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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY
Drodzy Czytelnicy!

„Nie zatrzymuj się, nie przewracaj, Bóg z Tobą. 
Podnieś głowę, zobacz, posłuchaj i zwyciężaj. Wszystko 
jest w Twoich rękach.” - to jest cytat z artykułu na 
temat postawienia figury Matki Boskiej Antarktycznej 
zamieszczonym w jubileuszowym albumie zatytułowanym 
„Zbyszek Nowak - Idę swoją drogą”, wydanym właśnie 
z okazji 30-lecia postawienia figury i 30-lecia pracy 
zawodowej Zbyszka jako bioenergoterapeuty. Sposób, 
w jaki Zbyszek przeprowadził akcję z transportem rzeźby, 
dobitnie świadczy o tym, że się nie zatrzymywał, nie 
poddawał i zwyciężył.  Album Jubileuszowy niesie ze 
zobą znacznie więcej  interesujących informacji o Nowaku, 
jeśli macie Państwo ochotę stać się jego właścicielami - 
prosimy o kontakt z naszym biurem.

Teraz z zupełnie innej beczki. Czy zastanawialiście się 
kiedyś nad tym, że w gruncie rzeczy wszystkie emocje są 
do niczego. Wszystkie, poza miłością, radością i spokojem, 
których Eckhart Tolle - autor wspaniałej książki pt.”Potęga 
teraźniejszości” nie zalicza do kategorii emocji, a nazywa 
stanem ducha - głębokim stanem Istnienia. Nawet zbyt 
żywiołowa radość, a co dopiero euforia, może być groźna, 
bo demoluje nam, z takim trudem czasem, osiągnięty 
energetyczny porządek.

Życzę zatem spokoju, radości i miłości.
Aleksandra Krajewska-Nowak

UWAGA! UWAGA! Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, których niepodobna przewidzieć. Informacja o ewentualnych zmianach będzie na stronie www.nowak.pl
Warto też wybierając się na spotkanie zadzwonić do biura w Podkowie Leśnej: 22-758-92-92 lub 22-758-92-34

WRZESIEŃ

KATOWICE
06.09. 2018
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
07.09 2018
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ  
15.09. 2018
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA  (DAWNIEJ 
KOŚCIUSZKI) 118

GDYNIA 
29.09. 2018
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

PAŹDZIERNIK

WROCŁAW 
06.10.2018
Q PLUS HOTEL WROCŁAW, 
UL. ZAOLZIAŃSKA 2.
(TYLKO SPOTKANIA 
INDYWIDUALNE !!!)

KATOWICE
11.10. 2018
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
12.10. 2018
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ  
20.10. 2018
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA 118

PODKOWA 
LEŚNA
GODZ: 11:00 

POZNAŃ
GODZ: 11:00 

KATOWICE
GODZ: 12:00 

KRAKÓW
GODZ: 10:30 

GDYNIA
GODZ: 11:00

Kontakt ze zbyszkiem: 
email: pomoc@nowak.pl  * SMS: 601 244 903* 
List: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jaśminowa 7

dowiedz się wszystkiego: 
 o terminach spotkań indywidualnych! 

o Trybie Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie!  
o Spotkaniu Indywidualnym przez Telefon!

Matka Boska Antarktyczna 1988 - 2018
30 lat obecności Figury na Antarktydzie 

Na Antarktydzie, w polskiej bazie polarnej 
imienia Arctowskiego, w specjalnie do tego 
celu zbudowanej kaplicy, została umieszczona 
naturalnej wielkości figura Matki Boskiej. 

Postać wyrzeźbiona jest w drewnie lipowym, 
a na biegun dotarła z Polski, z Podkowy Leśnej 
pod Warszawą. Przemycono Ją w tajemnicy 
radzieckim statkiem „Admirał Somow”. 

W październiku 2018 roku mija od tamtej 
chwili 30 lat. Sama idea, historia jej realizacji, 
okoliczności, dzięki którym Matka Boska 
Antarktyczna mogła dotrzeć na śnieżny kontynent, 
wydają się warte przypomnienia.

Trzydziesta rocznica postawienia figury 
Matki Boskiej na Antarktydzie zbiega się z moją 
zawodową rocznicą pięćdziesięciolecia odkrycia 
i pierwszego zastosowania formy pomocy, jaką 
jest opieka energetyczna przez zdjęcie. Te dwie 
rocznice są ściśle ze sobą związane. 

Był rok 1968, w szpitalu w Milanówku leżał 
młody mężczyzna w stanie ciężkim, z rozle-
głym uszkodzeniem czaszki po wypadku komu-
nikacyjnym. Nikt wówczas nie wpuściłby mnie 
do szpitala, znalazłem jednak rozwiązanie, które 
okazało się skuteczne. 

Poprosiłem o zdjęcie i zacząłem poprzez 
to zdjęcie zajmować się chorym. Często nie 
dostrzegamy w naszym życiu, jak wiele naszych 
działań jest całkowicie intuicyjnych. To właśnie 
intuicja podpowiedziała mi: nie możesz go 
zobaczyć bezpośrednio, zobacz go na zdjęciu. 

Minęło 50 lat i mogę śmiało powiedzieć, 
że zdarzyło się wówczas coś przełomowego. 
Nie tylko to, że mój podopieczny całkowicie

wyzdrowiał i do dzisiaj ma 
się dobrze, ale przede 
wszystkim to, że dzięki 
udzieleniu skutecznej 
pomocy właśnie temu 
człowiekowi, został 
uruchomiony cały ciąg 
niezwykłych zdarzeń.

 Pan Jacek korzystał 
z mojej pomocy potem 
wielokrotnie. Pracował 
w Instytucie Ekologii 
PAN i został delegowany 
w 1976 roku do pracy 
w stacji im. Arctowskiego.

Okazało się jednak, 
że nie może jechać  ze 
względów zdrowotnych. 
Przeprowadzone ba-
dania ujawniły bardzo 
poważne i całkowicie 

dyskwalifikujące zmiany zwyrodnieniowe obu 
stawów barkowych. Dowiedziałem się o tym 
i zaproponowałem ponownie swoją pomoc 
poprzez działanie energetyczne. 

Po kilku spotkaniach stwierdziłem, że 
wszystko jest w porządku i poleciłem Jackowi 
wykonanie powtórnego badania prosząc, aby 
zostało zrobione przez tego samego lekarza. 
Kolejny rentgen i zaskoczenie, zmiany cofnęły 
się całkowicie nie pozostawiając żadnych śladów 
i tym samym przeszkoda w wyjeździe została 
pokonana. Jacek jako członek ekipy technicznej 
pojechał na Antarktydę. 

c.d. na stronie 3

WROCŁAW
 INDYWIDUALNE



Energia – pustka
Nie, nie – jak to się dzieje, że ktoś myśli o mnie 

źle i zachodzą takie rzeczy?
 Jeżeli jest taka sytuacja, że pańska 

energetyka jest bardzo silna to omijają pana te 
myśli... Każdy z nas posiada jakąś siłę sprawczą. 
Nie znamy własnych możliwości energetycznych, 
a możemy je niebywale powiększać, choćby 
przez uczucia, np. miłość lub nienawiść – tak 
jak powiedziałem, te siły mogą być pozytywne, 
negatywne lub neutralne. Silne uczucie może 
bardzo poważnie zmieniać oblicze rozmaitych 
sytuacji – na tym polega nasza kreatywność. Gdy 
jesteśmy skoncentrowani na czymś i czegoś bardzo 
chcemy, to dokonuje się, w jakiś sposób samo.

 A jeżeli czyjaś “maszyna energetyczna”, 
czyjeś możliwości kreacji są bardzo duże, to człowiek 
ten będzie liderem. Ludzie będą przychodzili go 
pytać, szukać u niego rad i pomocy. On będzie 
umiał rozwiązywać rozmaite, najcięższe nawet 
problemy i będzie wiedział, w jaki sposób wskazać 
nam właściwą drogę. A my, kiedy pójdziemy tą 
drogą, będziemy mieli jego wsparcie energetyczne.

Czy możliwe jest, aby ktoś nieświadomie dawał 
takie podparcie? Czy musi, że tak powiem, wykonać 
pracę swojej woli?

 Najczęściej jest tak, że każdy autorytet, 
który uznajemy, daje nam wzmocnienie, bo się 
na nim opieramy. Jeżeli to jest dobry autorytet to 
dobrze, a jeśli zły, to źle, bo będziemy ponosili 
straty.

Generujemy częstotliwości myśląc o kimś dobrze 
lub źle. Czy ma tutaj znaczenie odległość między 
osobami?

 Nie ma, zupełnie nie...

Czyli to nie są do końca jakieś fizyczne, 
mechaniczne oddziaływania?

 To jest sytuacja tego rodzaju... Proszę 
mnie zrozumieć – mam tutaj do przedstawienia 
w sposób prosty i przystępny mechanikę kwantową, 
która opiera się o pustkę i siły, które działają w tej 
pustce... 

 Ja tłumaczę to przez porównanie, jakiego 
dokonał Ulrich von Warnke z uniwersytetu Salzburgu 
w Niemczech. Gdyby powiększyć jądro atomu 
do wielkości piłki nożnej, to najbliższy elektron 
znalazłby się w promieniu dwunastu kilometrów. 
A co jest między nimi? – Jesteśmy zbudowani 
z pustki!

 To są właściwie tylko przestrzenie 
międzyatomowe, wypełnione siłą. Energią. I kiedy 
generujemy jakieś myśli, to one rozchodzą się 
natychmiast – to się odbywa bez skali – po prostu 
poszło i jest! Tak samo dobre myśli, jak i złe.

A zatem oddziaływania zachodzące między 
ludźmi mają miejsce, można powiedzieć, w pustce?

 Tak, w pustce. Ta pustka jest jakby 
naładowana energią, tą samą, która wiąże elektron 
z jądrem. Tak jak z tą piłką. Co powoduje, że elektron 
krąży w tak ogromnej odległości od jądra? Właśnie 
energia. Określona w jednostkach kwantów.

Jeśli pustka jest naładowana energią, to na swój 
sposób ona jest energią?

 Można tak powiedzieć.

Skoro tak – i skoro definicją energii jest “zdolność 
do wykonania pracy” – to to są właściwie rzeczy 
ledwie istniejące...

 No, nie – my jesteśmy z tego zbudowani...

Energia – cud
Ale patrząc w ten sposób: energia jest jedynie 

zdolnością, możliwością wykonania pracy; praca jest 
już czymś ze świata fizycznego, jest wytworzeniem 
ciepła itp., więc co do istnienia pracy nie ma 
wątpliwości, jeśli została wykonana. Natomiast 
energia jest tylko zdolnością, możliwością – to są 
czasowniki – i brakuje tu jakby podmiotu, energii-
rzeczy...

 Energia jest możliwością. Im mamy większą 
możliwość, tym większą mamy pracę – możliwość 
istnieje dzięki sile, czyli dzięki energii. Jeżeli nie 
mamy energii, nie możemy nic wykonać i umieramy. 
Życie to jest energia, ale energia posiadająca 
częstotliwość życia. Bo przecież są różne rodzaje 
energii – np. potencjalna, zawarta w czymś oraz 
kinetyczna, która, można powiedzieć, znajduje 
się w ruchu. Energia dająca życie, to energia 
o odpowiedniej częstotliwości. To częstotliwość 
życia.

Skoro to są w jakiś sposób zamienne – 
niedookreślone – rzeczy, bo mówimy o możliwości, 
o zdolności, o pustce – zastanawiam się, czy 
w takim razie niektóre rzeczy, które nazywa się, lub 
nazywałoby się cudami, można nazwać energią. 
Opisać taki rodzaj cudów w kategoriach właśnie 
energii?

 Jak się dzieją cuda? Cuda się dzieją bardzo 
prosto. 

 Co uznajemy za cud? Coś, czego nie 
potrafimy wytłumaczyć w sposób racjonalny, co nie 
podlega metodzie naukowej i zarazem występuje 
bardzo rzadko... Nie wiem, czy pan wie, ile np. 
w Fatimie odnotowano cudów. Niczego nie sugeruję.

W ciągu roku?
 Nie, od początku. Ile odnotowano...

Ile się zdarzyło prawdziwych cudów... Nie mam 
pojęcia, zupełnie nie wiem. 

 Przybywa tam setki tysięcy ludzi rocznie.

To może setki tysięcy?
 Sześćdziesiąt dwa, bodajże. Z kolei 

na ponad trzydzieści lat działalności księdza 
z Wąwolnicy zdarzyło się około 130 przypadków 
określanych jako cuda. Nie aspiruję do żadnych 
porównań. Zmierzam do wyjaśnienia, co się dzieje. 

 W każdym z nas jest ogromna siła. Tak jak 
jest napisane w Biblii: “Bóg stworzył człowieka na 
obraz i podobieństwo swoje i niewiele umniejszył 
go od aniołów”. Każdy z nas jest potężny. Potężny! 
Tak, że może góry rozwalać. Ale bieda każdego 
polega na tym, że ogarniają go wątpliwości 
i emocje. Zaczyna się trząść. Nie ma żadnej 
koncentracji – jest rozpłaszczony, zbity. Ale jeśli 
się pozbiera, np. pójdzie do kościoła, którego 
atmosfera jest niezwykła, gdy ludzie się tam modlą 
i sam zacznie się modlić... Lub, kiedy ksiądz czyta 
Biblię... Wie Pan, dlaczego okadza się ołtarz? Żeby 
wizualizować duchy, złe duchy – rozwiewają się tak 
jak dym – a potem palą się świece i w ich ogniu, 
w tej częstotliwości, spalają się inne złe rzeczy... 
Więc człowiek, który został w ten sposób 
oczyszczony, wzmocniony przez modlitwę, zaczyna 
się koncentrować, łączy się z wyższym bytem 
i rośnie w prawdziwą siłę!

Ze swoim wyższym bytem.
 Nie, z jeszcze wyższym.

To nie odbywa się tak, że zyskuje po prostu 
dostęp do energii?

 Wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta i ro-
śliny – jesteśmy taką jakby magmą, która cały czas 
oczyszcza się, doskonali, cały czas próbujemy 
wyrzucić te wszystkie elementy, które są szkodliwe, 
i które blokują wzniesienie się na wyższe poziomy 
energetyczne. 

 Wciąż funkcjonujemy w tym podłym ciele 
materialnym, w którym odczuwamy cierpienia 
i problemy. Natomiast ta wyższa istota to jest 
ta istota, która kieruje całym wszechświatem. 
A naszym zadaniem jest zlanie się z nią, musimy 
osiągnąć jak najwyższy poziom energetyczny, żeby 
móc uczestniczyć w tym dziele, że tak powiem, 
nowego tworzenia.

 Wola poszczególnej jednostki z tej magmy, 
jeżeli skoncentruje się, przebije, wyśle błaganie, 
prośbę – ta prośba zostanie spełniona. Tylko 
trzeba nie mieć wątpliwości, trzeba mieć wysoką 
koncentrację, a tę koncentrację daje np. ekstaza 
modlitewna – ale prawdziwa ekstaza, którą się 

osiąga z czasem. Nie, że modli się pod figurą a ma 
diabła za skórą.

Czyli jednak rozważa pan cuda, o których mowa, 
nie jako procesy wyłącznie energetyczne, a jako 
wynik połączenia z tą istotą wyższą?

 Nie jestem specjalistą w temacie, nie jestem 
uczonym, a nie chciałbym budować jakichś bóstw. 
Rozpatruję świat pod kątem harmonii – albo jest 
harmonia, albo destrukcja. Jeśli nastąpi destrukcja, 
to powrót do harmonii powoduje uruchomienie na 
nowo wszystkich procesów życiowych. 

 Natomiast działanie energetyczne, jak 
zauważyłem, również przywraca harmonię, dlatego 
stosując je, nakierowując na określone procesy 
zdrowotne, uzyskuję tak znaczny postęp w poprawie 
zdrowia tysięcy, tysięcy ludzi.

Energia – działanie
Na czym polega proces stwarzania harmonii za 

pomocą energetyki? Z czego składa się działanie 
energetyczne?.

 Są pewne zasadnicze elementy. Przede 
wszystkim i niezależnie od tego, co mówi człowiek 
z problemami, z którymi przychodzi – przede 
wszystkim każdy, kto podejmuje działania musi 
mieć własne rozpoznanie. 

 Moje główne rozpoznanie polega na 
określeniu punktów biologicznie czynnych, 
czyli miejsc, w których występują zakłócenia 
energetyczne. W zależności od miejsca, w którym 
one występują, oznaczają rozmaite choroby – 
różnych organów, układów, części naszego ciała.

A jak pan dokonuje rozpoznania?
 Przy pomocy mojego zespołu wrażliwości, 

czyli receptorów – nie dotykam tego człowieka, 
ale korzystając właśnie z rozwiniętych receptorów
i w oparciu o doświadczenie dotyczące spra-
wdzonej i zdiagnozowanej choroby, rozpoznaję 
promieniowanie punktów biologicznie czynnych, 
opisujących daną dolegliwość. Podawałem już 
w naszej rozmowie przykład z zawałem serca. 
Identyczne promieniowanie, mniejsze lub większe, 
ale o określonej charakterystyce. Tzn. o określonej 
częstotliwości, którą ja odbieram. Tysiące osób, 
którymi się zajmowałem, tysiące obserwacji tego, co 
już zdiagnozowane i tego, co jeszcze nierozpoznane, 
pozwoliły mi stworzyć pewnego rodzaju „alfabet”. 
Precyzja, z jaką teraz mogę działać, jest możliwa 
właśnie dzięki tak olbrzymiej skali porównawczej, 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu.

 To samo dotyczy kamienia w nerce, 
wrzodów, jak również całego szeregu nowotworów, 
stanów zapalnych, stanów nerwicowych, nawet 
stanów ducha, którym odpowiadają rozmaite 
problemy zdrowotne. Tworzą one punkty 
biologicznie czynne, czyli o specyficznej energetyce 
i są dla mnie wskazówkami, gdzie podjąć działanie 
energetyczne.

 Po rozpoznaniu, niezależnie od dostarczonej 
diagnozy lekarskiej, przystępuję do działania 
energetycznego. Nie działam przy pomocy własnej 
energii – ta dawno by się zużyła – lecz dzięki energii, 
która cały czas przeze mnie przepływa. Można 
to zresztą stwierdzić, zatrzymując dłoń nawet 
obok mojego zdjęcia, potem oddalić ją i porównać 
odczucia, które mogą pojawić się nad zdjęciem. 
Mogą, nie muszą, ale około połowa osób odczuwa 
wyraźne ciepło, mrowienie w dłoniach, drętwienie, 
niektórzy nawet odczuwają to całym ciałem. 

 Zatem najpierw jest rozpoznanie, później 
działanie energetyczne dobrane do punktów 
biologicznie czynnych, i prowadzące do tzw. 
harmonizacji, czyli uruchomienia energetyki 
i częstotliwości całego ciała tak, aby nie było 
w nim tych punktów biologicznie czynnych. W ten 
sposób uzyskujemy, można powiedzieć, pozytywne 
zobrazowanie całości – bo organizm jest zespołem 
połączonych naczyń – i wtedy wszystko zaczyna 
sprawnie działać. 

 Na koniec następuje sprawdzenie, czy 
nie pozostały jeszcze jakieś punkty, które mogły
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inspirujący list pani barbary
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umknąć mojej uwadze – i po sprawdzeniu tych 
punktów mogę zapytać daną osobę, gdzie jeszcze 
boli, czyli sugeruję, że ból nadal występuje. Ale ta 
osoba ze zdumieniem stwierdza, że nic nie boli... 
Nie zapomnę pana Pendereckiego, który z trudem 
dał się namówić na zabieg energetyczny. Efekt 
wyraźnie przekroczył oczekiwania, bo po zabiegu 
zdumiony wołał: mistrzu, nie boli, nie boli! 

 Jak to jest, że może nie boleć? Może nie 
boleć, tylko trzeba zrozumieć, że nie są to żadne 
czary, tylko energia, czyli coś, dzięki czemu 
funkcjonujemy! Ale jeśli mimo wszystko nie 
zechcesz spróbować, to będzie cię dalej bolało.

Czyli wiele bólów pochodzi po prostu ze sfery 
energetycznej, niekoniecznie są to usterki cielesne. 
Ale są też bóle “zwyczajnie” cielesne?

 Tak. Mogą być to wady, których nie da się 
wyleczyć farmakologicznie, ale też może być po 
prostu próchnica, która jednak będzie wpływała 
negatywnie na plan i zaburzała energetykę całego 
układu. 

 Mało tego, nanosi różne bakterie, rozwijają 
się organizmy, które mają własną energetykę. 

 Np. co to jest nowotwór – nowy twór, czyli 
taki, który nie poddaje się ogólnej pracy organizmu. 
Posiada własne procesy, poprzez które zakłóca 
pracę organizmu.

Ból pochodzący od, powiedzmy, próchnicy różni 
się czymś od bólu fantomowego?

Musiałbym to porównać… Jednak rzadko się 
zdarza taki ból u osoby ze zdrowymi zębami. Albo 
ból fantomowy nogi u osoby z obiema kończynami. 
Za to zdecydowanie różni się od bólu np. kręgosłupa. 
Ich promieniowanie może być słabsze lub silniejsze, 
ale jego barwa, kolor tego promieniowania będą 
zupełnie inne. Ludzie rozróżniają w bólu właściwie 
tylko natężenie, silne, słabe, bardzo silne. 

Zwróciłem uwagę na jedną rzecz: powiedział pan 
teraz o barwie i kolorze, wcześniej mówił pan, że 
widzi dany rodzaj promieniowania, np. przy zawale 
serca... Raz jeszcze zapytam, w jaki sposób pan to 
widzi?

Można to porównać do widzenia kolorów. Tyle 
tylko, że nie muszę mieć otwartych oczu. Ja nie 
patrzę na, ja patrzę jakby przez coś.

Czyli rzeczywiście odbiera pan promieniowanie 
zmysłem wzroku.

 Mogę odbierać zmysłem wzroku. Kolory... 
Fantastyczne kolory...

 Przy czym badanie aury i jej kolorystyki 
zajmuje więcej czasu i więcej wysiłku. Natomiast 
badanie częstotliwości daje wynik natychmiast 
– niezależnie od odległości. Mogę w ten sposób 
zbadać każdego... Powiedzieć, w każdej chwili, co 
dolega prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czy 
premierowi Wielkiej Brytanii.

                                                         cdn...

_______________________________________
 *Jesteśmy Energią - wydanie pierwsze, 2008
Ze Zbyszkiem Nowakiem rozmawia pan Mikołaj 

Stańczyk - filolog i filozof; człowiek o całkowicie 
odmiennym  postrzeganiu świata. I dlatego ta rozmowa 

rozwija się  bardzo ciekawie...

c.d. ze strony 1
Cofnę się teraz w czasie. Miałem 10 lat, kiedy 

moi rodzice się rozwiedli i zostałem pozbawiony 
matki. Moja mama wraz z młodszą siostrą 
wyprowadziła się z domu, a ja z bratem zostaliśmy 
z ojcem. Było to dla mnie tak silne przeżycie, 
że musiałem powtórzyć piątą klasę, straciłem 
kolegów i koleżanki, zostałem zepchnięty na 
margines i traktowany jak ktoś znacznie gorszy.

 Nikt mi nie pomógł, a ja tej pomocy szukałem 
rozpaczliwie, bo czułem, że umieram z tęsknoty, 
tak bardzo brakowało mi miłości. Często chodziłem 
do kościoła. Nikt mnie tam nie poszturchiwał i nie 
obrażał. Byłem też ministrantem. Wpatrywałem 
się w duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
i czasem odnosiłem wrażenie, że Matka Boska 
przytula mnie i się do mnie uśmiecha. Wtedy 
wybrałem ją na swoją matkę. 

Pochłaniałem wówczas książki z biblioteki 
parafialnej, studiowałem życiorysy świętych 
i prowadziłem z moim proboszczem długie 
rozmowy. Podczas tych rozmów, dowiedziałem 
się, że w Nagasaki w Japonii Franciszkanin - 
Ojciec Maria Kolbe założył ogród, dla najświętszej 
Marii Panny. Mój Boże, jak ja mu wtedy 
zazdrościłem! Ja też przecież kochałem moją 
Matkę i też chciałem szerzyć wszędzie Jej chwałę 
i dawać dowód mojej wdzięczności. Przez całe 
lata myślałem, jak to zrobić. 

W 1970 roku dowiedziałem się czytając 
o objawieniach Matki Boskiej Fatimskiej, że jeżeli 
świat zostanie przez Ojca Świętego oddany Jej 
sercu, uniknie najstraszniejszej z wojen. Teraz, 
oprócz miłości i wdzięczności pojawiła się jeszcze 
jedna przemożna, choć może nieco naiwna, 
potrzeba ratowania świata. 

Pomyślałem sobie, że najlepiej by było ogarnąć 
świat z Bieguna Południowego. Wyobrażałem 
sobie, że stojąc na biegunie, ma się całą kulę 
ziemską nad głową. To oczywiście oznaczało, 
że na Antarktydzie trzeba postawić figurę Matki 
Bożej, jako widomy symbol oddania Jej pod 
opiekę całego świata. 

Czas upływał szybko na pracy i pomocy 
chorym.  W 1988 roku dowiedziałem się, że 
mój podopieczny Jacek, został kierownikiem 

całej ekipy technicznej trzynastej wyprawy 
Antarktycznej. 

Mój plan postawienia figury Matki Boskiej na 
Antarktydzie 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. 

Dużo można by opowiadać o piętrzących się 
wtedy kłopotach, ale to, co się potem wydarzyło, 
jest jak piękna bajka. 

16 października 1988r. w siedzibie Episkopatu 
Polski, w prywatnej kaplicy arcybiskupa Bronisła-
wa Dąbrowskiego, który poprowadził ceremonię, 
odbyła się msza święta i poświęcenie figury. Po 
uroczystej mszy, figura Matki Bożej Antarktycznej 
popłynęła na biały kontynent radzieckim statkiem, 
w tajemnicy, jako mienie urzędu bezpieczeństwa. 
I stoi tam do dziś. 

W tym roku mija 30 lat od tamtych wydarzeń. 
Można powiedzieć, że całej akcji towarzyszyły 
zdarzenia niezwykłe. Oryginalny dość 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, morza nie marszczył nawet 
lekki powiew wiatru, morze Północne - zazwyczaj 
burzliwe - było gładkie jak stół, Zatoka Biskajska, 
Ocean Atlantycki, znany z tak zwanych ryczących 
czterdziestek i wyjących pięćdziesiątek, także 
spokojne, jak nigdy. Wg relacji ekipy trzynastej 
wyprawy antarktycznej, tego roku niemal nie 

było zimy, która zazwyczaj jest surowa i nikomu 
nie przydarzyło się nic przykrego. Zrealizowałem 
moje marzenie, udowodniłem również, że warto 
marzyć, bo marzenia mogą się spełnić. Można 
się porwać z motyką na słońce i zdobyć je. 
Udowodniłem, że stojąc na fundamencie wiary 
i mając za sprzymierzeńca naszą Matkę, można 
pokonać wszelkie przeciwności. 

Zbyszek Nowak

“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”

Minął już miesiąc od mojej operacji usunięcia 
pęcherzyka żółciowego, to był stan zapalny, prowadzący 
do zrostów z okolicznymi tkankami. Zabieg przebiegał 
rutynowo. Pod koniec dnia, odbyłam krótki spacer, 
co zdziwiło lekarza na wieczornej wizycie, drugiego 
dnia zjadłam ze smakiem lekki obiad. W butelce 
z drenem zebrało się tylko10 ml płynu. Trzeciego dnia po 
zabiegu, po zgodzie lekarza prowadzącego mogłam już 
wieczorem pojechać do domu.

Zwróciłam uwagę, że w mojej sali wszystkie chore 
bardzo szybko dochodziły do siebie.

Pani Kasia operowana na woreczek zaraz po mnie, 
również wstała wieczorem, podobnie czwarta pani 

po skomplikowanej rekonstrukcji powłok brzusznych 
i wszyciu siatki, choć bardzo cierpiała, przed spaniem 
stanęła na nogi.

Chyba na całe życie zapamiętam panią Bronię. 
Otóż tej pani Broni duże rany pooparzeniowe na udach, 
nagle i niespodziewanie szybko zaczęły się goić, co 
wprawiło w zdziwienie lekarzy . Rodzina twierdziła że 
ma Alzhaimera, ale mam wątpliwości, bo rozumowała 
logicznie i miała dobrą pamięć.

Czy mogło się zdarzyć Panie Zbyszku, że 
energia kierowana do mnie również pomogła innym 
przebywającym blisko mnie?

Pokazałem ten list innemu mojemu podopiecznemu, 

który od lat bacznie mnie obserwuje i też dokonał wielu 
odkryć. Odpisał w takim oto komentarzu:

Dziękuję Zbyszku. Właśnie przeczytałem. Twoi 
pacjenci działają jak rutery Wi-Fi , sami odbierają energię 
i przekazują jeszcze innym.

Proste sprawy i oczywiste są z reguły najtrudniejsze, 
dlatego padają takie pytania.

Podoba mi się to porównanie do tak zrozumiałego 
w naszym świecie języka komputerowego. Ruter sieci 
wifi – zbiera sygnał i rozsyła wszystkim potrzebującym. 
Dokładnie tak! A właściwie jeszcze lepiej, bo sam się 
przy tym regeneruje, a nie zużywa! 

ZN
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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 

długoterminowych - 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
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TERMINARZ SPOTKAŃ 
W PODKOWIE LEŚNEJ

PROGRAM “RĘCE, KTÓRE LECZĄ” 
obejrzyj w pierwszą niedzielę miesiąca o 12.00 

w Superstacji, albo w zakładce video 
na stronie www.nowak.pl

W styczniowym programie zobaczycie Panią Barbarę, która osiemnaście 
lat temu, z powodu olbrzymiego guza mózgu miała nie przeżyć nawet miesiąca. 
Żyje i jest w doskonałej formie do dziś.

W lutym pokazaliśmy Państwu, jak wygląda spotkanie ogólne i energetyzacja 
wody. Opowiadamy o tym, co dzieje się podczas takiego spotkania, na czym to 
polega i czemu służy. Jeśli jeszcze nie jesteście pewni, czy warto skorzystać 
z takiej formy pomocy – obejrzyjcie ten materiał!

Oglądając marcowy program macie Państwo możliwość spotkać trójkę 
niezwykłych ludzi. Panią Profesor śpiewu i Jej dwoje bardzo utalentowanych 
uczniów, którzy rozwijali swój talent po pierwsze ciężko pracując, ale także 
wspomagając się energią Zbyszka i tego wspaniałego miejsca, jakim jest 
Podkowa.

W kwietniowym programie naszym gościem była właścicielka kota chorego 
na białaczkę, która opowiedziała o dramatycznej walce o jego zdrowie. 
Kot zaczął powracać do zdrowia dopiero po kontaktach ze Zbyszkiem. Już 
po pierwszej wizycie widać było olbrzymią różnicę w jego samopoczuciu 
i zachowaniu. Dziś (a minęło już 5 lat) wiadomo, że jest zdrowy i nic mu nie 
dolega. Wirus białaczki wycofał się nawet z poziomu DNA. 

W maju odwiedził nas i wystąpił w programie Pan Jerzy, podopieczny 
Zbyszka sprzed prawie 30 lat, któremu udało się wrócić do zdrowia mimo 
amputacji ręki i płuca zniszczonych przez nowotwór. 

W czerwcu zaprezentowaliśmy materiał o trybie opieki przez zdjęcie. Pani 
Bożena, która na stałe mieszka w Szwajcarii, opowiedziała w jaki sposób 
pomaga swoim pacjentom (jest fizjoterapeutką) kontaktując ich na odległość 
ze Zbyszkiem. Tę metodę pomocy wykorzystują również osoby, które borykają 
się z bólami fantomowymi.

Milena – gość programu lipcowego – to niezwykle pracowita i mądra 
dziewczyna, której umiejętności uczenia się i ambicje wymagały w pewnym 
momencie odrobiny energetycznego wsparcia, dzięki czemu dziś wchodzi 
w życie z bagażem wiedzy i wykształceniem zapewniającymi olbrzymie 
możliwości rozwoju i kariery. 

Sierpniowy program poświęciliśmy rozważaniom nad sensem i moż-
liwościami współpracy pomiędzy energoterapeutą a lekarzem. Posłuchajcie 
Państwo, jak na obecność mojego zdjęcia i energetyzowanej wody zareagowali 
włoscy lekarze. Czemu to nie może tak działać wszędzie?

STUDIO PISTACJOWE
W położonym na uboczu wśród drzew 

domu jednorodzinnym, jest dwuosobowe, 
przestronne studio, czyli pokój 

z łazienką i w pełni wyposażonym 
anseksem kuchennym. 

Cena: 150 PLN za dobę od osoby.
W przypadku rezerwacji 

długoterminowych - duże rabaty. 

ZAKŁADKA “VIDEO”
NA STRONIE WWW.NOWAK.PL TO:

- FAKTY Z PIERWSZEJ RĘKI!
- EMOCJE, KTÓRYCH SIĘ NIE SPODZIEWASZ! 

- MOTYWACJA DO ZMIANY NA LEPSZE!

Po spotkaniu ze mną i moim działaniu energetycznym możliwe są 
różne reakcje. Od lat o nich mówię przy każdej okazji, żeby Państwa 
uprzedzić i poprosić o zachowanie spokoju. Temperatura, biegunka, 
wymioty, krótkotrwałe natężenie bólu, nadmierna senność, albo odwrotnie 
bezsenność i aktywność ponad miarę spowodowana nagłym przypływem 
energii. Przestrzegam, proszę… ale bardzo często bez rezultatów. 
Czujecie się Państwo lepiej i od razu ruszacie do roboty, jak zdrowi ludzie. 
Zaczynacie pracować w pełnym wymiarze godzin, sprzątać i remontować 
mieszkania, podróżować i udzielać się towarzysko. A tymczasem na to 
wszystko jest jeszcze o wiele za wcześnie. Energia, która Was rozsadza, 
nie jest jeszcze Waszą własną siłą. Ta energia jest po to, żeby do końca 
pozbyć się problemu, zharmonizować i wyregulować wszystko, co jeszcze 
przeszkadza. Nie wolno marnować jej na cokolwiek innego. 

Nie wolno!!!
Od pewnego czasu zajmuję się w ramach TIOPZ młodym człowiekiem, 

który po niefortunnym zabiegu laparoskopowego usunięcia kamieni 
w woreczku żółciowym został zakażony sepsą i prawie dwa lata przeżył 
w szpitalach, gdzie robiono mu kolejne, ratujące życie operacje, po każdej 
pozostawiając otwarty brzuch, który musiał sam się zagoić. Zgroza. 
Wreszcie jednak wszystko zaczęło się układać i regenerować na tyle, by 
chłopak mógł wsiąść do samolotu i odwiedzić rodzinę w Polsce. A przy 
okazji spotkać się ze mną. Po raz pierwszy osobiście.  No i stało się. 
Poczuł się świetnie. Zmniejszyły się trapiące go przewlekłe dolegliwości 
jelitowe, ból kręgosłupa itp. Nastąpiła ewidentna i bardzo odczuwalna 
poprawa, a z nią tak niebezpieczna, jak się okazuje, radość i euforia. 
Kolacja, wino, podróż samolotem do domu i… w dalszą drogę. Na wakacje! 
Kilka dni tu, kilka tam. Już w połowie zamierzonej trasy mój podopieczny 
wylądował w szpitalu. Bez sił i z kolejnymi komplikacjami. I znów powrót 
do intensywnej opieki przez zdjęcie, ratowanie sytuacji, częste kontakty, 
sms-y, wiadomości…cała akcja na nowo. .............................................ZN

WYSTRZEGAJ SIĘ EUFORII


