
 
Co jeszcze może energoterapia? Wiemy, że reguluje 

organizm i wzmacnia, dzięki czemu wiele chorób zatrzy-
muje się i cofa. Ale to nie wszystko. Jak się okazuje, ta 
regulacja na naszym niematerialnym - energetycznym - 
planie sprawia, że jesteśmy mądrzejsi, spokojniejsi, lepsi. 
Rozwijamy się, wszystko układa się lepiej. A to są właśnie 
milowe kroki do szczęścia.

Pierwsza w tym roku nasza gazetka, jak zawsze niesie 
ze sobą moc dobrych wiadomości i dobrej energii. Jak 
zawsze życzę miłej lektury.

Aleksandra Krajewska-Nowak
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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

ZBYSZEK NOWAK

RĘCE
KTÓRE LECZĄ

WROCŁAW
24.01. 2014
godz. 10:00  

POZNAŃ
11.01. 2014
22.02. 2014
godz. 11:00

KATOWICE
16.01. 2014
 27.02. 2014
godz. 12:00 

ŁÓDŹ
18.01. 2014
godz: 10:00 

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

KRAKÓW
17.01. 2014
28. 02. 2014  
godz. 10:30

STYCZEŃ 2014

SZCZECIN 
10. 01. 2014 
godz. 10:00
Wyższa Szkoła Bankowa 
ul. Wojska Polskiego 128

POZNAŃ  
11. 01. 2014
godz. 11:00
Hotel Ikar
ul. Kościuszki 118

KATOWICE
16. 01. 2014
godz. 12:00 
MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28 

KRAKÓW 
17. 01. 2014
godz. 10:30  
Sala Stadionu Cracovii
ul. Kałuży 1

ŁÓDŹ 
18. 01. 2014
godz. 10:00 
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

WROCŁAW 
24. 01. 2014 
godz. 10:00
Hotel „Wrocław” 
ul. Powstańców Śl. 5/7

LUTY 2014
GDYNIA 
06. 02. 2014
godz. 13.00  
Hotel Hotton
ul. Św. Piotra 8

BYDGOSZCZ
07. 02. 2014
godz. 10:00
Korona Stad. Zawisza
ul. Gdańska 163

POZNAŃ  
22. 02. 2014
godz. 11:00
Hotel Ikar
ul. Kościuszki 118

KATOWICE
27. 02. 2014
godz. 12:00 

MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28

KRAKÓW 
28. 02. 2014
godz. 10:30  
Sala Stadionu Cracovii
ul. Kałuży 1

GDYNIA
07.02. 2014
godz. 13:00

BYDGOSZCZ
06.02. 2014
godz. 10:00

SZCZECIN
10.01 2014
godz. 10:00

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.

UWAGA! 
W Krakowie przenosimy się w nowe miejsce.

Sala jest w jednym z budynków Stadionu 
CRACOVII. Po lewej stronie od głównego wejścia. 

Dla ułatwienia będą rozwieszone plakaty 
i wskazówki, jak nas znaleźć.

Choroba jest skutkiem, który bardzo często 
próbujemy usunąć nie zastanawiając się nad 
przyczyną. Zazwyczaj nie kończy się to sukcesem. 

Problem powraca aż do chwili usunięcia przyczyny. 

Ten materiał ma na celu uświadomienie jeszcze 
jednej możliwej przyczyny nawracających problemów 
zdrowotnych i uzbrojenie Państwa w wiedzę, jak ich 
uniknąć.

Promień - po grecku radius  - stąd nazwa radiestezja 
- promieniowanie. Każdy organizm żywy jest opisany 
określoną częstotliwością, więc promieniuje. Choroba 
jest skutkiem obniżenia sprawności którejś z części 
naszego organizmu i jest sygnalizowana określonym 
promieniowaniem.

Promieniowanie geopatyczne jest bardzo często 
przyczyną zakłóceń pracy organizmu, a w zależności 
od organu lub procesu, który uległ jakiemuś zakłóceniu, 
pojawia się skutek, czyli choroba. Jeżeli nawet uda się 
nam pokonać chorobę, a nie znajdziemy przyczyny, 
problem powtórzy się w innym miejscu.

Ogromną satysfakcję czerpię z badań medycznych 
dostarczanych mi przez podopiecznych, przed moim 
działaniem energetycznym, w trakcie i po uzyskaniu 
oczekiwanych rezultatów. (Dlatego, między innymi, 
współpracuję z wieloma lekarzami). Moim zadaniem 
jest, nie tylko uruchomienie zakłóconej pracy 
organizmu, ale przede wszystkim utrzymanie tego, co 
udało się już osiągnąć. Powszechność występowania 
mikroorganizmów patogennych nie zawsze wyjaśnia 
przyczynę chorób. Istnieje szereg szkodliwych czynników 
zewnętrznych, pochodzących z przyrody nieożywionej, 
mogących bezpośrednio wywołać lub uczestniczyć 
w wywołaniu zaburzeń zdrowia człowieka. Czynniki 
te przyjęło się nazywać obciążeniami zewnętrznymi. 
Należą do nich: obciążenie geopatyczne, radioaktywne, 
obciążenie polami elektromagnetycznymi i siłowymi, 
bioenergetyczne wyniszczenie polami wewnętrznymi.

Mimo, że jestem w stanie moim działaniem 
zlikwidować bioenergetyczne wyniszczenie polami 
wewnętrznymi, likwidując tworzące je patogeny, to 
jednak nie likwiduję przyczyn zagrożenia. 

Dlatego zainteresowałem się  radiestezją, wiedzą 
pozwalającą wykluczyć lub potwierdzić istnienie także 
szeregu szkodliwych czynników zewnętrznych.

Zaprosiłem w tym celu do współpracy wybitnego 
radiestetę dr Kornela Śliżyńskiego. Zwróciłem 
szczególną uwagę na stosowanie przez dr Śliżyńskiego 
w wykonywanych ekspertyzach radiestezyjnych, nie tylko 
urządzeń radiestezyjnych, ale również zaawansowanych 
technicznie urządzeń elektronicznych: magnetometrów 
protonowych i radiometrów, co pozwala na badanie, nie 
tylko anomalii geopatycznych i sieci Hartmanna Palma, 
ale również radioaktywności podłoża geologicznego 
i materiałów budowlanych, pól magnetycznych i siłowych. 
Ekspertyza radiestezyjna w standardzie doktora Kornela 
Śliżyńskiego obejmuje badania:

1. Radioaktywności podłoża geologicznego i materiałów 
budowlanych, przy użyciu radiometru, którym bada się 
promieniowanie typu Alfa, Beta i Gamma (nowotwory, 
zmiana struktury kości, DNA); 

2. Sieci globalnej typu Hartmanna Palma (uszkodzenia 
układu nerwowego i komórek mózgowych, nowotwory 
płuc); 

3. Anomalii geopatycznych - tzw. „żyły wodne”, uskoki 
geologiczne (destrukcja układów życiowych organizmu 
i jego narządów);

4. Pól magnetycznych od instalacji i urządzeń 
elektrycznych - szkodliwość powyżej 100 nT /nano Tesli/
(stany depresyjne, nowotwory mózgu, jelit, obciążenia 
ginekologiczne).

***
Wiedza o zagrożeniach czynnikami zewnętrznymi 

pozwoli uchronić nasze zdrowie, a w wielu przypadkach 
życie, przed bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi.

Obciążenia zewnętrzne można wykryć testem 
wegetatywno - rezonansowym wykonywanym m.in.
 w naszej pracowni w Podkowie Leśnej. Dzięki tym samym 
badaniom można również uzyskać portret energetyczny, 
czyli podstawowy wskaźnik pracy organizmu oraz 
porównać różnicę w  jego pracy przed moim działaniem 
i po.  Obecność w organizmie człowieka zewnętrznych, 
nieswoistych mu, dodatkowych częstotliwości prowadzi 
do pojawienia się nowych spektrów z częstotliwościami 
rozmaitych stanów patologicznych, których może 
jeszcze nie  być w organizmie (imitacja patologii). Na 
przykład przy wysokim obciążeniu radioaktywnym 
u pacjenta może występować pozorny rezonans na 
proces nowotworowy (sam proces jeszcze się nie 
rozpoczął, ale jest już promieniowanie ukierunkowane 
na zaburzenia częstotliwości własnej organizmu, będące 
przyczyną powstania procesu nowotworowego). 

Szczególne znaczenie nadaje się obciążeniom ze 
strony stref geopatycznych, ponieważ ten typ obciążeń 

(ciąg dalszy na str. 3)
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MAGAZYN DOBRYCH WIADOMOŚCI 
nadesłanych w październiku i listopadzie 2013

AK. Panie Zbyszku. Ataku nie było. Guzki tarczycy pomniejszyły się i cała 
tarczyca też. Mam jeszcze duży cholesterol (250).

AR. Wzrost obrotów firmy. Dzięki.

BB. Drogi Panie Zbyszku! Bardzo dziękuję za Pana pomoc i optymizm, który 
Pan daje. Niech dobry Pan Bóg Panu błogosławi.

BG. Od ok półtora roku przy Pana pomocy nie chrapię. Dziękuję Panie 
Zbyszku.

BK. Kochany Panie Zbyszku dziękuję za 15 lat opieki. Wszystkie choroby 
i bóle, które miałam na szczęście nie wracają. Dziękuję bardzo za troskliwą 
opiekę, nie biorę żadnych leków i jestem bardzo szczęśliwa.

BW. Jaskra – ciśnienie utrzymuje się w normie. Guz – coraz mniejszy.

DO. 20 lat temu byłam w Podkowie Leśnej ok 5-7 razy i już po trzech dniach 
odczułam ulgę. Nerki były chore i miała być wycięta jedna. Okazało się że nie 
trzeba było tego robić. Dziękuję.

EZ. W lipcu byłam na spotkaniu indywidualnym, nie mogłam dźwignąć lewej 
ręki do góry - ból w okolicy pachy, na kartce tego nie napisałam. Jednak 
pan mi dwa razy tam pomachał. Ból zniknął, dźwigam rękę do samej góry. 
Dziękuję.

JC. Bardzo dziękuję za 22 lata opieki nade mną i moją rodziną. Dzieci i 
wnuki są często w TIOPZ. Od razu widać poprawę w zdrowiu i zachowaniu 
dzieci. Są alergikami, mają astmę , jeden ma ADHD. Zaraz po TIOPZ jest 
poprawa, więc bardzo dziękuję i proszę o dalszą opiekę, a szczególnie przy 
sprzątaniu po remoncie domu.

JL. Szanowny Panie Zbyszku nie mam słów podziwu po tym czego Pan 
dokonał. Od dłuższego czasu bardzo cierpiałam, bóle bioder szczególnie prawe 
były nie do zniesienia leki przeciwbólowe nie działały. Obecnie jak ręką odjął, 
ból zniknął, systematycznie znikają bóle połączone stawami, promieniowało 
na podudzia i plecy. Rano po przebudzeniu z niedowierzaniem że ich nie ma. 
Ciągle mi się wydaje że się odezwą, nic z tego, od dwóch tygodni samopoczucie 
uległo poprawie. Jedynie korzonki się odzywają i zanikają mam nadzieję że 
ich też się pozbędę. Rodzina nie dowierza, ale fakt zmiany samopoczucia 
widoczny. Z całego serca dziękuję, modlę się za pańskie zdrowie i siły 
potrzebne cierpiącym.

JS. Z Pana pomocą udało mi się na diecie dr. Dąbrowskiej od 7 VII 2012 do 
dziś, zrzucić wagę 22kg o czym mówiłam publicznie na ostatnich spotkaniach. 
Lżej mi się chodzi, lżej oddycha, bardzo dobra przemiana materii. Ustąpiły 
poważne obrzęki lewej nogi. Obecnie noga puchnie ale nie w takim stopniu. 
Na diecie warzywnej chyba pozostanę do końca życia, ale wprowadzam do 
potraw pozostałe pokarmy. Dziękuję

KG. Karolinka coraz ładniej czyta i wyraźniej wymawia nawet coraz 
trudniejsze wyrazy. Coraz lepiej liczy. Potrafi się już więcej skupić. Dziękuję 
bardzo i proszę o dalszą opiekę. Z poważaniem babcia.

LG. Szanowny Panie Zbyszku! Stany niepokoju są coraz rzadziej, ból z lewego 
boku pod żebrami jest znacznie słabszy. Psychicznie czuję się coraz lepiej. 
Uczucie zmęczenia maleje. Panie Zbyszku – wielkie dzięki za energię którą od 
pana otrzymuję.

LM. Korzystamy z Pana pomocy od 1994r. Mama moja miała nowotwór 
pęcherza i została przez Pana wyleczona. W dalszym ciągu korzystamy z Pana 
pomocy i prosimy o dalszą opiekę

MB. Drogi Panie Zbyszku z całego serca dziękuję za pomoc. Wysyłam Panu 
wyniki z USG, po prostu super, żadnych kamieni w nerkach, żadnych innych 
zmian ani wody która była. To po prostu cud, wyszłam tak radosna z tego 
USG i wiem że to dzięki Panu, bardzo, bardzo dziękuję.

MN. Od początku roku schudłam 10 kg. Za co bardzo dziękuję. 

MB. ME. Panie Zbyszku jeszcze raz bardzo serdecznie chcemy podziękować 
za cud, jaki Pan sprawił, że mogłam zajść w ciążę. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi z córeczki a to zawdzięczamy Panu. Dziękujemy z całego serca. 
Pozdrawiamy.

MG. Udało mi się schudnąć! Już zgubiłam 7 kg. Jestem na diecie. Dziękuję 
za wsparcie przez TIOPZ także.

MS. Ostatni miesiąc był dla mnie okresem bardzo trudnym w kwestii szkoły. 
W natłoku sprawdzianów i testów często nie miałam nawet czasu dla siebie. 
Aby szybko uporać się z obowiązkami, położyłam Pana deskę na biurko, 
właśnie na niej uczyłam się. Już dawno nie miałam tak dobrych wyników 
w nauce.

MSZ. Bardzo poprawiły się relacje z Tatą. Poświęciłam mu ogrom czasu 
w chorobie ( wizyty lekarskie, SOR, decydowanie o dawce leku – nie był 
potrzebny pobyt w szpitalu). Tym razem tato docenił pomoc i nawet się 
chwalił u lekarza. Pił cały czas wodę energetyzowaną i wyszedł z tej dziwnej 
niezdiagnozowanej infekcji dość szybko!

RK. Miałam polipa na macicy. Lekarz przy ostatniej wizycie powiedział że 
już nie mam że jest wszystko dobrze. Dziękuję panu panie Zbyszku. Zez 
w lewym oku zmniejszył się.

SZ. PSA z 33 zmniejszyło się na 23 po Pana działaniu bez lekarstw.

ZC. Jest poprawa. Zmniejszenie guza tarczycy z 25mm na 10mm. 
Polepszony przepływ krwi między komorami serca.

ZS. Korzystam z pomocy od 1996r. z rezultatem pozytywnym i proszę 
o dalszą opiekę.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

www.nowak.pl
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ Dzień dobry Panie Zbyszku, na dzień dzisiejszy mama jest jeszcze trochę słaba, 
ale z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Fioletowe plamy i guzki, które miała na ciele 
pomału się tracą. 

Włosy mamie wszystkie wypadły i nic po tych sterydach nie schudła, ale tym się już 
mniej przejmuję.

Jest bardzo szczęśliwa, z dzisiejszych wyników badań. Dziś robiono mamie badania, 
hurra szpik kostny produkuje krew. Wszyscy bardzo cieszymy się z tak cudownej 
wiadomości. Lekarze są bardzo zadowoleni. Powiedzieli, że jeżeli w następnym 
tygodniu wyniki badań szpiku kostnego będą nadal dobre, to  pokonaliśmy raka.

Jeśli tak będzie, to w następnym tygodniu, mamę wypiszą na 4 tygodnie do domu. 
Po tych 4 tygodniach mama znów musi iść do szpitala na ok 3-4 tygodnie na lekką 
chemioterapię, która ma zapobiec nawrotowi choroby. Chcemy Panu bardzo gorąco
 i serdecznie podziękować z całego serca za wsparcie i pozytywną energię. 

Dzięki Pana wsparciu energetycznemu mama wychodzi z choroby i widać już tego 
efekty.

To kolejny CUD jaki Pan sprawił w naszej rodzinie.

@ Miałem bakteryjne zapalenie cewki moczowej oraz łagodny przerost prostaty.
Powikłania te spowodowały zatrzymanie moczu. W dniu, w którym wysłałem e-mail do 

Pana czułem się już lepiej ale w dalszym ciągu korzystałem z codziennych kontaktów 
mentalnych i picia wody rano. Z przyjemnością informuję, że od kiedy zostałem objęty 
pomocą energetyczną przez TIOPZ  objawy chorobowe zaczęły ustępować, a w chwili 
gdy piszę do Pana całkowicie zanikły. Czuję się bardzo dobrze, dziękuję za już i proszę 
o dalsze wsparcie energetyczne. A jednak cuda się zdarzają!! Wróciłem do normalnego 
życia.

Wierzyłem zawsze w dar działania energetycznego jakim Pana obdarzył Stwórca.

@ Panie Zbyszku spieszę z dobrą wiadomością. Byłam u lekarza na powtórnej 
mammografii i usg piersi. Wszystko czyściutkie nie ma żadnego guzka i obrzęku !!!! 
Ogromnie się cieszę i bardzo, bardzo Panu dziękuję! Mieszkam w Austrii, ale prawie 
codziennie jestem na Pana stronie internetowej i czytam wszelkie nowe wiadomości. 
Czuję się jak nowo narodzona, jestem zdrowa!

25 listopada 2013 roku 
zostałem uhonorowany 

platynowym medalem
 za zasługi 

dla rzemiosła polskiego. 
Odznakę i legitymację 

odebrałem z rąk 
Prezesa naszego cechu 
Aleksandra Kaczmarka.
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(ciąg dalszy ze str. 1)
niemal zawsze stanowi, nie tylko imitację, ale wręcz przyczynę wielu zachorowań. 

Zwłaszcza u osób o wysoko rozwiniętych receptorach, zespołach czuciowych.

Co to są strefy geopatyczne?

Są to ograniczone obszary (od 20 cm do kilku metrów), w których obserwuje się anomalie 
dobowej dynamiki pól geoelektrycznych i geomagnetycznych, co wyniszczająco działa 
na wszelkie obiekty biologiczne, w tym na człowieka.

Strefy geopatyczne powstają; 
1. w miejscach przebiegu żył wodnych - im większa prędkość przepływu wody, tym 

intensywniejsze szkodliwe działanie na organizm.
2. na pęknięciach skorupy ziemskiej, nad jaskiniami, krasowymi, szkodami górniczymi 

np. tąpnięcia;
3. nad złożami różnych rud;
4. nad miejscami przecinania się technicznych komunikacji podziemnych (kanalizacja, 

wodociągi, metro);
5. w miejscach przecięcia globalnych siatek energetycznych Hartmanna Palma.
Aby przedstawić sedno sprawy negatywnego działania czynników zewnętrznych, 

wystarczy powiedzieć że: WPŁYWY GEOPATYCZNE ZMIENIAJĄ NAPIĘCIE 
POWIERZCHNI PŁYNNYCH STRUKTUR KOMÓRKI, PROWADZĄC DO 
DESTABILIZACJI PROCESÓW W STRUKTURZE DNA.

Należy jeszcze dodać że: 
KAŻDE Z ZEWNĘTRZNYCH OBCIĄŻEŃ MOŻE WYRAŻAĆ SIĘ W RÓŻNYM 

STOPNIU, DLA KAŻDEGO Z NICH ISTNIEJĄ WSKAŹNIKI WYRAŻENIA 
OKREŚLAJĄCE JEGO STOPIEŃ (OD 1 DO 4) LUB OZNACZENIA LITEROWE 
A,B,C,D) PRZY WYKRYWANIU ZNACZNYCH OBCIĄŻEŃ NALEŻY WZIĄĆ POD 

UWAGĘ MOŻLIWOŚĆ PORAŻENIA PRZEZ TE CZYNNIKI JAKIEGOŚ NARZĄDU 
BĘDĄCEGO DLA NICH CELEM.

 
To, co napisałem do tej pory nie jest przypisane do żadnej konkretnej sytuacji, ale może 

zdarzyć się wszędzie. Zawały, udary, zapaści, napięcia nerwowe, rozwody, katastrofy 
drogowe, błędne decyzje, upadki firm – to tylko niektóre z problemów, których przyczyną 
może być szkodliwe promieniowanie spod ziemi. Prawidłowa ekspertyza radiestezyjna 
precyzyjnie odpowie na pytanie dotyczące bezpieczeństwa naszego mieszkania, czy 
przedsiębiorstwa. Oceni badany teren i określi stopień zagrożenia dla zdrowia i życia. 

W przypadku występowania wyżej opisanych czynników - znajdzie przyczynę 
problemu, jeśli zaś ich nie będzie - wykluczy ten aspekt, dzięki czemu będziemy 
wiedzieli, że z tej strony nic nam nie grozi, a ewentualnych przyczyn trzeba szukać 
gdzie indziej.

Drugim etapem działania w przypadku wykrycia nieprawidłowości jest ochrona 
radiestezyjna, czyli  likwidacja przyczyny i umożliwienie utrzymania dobrego stanu 
na możliwie jak najdłuższy czas. Odpromiennik dobrany indywidualnie dla każdego 
zbadanego terenu (ponieważ każdy ma inne (swoiste) promieniowanie) zniweluje 
szkodliwe promieniowanie. Nie tylko konstrukcja odpromiennika, ale także sama 
instalacja jest bardzo ważną sprawą i nie należy tego powierzać przypadkowej osobie. 
Może ją przeprowadzić wyłącznie radiesteta, który po ustawieniu odpromiennika będzie 
umiał sprawdzić  i ocenić jego poprawne działanie. 

Tę uwagę kieruję do wszystkich którzy ,,bawią się” w radiestetów, używając do tego 
rozmaitych przyrządów radiestezyjnych. Radiesteta badając anomalie geopatyczne 
staje się razem ze swoimi przyrządami używanymi do badania swoistą anteną, przez 
którą przechodzą siłą rzeczy wszelkie anomalie. Jeśli energetyka własna radiestety 
oraz wiedza i doświadczenie będą niedostateczne, aby ochronić go przed negatywnym 
promieniowaniem, zaczną się problemy ze zdrowiem i nie tylko.

Zbyszek Nowak

Kot Król
uratowany prawie rok 
temu i wyprowadzony
z białaczki - nadal miewa 
się znakomicie. Skacze 
po drzewach, pozuje 
do zdjęć, rozrabia i daje 
wiele radości swojej Pani. 
Podczas moich odwiedzin 
z dumą prezentował 
swoją doskonałą formę.

Przeglądam pocztę zdrowia, mądry portal o zdrowiu, 
z którego czasem drukujemy coś dla Państwa i nagle 
znajduję świetny tekst o przyjaźni. Oto fragmenty, które 
wydały mi się szczególnie istotne.

 *Przyjaźń może odgrywać kluczową rolę w procesie 
zdrowienia: pacjenci otoczeni przyjaciółmi dochodzą 
do siebie znacznie szybciej niż inni.

 *
Jeśli nie będziesz dbać o przyjaciół, być może pewnego 

dnia okaże się, że nie masz na kogo liczyć właśnie 
wtedy, gdy bardziej niż zwykle potrzebujesz ciepła, 
przyjaźni i wsparcia.

 *
Z wiekiem wiele relacji społecznych zanika, jednakże 

wzmacniają się relacje z najbliższymi.

 *
Trzy warunki, które należy spełnić, aby znaleźć 

przyjaciół
• bliskość,
• częste i niezaplanowane spotkania,
• środowisko, które zachęca do „opuszczenia gardy” 

i zaufania innym.

 *
Z tego powodu tak często znajdujemy najlepszych 

przyjaciół w młodości. Później odtworzenie takich 
warunków staje się coraz trudniejsze. Głównym 
miejscem, w którym spotykamy się z innymi, jest praca. 
Jednakże w korporacjach czy agencjach rządowych 
jest zbyt dużo rywalizacji i problemów z hierarchią, aby 
można było się z kimś zaprzyjaźnić. Aby odnieść sukces 
zawodowy, należy skrzętnie ukryć wszystkie swoje 
słabości i czułe punkty. Relacje z kolegami z pracy mają 
charakter użytkowy i ciężko stwierdzić, gdzie kończy się 
interes, a zaczyna przyjaźń.

Różnice w statusie zawodowym i dochodach dodatkowo 
komplikują sprawę. Problem pojawia się wtedy, gdy 
jeden z przyjaciół z dzieciństwa zrobił wspaniałą karierę, 
a drugi ledwo wiąże koniec z końcem.

 *

Przyjaźń może nadejść znienacka. Spotykacie czasem 
kogoś całkiem przypadkowo, na przykład podczas 
obiadu u przyjaciół i od razu działa pomiędzy Wami 
chemia. Śmiejecie się z tych samych rzeczy, lubicie te 
same filmy i ten sam rodzaj muzyki. I zanim skończycie 
pić pierwszy kieliszek, kończycie nawzajem swoje 
zdania. Jak w przypadku miłości, tracicie rachubę 
czasu i macie wrażenie, że wszystko dokoła migocze. 
Z czasem jesteś coraz milszy dla wszystkich, Twoje 
problemy i przeciwności losu wydają Ci się nieważne. 
Razem prowadzicie różne projekty i wydaje Wam się, że 
nie ma przeszkód, których nie możecie pokonać.

Mam tylu przyjaciół do odkrycia i tyle rzeczy 
do poznania.
(Antoine Saint-Exupery: “Mały Książę”)

*
Jednak tak jak kochankowie, przyjaciele mogą się 

rozstać. Nagle kończą się rozmowy telefoniczne, obiady, 
wycieczki, czy wspólne weekendy. Zazwyczaj górę 
bierze ego i poczucie własnej wartości i nikt nie chce 
zrobić pierwszego kroku w stronę pojednania. Kiedy tak 
się stanie, to zapomnienie o tym przyjacielu i odzyskanie 
równowagi może zająć lata, a nawet całe życie.

*

Jeśli masz problemy ze zdobywaniem przyjaciół, 
spróbuj dokonać samooceny i zastanowić się nad tym, 
co możesz zrobić, aby przyciągnąć znajomych.

*
Ludzie często popełniają jeden błąd: sądzą, że 

lepiej jest być wyniosłym, poważnym i sprawiać 
wrażenie zapracowanego. Bycie miłym, otwartym, 
mówienie „dzień dobry!”, oferowanie pomocy bez 
zbędnego proszenia, to cechy, które przypisuje się 
„mięczakom”. Boimy się, że nikt nie będzie traktował 
nas poważnie, jeśli nie będziemy zaabsorbowani tym, 
co robimy. Najgorsze byłoby to, gdyby inni pomyśleli, 
że nie mamy przyjaciół! Udajemy więc, że ignorujemy 
innych. Podobnie podczas rozmowy staramy się 
„złamać” rozmówcę, pokazać mu swoją wyższość, 
„zagadać” go i pokazać, że jesteśmy mądrzejsi. 
W rzeczywistości jednak nie ma nic łatwiejszego niż 
wywyższanie się ponad innych. To rozwiązanie dla 
słabych. Osoby silne i pewne siebie nie muszą się 
wywyższać.

*
Według specjalisty od „rozwoju osobistego”, Dale‘a 

Carnegie, aby zostać docenionym przez innych, należy:
• interesować się innymi ludźmi,
• uśmiechać się,
• pamiętać, że, niezależnie od narodowości, nazwisko 

to zawsze najdelikatniejsza i najważniejsza kwestia,
• uważnie słuchać i zachęcać innych, aby mówili 

o sobie,
• poruszać tematy, które interesują rozmówcę,
• szczerze starać się, aby rozmówca poczuł się ważny.
• nie krytykować innych, nie osądzać ich i nie narzekać.

Te wszystkie „techniki” będą miały sens, jeśli będą 
szczere. Nie ma nic złego w popracowaniu nad tym, aby 
inni nas lubili i aby zdobyć więcej przyjaciół.

*
A teraz... do pracy! Przecież chcemy, aby stało przy 

nas jak najwięcej przyjaciół.                                  (Z.N.)

DLACZEGO POWINNIŚMY MIEĆ PRZYJACIÓŁ?
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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. 

Dobre i złe bakterie
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w  jelitach żyją liczne drobnoustroje, które tworzą 

ważny dla zdrowia ekosystem. Składa się on z około 100 000 miliardów bakterii i drożdży, czyli 
ważącej ponad dwa kilogramy żywej materii. Te drobnoustroje są cały czas aktywne i chronią 
Cię przed chorobami, lecz mogą także sprzyjać różnym schorzeniom.

Osoba, która posiada odpowiednią florę jelitową, jest w stanie w całości trawić spożywane 
jedzenie. Przyswaja składniki odżywcze i pozbywa się niestrawionych resztek, nie pozwalając 
szkodliwym mikroorganizmom przedostać się przez ściany jelita i udaremniając im wywołanie 
stanu zapalnego. Układ odpornościowy takiej osoby działa prawidłowo, więc rzadko choruje i ma 
dużo energii. Wszystkie jej narządy są zdrowe.

Natomiast osoba, której flora jelitowa jest nieprawidłowa, cierpi na wzdęcia, biegunki lub 
zaparcia, ma nieświeży oddech lub często boli ją głowa. Mimo tego, że zdrowo się odżywia, 
pożywienie przechodzi przez jej układ pokarmowy w praktycznie niezmienionej formie. 
W związku z tym jej organizm nie przyswaja witamin, mikroelementów czy niezbędnych kwasów 

tłuszczowych. Taka osoba czuje się osłabiona, często choruje i więcej czasu zajmuje jej powrót 
do zdrowia.

Tuż przed urodzeniem układ pokarmowy był całkowicie sterylny. W momencie kontaktu 
z matką, a także ze środowiskiem i pożywieniem, układ pokarmowy stopniowo zapełnia się 
drobnoustrojami pochodzącymi z zewnątrz. Z biegiem czasu w organizmie odkładają się bakterie, 
które trafiają przede wszystkim do jelita grubego i jego końcowego odcinka, nazywanego 
okrężnicą.

Flora jelitowa każdego z nas jest wyjątkowa. Najnowsze badania porównujące skład mikroflory 
bakteryjnej w kale wykazały, że w grupie dziesięciu dorosłych osób rzadko można znaleźć więcej 
niż jedną taką samą bakterię, nawet jeśli osoby te odżywiają się w podobny sposób. Skład flory 
jelitowej jest więc tak wyjątkowy jak odciski palców!

Bomba atomowa w Twoich jelitach
Przez dziesiątki lat naukowcy znali tylko jeden czynnik zaburzający skład flory jelitowej – 

antybiotyki (a więc substancje zabijające bakterie).
Jeżeli w Twoich jelitach znajdują się „patogeny”, czyli bakterie chorobotwórcze, lekarz 

może przepisać Ci antybiotyk, który je zabije. Problemem jest to, że antybiotyki działają jak 
bomba atomowa. Zabijają bowiem wszystkie bakterie, zarówno te dobre, jak i złe, powodując 
wyjałowienie jelit. Kluczowym zadaniem dobrych bakterii znajdujących się w Twoich jelitach 
jest wspomaganie trawienia, w związku z czym przyjmowanie antybiotyków skutkuje często 
biegunką. Jednak może być jeszcze gorzej.

Jeśli wszystkie „dobre” bakterie zginą, Twoje jelita staną się jałowe i podatne na rozwój złych 
bakterii. Może to być niezwykle niebezpieczne. Ryzyko jest zwiększone wtedy, gdy w jelitach 
pojawią się patogeny oporne na antybiotyki, w tym najsilniejsze antybiotyki stosowane w leczeniu 
szpitalnym. Od maja do lipca 2011 roku zaobserwowano – najpierw w Niemczech, a później 
również w innych krajach w Europie – niepokojącą falę zgonów spowodowanych przez oporne 
na działanie wielu antybiotyków nowe szczepy bakterii Escherichia coli.

Moi Drodzy!
Nowe kalendarze z moim zdjęciem 

energetycznym (ścienne i kieszonkowe 
w trzech wariantach) są już do nabycia 
na każdym spotkaniu w Podkowie i na 
wyjeździe. 

Możemy je także wysłać pocztą.
Kalendarze z moim zdjęciem drukuję 

dla Państwa rok rocznie od wielu lat. 
Od chwili, kiedy zorientowałem się, 
że mój portret promieniuje energią
i ma dobry wpływ na otoczenie. Mam 
w swoim archiwum wiele fascynujących 
historii na ten temat. Począwszy od 
informacji, o tym, że łatwiej się w jego 
towarzystwie uczyć, przez doniesienia 
o poprawie kondycji firmy po powie-
szeniu kalendarza, aż po niebywałe 
historie o uratowanych przed złodziejami 
portfelach zaopatrzonych właśnie w ten 
mały kalendarzyk. (zn)

K A L E N D A R Z E  N A  2 0 1 4
Rozwiązanie: probiotyki
Na szczęście naukowcy odkryli, że istnieje jeszcze inny sposób walki z patogenami znajdującymi 

się w jelitach. Zamiast łykać antybiotyki, które działają jak miotacze ognia, zabijając wszystko, co 
napotkają na drodze, możesz skorzystać z probiotyków, dzięki którym wesprzesz dobre bakterie 
i pomożesz im pokonać patogeny.

Probiotyki to specjalne preparaty zawierające bakterie o dobroczynnym działaniu na florę 
jelitową, a co za tym idzie – na trawienie, na układ odpornościowy (odporność na infekcje) 
oraz na układ krwionośny. Są to żywe bakterie lub drożdże dostarczane z pożywieniem, które 
zgodnie z oficjalną definicją podawane w odpowiedniej ilości przywracają równowagę flory 
jelitowej i mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Wyniki najnowszych badań wskazują, że dieta bogata w probiotyki przynosi wiele korzyści. 
Jednakże nie wszystkie bakterie mogą być probiotykami. Aby można je było tak nazywać, 
muszą posiadać udowodnione właściwości prozdrowotne.

Co warto jeść, aby Twoja flora jelitowa zapewniała Ci zdrowie?
Ludzie od tysięcy lat instynktownie wiedzą, że wszelkie potrawy, które powstały z udziałem 

drobnoustrojów, są dobre dla zdrowia. W Polsce i w innych krajach Europy, w Rosji i na 
Bliskim Wschodzie od setek lat spożywa się produkty poddane fermentacji i są one uznane za 
pokarmy sprzyjające zachowaniu zdrowia i długowieczności. I słusznie! Już czterdzieści lat temu 
naukowcy stwierdzili, że proces fermentacji, powodujący rozwój wielu bakterii, może wspomagać 
wytwarzanie bakterii probiotycznych, mających niezwykle korzystny wpływ na zdrowie.

Wiele współczesnych produktów spożywczych poddawanych jest procesowi fermentacji. 
Należą do nich między innymi: piwo, wino, ocet, herbata, kawa, czekolada, chleb, sos sojowy 
itp. Niestety bakterie najczęściej giną podczas gotowania, palenia (np. kawy), czy sterylizacji. 
Niekiedy są też eliminowane przed wysłaniem towaru do sklepów (w procesach klarowania 
wina, octu, piwa, sosu sojowego itp.).

Jednakże nadal można kupić wiele produktów zawierających sporo dobrych bakterii, które 
mają pozytywny wpływ na florę jelitową. Mleko poddane procesom fermentacji zawiera bardzo 
dużo bakterii i niektórzy producenci wybierają starannie szczepy bakterii wykorzystywane 
w procesach produkcyjnych: Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidus actif 
essensis… W jogurtach można znaleźć także szczepy Lactobacillus bulgaricus oraz 
Streptoccocus thermophilus. Jeden gram jogurtu zawiera dziesięć milionów bakterii. To tyle 
samo, co w jednym gramie kiełbasy lub sera. Jednakże, aby dostarczać Twojemu ciału więcej 
pożytecznych bakterii, znacznie łatwiej (i mniej kalorycznie!) jest jeść codziennie 100 g jogurtu 
wędlin, czy sera.                                                     Opracowane na podstawie: pocztazdrowia.pl


