁAW
20.08.2010

godz.	10:00
 

KATOWICE
12.08.2010
23.09.2010

godz.	12:00
              

KRAKÓW
13.08.2010
24.09.2010

godz.	10:00
 

ŁÓDŹ 
14.08.2010

godz.	11:00
        

PODKOWA LEŚNA
pon., wt., śr., godz.	11:00

 BYDGOSZCZ
   03.09.2010

   godz.	10:00

RZESZÓW
11.09.2010

godz.	10:00
 

Zbliża się wrzesień. Nowy rok szkolny. Coraz mniej 
dzieci czeka na ten moment z radością, coraz więcej nato-
miast pod koniec sierpnia smutnieje. I to już nie jest jedynie 
żal, że kończą się wakacje, beztroska, swoboda i leniucho-
wanie. Sprawa bardzo często jest o wiele poważniejsza. War-
to przypatrzeć się dzieciom, czy wnukom i zastanowić, czy 
nie mamy do czynienia z tak powszechnym w ostatnich cza-
sach stresem szkolnym.

Stres jest stanem, w którym organizm przestaje nor-
malnie funkcjonować. Tracimy kontrolę nad emocja-
mi, naczynia krwionośne kurczą się, zmniejsza się tym 
samym ilość tlenu, który nie dopływa do naszego mózgu 
w wystarczającej ilości. Silnemu uszkodzeniu ulega 
zespół wchłaniania, więc serce traci potrzebną wydolność, 
percepcja spada, pojawia się osłabienie najważniejszych 
funkcji organizmu i niemożliwość spełnienia oczekiwań.

 Stres szkolny to plaga naszych czasów. Dzieci od naj-
mniejszych lat wprowadzane są w koleiny współzawodnictwa. 
Przerost ambicji niektórych rodziców odbija się na ich 
własnych dzieciach, ale też na ich koleżankach i kolegach. 
Dzieci coraz trudniej radzą sobie z przymusem bycia naj-
lepszym. Przeciętność nie tylko nie jest w modzie, ale 
coraz częściej jest piętnowana, niczym najgorsza wada. 
O nieśmiałości, wrażliwości, a już tym bardziej jakiejkol-
wiek odmienności w ogóle lepiej nie wspominać, bo to już 
niemal katastrofa.
 Tymczasem wśród pozornie przeciętnych dzieci jest wielu 
wspaniałych ludzi. Niektórym potrzeba więcej czasu, in-
nym więcej delikatności, albo jeszcze innych dodatkowych 
bodźców, które uruchomią ukryty potencjał. 
 W biegu i problemach dnia codziennego, zapominamy 
o tym, zostawiając dzieci same z narastającym z każdym 
rokiem problemem. A potem nie wiadomo, jak sobie z tym 
poradzić.

 Bardzo często zdarza mi się pomagać we właśnie takich 
przypadkach.
 Kontakt ze mną to dodatkowa energia niezbędna do 
poprawienia bilansu energetycznego potrzebnego do 
wystarczającej obsługi organizmu. 
 Pod wpływem energii dzieci odnajdują równowagę, uczą 
się szybciej i zapamiętują łatwiej, nie boją się zabierać głosu 
i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zaczynają być bardziej 
otwarte i kreatywne. Zdobywają sobie uznanie wśród ko-
legów i nauczycieli. 
 A najważniejsze, że wszystko to odbywa się bez ja-
kiegokolwiek napięcia, bez tych straszliwych psychicznych 
obciążeń. 
 Zapraszam do Podkowy i pozostałych miast w całej Pols-
ce, z dziećmi, lub też tylko z ich zdjęciami. Tryb Intensywnej 
Opieki przez Zdjęcie zapewni im stały dopływ energii. 

                                                                    Z.N.

Stres szkolny

 SZCZECIN
   17.09.2010

   godz.	10:00


BIAŁYSTOK
   06.08.2010

   godz.	10:00
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STRONA DOBRYCH WIADOMOŚCI
NADESŁANYCH PRZEZ PODOPIECZNYCH w maju i w czerwcu 2010r.

S.B. Dzięki energetyzacji w ostatnich dwóch latach nie bolały nogi i ręce i przez to 
mogła lepiej chodzić, pomimo tego wieku, za co panu Nowakowi moja mama jest bard-
zo wdzięczna i 
również ja jako 
syn.

A.B. Panie Zbyszku bardzo mi brakowało bezpośredniego kontaktu, ponieważ nie mogłam 
być na dwóch spotkaniach, bardzo to odczułam w dobrym samopoczuciu, energii i zdrow-

iu. Wystąpiło uczulenie na ciele po zmi-
anie mydła, zapalenie kącika prawego 
oka oraz ból ucha i zimno na ustach. 
Po stosowaniu okładów z wody ener-
getyzowanej, wykonywanych seansów 
20 i 22 i picie wody energetyzowanej, 
wszystkie dolegliwości minęły. Dziękuję 
bardzo za opiekę i wsparcie i proszę 
bardzo o dalszą kontynuację opieki na 
spotkaniach i wieczornych seansach, 
serdeczne podziękowanie.

W.B. Szanowny Panie Zbig-
niewie, ból kolan ustąpił, 
czuję się bardzo dobrze. Mam 
problem skóry, plecy, ramio-
na i klatka piersiowa była
czerwona i bardzo szczypało. 
Robię okłady z wody energe-
tyzowanej. Zaczerwienienie znika i mniej szczypie. Bardzo dziękuję.

A.B. Na ostatnim spotkaniu (na 
którym byłam po raz pierwszy) 
przestałam palić. Paliłam 40 lat. 
Dziękuję.

Z.C. Bardzo dziękuję za pomoc. 
Od 16 roku życia, gdy urodziłam 
synka Mikołaja zachorowałam 
na anoreksję. Kompletnie nic nie 
jadłam. Dzięki Panu pomocy od roku 
jestem zdrowa (chorowałam 10 lat). 
Przestałam palić, dziękuję.

C.J. Na czterech ostatnich spotkaniach pisałam
o ciśnieniu tętniczym. Od dziś nie będę, bo go nie 
mam, znikło!!! Bardzo, bardzo dziękuję P. Zbyszku.

B.K. Chciałam bardzo serdecznie 
podziękować za mój stan zdrowia. 
Poprawiła się kondycja psychiczna, 
fizyczna jak i samopoczucie. Odnoszę 
wrażenie, jakby życie zaczęło nabierać 
nowych wartości, nowego sensu, 
zmienia się postrzeganie świata, 
stosunek do ważniejszych spraw. 
Dziękuję proszę o dalszą pomoc.

Z.K. Ustąpiły dolegliwości ko-
rzonków oraz kolana prawego. 
Zmniejszyła się wydzielina ropna
z zatok. 10 kilo mniej na wadze.

J.K. Panie Zbyszku na wstępie mojego listu 
serdecznie pana pozdrawiam. Oraz pragnę 
podziękować za pomoc przez zdjęcie. Dopiero 
teraz uświadomiłam sobie, że to dzięki Panu, 
gdy napisałam i korzystam z energii płynącej 
od Pana, spełniły się wszystkie marzenia. I 
dałam radę pokonać wszystkie niespodzianki
w życiu codziennym. Mogłam pomagać innym
i podejmować trafne decyzje

M.L. Panie Zbyszku bardzo serdecznie Pana 
pozdrawiam i z całego serca dziękuję za przesłanie 
mnie energii przez zdjęcie. Obecnie czuję się dość do-
brze dzięki Pana energii pomimo tych chorób, które 
mam obecnie. Ale dzięki Panu uśmiecham się więcej 
i żyję z nadzieją pozytywnie myśląc. Bardzo mnie Pan 
pomógł, dużo w zdrowiu i nie muszę brać leków jak 
kiedyś. A i w domu lepiej się żyje, dużo bardziej i le-
piej. Bardzo Pan pomógł mojej córce, która miała 

kiedyś bolesne ropniaki na całym ciele co miesiąc, lekarze nie mogli jej pomóc. Dziękuję 
bardzo serdecznie, że Pan tyle pomógł i dał Pan mnie tyle energii mnie i mojej córce. 
I bardzo proszę o dalszą energię od Pana.

D.L. Drogi Panie Zbyszku. Wysyłam ksero scyn-
tygrafii kośćca. Wynik jest dobry, a tak bardzo 
się bałam. W tym jest też Pana zasługa – cały 
czas płynie dobra energia, którą Pan wysyła 
do mnie. Dziękuję i proszę o dalszą pomoc. 
Muszę teraz wzmocnić nogi i podleczyć żylaki. 
Ogólnie nie jest źle ze zdrowiem jak na moje 
61 lat. U syna bez zmian. Życzę Panu dużo 
zdrowia i energii, aby wystarczyło dla wszyst-
kich ludzi potrzebujących. Pozdrowienia dla 
żony. Barbara.

K.N. Witam serdecznie Pana Zbyszka. Po raz kolejny 
dziękuję za pomoc w pozbyciu się ogromnego problemu 
tj. „wrzodziejące zapalenie jelita grubego” Od lutego 2008 
r. korzystałem z pańskiej pomocy: spotkania indywidu-
alne 2 razy, zbiorowe 3 razy, byłem w „TIOPZ”. Piję wodę 
energetyzowaną, jem siemię lniane, kontakt listowny, co 
najmniej 2 razy w miesiącu, kontakty mentalne o 20 i 22. 
Już po pierwszej wizycie krwawienia ustąpiły, ciśnienie 
się unormowało (120/90 bez tabletek). Mam nagrane 
wszystkie odcinki programu „Ręce, które leczą” z ostat-
nich dwóch lat (na swój użytek). Przesyłam ksero wyni-
ków badań. Bardzo serdecznie dziękuję Panu i wszystkim 
pańskim pracownikom.

A.P. Bardzo serdecznie dziękuję za 
pomoc. Ciśnienie się unormowało, 
biorę mniej lekarstw. Bóle głowy 
ustąpiły, które w dzień mi dokuczały. 
Czuję się znacznie lepiej. Nie piszę 
o dalszych chorobach, bo Pan wie 
lepiej niż ja. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję i proszę o dalszą pomoc.

Z.P. Korzystając z TIOPZ przez zdjęcie stan zdrowia 
poprawiła się. Zniknęły: bardzo powiększone 
węzły chłonne, chociaż jeszcze mam bóle 
szczękowe. Zdjęcie swoje wysłałem dwa miesiące 
temu, więc teraz zdjęcia nie dołączam gdyż Pan 
jest w jego posiadaniu. Przekaz wysyłam pocztą.

W.R. Witam Panie Zbyszku. Na wstępie pragnę 
podziękować za pomoc w czasie spotkań 
w Katowicach. Miałam nowotwór (trzonu 
macicy), depresję, ciśnienie. Wszystko to 
ustąpiło. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam 
jeszcze problem z synem i mężem, właśnie 
oddaję ich przez tryb intensywnej opieki 
przez zdjęcie. 

F.S. Szanowny Panie Zbyszku. Serdecznie 
dziękuję panu za opiekę przez TIOPZ w czasie 
21 I – 21 III. Długomiesięczne kłucie w ple-
cach przy prawej łopatce całkowicie ustąpiło. 
Bóle prawego oka jeszcze od czasu do czasu 
pojawiają się. Bóle głowy nie ustąpiły. Dlate-
go pragnę pozostać nadal pod pana opieką
w TIOPZ, aby utrwalić to, co uległo poprawie 
a wyleczyć dotkliwe bóle głowy.

M.S. Panie Zbyszku miałem, 
od kiedy pamiętam problemy 
z pęcherzem i nerkami. Po 
pierwszym spotkaniu z Panem 
5 lat temu zapomniałem 
o problemie. W sobotę 
wykonałem USG, gdyż boli 

mnie żołądek, nie mogę jeść i okazało się ze nie mam kamieni. Bardzo dziękuję. Zmieniło 
się w ogóle moje małżeństwo, wiem że mamy jeszcze wiele do zrobienia i wiem że damy 
radę. Jest Pan wspaniałym człowiekiem.



ww
w.
no
wa
k.
pl

N A J W A Ż N I E J S Z Y   J E S T   K O N T A K T

@ 1.  Bardzo dziękuję za otrzymaną od Pana pomoc. Po dwóch dniach 
od mojego maila do Pana stopy przestały boleć i puchnąć. Zniknęło 
najbardziej bolące miejsce na prawej stopie i mogę już normalnie 
chodzić. Oczywiście dalej moczę stopy w energetyzowanej wodzie.

@ 2. Witam Pana Zbyszka, który jest moją pomocną ręką w moich 
dolegliwościach, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Jestem osobą 
korzystającą z TIOPZ. Mój stan zdrowia jest stabilny, jakoś sobie 
radzę z moim organizmem, oczywiście z pomocą Pan Zbyszka. 
Moja dolegliwość związana z pracą organów trawiennych polepszyła się, 
dużo rzadziej występują dolegliwości trawienne, ustąpiły mdłości 
i kwasowość. Tarczyca o niebo lepiej funkcjonuje, nie męczę się tak 
jak było wcześniej. Mam dużo więcej energii niż miałam.

@ 3. Bardzo chciałam Panu podziękować za znalezienie dla mnie pracy. 
Mama wykonała w piątek do Pana telefon i za pól godziny zadzwonili 
do mnie z ofertą pracy. Zostaje na razie w orchideach. Dziękuję Panu 
serdecznie

@ 4. Witam i informuję pana o moim zdrowiu. Otóż po operacji guzka 
jelita grubego jest wszystko dobrze wszystkie wyniki są dobre to 
na pewno dzięki panu, który mnie cały czas wspiera. Apetyt mi się 
poprawił, trochę przytyłam, lecz mam jeszcze kłopoty ze spaniem. 
Rany się zagoiły, proszę o dalsze wsparcie i opiekę przez TIOPZ, 
serdecznie dziękuję i pozdrawiam. 

@ 5. Chcę podzielić się z Panem wielką radością: mianowicie Tato chodzi 
po mieszkaniu przy pomocy laski sam (nie trzeba już podtrzymywać),
w lewej nodze pozostają zimne tylko palce. Mamie ustąpiły bóle ko-
lan, jeszcze bolą nogi w kostkach. U mnie zaś całkowicie ustąpił 
krwiomocz. Gorące podziękowania i pozdrowienia.

@ 6. Dzień dobry, chciałabym serdecznie podziękować panu Zbyszkowi za 
pomoc, którą otrzymywałam w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Od kilku 
dni czuję się lepiej - brak czucia w obu stopach się zmniejszył. 
Zmniejszyło się także drżenie nóg. Bardzo dziękuję! 

@ 7. Jestem pod Pana opieką już od 10 lat oraz na każdym spot-
kaniu w Poznaniu. Mam 77lat. Bardzo dużo Panu zawdzięczam. 
Wyleczył mnie Pan z wielu poważnych chorób: nadciśnienie, za-
tor płuc, gdzie sytuacja była beznadziejna (6 lat temu), chłoniak 
złośliwy (po indywidualnym spotkaniu poprawa bardzo szybka). 

@ 8. Mój stan zdrowia zdecydowanie się polepszył, wyniki TSH  -
tarczycy zmniejszyły się, od 2 miesięcy nie miałam migotania przed-
sionków. Skoki ciśnienia też się zmniejszyły. Depresja również się 
zmniejszyła, chociaż czasami mam jeszcze lęki i cała mocno drżę. 
Mimo tych niektórych jeszcze dolegliwości jestem bardzo zadowolona 
z Pańskiej pomocy, za co bardzo dziękuję i proszę o dalsze wsparcie 
energetyczne.

@ 9. Pragnę pana poinformować o moim stanie zdrowia. Mianowicie mój 
stan zdrowia uległ ogromnej poprawie. Na badaniach kontrolnych reu-
matolog tylko kręci ze zdziwienia głową i mówi, że jest ogromna 
poprawa, wyniki krwi są prawie idealne oprócz lekkiego stanu zapal-
nego, który już jest niewielki, poza tym zima przebiegła bez bólu, 
nawet nie wzięłam jednej tabletki na bóle reumatyczne od wizyty

u pana w ubiegłym roku w sierpniu w Poznaniu. Co wizytę lekarz
zmniejsza mi dawki lekarstw i mam nadzieje, że nadejdzie moment 
kiedy już ich nie będę brała, bo są to mocne lekarstwa. Jedyny mój 
problem to alergia, ale na razie jestem w trakcie robienia testów. 
Lekarz  zadecyduje, jakie  będzie leczenie. A ja wybieram się do 
pana w sierpniu, bo będziemy w Polsce i przyjadę na  spotkanie.

@ 10. Witam serdecznie. Chciałam się podzielić dobrą wiadomością. 
Otóż 10 maja byłam na kontroli okazało się panie Zbyszku, że nie 
ma we wnęce płucnej prawej zmiany guzowatej. Węzły chłonne się 
zmniejszyły. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ja cały czas po-
wtarzam. że zawdzięczam panu życie. Są chwile, że naprawdę źle 
się czuję, ale jestem chora na raka i zdaję sobie z tego sprawę. 
Ale zaraz myślę o panu i wszystko przechodzi. Jeszcze raz pragnę 
podziękować panu za opiekę i proszę o dalszą współpracę. Dziękuję

@ 11. U Zuzi wszystko w porządku. Aż boję się mówić głośno. Ogólnie 
w rodzinie też wszystko gra. Oby tak dalej. Wnuk Kacper zdrowy jak rydz. 
Wiem, że to zasługa energii jaką Pan nam przekazuje. Wielkie dzięki. 
Dzięki Panu moja alergia już drugą wiosnę nie wróciła!!!! Jakaż to ulga 
nie chodzić z chusteczką, nie kichać, nie trzeć oczu, itp. Dzięki i za to!!

@ 12. Panie Zbyszku pragnę z Ewą serdecznie Panu podziękować za 
opiekę dolegliwości minęły. Ciśnienie unormowało się, nie ma 
także nadżerki, minęły kłucia pod sercem, hemoroidów nie od-
czuwa. Po cztero miesięcznej opiece z całego serca DZIĘKUJEMY.

@ 13. Córka zdała maturę, jest dobrej myśli. Przed nią rekrutacje 
na studia. Bardzo szybko znalazła pracę na okres wakacji. Nerki 
nie dokuczały. Wystający “pieprzyk”, który mi się zrobił (pisałam 
o nim ostatnio) już prawie nie istnieje. Przez ponad miesiąc codzie-
nnie wieczorem, zwykle 3 razy, przykładam naenergetyzowaną wodę. 
Coś, co niespodziewanie urosło prawie już znikło! Bardzo dziękuję!
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Ważne dla zdrowia

Mammografia - tak, czy nie?

Od lat moja lekarka przekonuje mnie bym poszła na mammografię. Od lat odmawiam. Ostatnio 
zdają się przekonywać mnie do tego wszyscy. „Zrób sobie prezent. Zadbaj o zdrowie” - tym 
apelem w centrach handlowych w całej Polsce wzywano do badań piersi z okazji Dnia Kobiet. 
Piękna idea. Nośne hasła. 
Pozornie sprawa jest jasna: badania przesiewowe to błogosławieństwo pozwalające wykryć 
nowotwór bardzo wcześnie, a dzięki temu go wyleczyć.
Ja jednak wiem, że w przypadku raka piersi (a także raka prostaty) wcale nie jest to oczywiste. 
Wiele badań wskazuje na to, że znajdujemy i poddajemy agresywnemu leczeniu nie to, co 
zabija. Są i znacznie bardziej niepokojące sygnały - że sama diagnostyka pobudza nowotwory 
do wzrostu.
Wykonujemy coraz więcej mastektomii. A efekty są słabe, żeby nie powiedzieć: żadne. 
Śmiertelność utrzymuje się na tym samym poziomie! To tak, jakby cały wysiłek - i lekarzy, 
i pacjentek - szedł na marne. Porównanie pań z grupy ryzyka często poddających się badaniu 
i tych, które lekarzy unikają jak ognia, wskazuje, że... śmiertelność w obu grupach jest taka 
sama!
Nie powinno tak być. Co gorsza, oznacza to, że znakomita większość tych pań, u których zna-
jdujemy wczesne stadium raka i które poddajemy leczeniu, wcale tego leczenia nie potrzebuje. 
Ich nowotwór nie niepokojony pozostawałby w uśpieniu przez całe lata. Wygląda na to, że 
leczymy nie tych, co trzeba.
W początkowej, przedinwazyjnej fazie (cardnoma in situ) nowotwór jest nieszkodliwy i potrafi 
pozostać niemal niezmieniony bardzo długo. Gdy już zacznie się rozwijać, rośnie niezwykle 
gwałtownie i nawet bardzo wczesna diagnoza bywa spóźniona. Sam moment przebudzenia 
jest niezwykle trudny do uchwycenia. 
Te panie, u których podczas badań przesiewowych wykryto guzy, poddawane są inwazyjnej, 
nieobojętnej dla zdrowia terapii. Zostają okaleczone, a jeśli nawet ocalą pierś, po przebytej ra-
dioterapii długo dochodzą do zdrowia. Niektóre już nigdy nie odzyskają tej formy i sprawności, 
jaką miały przed usłyszeniem diagnozy. Lekarze onkolodzy słusznie mówią, że leczenie, 

które prowadzą, bywa niemal równie wyniszczające jak choroba. Rzecz w tym, że wykonując 
mammografię, łapiemy zaawansowane nowotwory, które koniecznie trzeba leczyć, jak i te 
które nigdy nie zamierzały się rozwinąć. 
Mniej więcej od 1980 roku lekarze zaczęli zauważać jeszcze jedno niepokojące zjawisko. O ile 
można zrozumieć, że pewna „nadgorliwość” przy diagnozie sprawia, iż leczeni są ci, którym 
można by tego oszczędzić, o tyle również w wielu przekrojowych analizach pojawiały się dane 
o tym, że panie poddające się mammografii częściej zapadają na raka piersi.
Analizy pokazują, że kobiety umierają na raka piersi zwykle albo trzy, albo dziewięć lat po 
diagnozie, i to niezależnie od stanu zaawansowania zmian nowotworowych w momencie ich 
wykrycia. Skąd się biorą te dwa wyraźne maksima śmiertelności? Profesor Retski podejrzewa, 
że biopsja lub chirurgia uruchamiają jakieś procesy, które stymulują rozrost tkanek. Podejrzenie 
pada przede wszystkim na proces angiogenezy - powstawania nowych naczyń krwionośnych. 
Zawdzięczamy mu przede wszystkim gojenie się ran, ale też - niestety - powstawanie nowo-
tworów. Nowo powstałe naczynia transportują krew, tlen i składniki odżywcze umożliwiające 
rozrost nowotworu. Są też autostradami, po których komórki rakowe mogą podróżować w inne 
rejony ciała i formować nowe guzy.
Niewykluczone, że to biopsja, jakiej poddawane są panie w celu „dokładniejszego zbadania”, 
jeśli wynik mammografii wydaje się niepewny, może traumatyzować tkanki uśpionego guza. 
Gdyby nie został poruszony, pozostawałby niezmieniony i niegroźny długie lata. Nieinwazyjny 
guz, który pozostawiony sam sobie nigdy nie miałby najmniejszego wpływu na zdrowie ko-
biety, po wykonaniu biopsji staje się agresywny. Zatem udoskonalanie mammografów może 
prowadzić do zwiększania liczby nowotworów. Tradycyjnym aparatem można wykryć guzki 
wielkości od trzech milimetrów. Mammografy cyfrowe pozwalają rozpoznać już milimetrowe 
zmiany, które da się dowolnie powiększyć, oglądać pod różnymi kątami i w wybranych frag-
mentach. Jeśli wynik USG lub mammografii niepokoi lekarza, kieruje on kobietę na dalsze 
badania. Zwykle jest to właśnie biopsja.
Peter Gatzsche z Nordic Cochrane Centre w Kopenhadze przedstawił wstrząsający raport 
podsumowujący wyniki siedmiu zakrojonych na szeroką skalę analiz efektywności mam-
mografii. Jak dowodził, programy badań przesiewowych statystycznie ratują 1 życie na każde 
2000 kobiet poddających się mammografii regularnie przez 10 lat. Jednak z drugiej strony 
10 innych zdrowych pań zostanie poddanych wyniszczającemu leczeniu onkologicznemu „na 
wszelki wypadek”. Terapia ta nigdy by ich nie dotknęła, gdyby nie uczestniczyły w programie. 
200 innych pań w wyniku fałszywego alarmu poniesie poważne koszty psychologiczne.
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Ważne dla zdrowia

WYDAWCA: Alkano
05-807 Podkowa Leśna,  ul. Różana 4 
Redaguje: zespół
tel.(22) 758 92 92; 758 92 34
e-mail:kontakt@nowak.pl           www.alkano.pl           www.nowak.pl
W cytowanych listach zachowano oryginalny styl, interpunkcję i ortografię.

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

Telefon komórkowy 601-244-903 tylko dla sms-ów.

TERMINARZ  SPOTKAŃ  W  PODKOWIE  LEŚNEJ
 Sierpień ’10  Wrzesień’10

 poniedziałek wtorek środa poniedziałek wtorek środa
 2 3 4   1
 9 10 11 6 7 8
 16 17 18 13 14 15
 23 24 25 20 21 22
 30 31  27 28 29
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Nazwisko .....................................................................................................................................

Imię...................................................................... Data urodzenia ............................................

Kod pocztowy................................. Miejscowość.....................................................................

Ulica i nr.......................................................................................................................................

Telefon.................................................................. E-mail...........................................................

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, podanych w związku z kontaktami 
ze Zbigniewem Nowakiem. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) firma 
“SUN Marian Zbigniew Nowak” z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Jaśminowej 7 informuje, że jest administratorem 
danych osobowych podanych na tym formularzu dobrowolnie. Jednocześnie informujemy o przysługującym prawie wglądu 
do swoich danych oraz o prawie ich poprawiania. 

          ...................................................   .............................................. 
              data       podpis

Mammografia - tak, czy nie?

  KLUB  SAMOTNYCH  PRZYJACIÓŁ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Zbyszek Nowak
TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

Nowy fi lm w wydaniu dwupłytowym DVD

„To, co najważniejsze” –  to kolejny film o Zbyszku Nowaku będący efektem rozważań nad 
tym, co powinno być istotne dla nas i naszych najbliższych, nad tym, co w życiu liczy się 
najbardziej. Myśli te zostały zilustrowane fragmentami rozmów z najnowszych odcinków pro-
gramu „Ręce, które leczą”. 
Zebrany materiał został podzielony na dwie części i dla Państwa wygody nagrany na dwóch 
płytach. Obie natomiast, jako że dobrego nigdy dość,  rozpoczynają się przekazem energii.

dokończenie	ze	strony	3

Dlaczego nie mówi się kobietom o możliwych zagrożeniach związanych z badaniem piersi? 
O tym, że być może będą leczone, chociaż objawy choroby mogłyby im nigdy nie zagrozić?
O licznych fałszywych wynikach dodatnich? A nawet - choć może i nie jest to sprawa pierwszej 
wagi - dlaczego przed mammografią nie zawsze uprzedza się, że bywa ona bardzo bolesna? 
Dlaczego nasi lekarze uważają, że nie dorosłyśmy do całej prawdy?

A teraz coś dla mężczyzn!

Podobne kontrowersje, jakie budzi przesiewowe badanie mammograficzne, dotyczą również 
testu PSA badającego poziom antygenu sterczego. Jego podwyższony poziom może wskazywać 
na łagodny przerost prostaty lub - w niektórych wypadkach - nowotwór. By stwierdzić to 
z całą pewnością, trzeba wykonać biopsję. Test jest bardzo czuły - wykrywa nawet niezna-
czny wzrost poziomu PSA - i od momentu wprowadzenia w 1987 roku jest popularną metodą 
badań zalecaną panom, którzy ukończyli 40. rok życia. Wszystkim, bo rak prostaty jest częstym 
schorzeniem mężczyzn. W Polsce pod względem częstości występowania u mężczyzn znajduje 
się na trzecim miejscu, zaraz po raku płuc i żołądka. Problem w tym, że niektóre nowotwory 
prostaty rosną niezwykle wolno i w zasadzie nie stanowią zagrożenia, inne zaś powiększają się 
tak dynamicznie, że pojęcie wczesnej diagnozy traci w ich przypadku sens - każda diagnoza jest 
zbyt późna. Badania przekrojowe wykonane w Europie i Stanach Zjednoczonych opublikowane 
w marcu tego roku sugerują jednoznacznie, że testy przesiewowe PSA przynoszą więcej szkód 
niż pożytku. Obserwacją objęto ponad 200 tysięcy panów na obu kontynentach - w 7 krajach 
Europy i w 10 stanach Ameryki. Część z nich regularnie przez 10 lat poddawała się testom, 
część nie badała się w ogóle. Przez pierwsze 7 lat nie miało to najmniejszego wpływu na 
prawdopodobieństwo ich zgonu na raka prostaty. Po 7 latach korzyść zaczęli odnosić ci, którzy 
unikali lekarza. Wskaźnik zgonu był u nich o ponad 13 procent niższy. 
Jednak pojawiła się dla panów nowa nadzieja. Jak się wydaje, znaleziono sposób na odróżnienie 
agresywnie rozrastającego się guza od takiego, który prawdopodobnie nigdy nie da objawów 
i nie zagrozi życiu pacjenta. Miarą agresywności może być występowanie pewnego białka 
oznaczanego jako Hsp-2712. Ci pacjenci, u których to białko nie występuje, mogą spać spoko-
jnie. Znalezienie analogicznego markera dla raka piersi zakończyłoby kontrowersje wokół 
mammografii.

A.K.N. 

Część pierwsza

I.  Najważniejsze jest nawiązanie kontaktu.
II.  Bardzo ważna jest odwaga cywilna.
III.  Optymizm i pozytywne myślenie.
IV.  Podjęcie próby mimo sceptycyzmu.
V.  Stały kontakt i konsekwencja w działaniu.

Część druga

VI.  Nie wolno nam wpadać w panikę.
VII.  Nie poddajemy się mimo wyroku.
VIII. Udźwignąć ciężar niepowodzeń.
IX. Może nastąpić gwałtowna reakcja.
X. Istotną są sukcesy naszych dzieci.
XI. Ważne jest mieć na kim się wesprzeć.
XII. Myślmy o tym, co jemy i pijemy.

Uwaga na wapń w tabletkach!
Negatywne skutki przyjmowania zbyt dużych ilości wapnia widoczne są u coraz większej liczby osób 
- pisze “Journal of the American Society Nephrology”. 
Eksperci ostrzegają, że dostępne bez recepty i przyjmowane w nadmiarze suplementy mogą prowadzić 
do nadciśnienia i niewydolności nerek.
Przypadki hiperkalcemii, czyli podwyższonego poziomu wapnia we krwi, obserwowano często 
po 1900 roku, gdy picie dużych ilości mleka zalecano pacjentom cierpiącym na wrzody trawie-
nne. Prowadziło to jednak do niebezpiecznego podwyższenia się poziomu wapnia, a w rezultacie 
zwiększało ryzyko wysokiego ciśnienia i niewydolności nerek. Kuracji mlecznych zaprzestano wraz
z opracowaniem nowych metod leczenia wrzodów.
Dr Stanley Goldfarb i dr Ami Patel z Uniwersytetu Pensylwanii ostrzegają jednak, że ostatnio za-
obserwowano niepokojący wzrost ryzyka hiperkalcemi, gdyż dostępne w aptekach suplementy 
zawierające wapń i witaminę D stały się bardzo popularne wśród osób cierpiących na osteoporozę 
lub chcących jej zapobiec. W wielu przypadkach brak ostrożności prowadzi do hospitalizacji.
Suplementy zawierające wapń są nie tylko bezpieczne, ale też działają korzystnie, jeśli przyjmowane 
są w zalecanych dawkach. Problemem jest przyjmowanie ich w nadmiarze – mówi dr Goldfarb.  
Należy jednak zauważyć, że nawet przy rekomendowanej dawce jakiegokolwiek lekarstwa ważny 
jest dokładny monitoring, a w przypadku pacjentów przyjmujących wapń lub witaminę D warto raz 
na rok sprawdzać poziom wapnia we krwi.
Według badaczy dzienne spożycie wapnia nie powinno przekraczać 1,2-1,5 grama dziennie. Szcze-
gólnie ostrożne powinny być kobiety w ciąży i po menopauzie, pacjenci po przeszczepach, osoby 
cierpiące na bulimię oraz osoby dializowane.

PAP/Rynek Zdrowia, czerwiec 2010

Powolutku, ale jednak się rozwija! 
Nadal gorąco zachęcamy do przysyłania zgłoszeń. Do każdej nowej osoby są wysyłane adresy 
pozostałych członków Klubu. Potem już wszystko w Waszych rękach. Trzeba napisać list, 
czyli nawiązać kontakt.
         A.K.N.

Tryb Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie jest dla każdego kto potrzebuje stałego wsparcia. 
Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem i kopertą zwrotną należy przesłać do mnie do 
Podkowy Leśnej. W liście ode mnie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje na temat 
metody TIOPZ.


