


KRAKÓW
17.02.2012
23.03.2012   
godz. 10:30

LUTY 2012 MARZEC 2012

BIAŁYSTOK 10.02.2012
godz.11:00
Hotel Cristal
ul. Lipowa 3/5 

WROCŁAW  09.03.2012 
godz. 10:00
Hotel „Wrocław” 
ul. Powstańców Śląskich 5/7

KATOWICE  16.02.2012
godz. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
ul. Hallera 28

POZNAŃ  10.03.2012
godz. 11:00
Ctr. Konferencyjne Adam’s
ul. Matejki 62

ŁÓDŹ  18.02.2012
godz.11:00  
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

KATOWICE  22.03.2012
godz. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
ul. Hallera 28

GDYNIA  23.02.2012
godz.13.00  
Hotel Orbis Gdynia
ul. Armii Krajowej 22

ŁÓDŹ  24.03.2012
godz.11:00  
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

BYDGOSZCZ  24.02.2012
godz.10.00  
Holiday Inn
ul. Grodzka 36
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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

Aleksandra Krajewska Nowak

ZBYSZEK NOWAK

RĘCE
KTÓRE LECZĄ

WROCŁAW
09.03.2012
godz. 10:00  

POZNAŃ
10.03.2012 
godz. 11:00

KATOWICE
16.02.2012
22.03.2012
godz. 12:00 

ŁÓDŹ
18.02.2012
24.03.2012
godz: 11:00 

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

ZOBACZYĆ WIATR...
Każdy posiada ogromne możliwości i może zmienić swoje 
życie, a także świadomie nim kierować. Wystarczy zdać 
sobie sprawę z wpływu na nie innych osób, nie ulegać 
temu wpływowi, jeżeli jest on dla nas niekorzystny, rozwijać 
możliwości właściwej oceny.
Wiatr wieje, czujemy to na twarzy, widzimy przechylające się 
w jedną stronę drzewa. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że wiatr 
istnieje, mimo że go nie widzimy. Obserwujemy jedynie skutki 
jego działania.
Podobnie jak wiatr, nieustannie docierają do nas ludzkie myśli. 
Nie tylko naszych bliskich. Niosą ze sobą dobrą, jeśli są do-
bre, lub złą energię. Nasze nastawienie tworzy emocje, a nasz 
dobry lub zły humor niesie się bardzo daleko. Razem z innymi 
ludźmi budujemy lub niszczymy siebie samych.
Potrzeba bycia radosnym mimo wszystko wynika z konieczności 
budowania dobrej służącej nam wszystkim energii.
Przerażenie jest jak silny mróz, powoduje słabnący przepływ 
krwi, paraliżuje nas. Złość jest jak ogień, wypala nasze 
wnętrzności, czujemy nicość i pustkę, to tak jakby się w naszym 
wnętrzu rozerwał granat.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wszyscy jesteśmy ze sobą 
połączeni i zadając komuś ból, ten ból zadajemy również sobie. 
Jeżeli nie możemy pokonać naszych emocji, paraliżujemy nimi 
nie tylko osoby, na które mamy bezpośredni wpływ, ale przede 
wszystkim obracamy w gruzy to, co chcielibyśmy osiągnąć, 
ponieważ działa prawo zwrotu podłości i za chwilę uderzy w na-
dawcę, który wcale może już tego nie skojarzyć. A sam sobie 
zrobił krzywdę.
Myśli można kierować. To się nazywa przekaz mentalny lub 
telepatia. Myśl wyposażona w intencję może stać się pierwszym 
aspektem użycia siły woli.
Propaguję trzy gesty nieprzerwanie od 1990 roku. Pięć lat 
budowałem i dopracowywałem ideę kontaktu mentalnego i bez-
pośredniego przez przekaz energetyczny wykorzystujący trzy 
ułożenia dłoni w gestach wyrażających oczekiwanie, formo-
wanie i przeniesienie.
Często podczas spotkania, mówiąc o tym, jak zrodziła 
się u mnie myśl o wykorzystaniu trzech gestów pokazuję 
zdjęcia z moimi przyjaciółmi islamskimi i duży medal z żółtego 
kruszcu, który otrzymałem w państwie Qatar w 1986 roku. 
Któregoś dnia na sali siedziało kilkadziesiąt osób, podałem 

medal do obejrzenia, do pierwszego rzędu. Zaniepokoiłem się, 
ponieważ po dłuższej chwili nie wrócił do mnie i nie wiedziałem, 
gdzie się znajduje. Pomyślałem z mocą: proszę oddać mi me-
dal. W tym momencie wstała mała dziewczynka i powiedziała 
wyciągając rączkę: proszę to jest pana medal. 
Następnego dnia poczekalnia była już pełna oczekujących na 
spotkanie osób, ale miałem jeszcze trochę czasu i chciałem 
jeszcze przed spotkaniem przywitać się z moimi przyjaciółmi. 
Zależało mi na tym, aby weszli do mnie bezpośrednio, więc 
mówię w myśli do kolegi: wejdźcie moimi drzwiami. Za chwilę 
pukanie. Pytam: skąd wiedziałeś, że zapraszam was do tych 
drzwi. Kolega spojrzał na mnie zdziwiony, jak to przecież 
powiedziałeś do mnie, że mamy tędy do ciebie przyjść. Niczego 
nie tłumaczyłem, stwierdziłem tylko, że udało mi się osiągnąć 
odpowiednią koncentrację przekazu, który dzięki temu okazał 
się tak niezwykle skuteczny.
Jeszcze tego samego dnia miałem możność doświadczyć kolej-
nych przykładów, jak to działa. Nagrywaliśmy kolejny program 
telewizyjny, w którym brała udział mała dziewczynka z ro-
dzicami. Dziecko było jakieś takie smutne, fala współczucia, 
która mnie ogarnęła spowodowała potrzebę przytulenia tego 
dziecka, powiedziałem do niej w myśli: chodź do mnie. Dziecko 
natychmiast ruszyło do mnie i wdrapało się na moje kolana. 
Po skończonym nagraniu wyszedłem na podwórze. Niedawno 
na naszym terenie zamieszkali nasi pracownicy z małym czar-
nym kundelkiem. Piesek wydał mi się bardzo miły odczułem 
potrzebę pogłaskania go, pomyślałem: podejdź do mnie, 
taki jesteś miły, to cię pogłaszcze. Po chwili piesek merdając 
przyjaźnie ogonkiem bawił się ze mną, a w tym czasie jego 
właścicielka stała z otwartymi ze zdziwienia ustami patrząc na 
nas. Kiedy ją zapytałem, czemu się tak dziwi, odpowiedziała, 
że przecież ten pies wszystkich gryzie.

Myśl można usłyszeć, przekazać, bez użycia głosu wydać pole-
cenie lub prośbę, wysłać miłosny list… Można nawet przytulić 
się do osoby odległej o tysiące kilometrów. Można zrobić 
wszystko pamiętając jednak o czystych intencjach i odpo-
wiedzialności. O nagrodzie lub karze, która na pewno nas spot-
ka, bo nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli uważnie się przyjrzymy 
i zobaczymy skutki naszych emocji, będziemy działać tak, 
aby ani sobie, ani innym nie przynosić najmniejszej szkody. 

Zbyszek Nowak

 Na czym to polega?
Kiedyś w Międzyzdrojach poznałem jednego z naszych zna-
komitych aktorów. Spotykaliśmy się podczas posiłków, na 
basenie, w barze, w wielu różnych miejscach. Widocznie 
przypadliśmy sobie do gustu, bo zaczęliśmy rozmawiać na 
różne tematy. Mistrz początkowo sceptycznie, ale mimo to 
życzliwie, odnosił się do mnie, aż wreszcie zapytał wprost: 
Zbyszek, na czym właściwie polega Twoje działanie?
Najpierw przyjrzałem mu się z uwagą, czy rzeczywiście to 
go interesuje. Następnie poprosiłem, aby wyciągnął przed 
siebie ręce odwracając dłonie wewnętrzną częścią ku górze. 
Potrzebne mi to było do oceny jego receptorów zespołów 
czuciowych, czy w ogóle są wykształcone, a jeżeli tak, to 
gdzie się znajdują. Były rozwinięte całkiem przyzwoicie, jak 
to zwykle bywa u artystów. To znacznie ułatwiało mi zadanie 
zaspokojenia jego ciekawości.
Przyjrzałem mu się uważnie, jednocześnie szukając tzw. 
punktu biologicznie czynnego i taki punkt świadczący ewiden-
tnie o jakimś uszkodzeniu tkanki znalazłem na jego kolanie. 
Ująłem jego dłoń w swoje dłonie i zbliżyłem do tego miejsca. 
Zatrzymując się na chwilę obok, a następnie przesuwając wol-
no tuż nad kolanem, zapytałem: czujesz coś? Odpowiedział, że 
bardzo wyraźnie coś czuje. Zaproponowałem, aby spróbował 
zbadać w ten sposób swoje kolano jeszcze raz bez mojej po-
mocy. Efekt był taki sam. Potwierdził swoją obserwację bez 
chwili wahania, rzeczywiście odebrał z pola informacyjnego 
swojego kolana sygnał o poważnym problemie.
Poprosiłem, aby usiadł. Następnie zacząłem działać energety-
cznie na jego kolano. Po chwili stwierdziłem, że wszystko 
z punktu widzenia energetycznego jest w porządku. Poprosiłem 
go zatem o sprawdzenie mojej pracy, pytając oczywiście, czy 
cokolwiek czuje prowadząc swoją dłoń nad kolanem. Wydawał 
się zaskoczony. Próbował kilka razy sprawdzić i za każdym 
razem efekt był ten sam. Z kolana, z którego dosłownie 
przed chwilą był ewidentny sygnał destrukcji odebrany także 
przez niego samego, nie docierał żaden negatywny sygnał. 
Patrzyłem na jego zdziwienie i przerywając chwilę milczenia, 
powiedziałem: widzisz ja się właśnie tym zajmuję. Wtedy on 
zaczął podnosić nogawkę. Kiedy znalazła się ponad kolanem, 
wszystko się wyjaśniło. Na kolanie była całkiem jeszcze 
świeża i niezagojona rana, ale już bez żadnego negatywnego

(ciąg dalszy na stronie 4)

GDYNIA
23.02.2012 
godz. 13:00

BYDGOSZCZ    
24 .02.2011
godz. 10:00

BIAŁYSTOK  
10.02.2011
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 Jak Państwo wiecie, nie ma już w TV4 naszego pro-
gramu. Co nie oznacza wcale, że cokolwiek zmieniło się 
w trybie pracy Zbyszka. Nadal jest do Państwa dyspozycji, 
zarówno w Podkowie, jak i w kilku miastach w Polsce. Na 
mapie i w termianrzu tym razem nie ma  Krakowa, ponieważ 
do chwili oddania numeru do druku (koniec grudnia 2011) 
nie udało nam się uzyskać potwierdzenia rezerwacji sali. 
Ale cały czas pracujemy nad tym, więc nie jest wykluczone, 
że poza gazetką, znajdziecie Państwo w kopercie osobną 
karteczkę z informacją o spotkaniu w Krakowie. Taką mamy 
nadzieję.
 Nową formą kontaktu jest natomiast portal 
społecznościowy – kwantowi.pl – miejsce, gdzie Zbyszek 
chce się z Państwem spotykać i rozmawiać, gdzie czeka na 
Wasze relacje i zaprasza ciekawych gości. Kwantowi.pl to 
także miejsce, w którym będziecie mogli aktywniej, niż do 
tej pory uczestniczyć w TIOPZ. 
 Wśród popraw na wewnętrznych stronach naszej 
gazetki są już dwa artykuły od Czytelniczek! Cieszy mnie 
niezwykle fakt, że rozwija się nasza współpraca. 
 Bardzo dziękuję wszystkim za miłe słowa pod 
adresem naszej gazetki. Okazuje się, że przydają się 
Państwu nasze przemyślenia i korzystacie z wybranych 
przez nas porad. 
 Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury.
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 SAME DOBRE WIADOMOŚCI
NADESŁANE PRZEZ PODOPIECZNYCH w PAŹDZIERNKIKU i LISTOPADZIE 2011r.

B.A.: Panie Zbyszku lekarz nie wierzył, córka szczupła, 
przeszło rok chora a skóra śliczna, włosy też. Najważniejsze 
wyniki ma bardzo dobre, jak zdrowy człowiek. Zaczęła sama 
jeść mięso, a nawet pierogi. Teraz widać jak wraca ta Marta, 
co kiedyś. Nawet na wizytę do Poznania sama chciała jechać. 
Ona zdaje sobie sprawę jak Pan jej pomaga w życiu, w szko-
le przygotowaniem do matury. Wiem, że jeszcze dużo przed 
nami, ale ja wierzę, że z Panem Panie Zbyszku damy radę. Za 
tydzień mamy wizytę w Poradni leczenia anoreksji.

B.J.: Panie Zbyszku chciałam Panu serdecznie podziękować 
za to, że od ponad roku mojemu synowi Michałowi nie zdarzają 
się sytuacje, podczas których odczuwał „dziwne myśli” w gło-
wie, wydawało mu się, że szybciej odbiera dźwięki np. mowę, 
jeżeli w tym momencie mówiłam do niego.

B.G.: Panie Zbyszku wchłonęły się guzki na tarczycy, nie 
dostaję wysypki, kiedy jestem zdenerwowana. Pod piersiami 
miałam taką drobną wysypkę ona ginie. Bardzo panu dziękuję 
wiele mi ustąpiło innym razem napiszę więcej.

C.J.: Bardzo dziękuję za opiekę, proszę o dalszą. Po ostatnim 
spotkaniu z Panem zniknęła mi narośl wielkości śliwki na lewej 
ręce, którą miałam od 4-5 lat. Bardzo Panu dziękuję.

D.G.: Drogi Panie Zbyszku dziękuję za wszystko, przede 
wszystkim za poprawę zdrowia. Dziękuję za ładną twarz. 
Zagoiła się dzięki Panu, niczym się nie smarowałam, aż miło 
spojrzeć w lustro. Dziękuję bardzo za regularne miesiączki, 
a mam 51 lat. Mogę wiele przeżyć, mam dużo energii w sobie 
to dar. 

G.B.: Kilka lat temu powiedziała mi pani dr irydolog, że 
mam „zerową” odporność, ja pomimo tego nie choruję co 
zawdzięczam tylko pana energii. Przedtem bez przerwy 
zapadałam na różne grypy i przeziębienia nie wspominając już 
o innych poważnych dolegliwościach. Teraz mogę funkcjonować 
bez chodzenia do lekarza, bo nie odczuwam takiej potrzeby. 
Bardzo dziękuję.

G.A.: Bardzo, bardzo dziękuję Panu! Zdałem egzaminy i do-
stałem się do Straży Miejskiej. Wiem, że to dzięki Pana 
energii, dodał mi Pan siły i wiary do dalszej walki i udało się.

G.H.: Bardzo dziękuję panu za pomoc przez zdjęcie i codzienną 
energię i spotkanie, które było w Katowicach. Wiedziałam, że 
jest poprawa, ale chciałam, żeby potwierdziła to Pani Doktor
i tak było wczoraj. Jest poprawa duża i zmniejsza się PH na 
4,5. Cieszę się bardzo i bardzo Panu dziękuję.

H.H.: Panie Zbyszku, pomógł mi Pan na choroby kobiece, na 
oko, nie trzeba było już operacji na płuco, na wrzody żołądka 
i dwunastnicy, serce.

J.J.: Panie Zbyszku dziękuję - że mogę czytać bez okularów, 
dziękuję za radość i zdrowie córki Moniki. Ja też zrobiłam 

się o wiele spokojniejsza. Dziękujemy, że Bóg dał nam ta-
kiego człowieka, że zawsze można do Niego przyjechać 
i zaczerpnąć siły. 

J.A.: Po ostatniej wizycie u Pana Zbyszka zmniejszyło się 
drętwienie prawej nogi oraz lewej dłoni oraz ustąpił ból lewego 
biodra. Ciśnienie krwi ostatnio było 140x85, a cukier ok.130-
140. Dziękuję Panu.

K.I.: Dziękuję za to, że Pan jest i pomaga ludziom. U męża 
nastąpił wzrost apetytu, samopoczucie też jest lepsze. Wstaje 
z łóżka, nie leży cały dzień. Zmniejszyły się dolegliwości bólowe.

K.B.: Krwotoki nie powróciły od chwili Pana opieki. Niestety 
borykam się jeszcze z okresowymi wysypkami alergicznymi 
i astmą. Jest na pewno lepiej, dlatego proszę o dalszą opiekę.

K.T.: Panie Zbyszku mam do Pana duże zaufanie gdyż w 96 
roku pomógł mi Pan. Byłam u Pana z guzem piersi, miałam 
mieć operację, do tej pory nic mi się nie dzieje. Często wchodzę 
na stronę internetową.

K.B.: Obecnie czuję się dobrze. Cieszę się bardzo, że już 
przestały mnie boleć nogi. Odczuwam tylko ból po wchodzeniu 
na schody. Ale już jestem prosta i mogę się wyprostować.

K.Z.: Panie Zbyszku bardzo dziękuję za ogólne spotkanie, po 
którym podszedł Pan na końcu do mnie i dotknąwszy lewej 
nogi zdjął mi Pan Panie Zbyszku 70% bólu i obrzęku. Dziękuję 
z całego serca.

L.M.: Pana energia wspaniale na mnie działa, bo guz się
zmniejsza. Korzystam z kontaktu mentalnego o 20, piję wodę. 
Gdyby nie duża odległość jeździłabym częściej na spotkania 
indywidualne. Proszę o dalszy przypływ energii.

L.H: Bardzo Panu dziękuję za wyleczenie mojej córki, która 
choruje na schizofrenię i jak już pisałam chorowała na ropniaki 
na całym ciele ich miała, leżała po szpitalach na te rop-
niaki i nikt nie mógł jej pomóc, więc dowiedziałam się o Panu
i napisałam do Pana o jej chorobie. Pan jej bardzo dużo pomógł, 
ropniaki już nie ma, zginęły dzięki Panu. Pan jest najlepszym 
lekarzem na świecie.

M.M.: Podchodząc do każdego uczestnika powiedział mi Pan 
te słowa „ kolana już nie bolą”, ja powiedziałam bardzo bolą. 
Pan powtórzył „kolana już nie bolą”. Poczułam wyraźne zimno 
w kolanach, wychodząc ze spotkania, chociaż drapało mnie 
w gardle, ale czułam jak ten ból gardła obniża się coraz niżej. 
Do kolejki szłam 30 minut, myślałam, że już nie dam rady iść 
dalej, tak mnie bardzo bolały całe nogi. Po przespanej nocy, 
rano wstałam bez bólu. 

N.Z.: Dziękujemy za seanse telewizyjne, czekamy za-
wsze z niecierpliwością na następny odcinek. Radości, 
które opowiadają Pana podopieczni są dla nas ciekawe

i poruszające, cieszymy się zawsze razem z nimi ze cierpie-
nia, które miały już minęły. Moje zdrowie jak na mój wiek 73 
lata można powiedzieć jest dobre, mój lekarz patrzy na mnie 
z niedowierzaniem ze to jestem ja, trzęsąca się ledwo ciągnąca 
za sobą nogi a teraz pełna energii. Jakby widział moją pracę, 
którą w tym roku wykonałam chwycił by się za głowę.

P.D.: Zaćma się zatrzymała i dobrze widzę. Dziękuję panu 
Panie Zbyszku, że Pan się mną opiekuje.

P.M.: To Pan często powiedział mi, będzie dobrze, te słowa 
sprawiły, że od nowa pokochałam ŻYCIE, były chwile, że nie 
chciałam już żyć, DZIĘKUJĘ.

R.G.: Dziękuję Panu za wsparcie duchowe, za wszelką pana 
pieczę nade mną. Czuję się znacznie lepiej, chociaż czasami 
jestem jeszcze nerwowa. Uśmiecham się coraz więcej, jestem 
otwarta na ludzi, już nie boję się tak bardzo kontaktu z nimi. 
Wręcz odwrotnie, mam coraz większą chęć do pracy z ludźmi, 
a także poczułam siłę, aby im pomagać. Stałam się wrażliwsza 
i bardziej bezinteresowna niż było do tej pory. Panie Zbyszku 
w pracy coraz lepiej układa mi się finansowo, nawet wygrałam 
w totolotka niewielką sumę. Wiem, że to dzięki Panu dzieje 
się to całe DOBRO, które zaczyna się wokół mnie. A poza tym 
odczułam, że ludzie coraz chętniej rozmawiają ze mną, spoty-
kam coraz więcej uśmiechniętych ludzi, odpowiadam im tym 
samym. Dzięki Panu odnajduję sens życia.

S.W.: Chciałam serdecznie podziękować za wsparcie energią, 
z której korzystam od Pana. Pomaga mi na zwyrodnienie 
stawów. Był okres, że bardzo bolały mnie kolana i miałam 
obrzęki. Obecnie nie bolą mnie kolana, obrzęki też zniknęły.

S.M.: Dzisiaj pisałam sprawdzian próbny w VI klasie. Miałam 
ze sobą Pana zdjęcie. Gdy nie potrafiłam poradzić sobie
z jakimś zadaniem, pomyślałam o Panu i natychmiast problem 
sam się rozwiązał.

A.A.:: Mocno ustąpiły bóle i dławienie od szyi aż do szczęk, 
na razie jest z tym bólem spokój. Jeżeli chodzi o serce
w trakcie silnej emocji, zauważyłam, że serce nie szaleje, jakby 
chciało wyskoczyć z orbity. Mogę to określić jako wielki postęp 
w obecnej opiece.

B.M.: Szanowny Panie Zbyszku dziękuję serdecznie za 
dotychczasową pomoc, proszę o dalszą. Czuję się o wiele 
lepiej, nadal biorę leki psychotropowe, ale piję wodę, robię 
okłady na tą bliznę po usunięciu pieprzyka i prawie już jej nie 
widać. Nie mam już lęków, jestem pewniejsza siebie, potrafię 
nawet mieć swoje zdanie, nie mam żadnych dolegliwości 
związanych z kolanem, a znajomi mi mówią, że „ rozkwitłam”, 
a ja się śmieję, ale wiem, że to wszystko zawdzięczam Panu, 
bo jestem pełna energii i znowu chce mi się żyć. Dziękuję bar-
dzo, proszę o dalszą opiekę. Serdecznie pozdrawiam.

Ż.M.:: Jestem Panu bardzo wdzięczna, już lepiej mi się wcho-
dzi po schodach, mogę się schylić nawet. W prawym uchu 
jakby ta blokada też ustąpiła, dzisiaj rozmawiałam z córką 
przez telefon i słyszałam prawym uchem, co do mnie mówi. 
Czasami coś mi zaskrzypi i znów nic, ale mam uczucie, że to 
przejdzie. Rozumiem, że jestem w tym wieku i to, co człowiek 
przeszedł biedy to i tak sobie daję radę z dolegliwościami. 
A już myślałam, że nie będę mogła wychodzić z drugiego 
piętra, bo tak bolało mnie kolano i biodro. Codziennie jestem 
z panem o 20:00 i czasami o 22:00. Pije wodę.
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DO PEWNYCH RZECZY...

... TRZEBA DOROSNĄĆ

Usłyszeli, a może gdzieś przeczytali o człowieku, który leczy 
energią. Wychowani w głębokiej wierze w Boga, ciekawi 
i otwarci na to, co niewidzialne, bezdyskusyjnie uwierzyli 
w niekonwencjonalną metodę leczenia. Czytali artykuły, ogląda-
li programy telewizyjne, zażarcie debatowali na temat dla mnie 
abstrakcyjny. Mama, babcia, wujek – ferajna zwykłych, ale jakże 
bliskich mi ludzi, jedenaście lat temu po raz pierwszy udała się 
na spotkanie ze Zbyszkiem Nowakiem w Podkowie Leśnej. 

Po pierwszym mitingu relacja rodziny była długa, szcze-
gółowa i wyczerpująca. Jeden przez drugiego, coraz bardziej 
entuzjastycznie opowiadali o tym, co widzieli, słyszeli i czu-
li. Zauroczeni atmosferą Podkowy, mówili o cieple, jakie 
towarzyszyło im podczas seansu, o cudownym optymizmie 
Zbyszka, którym „zarażał” wszystkich zgromadzonych, o lek-
kości i swobodzie ciała, jaką czuli po opuszczeniu namiotu. 
Pozostała część rodziny, niczym zaczarowana, słuchała 
recenzji ze spotkania. Siostrze przechodziły ciarki po ple-
cach, dziadek z uśmiechem kiwał głową, a tata z niedowie-
rzaniem zadawał pytania.

Natomiast ja i mój ironiczny uśmiech staliśmy obok bez 
wzruszenia. Nie przekonały mnie emocje bliskich, nie ujęły 
historie ludzi, którzy opowiadali o „cudownej mocy bioenergo-
terapeuty”. Uzdrawianie energią? Phi, co to właściwie jest? 
Na jakiej zasadzie działa? Jaka jest zatem rola lekarzy, skoro 
ener-gia jest receptą na całe zło? Takie i multum podobnych 
pytań zadawałam każdemu z osobna. Odpowiedzi były dla 
mnie trywialne, czasem wręcz zabawne. Nie istniały argumenty, 
które przekonałyby mnie do czegoś, czego nie da się logicznie 
wytłumaczyć. Za wszelką cenę chciałam udowodnić rodzinie, że 
mówimy o czymś, w co nie można wierzyć, bo to nie istnieje! 

Im więcej mówiło się w domu o „uzdrowicielskiej mocy Pana 
Zbyszka”, tym bardziej mnie to irytowało.  Nie wiem, skąd się 
u mnie wzięło tyle niechęci, w stosunku do czegoś, na co w do-
datku rychło pojawiły się dowody. Uparta jak osioł, tkwiąca 
przy swoich, niekoniecznie zasadnych, racjach śmiałam się 
np. z rytuału przekazu energii przez odbiornik telewizyjny.

 Mimo mojej awersji do bioenergoterapii, mama i dziadkowie 
z roku na rok coraz chętniej kontynuowali spotkania ze Zbysz-
kiem. Co więcej, poszli o krok dalej zapisując się na wizyty 
indywidualne. I znów to samo. Znów opowieści o cudownym 
działaniu wody, o uczuciu ciepła, dreszczykach i innych nie-
zdefiniowanych odczuciach. 

Z czasem umiejętności Zbyszka poznali i zaakcepto-
wali: moja siostra i tata. A ja trwałam w mojej wyalienowanej 
postawie. Bezskutecznie namawiano mnie na spotkanie 
z bioenergoterapeutą. Za każdym razem wykazywałam 
się dużą asertywnością. Nadal wolałam stać obok tego 
„przedsięwzięcia” i komentować. Tak było prościej, bezpie-
czniej, a co za tym idzie, próżniej. 

W końcu, może z nudów, a może dla zaspokojenia ko-
biecej ciekawości, zaczęłam jednak to zjawisko obserwować 
i zastanawiać się nad wpływem energii na ludzki organizm. 
W głowie układałam różne teorie na temat czegoś, w co wierzą 
wszyscy moi bliscy. Siedziałam i analizowałam. Wniosko-
wanie pochłaniało coraz więcej czasu. Moją domeną stało się 
zadawanie sobie samej trudnych pytań. Na początku odpo-
wiedzi były żenujące. Wszystkie kręciły się wobec oczerniania 
kogoś lub czegoś, a wybielania i usprawiedliwiania samej 
siebie. Egoizm? Trochę tak. Obawa? Zdecydowanie tak. Nie 
wierzyłam w wyjątkowość Zbyszka, ale problem tkwił we 
mnie. Do wszystkiego, co mnie spotkało, bądź spotkać mogło, 
stwarzałam własną ideologię. Nie liczyłam się ze słowem in-
nych. Kpiłam z faktów. Opierałam się na własnych wymysłach 
popartych płytkimi uzasadnieniami. Oscara dostawały tylko 

moje scenariusze. Wiara? Szczęściem było to, że wierzyłam, 
nieszczęściem, że tylko w siebie. 

Jednak życiowe rozterki, ciąg nieszczęśliwych zdarzeń, kil-
ka niepowodzeń, skłoniły mnie do głębszej refleksji nad sobą. 
Zadawanie kłopotliwych pytań zaczęło kończyć się treściwymi 
odpowiedziami. Dyskusje o wierze i zjawiskach nadprzyrod-
zonych przestały być tematem tabu. Zaczęłam opiniować nie-
typowe sytuacje i podziwiać wyjątkowych ludzi. Zrozumiałam, 
że istnieją na świecie zdarzenia, czyny, zjawiska, które są 
ponad nami, równymi sobie ludźmi.

Bardzo długo dorastałam do etapu: tak, wierzę. Jak 
artysta rzeźbi figurki z twardego drewna, tak ja rzeźbiłam 
swój niełatwy charakter. Dojrzałość emocjonalna i psychi-
czna były moją przepustką do odnalezienia się w świecie. 
Chciałam zaistnieć w społeczeństwie, jako człowiek wartościowy. 
A przecież wartościowy jest ten, kto wierzy w wyższe cele. 
Ciężką pracą nad sobą, determinacją, wytrwałością blis-
kich, z dużym wsparciem mamy dorosłam. Dojrzałam do 
mówienia wprost, do słuchania o ludzkich problemach, do 
wyrażania swoich uczuć poprzez czyny i słowa oraz do wiary 
w ponadprzeciętność. Uwierzyłam w cudowną siłę energii. 
Kiedyś mnie śmieszyła, dzisiaj jest motorem napędowym 
do dalszych działań. Uwierzyłam w cudownego człowieka. 
Kiedyś był dla mnie zwyczajnym zjadaczem chleba. Dzi-
siaj jest natchnieniem, Wyjątkowym Człowiekiem o wielkim 
sercu i niepodważalnych umiejętnościach.

Moje przeobrażenie z osoby niewierzącej w osobą pełną 
wiary jest niczym przeobrażenie larwy w motyla. Z dziewczyny 
nieporadnej i niedojrzałej emocjonalnie w samodzielną i ro-
zwiniętą kobietę, z własnej woli biorącą udział w spotkaniach 
ze Zbyszkiem. Dojrzałość sprawiła, że uwierzyłam. Wiara dała 
mi szansę na poznanie Zbyszka. Zbyszek stał się kluczem do 
mojego szczęścia. Za to dziękuję.

Aneta Krupińska

POMOC PANA ZBYSZKA PRZY LECZENIU 
ZŁAMANEJ NOGI i ZAPALENIA PŁUC

Jeszcze dwa miesiące temu chwaliłam się, że przyjeżdżam 
na każde spotkanie po potwierdzenie, że jest wszystko dobrze 
i po dawkę energii na kolejne tygodnie. A tutaj niespodzianka…
złamałam nogę, miałam operację, a na dodatek, w szpitalu 
wykluło mi się zapalenie płuc. Dzięki tym zdarzeniom miałam 
okazję przekonać się, jak skuteczna jest pomoc Pana Zbyszka 
w takich przypadkach i jak wsparcie energetyczne pomaga, by 
wszystko układało się idealnie. 

Oczywiście natychmiast, jeszcze zanim zatelefonowałam 
na pogotowie, dałam znać do biura w Podkowie, że złamałam 
nogę. W czasie pobytu w szpitalu codziennie telefonowałam, 
informując o stanie mojego zdrowia. Po powrocie do domu 
robiłam to samo, pisząc maile. Zarówno w szpitalu, jak 
i w domu, miałam przy sobie zdjęcia, choćby te z biletów na 
spotkania. Okłady zaczęłam robić po powrocie. Tyle mojego 
wkładu w uruchamianie energii. 

Pan Zbyszek dopomógł, aby operacja, którą musiałam 
mieć przebiegła bardzo dobrze. Tylko takie słowa słyszałam 
od lekarzy na temat mojej złamanej i operowanej nogi. Szwy 
również goiły się idealnie. A gdy dostałam gorączki i zasta-
nawiano się skąd ona może być, natychmiast zaznaczano, że 
z powodu nogi nie, bo wszystko jest idealnie. Niestety, zanim 
odkryto skąd ta gorączka, rozwinęło się u mnie zapalenie płuc 
z jakimś płynem w prawym płucu. Wtedy znów przekonałam 
się, jak szybko i skutecznie działa Pan Zbyszek. W poniedziałek 
po RTG płuc wiadomo już było, dlaczego pięć poprzednich dni 

gorączkowałam. Dostałam odpowiedni antybiotyk. I miałam już 
wtedy tylko jedno pragnienie, iść do domu. We wtorek, w cza-
sie wizyty, lekarze ortopedzi sugerowali, abym zapalenie płuc 
doleczała w domu i kontrolowała ambulatoryjnie. Byliśmy w tym 
zgodni. Jednak te plany mogła i chciała pokrzyżować lekarka 
od płuc, która gościnnie przyszła mnie zbadać. W poniedziałek 
osłuchując, zasugerowała, że z płucami nadal coś jest nie tak, 
a we środę miała przyjść na kontrolę. Wiadomo było, że od jej 
opinii zależy moje wyjście ze szpitala. Pamiętam, jak rano 
w środę zadzwoniłam do Podkowy i prosiłam panią w biurze, by 
przekazała Panu Zbyszkowi, że proszę go, by coś zrobił 
z tymi płucami. Pani miała taki głos, jakby chciała mi powiedzieć: 
„spokojnie, zapalenie płuc dla to Pana Zbyszka pestka”. Po kil-
ku godzinach weszła lekarka. Na moje słowa o ewentualnym 
wyjściu do domu zareagowała bardzo agresywnie. Kolejne RTG 
za 5 dni i wtedy możemy porozmawiać - powiedziała. Ale gdy 
zaczęła mnie osłuchiwać usłyszałam: ale niesamowita poprawa, 
jeśli się pani dogada w sprawie nogi, płuca może pani doleczać 
w domu. Bez dwóch zdań jest to efekt pomocy Pana Zbyszka! 

Następnego dnia, ku radości wszystkich opuściłam szpi-
tal. Miałam tylko zalecenie, by za kilka dni zrobić RTG płuc. 
Tymczasem tydzień później lekarz rodzinny zachwycał się, 
że moje płuca są zdrowe, czyściutkie. Niecałe 5 tygodni po 
zabiegu robiłam RTG nogi, które oczywiście pokazało, że 
wszystko zrasta się świetnie. A niedawno, już po zdjęciu szyny 
przekonałam się, że okłady tak działają na nogę, że dużo le-
piej wykonuję zalecane przez lekarza ćwiczenia.

Uważam również, że gdyby nie wsparcie energetyczne 
Pana Zbyszka w czasie 5 dni, gdy nie wiedziano skąd mam 

gorączkę, byłoby ze mną kiepsko. Byłam na ortopedii, a tam 
nie uznawano gorączki, więc ją bagatelizowano. A innych obja-
wów, np. kaszlu również nie łączono z zaziębieniem, czy 
zapaleniem płuc, tylko uważano za efekt narkozy. W tych 
warunkach tylko pomoc Pana Zbyszka uchroniła mnie przed 
gorszymi następstwami, np. dusznościami, o które później 
pytali lekarze rodzinni. Mnie, przy poważnym zapaleniu płuc 
poza gorączką, kaszlem i brakiem apetytu nic nie dolegało. 
Nawet energii miałam dużo.

Będąc już w domu, przekonałam się też, że faktycznie już 
sam fakt przesłania informacji jest istotny, jak nieraz mówił Pan 
Zbyszek. Przedtem nie do końca w to wierzyłam i starałam się 
zawsze, dzwonić i pisać o takich porach, by moja wiadomość 
od razu dotarła do Pana Zbyszka, a nie tylko została przeze 
mnie posłana. A jednak… Najprawdopodobniej w efekcie dużej 
ilości antybiotyków, które mi dawano, zanim odkryto powód 
gorączki i kolejnych przy leczeniu zapalenia płuc, miałam prob-
lemy z pęcherzem, może nerkami… Którejś nocy do niemiłych 
odczuć w pęcherzu dołączyło się krwawienie. Byłam mocno 
przerażona, bo wtedy nie rozumiałam powodu. W mocnym 
strachu, w środku nocy, napisałam maila do Pana Zbyszka. 
Opisałam, co się dzieje, zaznaczając, że nie mam pojęcia, co 
to i skąd. W tym mailu przekonywałam sama siebie, że oddaję 
tą sprawę Panu Zbyszkowi i już się nie martwię. Do rana nie 
położyłam się, tylko siedziałam przerażona, co będzie dalej. 
A co było? Powoli ustępowały odczucia w pęcherzu, krwi było 
coraz mniej i właściwie do rana wszystko się uspokoiło i już 
tak zostało.

E.S.L.

Wzmianka o TIOPZ - trybie opieki przez zdjęcie, dzięki 
któremu możecie stale korzystać z energetycznego wspar-
cia - coraz częściej pojawia się w Waszych relacjach o po-
prawie stanu zdrowia

L.I.: Przesyłam skan USG, tak jak obiecałam, aby porównać 
poprawę. Jedno badanie wykonane 19.03.2010 - zawiera 
informację o torbieli endometrialnej (8 miesięcy przed tym 
badaniem w 2010 roku, dokładnie w tym samym miejscu, 
usunięto mi operacyjnie torbiel endometrialną). Groziła mi 
powtórna operacja. A w perspektywie kolejne, jeśli miałyby tak 
szybko powracać.

Od 13 kwietnia jestem pod Pana opieką. 21.10.2011 
zrobiłam badanie USG. I nie ma już torbieli endometrial-
nej. Jest niewielka torbielka surowicza, która zdaniem lekarza 
może zniknąć. Panie Zbyszku, jestem przekonana, że to dzięki 
kontaktom z Panem ta poprawa. Bardzo się cieszę.

O.D.:  Witam Panie Zbyszku, dziękuję za dotychczasowe 
działanie, ponieważ samopoczucie było ostatnio bez zarzutów. 
Widzę ogromną różnicę, gdy funkcjonuję przy pomocy wspar-
cia Pańskiej energii. Wzrasta dystans do problemów, łatwiej je 
pokonuję, a forma fizyczna bardzo wzrasta. Mimo, iż mam os-
tatnio sporo zajęć w pracy zawodowej, to bez wielkiego trudu 
pokonuję je. Nawet relacje z moją szefową (z którą kiedyś 
miałam poważne problemy) wyciszyły się. Proszę o dalsze 
wsparcie energetyczne, bo dzisiaj po całym tygodniu intensy-
wnej pracy odczuwam zmęczenie fizyczne i psychiczne, ale 
mam nadzieję, że szybko zregeneruję siły.

P.D.: Witam serdecznie. Wczoraj mama skończyła 4 cykl 
chemioterapii. Otrzymaliśmy wyniki z tomografu klatki piersio-
wej, który miała wykonywany tydzień wcześniej. Jest duża po-
prawa w płucach, są nieliczne nacieki jeszcze w nich ale lekarz 
był nawet bardzo zaskoczony że po 3 cyklach już jest taki rezul-
tat. Podczas tego tomografu wykryto także nadłamanie górnej 

blaszki granicznej Th 10 i 4 kręgu. Została skierowana do or-
topedy w celu leczenia tego. Mama ogólnie dobrze się czuje, 
ma dużo siły i chęci do walki z rakiem. Bardzo proszę o dalszą 
opiekę nad nią.

M.P.: Wróciłam właśnie z Warszawy z konsultacji u neuro-
chirurga. Lekarz był zszokowany moimi ostatnimi wynikami re-
zonansu. Mówił, że pierwszy raz w życiu widzi przypadek by 
guz tego typu zmniejszył swoją objętość i to prawie o połowę. 
Spytał, czy przeszłam jakąś kurację, a ja na to, że nie (bo 
przecież nie powiem, że u Pana Zbyszka Nowaka).

R.A.: Panie Zbyszku! Dziękuję bardzo za okazaną pomoc 
w wyleczeniu rwy kulszowej, jak i uczulenia na lekarstwo. 
Miałem kontakt z panem przez TIOPZ co najmniej przez pól 
roku, byłem również na spotkaniu z Panem w Bydgoszczy 
cztery razy. Mam również kontakt internetowy o godz. 20. Rwa 
kulszowa i uczulenie minęły bezpowrotnie dzięki Panu, za co 
serdecznie dziękuję i pozdrawiam .
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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. 

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

Z E  Ś W I A T A  N A U K I

Olej margarynę i olej

Aktualnie nie ma już cienia wątpliwości, 
że hipercholesterolową teorię miażdżycy 
wymyślono w celu zdyskredytowania tłu-
szczów zwierzęcych i wprowadzenia do die-
ty ludzi znacznie tańszych olejów roślinnych 
oraz margaryn. 

Mówi się, że margaryna jest źródłem 
niezbędnych dla organizmu człowieka nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych. Owszem, 
ale nie mówi się, że w procesach techno-
logicznych, jakim jest poddawana, zanim 
trafi na nasze stoły, te nienasycone kwasy 
są przekształcane w nasycone. W dodatku 
powstają sztuczne izomery trans, które są 
obce dla organizmu człowieka. Nie tylko więc 
nie ma z nich żadnego pożytku, lecz wręcz 
przeciwnie - szkodzą.

Nasze zmysły smaku i zapachu nie 
wyczuwają procesów starzenia się margary-
ny i to jest jej największą “zaletą”. W prze-
ciwieństwie do masła, które dość szybko 
jełczeje, margarynę można znacznie dłużej 
przechowywać. Swoją popularność mar-
garyna zawdzięcza niesłychanie zyskownej 
produkcji: tańszej 5-7-krotnie od masła, pod-
czas gdy cena w sklepie jest tylko 2-3 razy 
niższa. Dla producentów jest to więc niesa-
mowity biznes.

Jak działają kwasy nienasycone o izomerii 

trans? W sytuacji,  kiedy mamy niedobór w or-
ganiźmie kwasów omega-3, izomery trans 
wbudowują się w błony naszych komórek. 
A błona komórkowa jest jak balonik. Żeby 
ten balonik mógł dobrze pracować, czyli 
przyjmować do wnętrza potrzebne substancje 
i wydzielać na zewnątrz zbędne, musi być jak-
by podziurawiony. Jeżeli w te miejsca wbudo-
wane są kwasy omega-6 i omega-3, komórka 
może normalnie funkcjonować. Przy ich braku 
wbudowują się tu izomery trans i usztywniają 
tę błonę komórkową. Zaczynają się dysfunkcje 
- najpierw na poziomie komórki, potem tkanki, 
organu i w końcu w całym organizmie. 

Te procesy są szczegółowo zbadane, 
głównie przez Skandynawów. Od 30 lat wia-
domo, że im większe spożycie margaryn 
zawierających sztuczne izomery trans, tym 
większe zagrożenie otyłością, cukrzycą typu 
2, miażdżycą, udarami mózgu i nowotworami. 
Jeszcze dziesięć lat temu naukowcy twierdzili, 
że izomery trans nie powodują raka, teraz już 
wiadomo, że jest przeciwnie.

Duńczycy już w 1994 roku - jako pierwszy 
kraj na świecie - wprowadzili ograniczenia 
w spożyciu izomerów trans do 2 % w dziennej 
dawce energii. I te przepisy są przestrzegane. 
Z materiałów prezentowanych na Europejskim 
Kongresie Otyłości w Budapeszcie w 2007 
roku wynika, że w fast foodach z sieci KFC 
sprzedawanych w Danii zawartość izomerów 

Antybiotyk łatwo 
przedawkować

Nadużywanie antybiotyków doprowadziło 
do tego, że dziś niemalże w przypadku każdej 
choroby zakaźnej mamy do czynienia z szcze-
pami bakterii lekoopornych, z którymi coraz 
trudniej walczyć. Antybiotyki trzeba stosować 
dziś wyjątkowo rozważnie, bo może się 
okazać, że za kilka lat nie będą skuteczne 
w niektórych chorobach - uważa prof. Waleria 
Hryniewicz, konsultant krajowy w dziedzinie 
mikrobiologii klinicznej.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 
wzrost użycia antybiotyków stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia pacjentów. 41% do-
rosłych Polaków stosowało antybiotyki w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, a 63% - w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy.

Narastająca i szybko rozprzestrzeniająca 
się oporność na antybiotyki wśród drobnoustro-
jów wywołujących najpoważniejsze zakażenia 
u człowieka zwiększa zachorowalność i śmier-
telność z powodu zakażeń

Narastająca oporność jest tym bardziej 
niebezpieczna, że jednocześnie zmniejszyło 
się zainteresowanie firm farmaceutycznych 
poszukiwaniem nowych leków przeciwko 
drobnoustrojom. W ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat wprowadzono jedynie dwa nowe 

antybiotyki. Do tego przybyło pacjentów 
o obniżonej odporności. 

Z informacji Opolskiego Oddziału Woje-
wódzkim NFZ wynikało, że w 2007 roku w wo-
jewództwie opolskim lekarze POZ przepisują 
70% wszystkich antybiotyków ordynowanych 
pacjentom - od 62% w Opolu, do 83% w po-
wiecie strzeleckim. Średnio w całym woje-
wództwie od listopada 2005 roku do kwietnia 
2006 lekarze przepisali około 15 kuracji anty-
biotykowych na 100 wizyt lekarskich.

W jednym z powiatów odsetek ten stanowił 
ok. 20%. Antybiotyki były przepisywane w ilo-
ściach całkowicie nieuzasadnionych bada-
niami epidemiologicznymi, często zalecane 
były w takich przypadkach jak grypa czy 
przeziębienia. Antybiotyki zaś nie działają na 
wirusy odpowiedzialne za te zachorowania.

Jak wręcz stwierdza prof. Hryniewicz do ta-
kich przypadków dochodzi, ponieważ w kraju 
borykamy się z niewystarczająca edukacją le-
karzy lub problemami organizacyjnymi w dostępie 
do diagnostyki mikrobiologicznej. Lekarze 
nawet w praktyce szpitalnej, i to w przypa-
dkach ciężkich nie zawsze pobierają materiał na 
posiew, który ma służyć zidentyfikowaniu drob-
noustrojów odpowiedzialnych za zakażenie, lub 
robią to dopiero po niepowodzeniu leczenia. 
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Siedzący tryb życia 
sprzyja nowotworom 

Spędzając większość dnia w pozycji 
siedzącej przyczyniamy się do wzrostu ryzy-
ka rozwoju nowotworu w naszym organizmie 
- ostrzegają kanadyjscy naukowcy, których 
badania ukazały się w piśmie Cancer Preven-
tion Research. 

Szacuje się, że w pozycji siedzącej 
spędzamy średnio 15,5 godziny dzien-
nie - w pracy, szkole, podczas posiłków, 
podróżowania, czy oglądania telewizji. Wy-
dłużenie tego czasu może sprzyjać stanom 
zapalnym, a tym samym przyczyniać się do 
podwyższenia ryzyka rozwoju raka. 

Choć o tym, że aktywność fizyczna prze-
kłada się na zmniejszenie m.in. ryzyka raka 
piersi (o około 25 proc.) i jelita grubego (o około 
35 proc.), wiadomo już z wcześniejszych badań, 
obecnie naukowcy potwierdzili, że znaczenie 

ma także ilość czasu, który spędzamy siedząc. 
Jak wskazują badania, aktywność fizyczna 

prowadzi do redukcji markerów stanu zapal-
nego, takich jak białko C-reaktywne (CRP), 
które bierze udział w mechanizmach odpo-
wiedzi nieswoistej (stanowi ona pierwszą linię 
obrony przed patogenami). Podwyższone 
stężenie CRP ma związek ze zwiększonym 
ryzykiem zawału mięśnia sercowego, a także, 
o czym świadczy coraz więcej dowodów, z ro-
zwojem nowotworów. 

Osoby, których praca wymaga spędzania 
długich godzin przed komputerem powin-
ny zadbać o regularne przerwy (najlepiej 
co godzinę), by wykonać krótki spacer po 
korytarzu. Badacze radzą ponadto, by za-
miast komunikacji ze współpracownikami 
za pośrednictwem poczty elektronicznej 
odwiedzić ich osobiście.
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trans nie przekracza 2 proc. Tymczasem 
w próbkach żywności tej samej sieci sprzeda-
wanych w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii, 
Czechach, Ukrainie i Białorusi było od 29 do 
34 proc. izomerów trans.

Całodobowe zapotrzebowanie człowieka 
na nienasycone kwasy z tłuszczów roślinnych 
pokrywa zaledwie 5,5 grama oleju, czyli jedna 
łyżeczka od herbaty. A po drugie, oleje za-
wsze szkodzą po poddaniu ich jakiejkolwiek 
obróbce termicznej. Smażenie na olejach jest 
bardzo szkodliwe, to duże zagrożenie dla 
zdrowia.

Oleje, podobnie jak margaryna, trakto-
wane są jako źródło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, ale liczba mnoga jest tu nieupra-
wniona. Owszem, zawierają kwas omega-6, ale 

zaledwie śladowe ilości kwasu omega-3. Opty-
malne dla zdrowia proporcje kwasów omega-6 
do omega-3 wynoszą 4 do 1. 

Tymczasem w olejach roślinnych proporcje 
te są wyjątkowo niekorzystne, zawartość 
kwasu omega-6 w oleju słonecznikowym, 
kukurydzianym, z pestek winogron jest 
odpowiednio: 335, 140 i 173 razy większa niż 
zawartość kwasu omega-3. 

Optymalne proporcje tych kwasów 
występują w oleju rzepakowym oraz lnianym 
i te oleje w niewielkich ilościach powinny 
znajdować się w naszej diecie. Pod warun-
kiem, że będą świeże i stosowane wyłącznie 
na zimno, bez jakiejkolwiek obróbki termicznej

(AKN - na podstawie nadesłanych materiałów)

(ciąg dalszy ze str. 1) 
promieniowania, w związku z czym zaczął się 
natychmiastowy proces gojenia.
Bardzo trudno wytłumaczyć osobie nieprzy-
gotowanej, nieufnej lub nastawionej negaty-
wnie na kontakt ze mną, o co w istocie chodzi 
z tą bioenergoterapią. Po kilkudziesięciu 
latach praktyki i pomocy setkom tysięcy osób 
w zasadzie nie muszę już robić takich prezen-
tacji i bardzo rzadko zgadzam się na tego typu 
pokazy. Ale czasem, tak jak w Międzyzdrojach 
wymaga tego sytuacja i wtedy zamiast 
tłumaczyć, że na zdjęciu każdego z nas jest 
tzw. profil kwantowy, w który są wpisane wszy-
stkie nasze problemy zdrowotne, ja zaś jestem 
w stanie wychwycić je jako punkty biologi-
cznie czynne, czyli najpierw jest rozpoznanie, 
potem działanie, następnie ocena skutków 
działania – po prostu pokazuję, jak to działa.
Wielu niedowiarków zaskoczyłem już w ten 
sposób, a ich z kolei zaskoczył fakt posiada-
nia przez nich samych bardzo rozwiniętych 
zespołów czuciowych, z czego do tej pory nie 
zdawali sobie sprawy.

Kolejne pytanie

Kiedy już tego typu prezentacja trafi do prze-
konania zainteresowanej osoby i jest ona 
w stanie zaakceptować możliwość przepływu 
uzdrawiającej energii bezpośrednio ode mnie 
do potrzebującego, z reguły pojawia się drugie 

pytanie: no dobrze, a jak to działa na odległość?
Najlepiej ilustruje to odnajdywanie punktów 
biologicznie czynnych na zdjęciu. Należy tu 
od razu powiedzieć, że na zdjęciu każdego 
żywego organizmu jest profil kwantowy, 
w który są wpisane wszystkie problemy. Te zaś 
postrzegane są przeze mnie, jako punkty bio-
logicznie czynne. Jestem w stanie z każdego 
zdjęcia, niezależnie od tego, gdzie w tej chwili 
znajduje się osoba na nim przedstawiona, 
powiedzieć, co tej osobie dolega i jakie ma 
problemy. Nie tylko rozpoznać problemy, ale 
dokładnie tak samo, jak podczas kontaktu 
bezpośredniego – usunąć je i na koniec ocenić, 
czy moje działanie odniosło skutek. Odkrycie 
przeze mnie tej możliwości i wielokrotne na 
przestrzeni lat dowiedzenie jej skuteczności 
skłoniło mnie do zaproponowania Państwu 
metody kontaktu zwanej dziś Trybem Intensy-
wnej Opieki przez Zdjęcie, w skrócie TIOPZ.
Warto także pamiętać, że zdjęcie człowieka, 
który mówi, że działa przy pomocy energii, 
promieniuje energią. Można to w każdej 
chwili sprawdzić wolno przesuwając dłoń 
nad moim zdjęciem. Wielu z Was zasko-
czy uczucie ciepła lub mrowienia, co z kolei 
stanowi fakt posiadania przez Was bardzo 
rozwiniętych zespołów czuciowych, z czego 
do tej pory nie zdawaliście sobie sprawy.

Zbyszek Nowak

Czy wiesz że wszystko jest energią? 
Spróbuj to sobie wyobrazić

 i włącz się do dyskusji na nowym portalu!
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