
 Jakby na to nie patrzeć, 2013 zbliża się ku końcowi. 
Daty umieszczone powyżej sugerują, że zbliża się czas 

Świąt i nadchodzi nowy rok. Zatem cykl produkcyjny naszego 
pisma wymaga ode mnie sporej wyobraźni. Za oknem jesień 
we wszystkich swoich kolorach i na szczęście do listopado-
wej pluchy jeszcze daleko, ale to przecież nie przeszkadza 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Tym bardziej, 
że przecież na dobre słowo i serdeczne myśli zawsze jest 
dobry czas. Niezależnie od pory roku Zbyszek i cała Jego 
ekipa - zawsze życzymy Wam tego, co najlepsze. 

Do życzeń dołączamy kilka prezentów: kolorowe tym 
razem wnętrze i piękny jubileusz postawienia figury Matki 
Boskiej na Antarktydzie, artykuł o anatomii energetycznej - 
kolejną próbę przybliżenia tak trudnego do opisania fenome-
nu otaczającej nas zewsząd energii, ale przede wszystkim 
nową ofertę naszej pracowni badań wegetatywno-rezonan-
sowych, dzięki której możecie poszerzyć zakres profilaktyki 
Waszego zdrowia. 

Aleksandra Krajewska-Nowak
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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

ZBYSZEK NOWAK

RĘCE
KTÓRE LECZĄ

WROCŁAW
08.11. 2013
godz. 10:00  

POZNAŃ
23.11. 2013
godz. 11:00

KATOWICE
07.11. 2013
05.12.2013
godz. 12:00 

ŁÓDŹ
14.12. 2013
godz: 10:00 

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

KRAKÓW
06.12. 2013  
godz. 10:30

LISTOPAD 2013
KATOWICE
07.11.2013
godz. 12:00 
MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28 

WROCŁAW 
08.11.2013 
godz. 10:00
Hotel „Wrocław” 
ul. Powstańców Śl. 5/7

BIAŁYSTOK 
21.11.2013
godz. 10:00 
Hotel Cristal
ul. Lipowa 3/5

POZNAŃ  
23.11.2013
godz. 11:00
Hotel Ikar
ul. Kościuszki 118

GDYNIA 
28.11.2013
godz. 13.00  
Hotel Hotton
ul. Św. Piotra 8

BYDGOSZCZ
29.11.2013
godz. 10:00
Korona Stadionu 
„Zawisza”
ul. Gdańska 163

GRUDZIEŃ 
2013
KATOWICE
05.12.2013
godz. 12:00 
MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28

KRAKÓW 
06.12.2013
godz. 10:30  
Klub Garnizonowy
ul. Zyblikiewicza 1

ŁÓDŹ 
14.12.2013
godz. 10:00 
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

GDYNIA
28.11. 2013
godz. 13:00

BYDGOSZCZ
29.11. 2013
godz. 10:00

BIAŁYSTOK
21.11 2013
godz. 10:00

BÓLE FANTOMOWE - ZJAWISKO Z OBSZARU 
ANATOMII ENERGETYCZNEJ

Są problemy zdrowotne, których nie da się wyjaśnić 
w prosty sposób odnosząc się do anatomicznej 
budowy ciała. Jednak wszystko stanie się jasne, kiedy 
uświadomimy sobie, że niezależnie od materii, a jednak     
w sposób całkowicie z nią związany, funkcjonuje anatomia 
energetyczna. 

Wprowadzam to pojęcie po raz pierwszy, posłużę się nim, 
ponieważ podejmując próbę wyjaśnienia istoty zjawiska 
bólów fantomowych, potrzebuję określenia umożliwiającego 
wyjaśnienie procesów zachodzących w żywym organizmie na 
poziomie energetycznym.

Części ciała np. nogę lub rękę, można amputować. Nie 
można natomiast odjąć energetycznego odpowiednika nogi lub 
ręki, który zawsze pozostanie związany z całością. Nie można 
odjąć tego niematerialnego elementu naszego ciała, ale można 
go uszkodzić. 

Na uszkodzenie może mieć wpływ poziom wrażliwości 
danego człowieka, jego predyspozycje psychofizyczne, 
przy czym jednym z ważnych elementów obronnych będzie 
wysoka wydolność pracy organizmu jako całości. Ważnym 
elementem decydującym o mniejszej lub większej możliwości 
uszkodzenia ciała jest wrażliwość. Wrażliwość, o której mowa, 
to cecha, która nie jest związana z nadpobudliwością, czy 
ze zdenerwowaniem. Są ludzie o rozwiniętych receptorach 
 i zespołach czuciowych i oni są bardziej podatni na wszelkiego 
rodzaju promieniowanie, także na trudne do wykrycia i przez to 
zbyt często ignorowane promieniowanie geopatyczne, któremu 
w tym numerze gazety poświęcam osobny artykuł. 

Współpracujące ściśle ze sobą układy (materialny 
i energetyczny) wzajemnie na siebie oddziałują, przy czym 
na zmiany w strukturze energetycznej nie ma wpływu 
medycyna akademicka, ponieważ jej działanie dotyczy materii, 
a w tym przypadku materii nie ma, jest natomiast straszny ból 
w nieistniejącej fizycznie pięcie, lub kolanie. Nie działają żadne 
środki przeciwbólowe, ponieważ sygnał znajduje się na innym 
poziomie, tym poziomem nie jest poziom materialny, tylko 
poziom energetyczny.

Jedynie medycyna kwantowa, której przedstawicielami są 
energoterapeuci radzi sobie z tym problemem. Tylko oni umieją 
opanować bóle w nieistniejących materialnie częściach ciała 
nazywane bólami fantomowymi.

Ciało energetyczne jest ściśle związane z ciałem materialnym, 
odpowiadając wszystkim funkcjom życiowym posiada określoną 
(dla każdego żywego organizmu nieco inną) częstotliwość. 
Każda komórka, każdy organ, czy część ciała posiada swój 
energetyczny odpowiednik.

Jakiekolwiek zakłócenia w pracy komórki, organu, czy części 
ciała, są sygnalizowane odpowiednim promieniowaniem. 
Rozpoznaniem tego promieniowania zajmuje się 
energoterapeuta, którego zadaniem jest doprowadzenie do 
tzw. harmonizacji poszczególnych poziomów energetycznych 
umożliwiających spójną pracę organizmu jako całości.

Bóle fantomowe, to nic innego, jak uszkodzenia poziomu 
energetycznego, mówiąc szerzej i posługując się określeniem 
z anatomii energetycznej, uszkodzenie jednego z jej elementów 
i związana z tym sygnalizacja bólowa do naszej świadomości. 

Trudnym do zrozumienia może się wydawać fakt, że brak 
tej części ciała, w której występuje ból, ale wszystko staje się 
jasne, kiedy uświadomimy sobie, że mówimy jedynie o braku 
materialnej części i zachowamy w pamięci fakt, że składamy 
się także z równie istotnej części niematerialnej.

W mojej dotychczasowej kilkudziesięcioletniej pracy 
energoterapeuty spotykałem się z bólami fantomowymi 
wielokrotnie i wszystkie przypadki, którymi się zajmowałem 
udało mi się trwale usunąć.  

Spektakularnym był jeden z przypadków w Niemczech  - Baron 
Vos, który podczas wojny stracił nogę, cierpiał na niesamowite 
bóle w nieistniejących fizycznie kolanie i pięcie przez 50 lat. 
Po jednym spotkaniu bóle całkowicie ustąpiły. Trudno wyrazić 
słowami ulgę w cierpieniu, na które medycyna akademicka nie 
była w stanie przez 50 lat w jakikolwiek sposób wpłynąć.

Co ciekawe, bóle fantomowe mogą pojawić się także 
w istniejących częściach ciała. Jakże często pojawia się ból, 
którego przyczyna nie jest znana i lekarz nie jest w stanie 
postawić diagnozy. Nieświadomi faktu, że ten ból nie dotyczy 
jeszcze poziomu materialnego naszego ciała próbujemy z nim 
walczyć sposobami tradycyjnymi (leki, zabiegi). Tygodniami, 
miesiącami czekamy na efekty, ale na pokonanie tego bólu nie 
ma szans, ponieważ nie jest on na poziomie materialnym, tylko 
na poziomie energetycznym. 

Moje działanie energetyczne jest działaniem na poziomie 
kwantowym, czyli na poziomie wzorca, który ponownie 

sformatowany do właściwej pracy zaczyna sprawnie działać, 
dzięki temu ustępuje sygnał, czyli ból, a organizm jako całość 
wraca do swoich harmonijnych funkcji.

Kwant to najmniejsza porcja jaką może mieć, lub o jaką może 
zmieniać się jakaś wielkość fizyczna w świecie najmniejszych 
cząstek, można tę cząstkę porównać do cegiełki, z cegieł 
możemy wybudować dowolny obiekt, wg konkretnego planu. 
Organizmy żywe składają się z takich planów opisujących 
określone funkcje i zróżnicowane zadania żywych organizmów.

Każdy żywy organizm jest opisany określoną częstotliwością, 
na której pracuje. Można ten stan nazwać wzorcem 
energetycznym, możemy również dla przybliżenia i zro-
zumienia działania wzorca nazwać ten stan planem kwantowym, 
czyli energetycznym. Im bardziej zagłębiamy się w obszary 
związane ze strukturą atomu, docierając aż do kwantów; 
im niższe odkrywamy poziomy, tym bardziej jest pewne, że 
dotrzemy do miejsca, w którym wszystko jest już wyłącznie 
energią. W pewnej chwili obszar anatomii materialnej i anatomii 
energetycznej zaczyna się przenikać, pokrywać i uzupełniać. 
Jedno i drugie stanowi bowiem nierozerwalną całość.

Do korekcji wzorca energetycznego (kwantowego)
jakiekolwiek działania opierające się na anatomii materialnej 
są nieodpowiednie.

Stosunek poziomu materialnego do energetycznego można 
jeszcze raz wyrazić prostym zdaniem: jeżeli na poziomie 
materialnym straciliśmy nogę, to nie oznacza, że nie mamy 
nogi; owszem mamy nogę, ale na poziomie energetycznym, 
czyli na poziomie kwantowym.

Bóle fantomowe, to nic innego, jak tylko sygnały do 
naszej świadomości o problemach dotyczących poziomu 
energetycznego. Te bóle mogą być usuwane jedynie po 
właściwym rozpoznaniu w sferze anatomii energetycznej. 

Aby działanie, które podejmie energoterapeuta było 
skuteczne i nie zakłócało prawidłowej pracy całości organizmu, 
energoterapeuta  już w momencie przystąpienia do pracy musi 
brać pod uwagę rozpoznanie na obu poziomach: na poziomie 
anatomii materialnej, z jej całą złożonością oraz na poziomie 
anatomii energetycznej, z jej całą złożonością. Tylko tak 
zyskuje możliwość właściwej regulacji i przywrócenia stanu, 
w którym organizm funkcjonuje wg idealnego wzorca. 

(Zbyszek Nowak)

Wszystkie terminy spotkań są w chwili wydania 
gazety ustalone i potwierdzone. Bardzo, bardzo 
rzadko, ale czasem jednak zdarzają się wypadki 

losowe i bywa, że spotkanie jest odwołane.
Na stronie www.nowak.pl znajdziecie Państwo 

najbardziej aktualne informacje o najbliższych 
spotkaniach i ewentualnych zmianach.
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 JUBILEUSZ 25-LECIA FIGURY MATKI BOSKIEJ 
NA ANTARKTYDZIE 16 XI 1988 - 16 XI 2013

Na Antarktydzie, w polskiej bazie 
polarnej, na ścianie skały jest kaplica, 
w której stoi naturalnej wielkości figura 
Matki Boskiej. Postać wyrzeźbiona jest 
w drewnie lipowym, a na biegun dotarła
z Polski, z Podkowy Leśnej pod 
Warszawą. W listopadzie 2013 roku mija 
od tamtej chwili dwadzieścia pięć lat. 

 
Miałem 10 lat, kiedy moi rodzice się 

rozwiedli i zostałem przez ten fakt w pewnym 
stopniu pozbawiony matki. Umierałem 
z tęsknoty. Będąc w kościele zazwyczaj 
wpatrywałem się w duży obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej i któregoś dnia wydało mi 
się, że Matka Boska przytula mnie i się do 
mnie uśmiecha. Wtedy wybrałem Ją na 
swoją matkę, a Ona – dziś to wiem z całą 
pewnością - otoczyła mnie swoją opieką. 
Już wtedy postanowiłem, że kiedyś się Jej  
odwdzięczę.

 Gdyby tak na Antarktydzie postawić 
figurę Matki Bożej – myślałem, będzie miała 
u stóp cały świat. Okazja nadarzyła się 
w 1988 roku, kiedy mój podopieczny Jacek, 
został kierownikiem technicznym trzynastej 
wyprawy Antarktycznej. Nie posiadałem się 
z radości, mój plan stawał się realny. 

Chociaż nie było to łatwe. Nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić rzeźbiarzowi. Mimo to nie 
poddałem się i zacząłem szukać pomocy dla realizacji mojej idei. Potrzebne wsparcie finansowe 
otrzymałem od księgarni Świętego Jacka w Katowicach. 

Wspaniałą figurę wyrzeźbił mój 
Sąsiad, a teraz już także Przyjaciel – 
Kazimierz Kokosza.

Po uroczystej mszy w siedzibie 
Episkopatu, celebrowanej przez trzech 
księży (Ks. Arcybiskupa Bronisława 
Dąbrowskiego, Ks. Prałata Benedykta  
Woźnicę i Ks. Leona Kantorskiego) 
figura Matki Bożej Antarktycznej 
popłynęła na biały kontynent radzieckim 
statkiem „Admirał Somow”, w tajemnicy, 
jako mienie Urzędu Bezpieczeństwa. 
Sam środek transportu, przychylność 
i współpraca ludzi, których zupełnie 
bym o to nie podejrzewał, to nie 
wszystko. Gdy statek z Matką Boską 
na pokładzie wypłynął z Gdyni, morze 
Północne - zazwyczaj burzliwe - 
było gładkie jak stół, Biskaje zwykle 
niespokojne, gładkie jak stół, Ocean 
Atlantycki, znany z tak zwanych 
ryczących czterdziestek i wyjących 
pięćdziesiątek, gładki jak stół. 

“Serwus Zbyszku! Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia z Antarktydy. Skała, którą widzisz na 
odwrocie jest już HISTORYCZNA, bowiem tam stoi figura, której wzrok skierowany jest także 
na Polskę. Jacek” 

 
 Z księdzem Arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim połączyła mnie potem serdeczna przyjaźń. 

Przyglądał się wnikliwie moim działaniom, akceptował je, wspierał modlitwą i dobrym słowem.

“Panu Zbigniewowi Nowakowi za 
pomoc “Bóg zapłać”. Podziwiam 
w nim ducha Bożego, który dla 
dobra chorych, umacnia jego siły 
bioterapeutyczne. Niepokalana, której 
figurę umieścił na Antarktydzie niech 
wspiera go i otoczy macierzyńską 
opieką”. 

Dziesiąta rocznica poświęcenia figury Matki Boskiej.

 Ksiądz Leon Kantorski – proboszcz w podkowiańskim kościele odprawił z tej okazji cztery 
specjalne msze święte rocznicowe - dwie w Lourdes i dwie w Fatimie. 

Energoterapia nie stoi w sprzeczności z wiarą i nauką Kościoła. 

Otwarte ataki, które są udziałem członków radykalnych frakcji i sekt zdarzają się coraz 
rzadziej. Dominuje chęć do rozmowy, otwartość, szacunek i pełne przeświadczenie, że zarówno 
medycyna akademicka, jak i naturalna powinny nawzajem wyciągać do siebie rękę, ponieważ 
najważniejsze jest dobro pacjenta. Potwierdzają to chociażby dwa wydarzenia z 2007 roku. 

Konferencja na antenie radia Lublin 26 czerwca 2007 roku, której byłem jednym z gości. 
Uczestniczyło w niej, poza lekarzami onkologami, dwóch księży: ks. prof. Marian Rusecki 
zajmujący się między innymi teumatologią, czyli nauką o cudach oraz abp senior Bolesław Pylak. 

Rozmawialiśmy o cudownych, trudnych lub niemożliwych do wytłumaczenia z punktu widzenia 
medycyny akademickiej uleczeniach, które zdarzają się dzięki bioenergoterapii oraz za sprawą 
modlitwy i wstawiennictwa księży. 

Ksiądz biskup, któremu już po konferencji wręczyłem jedną z pierwszych wersji folderu o Matce 
Boskiej Antarktycznej, pogratulował mi tej inicjatywy i wyraził się o niej z dużym uznaniem. 

(c.d. na stronie 3)
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Poświęcenie sztandaru Krajowego Cechu 
Radiestetów i Bioenergoterapeutów. 

To ważne dla całego naszego środowiska wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2007 roku 
w Katowicach. Sztandar ozdobiony z jednej strony wizerunkiem swojej patronki, z drugiej zaś 
godłem cechu został poświęcony przez Jego Ekscelencję Biskupa Gerarda Bernadzkiego. 

Patronką Cechu została Święta Hildegarda  z Bingen, średniowieczna wizjonerka i uczona, 
badaczka natury i uzdrowicielka. Autorka traktatu o leczniczym i szkodliwym działaniu roślin 
i minerałów. Hildegarda była zwolenniczką medycyny holistycznej, opartej na całościowym 
widzeniu człowieka, z jego ciałem i duszą opierającymi się na czterech obszarach: boskim, 
kosmicznym, cielesnym i duchowym. Święta Hildegarda została  we wrześniu 2012 roku oficjalnie 
wpisana przez papieża Benedykta XVI na listę świętych oraz na listę doktorów kościoła.

Na zdjęciu powyżej: Senior Cechu Jerzy Urbanowicz, Zbyszek Nowak członek Zarządu 
Cechu, Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - 
prof. dr hab. Jan Klimek. 

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie troska i poczucie odpowiedzialności. 
Pomogłem tysiącom ludzi, nastąpiła poprawa, ale musimy zdawać sobie 

sprawę z tego, że to jeszcze nie koniec pracy! Znacznie trudniejszą rzeczą niż 
coś osiągnąć, jest ten stan utrzymać. Bądźmy uważnymi obserwatorami. Nie 
ulegajmy emocjom. Zachowajmy dystans. To pozwoli uniknąć wielu niepowodzeń 
i rozczarowań. 

Diagnoza medyczna. Musisz wiedzieć, że wiarygodność większości badań 
laboratoryjnych nie jest stuprocentowa, a podjęte na jej podstawie działania lekarza 
mogą się okazać nieskuteczne, a nawet szkodliwe.Nie pisałbym tego, gdybym na 
przestrzeni wielu lat mojej pracy nie był świadkiem wielu takich pomyłek i wynikających 
z nich komplikacji.

Na szczęście niektórzy lekarze mówią już o tym otwarcie. W stanie Virginia w USA 
obowiązuje przepis nakazujący lekarzom informowanie pacjenta o niskiej wiarygodności 
badań serologicznych, czyli testów wykonywanych w ramach systemu opieki zdrowotnej. 

Jeśli lekarz zapomni o tym powiedzieć, a przydarzy się jakieś nieszczęście, pacjent 
będzie mógł złożyć na niego skargę. W tym konkretnym przypadku chodziło o boreliozę 
(chorobę będącą następstwem ukąszenia kleszcza), a zwłaszcza, szczególnie groźną 
jej chroniczną formę. W samych Niemczech, w 2010 roku, kiedy zaczęto przyglądać się 
sprawie uważniej, rozpoznano ją u 900 000 osób. Noblista - dr Luc Montager określił 
sytuację z boreliozą mianem pandemii. 

Jedynie testowanie wegetatywno-rezonansowe aż w 95% może wykluczyć lub 
potwierdzić, nie tylko chroniczną formę boreliozy, ale i stan pracy poszczególnych 
narządów i procesów wewnątrz organizmu. 

I jeszcze więcej!
Testowanie wegetatywno-rezonansowe 

może na przykład wykluczyć lub 
potwierdzić obciążenia geopatyczne, czyli 
wpływy zmieniające napięcie powierzchni 
płynnych struktur komórki, prowadzące 
do destabilizacji w strukturze DNA.

Nasza pracownia, wyposażona 
w specjalistyczną aparaturę oraz 
współpracująca z  wybitnym radiestetą 

- dr Kornelem Śliżyńskim, 
przyjmuje już zgłoszenia na testowanie 
wegetatywno - rezonansowe w za-
kresie obciążeń geopatycznych 
będących przyczyną wielu problemów 
zdrowotnych. 

Badania radiestezyjne wynajdują strefy 
geopatyczne, czyli zmiany wyniszczająco 
działające na wszelkie obiekty biologiczne, 
w tym na człowieka, które powstają 
w miejscach przebiegu żył wodnych, 
na pęknięciach skorupy ziemskiej, nad 
złożami rud, nad miejscami przecinania się 
technicznych komunikacji podziemnych (kanalizacja, wodociąg, metro), jak również 
w miejscach przecięcia globalnych siatek energetycznych Hartmana i Currego.

Badania te mogą być wykonywane bezpośrednio na terenie zgłoszonego obiektu, jak 
również metodą zdalną nazywaną teleradiestezją. 

Wykluczenie obciążeń geopatycznych jest szczególnie ważne w procesie poszukiwania 
przyczyn przewlekłych problemów zdrowotnych.

PRZYKŁAD: 
Na młodą, piękną, przedsiębiorczą kobietę, jak piorun z jasnego nieba, spadła 

wiadomość, że jest chora na raka piersi. Spotkaliśmy się w Katowicach, zaproponowałem 
też, żeby przyjechała do Podkowy Leśnej. 

Rak to poważna choroba, wielu myśli, że jest nieuleczalna, niemal nikt nie zastanawia 
się nad przyczynami jej powstania. To ważne, ponieważ jakakolwiek terapia nie będzie 
skuteczna, jeśli nie zostanie znaleziona przyczyna problemu.

Stałem przed moją pacjentką, przyglądałem się jej próbując przeniknąć czas. Po chwili 
zapytałem, jak długo mieszka w obecnym miejscu zamieszkania? Odpowiedziała - trzy 
lata.  I zaraz dodała: mieszkam na piątym piętrze, moi sąsiedzi z szóstego i czwartego 
piętra w tej samej klatce są chorzy na raka,  jakoś sobie tego wcześniej nie skojarzyłam.

ROZPOZNANIE:
 Próba odpowiedzi na pytanie o przyczynę. Wszyscy uczestnicy procesu uzdrawiania, 

a więc i pacjenci i terapeuci powinni szukać odpowiedzi wyjaśniającej przyczynę.
PRZYCZYNA I SKUTEK:
Choroba jest skutkiem, przyczyna lub przyczyny choroby nieusunięte, spowodują, 

że wyleczenie nigdy nie będzie możliwe.  Mogą natomiast spowodować dalszą utratę 
zdrowia i środków podjętych na niepotrzebne ,,leczenie”.  Nie licząc zmarnowanego 
czasu na niepotrzebne, a często szkodliwe terapie. Dopiero znalezienie przyczyn 
naszego złego stanu i ich usunięcie, spowoduje trwałe wyleczenie.

Od lat wiele sił i środków poświęcam na tak zwaną profilaktykę i wpajanie moim 
podopiecznym tego rodzaju myślenia. Im więcej uwagi poświęcisz sobie zdrowemu, 
tym mniej będziesz miał kłopotów i zmartwień.

Zdaniem naukowców-geopatologów, 
fizyczne podstawy negatywnego wpływu 
stref geopatycznych na zdrowie człowieka 
mogą być następujące:

1. W  miejscach  przecięcia arterii 
wodnych powstaje napięcie elek-
tromagnetyczne, pod którego 
wpływem uwalniają się neutrony 
przekształcające się w żywym 
organizmie i w rezultacie emitujące 
promienie alfa wywołujące wiele 
zakłóceń w normalnych komórkach;

 2. Wpływy geopatyczne zmieniają 
napięcie powierzchni płynnych struktur 
komórki, prowadząc do destabilizacji 
procesów w strukturze DNA;

 3. Wzajemne oddziaływanie prawo-
i lewoskrętnych pól magnetycznych 
prowadzi do efektu „dudnienia”,  co z kolei 
niszczy genetyczną matrycę DNA i RNA.
Słynny neurobiolog prof. Linas 
w jednym z wywiadów powiedział: 100  
miliardów neuronów - aż tyle mamy ich 

w głowie, każdy neuron ma odmienną osobowość. Rozmawiają ze sobą przy pomocy 
elektryczności i chemii. 
A co to jest elektryczność?  To energia. Co to jest chemia? To informacja. Działanie 
energetyczne wzmacnia każdy żywy organizm, uwalnia od wszelkich zakłóceń 
i prowadzi do uruchomienia właściwej jego pracy,czyli do zdrowia. 

 (Z.N.)

M o j a  t r o s k a  o  C i e b i e  -  T w o j a  s t r a t e g i a  n a  p r z y s z ł o ś ć
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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.

Noclegi w Podkowie 
Leśnej

Willa Alkano
Wolnostojący, całoroczny, nowocześnie 

wykończony, przestronny dom jedno-
rodzinny. 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, dwukondyg-

nacyjny, wykończony w drewnie sos-
nowym, 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.
Rezerwacje: E-mail: biuro@nowak.pl   

tel./fax 00 48 22 758 92 92. 

A  T O  C I E K A W E !
Mity związane z opatrywaniem ran

Chwila nieuwagi przy krojeniu warzyw na sałatkę i stało się - z palca cieknie krew. Co teraz? 
Przemyć ranę wodą utlenioną, czy spirytusem salicylowym? A może użyć jakiegoś babcinego 
sposobu, np. posmarować ją miodem? No cóż, tak naprawdę żaden z tych środków nie nadaje 
się do dezynfekcji lepiej niż... zwykła woda z mydłem.

Obecnie nie zaleca się używania wody utlenionej w pomocy przedmedycznej. Nie stosują jej 
ratownicy, znika też z apteczek w zakładach pracy. Nic się nie stanie, jeśli przemyjemy drobne 
skaleczenie wodą utlenioną, jednak w przypadku większych ran może ona wręcz opóźnić proces 
gojenia.

Czy można użyć spirytusu salicylowego? Nigdy w życiu! Spirytus także podrażnia skórę.
Niektórzy twierdzą, że ślina działa odkażająco. Większość ludzi ma taki odruch, że jeśli 

skaleczy się np. w palec, od razu wkłada go do ust. Ale z punktu widzenia medycyny ślina nie 
jest skutecznym środkiem dezynfekującym. Podobnie jest z moczem, choć według niektórych 
źródeł może on być skuteczny przy łagodzeniu stanów zapalnych ran. Jeśli nie mamy jednak 
pod ręką nic do dezynfekcji, najlepiej użyć po prostu wody z mydłem.

Jak prawidłowo opatrywać
Bardzo drobnych skaleczeń, np. takich, które powstają przez zacięcie się przy goleniu, najlepiej 

niczym nie zaklejać. One goją się przez tzw. rychłozrost. Rozcięcia skóry płytsze niż centymetr 
można zakleić sobie plastrem.

Natomiast rany szarpane (a więc takie z nieregularnym brzegiem, ubytkami tkanek) oraz cięte 
o głębokości powyżej centymetra trzeba pokazać chirurgowi. Nie wolno ich zaklejać żadnymi 
plastrami, watą ani ligniną. Zakładamy na nie opatrunek składający się z dwóch części: jałowej 
gazy i bandaża, który go podtrzymuje. Dzięki temu rana, jak to mówią chirurdzy, “się nie kisi”, 
tylko oddycha. Poza tym widzimy, w jakim jest stanie - czy wypływa z niej dużo ropy albo krew.

Zwlekanie z pomocą chirurga to poważny błąd. Ludzie robią dziwne rzeczy z ranami, smarują 
je jakimiś maściami, białkiem jajek, miodem. Po 2-3 dniach przychodzą do lekarza i chcą to 
zszyć. A lekarz mówi: no, przykro mi, ale jest już za późno. Ranę szyje się od 5-7 godzin po tym, 
jak powstanie. Starsza rana jest już zakażona i wymaga dodatkowych zabiegów.

Jakie jeszcze błędy popełniamy przy opatrywaniu ran.
Wiele osób myśli, że przy krwotokach trzeba używać opasek uciskowych. Obwiązują 

kończyny, np. sznurkami od snopowiązałek, linkami do bielizny. To poważny błąd. Opaski 
uciskowe zakładamy tylko przy amputacji. Przy krwawieniach i krwotokach należy się skupić na 
tamowaniu krwi. Opatrunek robi się następująco: do rany przykładamy gazę, kładziemy na nią 
coś twardego, np. portfel lub komórkę, i owijamy bandażem. Twardy przedmiot dociśnie gazę
i zahamuje upływ krwi.

Olej kokosowy - pomaga na wszystko! 

Połowę zawartości oleju kokosowego stanowi kwas laurynowy, przekształcający się 
w organizmie w monolauryn. To związek chemiczny, który w dużych ilościach znajduje się tylko 
w dwóch produktach: oprócz kokosa zawarty jest w mleku matki, gdzie jest bardzo ważnym 
elementem budowania odporności rozwijającego się organizmu. Ma on silnie bakteriobójcze 
i wirusobójcze właściwości, niszczy drobnoustroje pokryte otoczką lipidową (zalicza się do nich 
m.in. wirus HIV, cytomegalowirus, wirus opryszczki, przeziębienia, a także bakteria Helicobacter 
pylori, wywołująca wrzody żołądka i nowotwory układu pokarmowego). Inaczej niż antybiotyki, 
które zabijają całą florę bakteryjną organizmu - w tym także tę dobroczynną - monolauryn atakuje 
tylko szkodliwe wirusy i bakterie. Z kolei na powierzchni skóry antybakteryjne i antywirusowe 
właściwości kwasu laurynowego sprawiają, że znakomicie nadaje się do zwalczania infekcji, 
wysypek i egzem, a także przyczynia się do leczenia drobnych skaleczeń i mikrourazów skóry 
oraz łagodzi świąd i ból po ukąszeniach owadów. Pomaga zwalczyć także długotrwałą grzybicę 
stóp. Olej kokosowy może być także z dobrym rezultatem stosowany na cerę trądzikową: 
wówczas najlepiej działa połączone stosowanie wewnętrznie i zewnętrznie.

Dowiedziono naukowo, że kokos w różnej postaci dostarcza wszechstronnych korzyści dla 
zdrowia:

* Usuwa lub zabija tasiemca, wszy, lamblię i inne pasożyty 
* Poprawia trawienie oraz wchłanianie innych składników pokarmowych, tj. witaminy, minerały 

oraz aminokwasy 
* Polepsza wydzielanie insuliny i wykorzystanie glukozy we krwi 
* Przynosi ulgę trzustce i systemowi enzymów uwalniając je od efektów od stresu 
* Poprawia wchłanianie wapnia i magnezu oraz wspomaga rozwój mocnych kości i zębów 
* Chroni przed osteoporozą 
* Zapobiega symptomom chorób pęcherzyka żółciowego oraz chorób Leśniowskiego-Crohna 

jelita grubego, zapalenia okrężnicy wrzodziejącej i owrzodzeń żołądka 
*  Uśmierza ból oraz podrażnienie spowodowane hemoroidami  
* Poprawia poziom cholesterolu zmniejszając ryzyko chorób serca , chroni przed miażdżycą 
* Pomaga zapobiec chorobom przyzębia i próchnicy zębów 
* Chroni ciało przed szkodliwymi wolnymi rodnikami, które powodują przedwczesne starzenie 

i choroby zwyrodnieniowe 
* Nie usuwa rezerw przeciwutleniaczy w przeciwieństwie do innych olejów 
* Usuwa symptomy związane z chronicznym zmęczeniem 
* Uśmierza objawy łagodnego rozrostu stercza (powiększenia prostaty) 
* Łagodzi napad padaczkowy 
* Chroni przed chorobami nerek oraz pęcherza moczowego, rozpuszcza kamienie nerkowe 
* Zapobiega chorobom wątroby, wspomaga funkcje tarczycy  
*  Poprawia trawienie oraz prace jelit, zapobiega otyłości i problemom nadwagi 
* Stosowany na zewnątrz chroni skórę przed infekcjami 
* Łagodzi objawy związane z łuszczycą, zapaleniem skóry, egzemą 
* Wspomaga naturalną, chemiczną równowagę skóry 
* Zmiękcza skórę zapobiegając jej przesuszeniu oraz łuszczeniu się 
* Zapobiega zmarszczkom, obwisłej skórze oraz plamkom na ciele 
* Sprzyja zdrowemu wyglądowi skóry i włosów , pomaga kontrolować łupież
* Dostarcza ochrony przed szkodliwymi skutkami ultrafioletowego promieniowania słonecznego 
* Nie wytwarza szkodliwych produktów ubocznych podczas gotowania w normalnej 

temperaturze, w przeciwieństwie do innych olejów roślinnych 
* Ma mniej kalorii niż wszystkie inne tłuszcze i jest całkowicie nietoksyczny dla ludzi 

(wg www.pocztazdrowia.pl)

Święcone bakterie
Instytut Higieny i Immunologii Stosowanej w Wiedniu opublikował wyniki badań wykazujących, 

że jednym z najgroźniejszych źródeł skażonej wody na świecie są kościoły. 86 proc. wody 
święconej zawiera bakterie kałowe. Każdy litr wody święconej to około 62 milionów bakterii. 
Według naukowców wystarczyłoby dodawać do niej sól i regularnie wymieniać, żeby zmniejszyć 
zanieczyszczenie.

(wg www.pocztazdrowia.pl)

Produkt wolny od parabenów

Taki napis zamieszczony na opakowaniu kosmetyku staje się powoli obowiązekiem 
w większości krajów Europy.  PARABENY - to konserwanty, które przedłużają życie 
kosmetyków, są to estry kwasu parahydroksybenzoesowego. Znajdziecie je nie tylko w kre-
mach i szamponach, ale także w produktach spożywczych - ciastach, sokach owocowych, 
mrożonkach i dżemach.

Zadaniem parabenów jest niedopuszczanie do powstawania pleśni i blokowanie rozwoju 
drobnoustrojów. Dzięki temu wyroby mogą spokojnie leżeć na sklepowych półkach 
i zachowywać swoją świeżość oraz wątpliwą jakość.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków podaje, że człowiek ważący 60kg, wchłania dziennie 
około 76mg parabenów, z czego aż 50mg pochodzi z kosmetyków.

Coraz więcej badań dowodzi szkodliwości tych związków, jednak nikt nie myśli o ich 
wycofywaniu z produkcji. Jedyną drogą unikania parabenów jest baczne śledzenie etykiet na 
artykułach, które kupujemy. Musimy liczyć się z tym, że znajdziemy je w większości dostępnych 
na rynku produktach.

Na ile możemy, unikajmy tych składników: Methylparaben, Ethylparaben, Isopropylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Benzylparaben, Glutaraldehyde,Hexamidine-Diisethionate, 
Phenol, Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Borate,Benzetonium Chloride.

Parabeny znajdują się zwłaszcza w dezodorantach i antyperspirantach, lecz także w kremach, 
mleczkach i olejkach do smarowania ciała, szamponach, żelach pod prysznic, perfumach, 
pomadkach do ust, podkładach i pudrach. Pojawiają się również w wielu kosmetykach dla 
dzieci.

W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, w których odkryto, 
że guzy nowotworów zlokalizowane w klatce piersiowej u wielu pacjentek zawierały parabeny. 
Wyniki badań doprowadziły do postawienia tezy, że parabeny mogą powodować raka piersi. 
Zwłaszcza jeśli znajdują się w produktach takich jak antyperspiranty i dezodoranty.
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