SWIATTOAPTEKA
MEDYCYNA

•

ZDROWIE

ZBYSZEK NOWAK - RĘCE, KTÓRE LECZĄ

•

KATOWICE

10.O1. 2019
GODZ. 12:00
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW

11.01. 2019
GODZ. 10:30
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ

19.01. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA (DAWNIEJ
KOŚCIUSZKI) 18

WROCŁAW

27.01. 2019
GODZ. 10.00
Q PLUS HOTEL WROCŁAW,
UL. ZAOLZIAŃSKA 2.

LUTY

NAJWAŻNIEJSZY

GDYNIA
GODZ: 11:00

02.02. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

KATOWICE

KRAKÓW

15.02. 2019
GODZ. 10:30
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ

23.02. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA (DAWNIEJ
KOŚCIUSZKI) 18

JEST

K O N TA K T

OD WYDAWCY
Drodzy Czytelnicy!

GDYNIA

14.02. 2019
GODZ. 12:00
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

I/II 2019

URODA

TERMINY SPOTKAŃ W POLSCE
STYCZEŃ

NR 105 (146)

PODKOWA
LEŚNA
GODZ: 11:00

POZNAŃ
GODZ: 11:00
WROCŁAW
GODZ: 10:00
KATOWICE
GODZ: 12:00

KRAKÓW
GODZ: 10:30

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!

Nowy Rok! My jednak nie zmieniamy tempa. Katowice,
Kraków, Gdynia, Poznań i Wrocław - nadal mogą liczyć na
obecność Zbyszka, a Podkowa trzy razy w tygodniu zaprasza
na spotkania i do hotelików.
Na Nowy Rok przyjmijcie Państwo w prezencie, poza
najszczerszymi życzeniami wszelkiego dobra, te piękne
i mądre słowa Dalai Lamy.
Wart uwagi jest też blok odpowiedzi na pytania
Czytelników, ponieważ ułożył się w pewną całość dotyczącą
rozważań nad programowaniem własnej rzeczywistości.
Temat rzeka, dlatego nadal liczymy na kolejne
inspirujące pytania z Państwa strony, dzięki którym
będziemy rozwijać i pogłębiać wątek związany
z naszym rozwojem, naszą duchowością
i wszystkim, co prowadzi do spokojnego, dobrego, pełnego
i szczęśliwego życia.
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

energia na nowy rok !!!

Jak ją poczuć, jak wprowadzić w swoje
życie szereg zmian? Zawsze jest tak, że na
początku roku mamy postanowienia, ale jak je
rzeczywiście zrealizować? Jak zebrać w sobie
takie siły? Jak poczuć tę nową, lepszą energię?
Według Dalai Lamy istnieje dziesięciu złodziei,
którzy powodują w nas ciągły brak energii. Łapią
nas w pułapkę, zostawiają z uczuciem pustki.
Jak temu zaradzić? Rozwiązanie jest w zasięgu
ręki, tym bardziej, że dotyczy prostych czynności
w naszym codziennym życiu.
Złapanie dystansu i oddalenie od siebie tego, co
nie jest potrzebne może poprawić nasze zdrowie
dosłownie na każdym poziomie. Problem polega
na tym, że trzeba być w pełni świadomym, co
jest dla nas szkodliwe i co powoduje w nas brak
energii. Z tego powodu warto przyjrzeć się kilku
wskazówkom.
Oto 10 złodziei powodujących w nas brak
energii:
1. Oddal osoby nastawione na narzekanie.
„Pozwól odejść tym, którzy przychodzą
do Ciebie, by mówić o problemach, trudnych
przeżyciach, strachu i osądzie na temat innych.
Jeśli ktoś szuka kosza na śmieci, to niech nie
będzie nim Twój umysł.”
Osoby na stałe połączone z funkcją protestowania zawsze są przytłaczające. To standardowi
złodzieje, powodujący brak energii. Inwestowanie
energii w odciążanie cudzego egocentryzmu
zupełnie rozbija naszą esencję. Tak więc jeśli ktoś
szuka kosza na śmieci, to niech nie będzie nim
Twój umysł. Odsuń od siebie wszystko, co oddala
Cię od Twojego wnętrza, nie daj się wciągnąć
w cudzą burzę.
2. Konto powinno być czyste.
„Płać swoje rachunki na czas. W tym samym

czasie pobieraj opłatę od tych, którzy są winni
Tobie lub pozwól im odejść, jeśli odzyskanie
pieniędzy nie jest możliwe.”
Poczucie, że nie jesteśmy nikomu niczego winni,
a także, że nie mamy dłużników zapewnia spokój.
Zaciągnięte długi są tym, co zabija nasz wewnętrzny
spokój. Jeśli nie masz długów, nie musisz się przed
nikim ukrywać, przed nikim wstydzić z powodu tego,
co zalegasz drugiemu człowiekowi. Kto zna uczucie
duszności, ten rozumie, że największym złodziejem
powodującym brak energii jest zaciąganie długów.
3. Niedotrzymane słowo.
„Jeśli nie dotrzymałeś danego słowa, zapytaj
się dlaczego jeszcze to znosisz. Zawsze masz
prawo zmienić zdanie, prosić o wybaczenie,
zrozumienie, negocjowanie czy zapewnienie
czegoś w zamian za niespełnione słowo.
Niech to jednak nie wejdzie Ci w zwyczaj.
Najłatwiejszym sposobem na unikanie sytuacji,
w której nie dotrzymujesz słowa jest umiejętność
odmawiania od samego początku.”
Bycie człowiekiem spełniającym swoje słowo jest
jedną z najbardziej cenionych i szanowanych cech,
poszukiwanych w relacjach interpersonalnych.
Cecha ta ponadto odzwierciedla dobre intencje
danej osoby i poważne traktowanie innych.
4. Nie słuchanie własnego instynktu.
„Wyeliminuj w miarę możliwości wszystkie
zadania, których wolisz nie robić i poświęć czas
na to, co naprawdę sprawia Ci radość”.
Nie dzielenie się z innymi zadaniami, które nie
sprawiają nam radości, a które z chęcią wykonaliby
inni oznacza niepotrzebne dokładanie sobie
negatywnych bodźców.
Czasem zwyczajnie nie jesteśmy w stanie
czegoś wykonać. Ale w innych sytuacjach ktoś
zrobiłby to lepiej niż my, a nawet ma chęć się tym
zająć. Takie rozwiązanie jest doskonałe zarówno

w domu, jak i w pracy. Na pewno istnieją setki
możliwości rozwiązania każdej sprawy. To z kolei
gwarantuje równowagę w naszym życiu.
5. Brak działania połączony z brakiem
odpoczynku.
„Daj sobie pozwolenie na odpoczynek, jeśli
nadeszła chwila, w której tego potrzebujesz,
ale daj sobie również pozwolenie do działania,
kiedy właśnie nadchodzi odpowiedni moment”.
Każdy z nas działa we własnym tempie, ale
niezbędne jest dbanie o należyty odpoczynek
i regenerację sił. Ignorowanie odpoczynku, kiedy
najbardziej go potrzebujemy powoduje brak energii
i błędy, za które później przyjdzie nam zapłacić.
6. Bałagan.
„Wyrzuć, podnieś i poukładaj, bo nic tak
nie pozbawia energii jak działanie w miejscu,
w którym zalegają rzeczy, których już dawno
nie potrzebujesz”.
Bałagan bałaganowi nie jest równy. Nie
powinniśmy jednak gromadzić rzeczy, których
wartość sprowadza się już wyłącznie do śmieci.
7. Brak dbałości o zdrowie.
„Niech dbanie o zdrowie będzie Twoim
priorytetem. Jeśli mechanizmy zachodzące
w Twoim ciele nie będą w pełni sprawne, nie
będziesz mógł wiele zrobić. Zapewniaj sobie
należyty odpoczynek.”
Na niewiele się zda mieć dużo pracy, dużo
pieniędzy i wielki majątek, jeśli nie jesteś
w stanie zadbać o to, co Cię utrzymuje przy
życiu: własne ciało. Dedykowanie na odpoczynek
odpowiedniej ilości czasu jest nieodzowne. Zadbaj
o satysfakcjonującą dawkę relaksu, uprawiaj sport,
zapewnij sobie zdrową żywność i czas na poznanie
samego siebie.
(cd. na str. 3)

Jesteśmy Energią. odcinek 10*
Sporo miejsca poświęcone jest przepowiadaniu
przyszłości. Tu występuje problem odległości
w czasie – tak naprawdę trudno zweryfikować
przepowiednię sprzed kilkunastu lat. Ale rzecz
dotyczy samej możliwości przepowiedzenia – tj.
widzenia! – przyszłości.
Ktoś powie tak, inny powie nie, a przecież ważny
jest tylko sposób, w jaki to miałoby się odbyć. Sposób
analogiczny do odczytania z czyichś rysów twarzy
jego usposobienia. Tyle, że ktoś widzi trochę inaczej,
a może i więcej...
Druga sprawa to odczytywanie przeszłości.
Książką, która zainspirowała tę część rozmowy jest
“Ocean czasu”. Przytoczmy tu pokrótce jej treść.
To zapis eksperymentu przeprowadzonego
z profesorem Jerzym Gąssowskim, archeologiem
z Wydziału Archeologii
UW, polegającego na
odczytywaniu zdarzeń z przedmiotów, które
w nich uczestniczyły. Nazywa się to psychometrią
archeologiczną i jest praktykowane od kilkudziesięciu
lat.
Chociaż nie wpisują się w metodę
naukową, to jednak eksperymenty te cieszą się
popularnością. W przytoczonej książce opisane
jest kilka przykładów niezwykłej trafności opisów
dokonanych na podstawie kontaktu z kilkusetletnim
bądź nawet prehistorycznym przedmiotem. W zapisie
eksperymentu zwraca uwagę kilka rzeczy: przede
wszystkim szczegółowość opisu, który sprowadza
się niekiedy do rzeczy niezauważalnych na co dzień
w najbliższym otoczeniu. Towarzyszy temu specyficzny
charakter wizji, podobny do snów: często występują
one nie jako ciągi zdarzeń, a serie “ruchomych
obrazów”, nieściśle powiązanych; również dla snów
charakterystyczne jest skupienie na przedmiocie
zupełnie nieznaczącym, wyolbrzymienie go do
najmniejszego szczegółu, przy zatarciu pozostałych
informacji, nawet dotyczących najogólniejszych
okoliczności zdarzenia.
Również ciekawe i zastanawiające są
“odgadnięcia”
dokonane
dzięki
psychometrii.
Chodzi o wszelkiego rodzaju ukryte komnaty
starych budowli, przejścia, zamurowane groby.
Odgadnięcia takie i wizje pokrywają się z wiedzą,
do której eksperymentujący nie miał dostępu, jednak
– i to jest najciekawsze – pokrywają się również ze
ścisłą wiedzą, której w ogóle współcześnie nie było.
Przykładem jest np. Stefan Ossowiecki, żyjący przed
wojną jasnowidz, którego kilka seansów zapisano.
Można powiedzieć, że widział rzeczy, o których nie
było jeszcze wiadomo – widział miejsca, które dopiero
były badane – i potrafił opisać je w takich szczegółach
jak np. kształt i rozłożenie chat, oraz materiał,
z jakiego były zbudowane. Wszystkie te informacje
były później możliwe do sprawdzenia.
Nie miejsce tutaj na przytaczanie wszystkich
ciekawych przypadków. Interesuje nas raczej, znowu
sposób, w jaki one występują. Tym razem jednak
próbujemy te niezwykłe rzeczy jedynie uchwycić – już
nawet nie wyjaśnić.
Tutaj, w ramach domykania całości, powracamy
raz jeszcze do początku. Do opowieści. Tekst trzeciej
rozmowy wspaniale działa na wyobraźnię. Mowa jest
o kosmosie, planetach, o przyrodzie, zaświatach.
Pomimo wspomnianych trudności, wszystko to
przedstawione jest w sposób barwny i obrazowy. A w
odczytaniu pomaga spójność opisu – choćby dotyczył
on rzeczy zupełnie niedostępnych. To tworzy całość
z wcześniejszymi, tworzy opowieść, dostarczając
niezwykłego – nieznanego – spojrzenia.
Równocześnie dostarcza informacji o przeróżnych możliwościach. Wydaje się, że to, które z nich
uznamy za zrozumiałe, należy pozostawić każdemu
do przemyślenia we własnym zakresie. Tak, jak to
czynimy w wielu momentach poniżej. Innymi słowy,
pozostawiamy tę rozmowę otwartą dla dopowiedzenia
we własnym, ściśle prywatnym języku.
O RZECZACH NIEZWYKŁYCH…
Mówiliśmy już o umyśle, który jest swego rodzaju
aurą, mówiliśmy o częstotliwościach, o działaniu
umysłu i energii. Ale pamiętam też, że kiedyś
powiedział pan o umysłach drzew. Że wszystko
posiada umysł...

To jest szalenie ciekawe, że każdy z nas może
połączyć się w jakiś sposób z przyrodą, mentalnie lub
fizycznie, np. dotykając drzew – a ich energia jest
niezmierzona, potężna. Nie myślimy o tym, kiedy
patrzymy na ogromną sosnę, kilkudziesięciumetrową,
że zaczęło się od takiego maleńkiego ziarenka. Więc
jak niezwykła musi być złożoność tych wszystkich
procesów, które zostały spakowane w maleńkim
ziarenku, żeby potem z niego wyrosło takie drzewo...
Drzewa bronią się doskonale przed
szkodnikami, ale, kiedy są osłabione, owady je atakują.
W jaki sposób drzewa wiedzą, że są atakowane –
muszą to w jakiś sposób odbierać. Trudno tu mówić
o intuicji, czy inteligencji, czy czymkolwiek, ale jest
jakaś mądrość drzew, która powoduje, że są one
w stanie bronić się.
Bardzo często też widzimy, że drzewo puszcza
gałąź, ale ona jest słaba i za chwilę się złamie. I co się
dzieje: wypuszcza inną gałąź, skierowaną w tamtą,
która wrasta w nią i ją podtrzymuje, żeby się nie
ułamała. Czy tu można mówić o inteligencji drzewa,
czy że myśli, czy że ma umysł? Co to takiego jest?
Jest więcej takich przykładów, choćby
pobieranie składników z gleby, ale też to jak
się nawzajem atakują – bo np. brzozy atakują
drzewa iglaste. Jak się bronią przy pomocy
korzeni, w jaki sposób żyją z innymi organizmami.
Symbioza organizmów, stanowiąca o niezwykłej
sile świata przyrody i o istnieniu pewnego rodzaju
współzależności.
Biorąc pod uwagę te wszystkie możliwości,
należy zdawać sobie sprawę z tego, że my mentalnie
możemy się łączyć z drzewami w takim, powiedzmy,
poczuciu ich piękna, w poczuciu ich doniosłego
znaczenia dla nas. Dlaczego: otóż żywe chroni żywe.
Drzewa są szczególnie cenne, bo chronią nasze życie,
przyjmują na siebie te potężne dawki szkodliwego
promieniowania z rozmaitych, najmniej oczekiwanych
źródeł. Jeśli wokół domu mamy jakieś wspaniałe
drzewa, to one chronią nas przed promieniowaniem
z masztów antenowych, przed stacjami radarowymi,
przed tzw. smogiem elektronicznym.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co fruwa
w powietrzu. Są liczniki, mierzące poziom hałasu,
ale nie ma takich, które mierzą poziom zagrożenia
zdrowia promieniowaniem. A przecież jest jeszcze
promieniowanie geopatyczne, z linii geopatycznie
czynnych,
prowmieniowanie
Hartmanna,
promieniowania z uskoków geologicznych – przed
tymi wszystkimi promieniowaniami pochodzącymi
z ziemi, ale też z kosmosu – przed tym wszystkim
chronią nas drzewa.
A czy mamy z nimi jakiś kontakt? Umysł kojarzy
się z możliwością porozumienia...
Każdy żywy organizm wyczuwa sympatię lub
wrogość. Jeżeli otoczymy drzewa naszą miłością,
naszą radością z powodu ich piękna, zachwytem, czy
po prostu sympatią, to okazuje się, że nawet możemy
wyleczyć chore drzewa. Tak samo, kiedy będziemy
kochać kwiaty, będą nam pięknie rosły.
W afrykańskiej puszczy prowadzono drogę,
wylano pas z betonu grubości kilku metrów – kilka
metrów betonu, żeby nic się nie przebiło! Jednak
siła kiełkujących roślin była tak wielka, że przebiła
się przez tę warstwę. Siła nasion, małych roślin. Jak
potężną mocą dysponuje drobna roślina, skoro jest
w stanie przebić się przez beton! A co dopiero dorosłe
drzewo! Ogromna siła drzewa lub innej rośliny może
wspomagać nasze ciało. Dlatego bardzo dobrze
działa np. obejmowanie drzew – trzeba by obejmować
odpowiednie w zależności od naszej dolegliwości.
Np. kiedy jesteśmy przeziębieni, na pewno pomagać
będzie lipa. Przecież w powietrzu, które otacza roślinę
taką jakby chmurą, znajdują się te wszystkie składniki
chemiczne związane z jej funkcjonowaniem. Żywice,
te wszystkie wonie – one mają dobre działanie dla
naszych dróg oddechowych, wchłaniamy całą masę
biopierwiastków...
Ale czy jest możliwość kontaktu jakby bardziej
ludzkiego z przyrodą – chodzi o taki umysł...
No, u Tolkiena drzewa nawet wspomagały
ludzi w ataku, tyle że to bajka. Ale w każdej bajce
są trzy ziarnka prawdy. Ja uważam, że wszystkie
organizmy żywe mogą się ze sobą w jakiś sposób

porozumiewać i nawzajem się wspomagać. Trudno
nazwać ten, powiedzmy, zmysł, który powoduje, że
drzewo się broni, zabezpiecza, rośnie w odpowiedni
sposób. Trudno określić to jakimkolwiek umysłem,
czy rozumem, ale niewątpliwie jest to jakaś forma
bytu, która pozwala na przetrwanie gaunku.
I musimy tutaj przyznać, że pojawia się
jakaś kombinatoryka... Pozostawmy tu każdemu
możliwość badania we własnym zakresie – każdy
może wyszukiwać dodatkowe elementy, które
charakteryzują osobliwe cechy roślin. Myślę, że są
ludzie, którzy to potrafią, ci, którzy kochają rośliny. To
najprostsza forma.
Mówił pan o pozostawaniu umysłu po życiu ciał.
Jeżeli możemy – niezależnie od jakiegokolwiek
światopoglądu – cofnąć człowieka do okresu sprzed
jego narodzin i okazuje się, że ten człowiek, który
nie zna obcego języka mówi nagle po francusku,
niemiecku, bądź np. w starogreckim... Co to jest?
Najprawdopodobniej świadczy to o tym, że umysł
przechodzi do innego ciała. Ciało jest elementem
zbywalnym, w którym znajduje się jakiś element
niezbywalny.
Czy to jest rozum, który przenosi się wraz
z pamięcią?
W związku z regressingiem, czyli możliwością
cofnięcia się do okresu sprzed narodzin, wydaje się,
że pozostaje także nasze doświadczenie, skoro
możemy opisywać rzeczy, które wydarzyły się w tym
innym życiu. Nawet można sprawdzić część takich
zdarzeń.
Na czym polega regressing?
Wprowadza się w hipnozę człowieka, który
chce np. znaleźć przyczynę swoich ogromnych
niepowodzeń w życiu, notorycznego pecha. Tu można
wprowadzić pojęcie “prawa karmy”, prawa skutku
i przyczyny. Jeżeli jesteśmy karmicznie obciążeni,
czyli obciążenia spadają na nas z poprzedniego
życia – to niestety karma musi się wypełnić, czyli
musimy zadość uczynić temu wszystkiemu, co
spowodowaliśmy, popsuliśmy swoim życiem...
Choćby nawet nie swoim ciałem?
Tak. Znany mi jest przypadek mężczyzny,
który miał stale problemy zdrowotne i przechodził
bardzo dziwne koleje losu. Gdy został poddany
regressingowi, znaleźliśmy się w średniowieczu,
gdzie popełnił cały szereg zbrodni. Ten duch, czy
umysł – może umysł – mógł zamieszkiwać i męskie
i kobiece ciała...
Czy on mógł np. przeczekać od tego czasu, czy
mógł istnieć gdzieś bez ciała?
Oczywiście, że tak. Mógł nawet przeczekać
od czasów starożytnego Rzymu...
Czyli ten umysł pamięta?
Tak. Ja niedługo przedstawię cały szereg
dowodów. Mam zamiar zaprosić ludzi, którzy chcą
poddać się eksperymentowi cofnięcia do poprzednich
i poprzednich, i jeszcze poprzednich wcieleń...
Czym jest zatem umysł?
Jest polem, czy planem... Przede wszystkim,
aby mógł funkcjonować, musi mieć odpowiednią
energię. Posiada energię. Każde pole posiada plus
i minus, między którymi biegną linie pola. Wszytkie
informacje są wpisane w obszar tego pola i stanowią
swego rodzaju plan tego wszyskiego co było i co
się dzieje obecnie. Przy czym z pewnością możemy
sięgnąć do tego, co było.
Wybitne osobistości, nie wiem, w jaki sposób,
być może zasłużony – mogą sięgać również do
przyszłości.
______________________________________
*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...

[książka jest nadal dostępna - www.nowak.pl]

energia na nowy rok
(cd. ze str. 1)
8. Trudne sytuacje.
„Rozpoznaj
toksyczne
sytuacje,
które
tolerujesz, od wybawienia przyjaciela czy
członka rodziny, do tolerowania negatywnych
zachowań jakiejś pary, czy grupy; podejmij
niezbędne działania”.
Trudne sytuacje, w jakich się znajdujemy
pomagają tworzyć strategie, jeśli tylko łapiemy za
cugle i jesteśmy gotowi poszukać rozwiązania.
Odwlekanie reakcji lub ignorowanie problemu
kończy się stresem i brakiem równowagi.

9 Brak akceptacji.
„Akceptuj. Nie oznacza to rezygnacji, ale
nic nie odbiera tak wiele energii, jak walka
z sytuacją na którą nie mamy żadnego wpływu”.
Jedynym
sposobem
na
pozbycie
się
wielkich tarapatów, jest
ich zaakceptowanie.
Zaakceptowanie, że istnieją sprawy, którym nie
możemy zmienić biegu jest krokiem w stronę dobrego
samopoczucia pod względem emocjonalnym.
10. Brak wybaczenia.
„Przebacz, pozwól odejść sytuacji, która

cd.

wywołała w Tobie ból, zawsze możesz wybrać
pozostawienie bólu z danego wspomnienia”.
Przebaczenie
służy
za
najwygodniejszą
poduszkę. Całkiem możliwe jest, że życie jeszcze
nas wypróbuje, dlatego ważne jest, by do nikogo nie
żywić urazy. Jeśli to robimy, powolnie umieramy.
Nic dodać nic ująć. Dużo postanowień, jak na
jeden raz. Może i tak. Ale przecież, jeśli czyścić
to do końca. Inaczej to nie ma sensu. Jestem
z Wami i chętnie wesprę tym, co mam, czyli
budującą energią.
Zbyszek Nowak

pytania od czytelników

CZY NAPRAWDĘ MY SAMI PROGRAMUJEMY
RZECZYWISTOŚĆ?

Przez całe życie, obojętnie czy w wielkim mieście,
czy w małej wiosce, mamy do czynienia z ludźmi,
którzy są na różnych poziomach intelektualnych. Są
wśród nas wierzący i niewierzący. I nie mam na myśli
religii, ale stosunek do życia. Można powiedzieć, że
dla niewierzących wszystko jest nieprawdą, dopóki
nie zostanie dowiedzione; dla wierzących zaś
wszystko, co zostało wypowiedziane w dobrej wierze,
uznawane jest za prawdę, dopóki nie dowiedzie się,
że jest inaczej.
Programowanie
rzeczywistości
może
być
pozytywne i negatywne. Spotykamy zatem na swojej
drodze zarówno ludzi szczerych, prostolinijnych
i otwartych, jak i ich dokładne przeciwieństwo. Naszą
sprawą jest umieć odróżnić jednych od drugich. Ale
zarówno jedni, jak i drudzy nie powinni mieć wpływu
na nasze życie. Jednak tak często jest dokładnie
odwrotnie. Ulegamy wpływom, modom, tendencjom
i trendom. Poddajemy się czyjejś silniejszej psychice
i rezygnujemy zbyt łatwo z własnej wolnej woli.
To, czy zauważymy fakt, że ktoś nami steruje,
zależy od poziomu naszej świadomości. Ufamy
wiedzy i doświadczeniu, a tymczasem wiedza
i doświadczenie ograniczają nas, ponieważ nie
pozwalają przyjmować faktów, które wykraczają
poza zdobytą wiedzę i doświadczenie.
Powinniśmy zatem stale myśleć o podniesieniu
poziomu świadomości i nie zważać na to, co powie
ktoś, kto być może jest inteligentny i oczytany, ale
ograniczony przekonaniem, że wiedza książkowa to
już wszystko. Że nic więcej nie ma.
A tymczasem uczeni co chwila obalają poglądy
swoich poprzedników, oczywiście prezentując
niezbite dowody, które za jakiś czas mogą okazać
się nic nie warte.
AKCEPTACJA
A PROGRAMOWANIE RZECZYWISTOŚCI
Zadaliście Państwo bardzo ważne pytanie.
Akceptacja jest bowiem koniecznością i możliwością
jednocześnie. Jest stanem ducha i ma wiele wspólnego
z wolną wolą.
Możemy się bowiem nastawić na akceptację
otaczającej nas rzeczywistości. Używając wolnej woli
możemy podjąć decyzję, że zaprzestaniemy buntu
i nietolerancji. W małych i wielkich życiowych sprawach.
Małe sprawy pomogą nam wyćwiczyć stan akceptacji,
a kiedy nadejdzie prawdziwa próba, prawdziwe
wyzwanie, będziemy umieli się odnaleźć i zwyciężyć.
Niedawno od mojego Przyjaciela usłyszałem takie
zdanie: Wolna wola nie polega na tym, że możemy
decydować o tym, czy o tamtym. Wolna wola polega na
tym, że albo to nasze życie przeżyjemy uznawszy, że jest
ktoś wyższy nad nami, albo będziemy całe życie szarpać
się i krzyczeć do momentu, aż z braku sił padniemy
z wycieńczenia ciągłą walką i bieganiną za sprawami
materialnymi, zapominając o najważniejszym.
Co to ma wspólnego z akceptacją? Chyba bardzo
dużo. Kiedy myślę o tym, czym jest akceptacja,
pojawia się wizja stanu ducha polegającego na spokoju
i racjonalnym działaniu. Bo akceptacja nie polega
oczywiście na lenistwie, zaniechaniu i bezczynności.
I nie oznacza, że mamy nie próbować zmieniać swojego
życia na lepsze, jeśli wiemy, że trzeba to zrobić i że
mamy po temu możliwości. Akceptacja w tej sytuacji to

Miałem taką rozmowę. Człowiek wykształcony
zaszeregował mnie chyba do grona ludzi z żółtymi
papierami, to znaczy do psychicznie chorych, kiedy
powiedziałem mu, że czas przyszły jest czasem
dokonanym. Spojrzał na mnie podejrzliwie, wtedy
zrozumiałem, że zawsze należy zastanowić się, czy
to, o czym mówimy, nie tylko kogoś zainteresuje, ale
także, czy ktoś to zrozumie, a jeśli nie, to czy stać go
będzie na to, żeby zapytać o wyjaśnienie, zamiast od
razu skreślać.
To my i nasze wnętrze programujemy
rzeczywistość. Czy na pewno?
Pierwszym programowaniem zajmują się nasi
rodzice. Najpierw wybierając nam imię, które
jest mantrą i wielokrotnie powtórzone nadaje
określone cechy osobowości. Potem mówiąc do
nas w określonym języku (nośniku konkretnych
częstotliwości), wreszcie wpajając nam pewne
zasady i reguły, dla nich najważniejsze, z których
część nam się przyda, a część (z wielu powodów,
o których można by chyba napisać całą książkę),
będzie kompletnie zbędna. Wręcz szkodliwa.
W dorosłym, świadomym życiu powinniśmy wszystko,
co usłyszeliśmy od rodziców i nauczycieli dokładnie
przeanalizować i zaadoptować do swoich potrzeb.
W programowaniu realnej rzeczywistości ogromną
rolę odgrywają wróżki, znaki zodiaku itd.
Idziesz do wróżki, która akurat miała zły dzień i ma
wróżyć osobie, która jest szczęśliwa i zadowolona.
Jak wróży taka wróżka? Cholera ją bierze, (oczywiście
jest profesjonalnie miła i uśmiechnięta) że komuś się
powodzi i zaczyna mówić o problemach, których do
tej pory jeszcze nie było. Osoba przyjmująca wróżbę
będzie teraz to, co usłyszała powtarzać wszystkim
swoim znajomym i w ten sposób programować swój
los.
Twoją rzeczywistość może też zaprogramować
przypadkowa osoba.

Ktoś przychodzi do twojego domu i zaczyna
opowiadać, jak strasznie boli go głowa lub wątroba
i po pewnej chwili, (nigdy nie było takich problemów),
czujesz taki właśnie ból.
Albo opowiadając o swoich porażkach i niepowodzeniach zrzuca je w Twoim domu jak
śmierdzące skarpetki, a Tobie nie wypada przerwać
albo wyrzucić gościa za drzwi, chłoniesz zatem ten
jad i nim nasiąkasz.
Tych przykładów dotyczących programowania
rzeczywistości w naszym wnętrzu, jest znacznie więcej.
To my jesteśmy programowani przez wszystkich
i wszystko co nas otacza, dajemy sobie narzucić, w co
wierzymy i kogo słuchamy, ponieważ bardzo rzadko
słuchamy samych siebie, po prostu dlatego, że w
wielu sprawach nie umiemy sobie poradzić, a jeżeli
jeszcze jesteśmy smutni, przygnębieni, samotni,
rozgoryczeni - tracimy zdolność oceny sytuacji, która
nas spotyka, a tym samym nie jesteśmy w stanie,
programować w sposób dla nas korzystny naszej
realnej rzeczywistości.
W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest potrzeba
szukania pomocy na zewnątrz, a przede wszystkim
poprzez podniesienie wydolności pracy organizmu,
czym zajmuję się od dziesiątków lat.
Po podniesieniu wydolności pracy naszego
organizmu będziemy w wielu sytuacjach radzić sobie
znakomicie, dlatego ten stan należy koniecznie
osiągnąć, a potem dołożyć wszelkich starań, żeby
tych osiągnięć nie stracić, tej szansy nie zaprzepaścić.
Nie ma nic ważniejszego niż osiągnięcie poziomu
świadomości, w którym wiemy, że nikt poza nami
samymi nie ma na nas żadnego wpływu, że kierujemy
się w życiu wyłącznie własną intuicją, odczuciami
i samodzielnie zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
pozostając jednocześnie otwartymi na wszystko, co
do tej pory nieodkryte, nienazwane i nie pojęte.
ZN

wiara w wyższą siłę (Boga, Opatrzność, Energię – każdy
ma na to swoją własną nazwę), która stawia na naszej
drodze wyzwania i problemy w jakimś konkretnym celu.
Zdaję sobie sprawę, jak trudne może się to okazać
w praktyce. Jak zaakceptować fakt, że ktoś nam bardzo
bliski nagle dostaje wylewu i znajduje się w szpitalu,
a lekarze nie dają mu wiele szans na przeżycie.
Akceptacja w tej sytuacji to spokój, opanowanie
rozpaczy i nie daj Boże histerii, podjęcie działań bez
jakichkolwiek roszczeń i oczekiwań. Takie działania są
zdecydowanie skuteczne.
Dlaczego nie powinniśmy mieć oczekiwań? Właśnie
o tym mówił mój Przyjaciel. Jeśli zaakceptujemy fakt,
że nasze życie jest boskim planem, niezależnie od
tego, co się wydarzy - niejako automatycznie będziemy
umieli zaakceptować fakt pewnych niedostatecznych
warunków – zdrowotnych, finansowych, uczuciowych
– w jakich się znaleźliśmy. Zaczniemy się tej sytuacji
przyglądać jakby z zewnątrz. Nabierzemy dystansu,
a to z kolei pozwoli spokojnie przejść do drugiego
etapu, czyli rozważań, jak możemy pomóc innym, jak
możemy zmienić stan, w którym się znaleźliśmy. Bo to
jak odnajdziemy się w działaniu jest też częścią boskiego
planu wobec nas. Ma nas rozwinąć, ubogacić, wzmocnić.
Jedyną rzeczą, której nam nie wolno jest bezczynność
– grzech zaniechania, to bodajże jedno z najcięższych
przewinień, jakie popełniamy wobec siebie samych.
Wspomniałem na początku, że warto zacząć ćwiczyć
na rzeczach małych, bo to nas przygotuje na właściwą
reakcję w przypadku większego kryzysu. Jakie rzeczy

małe mam na myśli? Och, bardzo wiele. W zasadzie
każdy dzień, każda chwila przynosi nam okazję do
trenowania stanu akceptacji.
Cały czas otaczają nas bowiem ludzie, których
zachowanie nie odpowiada nam w 100 procentach.
Wstępem do akceptacji będzie opanowanie irytacji.
Zaakceptujmy ludzi takimi, jacy są. Z ich wadami,
słabościami,
bezmyślnością,
nieporadnością,
ułomnością…
Codziennie przydarzają się nam sytuacje, które
nie spełniają w 100 procentach naszych oczekiwań.
Zaakceptowanie pozostałych 80, 50, a może tylko 30 lub
10 procent, zamiast okazania zdenerwowania, będzie
ogromnym sukcesem i szkołą na przyszłość.
Akceptacja siebie samego, to też ważny element.
Dokładnie w ten sam wyważony sposób. Bez pobłażania,
ale też bez drakońskiego drylu. Bez manii wielkości, ale
też bez zbyt niskiej samooceny.
Akceptacja w związku, potocznie zwana jest
kompromisem. Każdy z Państwa przyzna, że na tym
polu życie dostarcza nam ćwiczeń niemal bez przerwy.
Poziom akceptacji możemy sprawdzić zastanawiając
się nad poziomem lęku, jaki jest w nas. Jest on bowiem
przeciwieństwem miłości, a zatem akceptacji także.
Miłość bowiem – najwyższa wibracja duchowa – składa
się z empatii, nieosądzania, pokory, przebaczenia,
zrozumienia, zaufania, wdzięczności i akceptacji właśnie!
Czym zatem w tym kontekście będzie programowanie
rzeczywistości, jak nie oczyszczaniem jej na bieżąco ze
cd. na str. 4

NAJWAŻNIEJSZY
cd. ze str. 3
wszystkiego, co utrudnia i uniemożliwia stan akceptacji. Programowanie, czyli tworzenie
czegoś – jakiegoś planu - zanim wydarzy się to w rzeczywistości, to zaprogramowanie
siebie na akceptację, zadanie sobie lekcji tolerancji.
Warto próbować. Raz uda się lepiej, raz gorzej. Z nieudanych prób wyciągamy
wnioski, z udanych natomiast kolosalną satysfakcję.
ZN
JESZCZE O KREOWANIU RZECZYWISTOŚCI
W magazynie FOCUS (nr 11 z 1 XI 2018r.) przeczytałem artykuł pt. „Co tobą
steruje?”, który bardzo wpisuje się w prowadzone przez nas rozważania na temat
możliwości świadomego kreowania rzeczywistości wokół nas. FOCUS to pismo
popularno-naukowe, więc dowiemy się z niego jedynie tego, co odkryli i zbadali
uczeni i czym chcą się z nami – zwykłymi śmiertelnikami – podzielić. A mają do
powiedzenia tylko tyle, że przy podejmowaniu minimum kilkuset decyzji dziennie
nasz mózg de facto prawie nie korzysta z wolnej woli, a jedynie poddaje się
otaczającym nas bodźcom. Pasożyty, choroby, poziom komfortu życia, wszędzie
atakująca nas oficjalna i podprogowa reklama, nawyki, tradycje i uprzedzenia,
emocje i nastroje, wreszcie samo ciało - to wszystko zdaniem autorów opracowania
wpływa na nasze decyzje. I (żeby było jasne) ja się z wynikami tych obserwacji
całkowicie zgadzam.
Wiem, co pasożyty potrafią wyrabiać ze swoim żywicielem. Prątki gruźlicy na
przykład, zmuszają człowieka do podchodzenia nienaturalnie blisko do drugiej
osoby, żeby ułatwić sobie skolonizowanie nowego osobnika. Większość pasożytów
każe nam dostosować naszą dietę do ich potrzeb. Jemy, to co nam szkodzi – cukier,
węglowodany i nic nie możemy na to poradzić. Przynajmniej tak nam się wydaje.
Wiem, jak choroba (ból, osłabienie, stres, niepewność) wpływa na wszystko co
mówimy i robimy. W chorobie stajemy się innymi ludźmi.
Wiem, co się dzieje, kiedy poddajemy się emocjom. W emocjach i to nie tylko
tych złych, ale w każdych, jesteśmy mistrzami popełniania wszelkich możliwych
błędów.
Wiem, że w sytuacji niekomfortowej (zmęczenie, obawa, stan zagrożenia i wiele
wiele innych) podejmujemy decyzje krańcowo odmienne od tych, które podjęlibyśmy
w stanie spokoju i relaksu.
Zgadzam się także z tym, że łatwo ulegamy wszelkim wpływom i manipulacjom
ze strony innych ludzi. Nawet, jeśli zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy poddawani
pewnego rodzaju praniu mózgu, wiemy że reklama to tylko reklama, a rzeczywistość
jest zupełnie inna niż na obrazku, nawet perfumy w butelce słabiej pachną niż te w
testerze.
Jest też dla mnie sprawą oczywistą, że społeczno-kulturowa, bądź też religijna
tradycja, a także codzienne nawyki mają ogromny wpływ na podejmowane przez
nas decyzje. Niestety w tym przypadku, już nie tylko te drobne i mniej istotne,
ale także na te fundamentalne, najważniejsze i przynoszące najpoważniejsze
konsekwencje.
Oto, co po głębszym zastanowieniu, mówi człowiek chory na cukrzycę, który
stoi przed koniecznością podjęcia decyzji amputacji stopy i początkowo nadal nie
chce słuchać o tym, że są inne sposoby. Że radykalna zmiana sposobu odżywiania,
witaminy i minerały, powrót do aktywnego trybu życia, wreszcie energoterapia,
oczywiście wszystko to równolegle i pod kontrolą medycyny tradycyjnej – dają
olbrzymią szansę uratowania nogi.
„Ja nie mam nic przeciwko medycynie naturalnej, ale w moim przypadku to
nawyki pokoleniowe dają znać o sobie. Człowiek jak rodzi się, tylko otwiera oczy,
to co widzi poza mamą? To oczywiście twarz lekarza, który jest teraz i będzie
zawsze. Gdy mamy katar, czy kaszel, gdy nas coś boli albo dzieje się jakieś nieszczęście ze zdrowiem, zawsze spotykamy się z lekarzem i od niego oczekujemy
wiedzy i przynajmniej cudownej tabletki, która raz dwa postawi nas na nogi. Szybko
zapominamy, jak leczyły nas nasze babcie i mamy. Od lekarzy oczekujemy
szybkiej pomocy, często z pogranicza cudu. Nie chcemy pamiętać o tym, że nasze
problemy to często skutek naszego życia. Eksploatujemy swoje organizmy nie dając
im wytchnienia. Przychodzi czas gdy one mówią au, boli! Później widzimy nasze
zmęczenie i coraz większe problemy z zasypianiem i wstawaniem, ale pędzimy
dalej. Ja wiem, że ta cała cukrzyca i teraz rany, to wyłącznie moja zasługa. Był czas
gdy można było to zatrzymać, ale nam się chciało żyć. Szkoła duża, dużo kolegów
i koleżanek, imieniny i urodziny, zawsze były okazje, żeby poszaleć. Jak nie było
okazji, to też zawsze były inne okazje. Jednym słowem było za dużo i za często.
Bardzo długo zamęczaliśmy swoje organizmy, czasem żyliśmy tak jakby każdy
dzień miał być tym ostatnim. Byliśmy młodzi i bardzo nierozsądni. Nie było mowy
abym zaniedbał pracy, czy odpuścił przyjemności, rodzina zawsze priorytetem
ale zdrowie na końcu! Słowo lekarza jest dla mnie święte i cały czas oddaje się
w jego ręce. Ufam jego wiedzy, intencji i chyba to mój problem. Zrzuciłem na lekarzy
odpowiedzialność za wszystkie swoje błędy. Teraz widzę, że moje ciało i zdrowie,
to mój problem i moja sprawa.. Pojawiła się cukrzyca, a ja dalej myślałem, że jakoś
to będzie. Mogłem dbać o siebie, a nie chojrakować.(…) Niestety nigdy nie miałem
siły, żeby powiedzieć stop swoim nawykom, wadom i przyjemnościom” [Jan Rosti,
Moje z martwych wstanie, tom 1, str. 59. Wydawca: ELJA]
Ze wszystkimi podanymi w artykule przykładami, jak już wspomniałem, się
zgadzam. Jedno z czym się nie zgadzam, to z twierdzeniem, że tak być musi.
Uważam, że przy pewnym poziomie świadomości, przy odpowiedniej dawce
myślenia o tym i zwracania bacznej uwagi na wszystko w każdej chwili – posługując
się bezstronną, rzeczową obserwacją – jesteśmy jednak w stanie przejąć nad
swoimi decyzjami większą kontrolę niż się wydaje psychiatrom i psychologom. To
jest wyłącznie kwestia nastawienia się od samego początku na właściwą kolejność
zdarzeń.
Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z
naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. [Gautama Budda].
Tak. To jest ta właściwa kolejność. I każdy może w każdym momencie swojego
życia zastanowić się nad tym głęboko. I zacząć działać. A ja jestem blisko, żeby
w tym pomóc i wzmocnić Was na drodze tej najważniejszej przemiany.
(ZN)

JEST

K O N TA K T

NOCLEGI W PODKOWIE LEŚNEJ
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.

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.

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

TERMINARZ SPOTKAŃ
W PODKOWIE LEŚNEJ
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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.
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