
   Z B Y S Z E K  N O W A K  -  R Ę C E ,  K T Ó R E  L E C Z Ą                N A J W A Ż N I E J S Z Y   J E S T   K O N T A K T   

NR 93/94 (134/135)

M E D Y C Y N A    •    Z D R O W I E    •    U R O D A
XI/XII 2016 

TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

LISTOPAD
KATOWICE
10. 11. 2016
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
11. 11. 2016
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

GDYNIA 
19. 11. 2016
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

WROCŁAW 
25. 11. 2016 
GODZ. 10:00
HOTEL BEST WESTERN
UL. ZAOLZIAŃSKA 2 

GRUDZIEŃ
POZNAŃ  
03. 12. 2016
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. KOŚCIUSZKI 118

KATOWICE
08. 12. 2016
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
09. 12. 2016
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

PODKOWA 
LEŚNA
GODZ: 11:00 

POZNAŃ
GODZ: 11:00 

WROCŁAW
GODZ: 10:00 

KATOWICE
GODZ: 12:00 

KRAKÓW
GODZ: 10:30 

Drodzy Czytelnicy!

Za oknami złota polska jesień, a na moim pulpicie 
ostatnia w tym roku gazetka, czyli listopadowo- 
grudniowo-świąteczna.

W imieniu Zbyszka, 
całego zespołu z Podkowy 
Leśnej i swoim własnym 
składam Państwu kolejne 
serdeczne życzenia. 
Świąteczne, Noworoczne, 
ale przecież także na 
każdy najzwyklejszy, 
powszedni dzień 

Bądźcie zdrowi i zadowoleni z życia. Miejcie wokół 
siebie przyjazne dusze, czas na dbanie o siebie  
i pomaganie innym, ochotę na rozrywkę.

Jak mówi Zbyszek - wszystko jest możliwe, bo 
wszystko zależy od nas samych.

Aleksandra Krajewska-Nowak

SZUKASZ ODPOWIEDZI? 
POPATRZ W LUSTRO, 

UWAŻNIE PRZYJRZYJ SIĘ SWOJEJ TWARZY. 
SIĘGNIJ PAMIĘCIĄ DO PRZESZŁOŚCI.

PAMIĘTAJ, 
WSZYSTKO ZALEŻY TYLKO OD CIEBIE!

W 2015 roku minęło 30 lat mojej działalności 
uzdrowicielskiej. Tysiące ludzi, którymi się w ciągu 
tych lat zajmowałem, dało mi nie tylko wielką 
satysfakcję, ale przede wszystkim coraz większe 
doświadczenie. 

Zanim jednak zacząłem zajmować się ludźmi, 
wielokrotnie musiałem pokonywać samego siebie, 
rozwiązywać trudne sytuacje, unikać błędów, 
krótko mówiąc, uczyć się zdobywając nie tylko 
doświadczenie,  ale również obserwując i słuchając 
innych.

Moje doświadczenia zaczęły się bardzo dawno, 
mają już głębokie korzenie. 

Aby rozwiązać obecną sytuację lub sobie coś 
wyjaśnić, powinniśmy sięgać jak daleko się da, bo 
wówczas możemy znaleźć odpowiedź.

Może to drobna sprawa, że do dziś w zasadzie 
nie potrzebuję okularów, ale wiem, że  zawdzięczam 
to jednej rozmowie z ojcem i samemu sobie. 

Otóż mój kolega, z którym siedziałem w ławce 
w szkole podstawowej nosił okulary. W związku 
z tym ja też zapragnąłem okularów. Okulistka 
wystawiła mi receptę i poszedłem do ojca po 50 
zł, bo tyle kosztowały. W domu był duży regał  
z książkami. Ojciec stanął ze mną po przeciwnej 
stronie i zapytał: czy widzisz grzbiet tej książki? 
Widzę odpowiedziałem. To przeczytaj. I tak na 
zmianę czytaliśmy kolejne grzbiety książek. Widzisz 
tak samo jak ja, a mnie okulary nie są potrzebne, 
powiedział ojciec.

Minęły lata, rzeczywiście nie potrzebowałem 
okularów. Oczywiście gdybym je wówczas założył, 
byłyby już potrzebne stale, bo organizm jest leniwy, 
jak mu się coś ułatwi to się do tego przyzwyczaja.

Spoglądam w przeszłość i dochodzę do wniosku, 
że sobie zawdzięczam bardzo wiele. Robiłem to 

zupełnie nieświadomie i to chyba tylko poprzez upór 
i determinację. 

Na przykład w 1969 roku jesienią budowaliśmy 
z bratem dużą szklarnię. Przyszedł spawacz  
i pokazał mi jak się spawa. Moja babcia mówiła mi, 
że nie święci garnki lepią, więc pomyślałem, że dam 
radę. Dodatkowym elementem zmuszającym do 
pospiechu był fakt, że we wrześniu rozpoczęliśmy 
budowę szklarni, a już w styczniu mieliśmy do niej 
wstawiać zadołowane na tę okoliczność tulipany do 
tzw. pędzenia. 

Pamiętam to do dziś. Trzymam w jednym 
ręku zacisk z elektrodą 3.25 i pukam w metal aby 
nawiązać łuk elektryczny. Pukam jeszcze raz  
i znowu nic, odsłaniam więc maskę i patrzę na 
koniec elektrody, dlaczego nie odpala. Jeszcze raz 
puknąłem i wybuchała mi przed oczami niebiesko 
biała błyskawica. Byłem oślepiony tą błyskawicą, 
nic nie widziałem, ale tylko przez chwilę, mimo to 
starałem się z uporem utrzymać łuk elektryczny 
i coś dojrzeć, by dalej spawać. Mój brat, który 
był moim pomocnikiem, odskoczył z krzykiem 
zasłaniając oczy, a ja pracowałem dalej. I tak wiele 
razy przez kilka miesięcy.  Coraz lepiej i coraz 
skuteczniej pokonywałem opór materii i odkrywałem 
niezmierzone możliwości swojego organizmu, 
zachowując doskonały wzrok po dziś dzień. 

Jak procentują tego typu doświadczenia 
przekonałem się znacznie później.

W latach 1996 – 1999, w wielkim niebieskim 
namiocie, przez pięć dni w tygodniu przyjmowałem 
o godzinie 9.00 rano tysiąc osób i o 13.00 drugi 
tysiąc. To był duży wysiłek fizyczny i logistyczny. 
Zauważyłem osłabienie wzroku potrzebnego do 
czytania  części biletów z informacjami o problemach 
każdego pacjenta.  Zacząłem używać tzw. połówek, 
zakładałem je i zdejmowałem i znowu zakładałem  
i zdejmowałem, co znacznie komplikowało kontakt  
z kolejnym podopiecznym.

Przypomniałem sobie szklarnię i wysiłek jaki 
wkładałem w spawanie, kiedy wybuchała mi przed 
oczami niebiesko biała błyskawica, a ja jednak  
z uporem pracowałem dalej. 

Tamto doświadczenie spowodowało podjęcie 
próby z czytaniem bez okularów.

Zakładałem więc i zdejmowałem moje połówki  
starając się przeczytać, co jest napisane na kolejnym 
bilecie. Po kilku tygodniach czytałem już bez żadnych 
problemów. Niemożliwe, tak by się wydawało, stało 
się możliwe, było trudno, ale mój wzrok sprostał tej 
potrzebie.

Umysł jest autorytetem dla ciała.
Nigdy się nie poddawałem, kiedy wielokrotnie 

musiałem pokonywać samego siebie i swoje 
słabości, od których przecież nie jestem (jak każdy 
człowiek) wolny. 

Często mówię do moich podopiecznych, że umysł 
jest autorytetem dla ciała, najczęściej jednak ludzie 
nie wiedzą co mam na myśli.

To tylko jeden z epizodów, a może wskazówka, 
dla tych, którzy jeszcze nie próbują mimo wszystko. 
Jeszcze raz i jeszcze raz, a kiedy się nie udaje, 
jeszcze raz. Być może nie szukają przyczyny 
pozwalającej na spełnienie oczekiwań. Znalezienie 
przyczyny pozwala na pokonanie przeciwności.

Moja rada jest taka: trzeba sobie samemu stawiać 
jak największe wymagania, a w stosunku do innych 
być niezwykle tolerancyjnym.

Może to recepta na sukces? Prawdziwy 
wojownik nie poddaje się. Najpierw myśli oceniając 
swoje możliwości, ściąga posiłki, szuka wsparcia, 
przewiduje kolejne ruchy do przodu i jak już ma 
wszystko poukładane przystępuje do osiągnięcia 
celu.

Wszystkie wymienione elementy każdy z nas ma 
w swoim osobistym wyposażeniu, wystarczy po nie 
sięgnąć, albo skorzystać z mojej pomocy, będzie 
łatwiej.

Zanim na dobre zająłem się wspomaganiem 
potrzebujących, pokonałem wielokrotnie samego 
siebie i własne słabości, z którymi walczę cały 
czas, jak każdy kto chce coś osiągnąć. Zdobyte 
doświadczenia i przeżycie wielu ekstremalnych 
zdarzeń, w różnych częściach świata, na lądzie, 
w morzu i w powietrzu pozwalają mi mówić 

(cd. na str.2)

GDYNIA
GODZ: 11:00

 umysł jest autorytetem dla ciała

UWAGA! 
Wszystkie terminy spotkań w Podkowie i pozostałych miastach, informacje o zmianach  
i ewentualnych odwołanych spotkaniach są do sprawdzenia na stronie www.nowak.pl 



Odpowiedź na pytanie o przyczyny naszych 
dolegliwości to temat rzeka.

Zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę samych 
siebie. Nie widzimy, ba nawet nam do głowy nie 
przychodzi, że to my sami jesteśmy sprawcami 
większości nieszczęść.

Jak to jest możliwe?
Oto jeden z przykładów!
Rodzina czteroosobowa, rodzice i dwójka dzieci: 

ośmioletnia dziewczynka i kilkumiesięczny chłopiec. 
Szkopuł polega na tym, że ojciec chłopca jest 
ojczymem dziewczynki. Dziewczynkę nazwiemy dla 
uproszczenia Basią.

Ojciec Basi umarł jakiś czas temu na chorobę 
nowotworową, a ponieważ życie nie znosi pustki, 
po pewnym czasie mama Basi poznała kolejnego 
partnera, z którym ma synka.

Na czym polega problem? Basia nie akceptuje 
nowego partnera mamy i swojego przyrodniego 
braciszka. Z kolei nowy partner mamy nazwijmy go 
Stefan, nie akceptuje Basi, która nie jest jego córką, 
tylko córką jego obecnej partnerki.

Cała rodzina przyjeżdża do mnie do Podkowy. 
Basia i jej przyrodni brat Michał korzystają z mojej 
pomocy. Basia ma lęki, nie może zasnąć, popuszcza 
mocz, jest złośliwa i nieposłuszna, ma poważne 
zakłócenia jelitowe.

Michał. Całe jego ciało wygląda jakby je ktoś 
posypał mąką, stale krzyczy i płacze.

Po spotkaniach z dziećmi zaprosiłem wszystkich 
na spotkanie ogólne, cały czas myśląc, co może być 
przyczyną problemów zdrowotnych dzieci.

Podczas spotkania uważnie ich obserwowałem. 
Wnioski nasunęły się same. Stefan w sposób 
zakamuflowany poszturchiwał Basię bez żadnego 

powodu, a kiedy ona ze łzami w oczach próbowała 
się do niego przytulić odpychał ją gwałtownie jakby 
go coś parzyło.

AGRESJA W STOSUNKU DO JEDNEGO 
CZŁOWIEKA JEST PROGRAMEM ZNISZCZENIA 
WSZYSTKICH JEGO DZIECI I KREWNYCH PONIE-
WAŻ DZIAŁA MECHANIZM SAMOREGULACJI 
POLA, NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE POWRACA 
DO ATAKUJĄCEGO I JEGO KREWNYCH.

Stefan nie zdaje sobie sprawy, że jego agresja 
skierowana do Basi - już dużej dziewczynki, 
nie szkodzi jej tak bardzo, jak szkodzi małemu 
Michałkowi, bo znacznie słabszym organizmem jest 
jego kilkumiesięczny syn, w którego trafia agresja 
ojca. 

Choroba jest jak woda cieknąca z kranu i aby 
usunąć przyczynę choroby trzeba  przede wszystkim 
zakręcić kran.

Moja rola nie polega tylko na usunięciu skutków, 
ale na próbie wskazania i usunięcia przyczyny. 
Temu celowi służy z jednej strony moje działanie 
energetyczne oraz próba uświadomienia,  na przykład 
tego, że agresywny stosunek do Basi niszczy ojca  
i jego własne dziecko.

Organizm ludzki jest jednym systemem, w którym 
zdrowie, los, choroba i psychika są nierozłączne.

Może jeszcze jest czas na to, aby przyjrzeć się 
samemu sobie i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy 
wszystko jest w porządku? 

Nie jest porażką przyznać się do błędu, porażką jest 
tkwić w błędzie z pełną tego problemu świadomością.

Powstanie choroby jest związane z naruszeniem 
praw etyki. Choroba jest jednym z mechanizmów 
rozwoju ducha.

Ludzkość stoi przed niebezpieczeństwem o wiele 
groźniejszym niż atomowe. Tym niebezpieczeństwem 
jest rozpad ducha. Najbardziej przerażające straty to 
te, których nie zauważamy, nie czujemy, ponieważ 
śmierć następuje najpierw na poziomie pola, a potem 
dopiero na poziomie ciała.

Szczególnym przypadkiem  ważnej roli mojego 
energetycznego działania jest niezwykle ważny okres 
życia płodowego.

Minęły dwa lata, od kiedy pokonałem zespół 
Downa stwierdzony w 13 tygodniu ciąży poprzez 
badanie prenatalne u 36 letniej wówczas kobiety. Ta 
sprawa łączy się niejako z poprzednim wątkiem.

Zapewne jesteście ciekawe jak to było możliwe?! 
Więc wyjaśniam. Korekcja struktur pola matki  

i dziecka w życiu płodowym pozawala na ustąpienie 
występującej patologii do momentu narodzin 
dziecka. Zdrowie dziecka zależy od zachowania 
matki. Silna nienawiść odczuwana w okresie ciąży 
jest zazwyczaj przyczyną urazu dziecka lub chorób 
organów umiejscowionych w głowie. Postępowanie 
matki określa los i zdrowie przyszłego dorosłego 
(szczegółowe badania medyczne, przez cały okres 
życia płodowego tego dziecka do wglądu, w Podkowie 
Leśnej).

W mojej ponad 30 letniej praktyce niemal wszystkie 
kobiety znajdujące się w odmiennym stanie, których 
ciąża była zagrożona lub stwierdzono bardzo poważne 
powikłania płodu – poprzez moje działanie urodziły 
zdrowe pełno punktowe w skali Apgar dzieciaki.

Zbyszek Nowak

 agresja jest programem zniszczenia

(c.d. ze str. 1)
i wskazywać właściwą drogę tym, którzy 
pytają jak, lub którędy iść.

Każde spotkanie z człowiekiem jest jak czytanie 
żywej książki. Dlatego nigdy się nie nudzę. Czas 
zapisuje kolejne strony. Natomiast nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę, że ten czas można 
zmienić, nadając mu wyższy, lepszy wymiar. 
Stopień komplikacji myślenia i działania każdego 
jest nieco  inny. Inny jest również system wartości 
i oceny. Najczęściej kiedy patrzymy na to samo, 
każdy widzi to inaczej. 

Skuteczność, a więc wysoka wydolność 
działania organizmu zależy nie tylko od posiadanej 
i odtwarzanej nieustannie energii, ale przede 
wszystkim od charakteru jednostki, która używa 
swojego potencjału w sposób optymalny. 

Optymalizacja jakiegokolwiek działania składa 
się z tak wielu elementów, że można śmiało 
powiedzieć, że to temat rzeka. Ja dziś skupię się 
tylko na jednym z nich,  na niepotrzebnie traconej 
energii poprzez niewłaściwy sposób natężenia  
i artykulacji głosu.

Mam wrażenie, że ten kto mówi bardzo głośno 
nie ma pewności, czy to co mówi jest prawdą. 
Mówiąc głośno udowadnia coś sobie, albo po 
prostu chce usłyszeć samego siebie. A może tylko 
zagłuszyć innych. Natomiast ten, kto mówi cicho, 
ma coś do powiedzenia, uważnie przygląda się, 
czy inni go słuchają i wiedzą, o czym on mówi. 

Albo skupiamy na sobie czyjąś uwagę, albo 
walimy w słuchacza kakofonią wyrzucanych  
z gardła ogłuszających dźwięków. Może to być 
jedna z metod skutecznego działania np. w wojsku, 
ale w codziennym użyciu jest brakiem optymalizacji 
jeśli nie ma takiej potrzeby. Twierdzę na podstawie 
wielu moich obserwacji, że ludzie mówiący głośno 
szybko się starzeją, ponieważ artykulacja mocnego 
dźwięku pochłania ogromną ilość energii. 

W otoczeniu każdego z nas są ludzie w różnym 
wieku i różnej kondycji fizycznej i psychicznej.  Są 
i tacy, którzy nie zmieniają się przez dziesiątki 
lat. Może właśnie oni posiedli umiejętność 
optymalnego wykorzystania swojej energii?

Może zatem trzeba się zastanowić i spróbować? 
Przecież wszystko można zmienić. Na lepsze.

Zbyszek Nowak

dobre wiadomości 

Panie Zbyszku na lewym udzie od dawna mam małą narośl, która podczas chodzenia mi przeszkadza. Zaczęłam 
przemywać wodą od Pana. Ta narośl zrobiła się czarna a była koloru skóry. Czy to efekt tej wody? Trochę się 
denerwuję. Bardzo proszę o sms . Pozdrawiam

***
Dzień dobry. Panie Zbyszku chciałam zrobić okład na "narośl" na nodze ale jej już tam nie ma. Odpadła tak jak Pan 

mówił. Daje Pan tak ogromne poczucie bezpieczeństwa, że problemy przy Panu są bardzo... małe !
Za co bardzo serdecznie dziękuję i proszę o dalszą opiekę. 

***
W sobotę wieczorem poczułam dyskomfort i ociężałość górnej lewej powieki.
W niedzielę powieka zaczęła puchnąć. W poniedziałek rano obrzmienie było już bardzo rozległe tak że rozmiar 

powieki powiększył się kilkakrotnie. 
Wtedy też dostałam odpowiedź na smsa, którego wysłałam poprzedniej nocy z prośbą o pomoc . Tego samego 

dnia w czasie wizyty okulista stwierdził że to gradówka i jeśli antybiotyk nie pomoże to być może trzeba będzie ją 
usuwać chirurgicznie. Nie przejęłam się tym zbyt bardzo wiedząc, że dostałam już odpowiedź od Pana Zbigniewa, 
który wyprowadził mnie już z kilku dolegliwości. Recepty nie zrealizowałam i na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Następnego dnia we wtorek obrzmienie powieki zmniejszyło się dwukrotnie, a po dwóch dniach obrzmienie zniknęło 
całkowicie i po gradówce ani jej skutkach nie było śladu. 

Dla ciekawostki powiem, że po tych trzech dniach spotkałam się ze znajomą internistką sceptycznie nastawianą do 
bioenergoterapii. Zapytałam podstępnie, ile czasu potrzeba na wyleczenie antybiotykami gradówki. Odpowiedź była, 
że przynajmniej dwa tygodnie. Wówczas pokazałam zdjęcie mojego oka z poniedziałku rano. Jakież było zdziwienie  
i stwierdzenie, że niesamowicie szybko się wyleczyło. Pokazałam receptę, której nie zrealizowałam i powiedziałam, 
że to właśnie Pan Zbigniew rozprawił się z problemem. 



wyrok: cukrzyca? jest na to rada!
Cukrzyca to nie dożywocie.  Okazuje się, 

że postęp cukrzycy typu 2 można zatrzymać  
i cofnąć dzięki odpowiedniej diecie.

W większości przypadków od lekarza dowiemy się 
jedynie, że cukrzyca typu 2 (jedna z podstawowych 
chorób cywilizacyjnych) jest nieodwracalna. Bez 
leków będzie się nasilać. Może nawet doprowadzić 
do zaburzeń pracy serca oraz ślepoty.

Tymczasem to okazuje się nieprawdą.
Choroba ta w olbrzymim stopniu zależy od 

tego, co jemy. Rozwija się bowiem, kiedy organizm 
nie może już wykorzystywać pochodzącej ze 
spożywanych węglowodanów glukozy jako źródła 
energii, albo wtedy, kiedy nie może kontrolować 
poziomu glukozy poprzez produkcję insuliny.

Profesor Roy Taylor z Uniwersytetu w Newcastle 
opublikował wyniki badań, z których wynika, że 
dwuetapowa ośmiomiesięczna dieta (najpierw osiem 
tygodni bardzo restrykcyjnej, opartej na koktajlach 
i warzywach diety, potem pół roku specjalnego 
niskokalorycznego jadłospisu) spowodowała 
cofnięcie się choroby na wiele miesięcy nawet  
u osób, które chorowały od 10 lat. Wyniki w 
grupie osób chorych od ponad 20 lat były mniej 
spektakularne, jednak i tu można było zauważyć 
poprawę kontroli poziomu glukozy we krwi. 

Wszyscy pacjenci schudli podczas eksperymentu 
po kilkanaście kilogramów. Nadal jednak ich masa 
ciała przekraczała normę.  A zatem otyłość nie 
zawsze powoduje cukrzycę. Zawsze jednak warto  
z nią walczyć, ponieważ osłabia organizm i może 
być przyczyną bardzo wielu innych chorób.

W utrzymaniu odpowiedniej diety dopomoże 
wiedza na temat tego, czym jest indeks glikemiczny 
. 

Indeks glikemiczny (IG) to lista produktów 
uszeregowanych ze względu na poziom glukozy 
we krwi po ich spożyciu. Oblicza się go dzieląc 
poziom glukozy we krwi po przeprowadzeniu 
testu żywnościowego z udziałem 50 gram 
węglowodanów, przez poziom glukozy uzyskany 
po spożyciu danego produktu. Na przykład indeks 
glikemiczny wynoszący 70 oznacza, że po spożyciu 
50 gram danego produktu, poziom glukozy wzrośnie 
o 70 procent, tak jak po spożyciu 50 gram czystej 
glukozy.

Im wyższa wartość IG danego produktu, tym 
wyższy poziom cukru we krwi, po spożyciu tego 
produktu. Zjedzenie węglowodanu o wysokim IG 
doprowadza do gwałtownego skoku poziomu cukru 
wywołującego w odpowiedzi duży wyrzut insuliny. 
Poziom cukru szybko ulega obniżeniu i podobnie 
do wahadła, które znacznie wychyliło się w jedną 
stronę i musi to podobnie uczynić w przeciwną - 
poziom cukru nie spada do wartości wyjściowej 
lecz znacznie niższej, źle już tolerowanej przez 
organizm a nazywanej hipoglikemią. Poza różnymi 
niemiłymi doznaniami - objawem hipoglikemii 
jest głód. Chęć jego zaspokojenia jest powodem 
niekontrolowanego podjadania. Produkty o wysokim 
IG sprzyjają tyciu w dwojaki sposób: wywołują 
głód, co sprzyja częstszemu jedzeniu i działają 
anabolicznie dzięki powodowaniu dużych skoków 
poziomu insuliny.

Insulina reguluje poziom cukru ale też powoduje 
aktywacje procesów składowania określanych 
mianem anabolizmu, co w praktyce przekłada się 
na tycie. Insulina aktywuje procesy neolipogenezy 
- tworzenia tłuszczy - głównie z dostarczanych 
węglowodanów. W tej też formie następuje 
składowanie. Ponadto insulina ułatwia deponowanie 
tłuszczy krążących w surowicy krwi do komórek 
tłuszczowych. Jest więc ona tzw. hormonem 
anabolicznym.

Wysoki poziom insuliny sprzyja tyciu. Ów 
wysoki poziom związany jest zaś z konsumpcją 
pewnej grupy węglowodanów, które w sposób 
gwałtowny i znaczny podnoszą chwilowy poziom 
glukozy w surowicy krwi, czyli innymi słowy, 
mają tzw. wysoki indeks glikemiczny (wyższy 
lub równy 70). Natomiast spożycie produktu  
o niskim indeksie glikemicznym powoduje powolny  
i relatywnie niewielki wzrost poziomu cukru 
i co za tym idzie - niewielki wyrzut insuliny. 
Warto pamiętać, że przetwarzanie produktów 
żywnościowych (obróbka termiczna, czas obróbki 
termicznej) podwyższa ich indeks glikemiczny. 
Marchewka surowa ma wartość 30, a gotowana 
już 85!

(Źródła: zdroweżywienie.edu.pl; O czym lekarze 
ci nie powiedzą nr 6 z VIII 2016)

Ananas 59 Arbuz 75 Banan 59 Banany dojrzałe 72 Baton Mars 65 Baton Twix 44

Biszkopt 46 Brzoskwinie 29 Brzoskwinie z puszki w syropie 52 Budyń 43 Buraki 65 Cebula 15

Chipsy 90 Bułki białe 95 Chleb pełnoziarnisty żytni 58 Chleb pszenny 85 Chleb pumpernikiel 40 Chleb żytni na zakwasie 55

Chrupki kukurydziane 63 Chrupki pszenne 70 Ciasto francuskie 59 Coca Cola 63 Cukier rafinowany 68 Czekolada biała 44

Czekolada gorzka 22 Czekolada mleczna 49 Czereśnie 22 Czosnek 15 Daktyle suszone 103 Dynia 75

Fanta 68 Fasola biała  40 Fasola biała, ugotowana 33 Fasola czarna 30 Fasola płaskostrąkowa 46 Fasola szparagowa 71

Figi suszone 35 Fruktoza 20 Frytki 95 Glukoza 100 Grejpfrut 25 Groch gotowany 22

Groszek zielony 45 Groszek zielony z puszki 61 Gruszki 42 Herbatniki 57 Jabłka 38 Jabłka suszone 29

Jogurt owocowy 36 Jogurt 0% tłuszczu 27 Jogurt czysty bez cukru 15 Jogurt naturalny 36 Kasza gryczana ugotowana 54 Kasza jaglana, ugotowana 71

Kasza manna 58 Kiełki fasoli Mung 25 Kiwi 52 Kleik ryżowy 90 Knedle ziemniaczane 52 Kukurydza słodka 53

Kukurydza z puszki 55 Kus kus gotowany 65 Laktoza 46 Lody z pełnego mleka 61 Maltoza - piwo 110 Makaron 65

Mango 55 Marchewka długo gotowana 85 Marchewka świeża 30 Mąka kukurydziana 70 Melon 65 Miód 87

Mleko odtłuszczone 32 Mleko pełne 3% tłuszczu 27 Mleko słodzone, zagęszczone 61 Mleko zsiadłe 32 Morele suszone 30 Morele świeże 15

Nutella 33 Orzechy 22 Orzeszki ziemne, solone, prażone 14 Otręby owsiane 55 Płatki kukurydziane 84 Płatki owsiane błyskawiczne 85

Płatki ryżowe 80 Pomarańcza 44 Pomidory 15 Popcorn 72 Proso 70 Rodzynki 64

Ryba 38 Ryż Basmati gotowany 60 Ryż biały gotowany 70 Ryż brązowy (naturalny) gotowany 55 Ryż długoziarnisty gotowany 56 Rzepa 72

Soczewica zielona gotowana  30 Soja z puszki 18 Sok ananasowy 46 Sok grejfrutowy 48 Sok jabłkowy 40 Sok pomarańczowy 52

Sok pomidorowy bez cukru 38 Sok z marchwi świeży 43 Śliwki 30 Truskawki 40 Winogrona 46 Wiśnie 25

Ziarna całe pszenicy 41 Ziarna całe żyta 34 Ziarno jęczmienia 25 Ziarno kukurydzy 69 Ziemniaki gotowane 95 Ziemniaki młode 57

Ziemniaki pieczone 85 Ziemniaki puree 90

Niski Indeks Glikemiczny = 55 lub mniej Średni Indeks Glikemiczny = 56-69 Wysoki Indeks Glikemiczny = 70 lub więcej
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Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, których niepodobna przewidzieć. 
Informacja o zmianach będzie na stronie www:nowak.pl i na FaceBook’u

Warto też zadzwonić: 22-758-92-92 lub 22-758-92-34. 

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

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

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

W przypadku rezerwacji długotermino-
wych - duże rabaty. 

WILLA ALKANO
Wolnostojący, całoroczny, nowocześnie 

wykończony, przestronny dom 
jednorodzinny. Pięć pokoi,  każdy  

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

zakresie. Do dyspozycji w pełni 
wyposażona, obszerna kuchnia.  

Duży taras i ogród.
 Cena 120 złotych za dobę od osoby. 

Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

PENSJONAT ALICJA
Wolnostojący, całoroczny, 

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

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

Do dyspozycji w pełni wyposażona 
kuchnia oraz jadalnia. 

Cena 70 złotych od osoby za dobę. 
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

NOCLEGI W PODKOWIE LEŚNEJ

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

www.nowak.pl

To może być wspaniały prezent pod choinkę.
Dla każdego. Dla tych, którzy już znają Zbyszka i korzystają z przekazów 

energii i dla tych, którzy jeszcze się z nim nie zetknęli, ale chcieliby zmienić 
coś w swoim życiu.

Film jest, zgodnie z tytułem, zaproszeniem do spotkania się ze Zbyszkiem 
Nowakiem, skorzystania z jego możliwości i poznania uzdrawiającej  
mocy energii.

Znajdziecie tu Państwo wyjaśnienie, dlaczego tak ważny jest kontakt.
Dowiecie się, co można osiągnąć korzystając z energii. Przekonacie się, że 

to nie jest sugestia. Nauczycie się ufać intuicji.
Zbyszek opowie też o tym, co ułatwia i przyspiesza uzdrawiające działanie 

energii. Jest też potężny przekaz energii.

Imbir zawiera związek, który jest 
do 10,000 razy skuteczniejszy, niż leki 
stosowane w chemioterapii. Zabija 
komórki macierzyste raka. 

Związek chemiczny, znany jako 
 6-shogaol, powstaje podczas suszenia 
lub gotowania korzenia imbiru. 
Naukowcy stwierdzili, że 6-shogaol 
jest aktywny wobec komórek 
nowotworowych macierzystych przy 

stężeniach, które są nieszkodliwe dla zdrowych komórek. Jest to znacznie lepsze 
rozwiązanie od konwencjonalnej chemioterapii, która wywołuje poważne skutki 
uboczne. Zabija zdrowe, jak i nowotworowe komórki.

Podobnie jak inne komórki, komórki macierzyste raka, mają zdolność 
upodabniania się do wielu różnych rodzajów komórek. W przypadku raka, komórki 
macierzyste różnicują się w różnych komórkach nowotworowych, tworząc kolonie 
nowotworowe. Mimo, że stanowią mniej niż 1 procent komórek w nowotworze, 
komórki macierzyste są odporne na niemal wszystkie znane lub eksperymentalne 
rodzaje chemioterapeutyki. 

Komórki są również zdolne do ciągłej replikacji i do rozdzielania się od ich 
pochodnej kolonii. W taki sposób powstają przerzuty komórek rakowych, 
odpowiedzialnych za 90 procent zgonów związanych z rakiem.

Nowotwory mogą replikować się nawet po pozornie udanej likwidacji 
nowotworów poprzez chemioterapie, radioterapie lub zabieg chirurgiczny.

„Komórki macierzyste raka, stanowią poważną przeszkodę w leczeniu 
nowotworów. Mogą być odpowiedzialne za złe rokowania i nawrót nowotworu. 
Niewiele związków chemioterapeutycznych potrafi je zabić.” – napisali naukowcy 
w omawianym badaniu.

Naukowcy stwierdzili, że 6-shogaol namierza komórki macierzyste raka piersi 
na kilka różnych sposobów:

• zmniejsza ekspresje markerów powierzchniowych, 
• zmienia cykl komórkowy zwiększając umiejętność komórek do samo 

uśmiercania, 
• hamuje powstawanie nowotworu przez wywołanie zaprogramowanej 

śmierci komórki, 
• zatruwa komórki macierzyste raka (cytotoksyczność).
Naukowcy porównali cytotoksyczność 6-shogaol w  komórkach macierzystych 

raka piersi z cytotoksycznością powszechnie stosowanego leku chemioterapii 
– Taxol. Okazało się, że podczas gdy Taxol spowodował cytotoksyczność w 
jednowymiarowym modelu laboratoryjnego raka („jednowarstwowy”), nie pokazał 
prawie żadnego wpływu na trójwymiarowy („sferoida”) model raka, który jest 
obecnie uważany za bardziej dokładny model rzeczywistego guzu nowotworowego. 

6-shogaol, był skuteczny zarówno w modelu jednowarstwowym komórek, jak  
i sferycznym.

„Mimo, że Taxol był bardzo aktywny w komórkach jednowarstwowych, to nie 
wykazuje aktywności w sferoidalnym modelu nawet przy 10000 -krotnie wyższym 
stężeniu w porównaniu do 6-shogaol” – napisali naukowcy.

źródło: naturalnews.com

imbir zabija raka


