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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY
    Drodzy Czytelnicy!

Tym razem więcej niż zazwyczaj praktycznych 
porad.  Zbyszek sam na sobie sprawdził pewne 
suplementy, które  okazały się niezwykle skuteczne, 
więc (jak zawsze) chce podzielić się z Państwem 
swoim odkryciem i zachęcić do zadbania o siebie także 
w ten sposób.

Rozstajemy się już z książką „Jesteśmy Energią”. 
Przeczytałam ją po ponad 10 latach po raz drugi 
i muszę przyznać, że znów ze sporym zaciekawieniem.
Najfajniejsze jest  to, że w poglądach Zbyszka na świat 
niematerialny nic się nie zmieniło, a jego teorie zawarte 
w książce doczekały się przez te lata wielu potwierdzeń. 
Jeśli i Państwa te sprawy interesują, a brakuje Wam 
któregoś z odcinków, prosimy o kontakt, spróbujemy 
wypełnić tę lukę. Jak zawsze czytelników prosimy 
o  pytania, jeśli jakiekolwiek się  nasunęły. Bo pytania 
są inspirujące i dają szansę dobrze wyjaśnić zjawisko, 
którym nasz Mistrz się zajmuje.

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

MAJ
KATOWICE
16.05. 2019
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
17.05. 2019
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

WROCŁAW 
26.05. 2019
GODZ. 10.00
Q PLUS HOTEL WROCŁAW, 
UL. ZAOLZIAŃSKA 2.

CZERWIEC
GDYNIA 
08.06. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

KATOWICE
13.06. 2019
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
14.06. 2019
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ  
22.06. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA  (DAWNIEJ 
KOŚCIUSZKI) 18

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!

„Nie ma w medycynie nic prostszego jak 
profilaktyka i nic trudniejszego jak zrozumienie 
jej znaczenia” (prof. V. Skrzypulec)

Czy wiecie, że niedobór nawet jednego 
minerału w diecie może doprowadzić do choroby 
nowotworowej?

 Zmiany zawartości minerałów w organizmie 
ludzkim obserwuje się w około 235 chorobach! 

ORGANIZM SAM NIE WYTWARZA ANI 
JEDNEGO MINERAŁU! Wszystkie otrzymać musi 
z pożywieniem. W dodatku żaden minerał nie może 
zastąpić innego. Tymczasem wartość pożywienia 
spada z roku na rok.

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka i utrzymania go w zdrowiu przez cały 
okres życia niezbędne jest codzienne spożywanie: 
20 aminokwasów, ponad 20 witamin i ponad 80 
makro, mikro i ultra-mikroelementów.

Jednak w Polsce pozytywnie zaakceptowano 
tylko: 13 witamin, 17 składników mineralnych, 
makroelementy: Ca, Mg, P, Na, K, Cl (brak np. S), 
mikroelementy:  Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Se, Cr, F, J, 
B,  Si -tylko nieorganiczny (brak np. Co) i żadnych 
ultra-mikroelementów! 

Suplementy diety to temat trudny i w pewnym 
sensie trochę niebezpieczny. 

Rynek zawalony jest tego typu produktami. 
Apteki pękają w szwach od witamin, minerałów 
i wszelkiego rodzaju zdrowotnych mieszanek, 
wyciągów, ekstraktów… Co jakiś czas pojawia się 
moda na to, czy na tamto, a w ślad za nią głosy 
krytyki i tak w kółko. W sumie zupełnie nie wiadomo, 
co warto brać, czego nie. Wiadomo jedynie, że nie 
warto brać wszystkiego na raz i bez zastanowienia, 
bo nadmiar pewnych pierwiastków w organizmie 
szkodzi tak samo, jak niedobór, a czasem nawet 
bardziej. 

Bardzo często pytany jestem o opinię na temat 
różnych preparatów. Nigdy nie odpowiadam, zanim 
sam dokładnie sprawy nie zbadam i nie przetestuję 
na sobie.  Nie łykam też wszystkiego, jak leci. 
Większość proponowanych zestawów wzbudza 
moją niechęć już po pierwszej energetycznej 
ocenie. 

Jak do tej pory przekonały mnie tylko dwa 
produkty. Krzem z borem i jodem oraz suplementy 
diety oparte na nowej technologii NTC. 

NTC (Nutrient Transport Concept), oznacza, że 
substancje odżywcze dostarczane są dokładnie 
wtedy, kiedy są potrzebne i dokładnie tam, 
gdzie są potrzebne – bezpośrednio do komórek, 
z pominięciem uciążliwej drogi przez system 
trawienny i krew.  Efekt działania widoczny jest 
praktycznie z dnia na dzień. Przeprowadziłem na 
sobie regularną kurację i dałem je do przetestowania 
przyjaciołom i znajomym, żeby zebrać więcej opinii.

Okazało się, że moje obserwacje nie tylko się 
potwierdziły, ale też doszło jeszcze sporo nowych. 
Mamy zatem do dyspozycji idealny zestaw 
odchudzający, ale też doskonały zestaw stawiający 
na nogi po wiosennym przesileniu. Przywraca siły, 
poprawia nastrój, wzmacnia odporność. Dlatego 
zdecydowałem się trochę więcej Państwu o nich 
opowiedzieć.

Pierwsze skojarzenie z hasłem suplementy, 
poza działaniem wzmacniającym i regenerującym, 
to oczywiście kuracje odchudzające. 

W tym wypadku przeprowadziłem wyjątkowo 
wnikliwe badania, ponieważ jak dotąd nie znałem 
skutecznej diety. 800 kalorii, 1500 kalorii, same 
warzywa, głodówki, jakieś zupki z proszku – 
wszystko na nic. 

O nadwadze bardzo często decyduje genetyka. 
Co mają zrobić ci, którzy w żaden sposób nie 
mogą sobie z tym poradzić? Ja właśnie do takich 
należałem. Przez wiele lat zmagałem się z tym 

problemem. Wypróbowałem wiele sposobów, ale 
tylko ten jeden okazał się skuteczny. Stosując się 
do wskazówek w ogóle nie odczuwałem głodu, 
a jadłem dużo mniej. Mimo znacznej utraty wagi, 
szyja, twarz… całe ciało nie pomarszczyło się. Nie 
musiałem też intensywnie ćwiczyć, a waga malała.

Sukces polegał na połączeniu odpowiedniej 
suplementacji z odpowiednią dietą. 

Na czym polega problem, który w tej diecie jest 
rozwiązywalny? 

Na tym, że w naszym organizmie dramatycznie 
brakuje enzymów trawiennych, które są niezbędne 
dla zdrowia.

Enzym, który rozbija tłuszcz nazywa się LIPAZA. 
Nasz organizm nie produkuje tego enzymu zbyt 
wiele.  Bez lipazy tłuszcz jest zatrzymywany 
i magazynowany w tkankach. Chyba że dołożymy 
do naszej diety witaminy (zwłaszcza z grupy B) 
i aminokwasy. Enzym ten zacznie być produkowany 
w komórkach tłuszczowych i tam natychmiast 
będzie działać rozbijając tłuszcz.

Z aminokwasów tworzy się KARNITYNA. Jest to 
białko, którego zadaniem jest porwanie strawionego 
tłuszczu z komórek tłuszczowych i przeniesienie go 
do mitochondriów wszystkich innych komórek.

W mitochondriach z tego przetransportowanego, 
strawionego tłuszczu wytwarza się hormon 
PREGNENOLON (jedyny hormon wytwarzany w tym 
miejscu). Jest prekursorem do tworzenia wszystkich 
hormonów sterydowych (TESTOSTERON, 
PROGESTERON, ESTROGENY I INNE) i mamy 
efekt niesamowity, bo zaczynamy trawić swój 
tłuszcz i z naszego tłuszczu zaczyna się regulować 
układ hormonalny.

W komórkach tłuszczowych jest także 
wytwarzane białko o nazwie LEPTYNA (złożone 
z ponad 140 aminokwasów). To białko dostaje się do

(cd. na str. 4) 
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 suplementy? tak! ale.. .



PAMIĘĆ PRZEDMIOTÓW

Pojemność informacyjna – magazyn energii

Mówił pan kiedyś o mieszkaniu, w którym 
znajdowała się katownia gestapo – i że lęk i krzyk 
weszły tam w ściany…

 Umysł każdego z nas, ciało niematerialne 
wywiera presję energetyczną. A poprzez częstotli-
wość, która zawiera informacje związane z naszym 
życiem i z czynnościami, których dokonujemy – to 
wszystlko nanosi się na przedmioty.

 Każdy przedmiot posiada ogromną poje-
mność informacyjną. Jest zbudowany z atomów, 
atomy posiadają siatkę krystaliczną. Gdy nasze 
promieniowanie przechodzi przez ten przedmiot, 
powstaje w jego obszarze zapis, jakby odbicie 
naszych myśli, naszych odczuć, może nawet całej 
naszej historii. 

 Dzięki temu, jeżeli chcemy uzyskać jakiś 
środek energetyczny, to możemy np. nosić przedmioty 
osób, które nas kochały lub bardzo lubiły, prezenty 
darowane nam “od serca” – to będą swego rodzaju 
talizmany, tzw. bliskie talizmany. 

 Natomiast, aby uzyskać efekt terapeutyczny 
musimy łączyć się z osobą o odpowiedniej energii. 
Miałem takie przypadki związne z moimi rzeczami, 
jak np. z czapką, która stale jest ze mną w styczności 
i zawiera częstotliwość pracy mojego organizmu. 
Samo posiadanie takiego przedmiotu, dotknięcie go 
lub stały kontakt, pomagały pokonać ból, pomagały 
w nauce...

 Na podobnej zasadzie wykorzystuję moją 
wiedzę do energetyzacji wody. To jest chyba 
najlepsze przedstawienie dla pamięci przedmiotu. 
Magazynem informacji może być woda. Jeżeli kogoś 
znamy – a jesteśmy ze sobą wszyscy stale połączeni 
– to w każdej chwili możemy zaczerpnąć informacji 
związanych z daną osobą. Wszyscy oddziałujemy na 
siebie energetycznie, wszyscy przenikają się w pla-
nach energetycznych i zostawiają tam informacje – 
a kiedy ktoś zna się kilkanaście lat, to właściwie cały 
czas jest w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą. 

 W takiej sytuacji zapisanie imienia tej 
osoby na kartce, spowoduje naniesienie informacji 
o niej – poprzez, powiedzmy bezpośredni kontakt 
z jej umysłem. Tam znajduje się opis wszystkich 
problemów. Podejmując energetyzację wody 
utrwali się na niej te informacje, tworząc tzw. plan 
informacyjny, lub pole informacyjne.

 I pojawiają się dwa elementy: po pierwsze – 
energia, za pośrednictwem której nanoszę na wodę 
trwałe informacje służące określonym problemom 
człowieka. Po drugie – kierunek. Ta energia musi 
być ukierunkowana, dostosowana, a dzieje się 
to za pośrednictwem pola informacyjnego, dzięki 
możliwościom połączenia mimo odległości.

Czy to to samo, co jonizacja wody?
 Nie, to jest energetyzacja. Energia, która 

przeze mnie przepływa ma wartość ujemną – w tym 
znaku pracuje każdy zdrowy organizm. Jeżeli ktoś 
łączy się ze mną to czerpie tę energię. 

 Zapis imienia jest zapisem pola informa-
cyjnego danej osoby – mogę na nie spojrzeć i określić 
jej dolegliwości. Następnie energetyzuję wodę 
odpowiednią, można powiedzieć, częstotliwością. 
W ten sposób jakby naprawiam pole energetyczne 
osoby, która będzie wodę spożywać, bądź robić z niej 
okłady. Wiele jest takich przypadków, że np. okłady 
kogoś parzą, albo wywołują drętwienie.

 Ta energia płynie tymi samymi kanałami 
energetycznymi, co np. nasze myśli w przypadku 
telepatii. Im większa jest nasza życzliwość, tym 
kanał energetyczny jest jakby szerszy, połączenie 
jest skuteczniejsze. Wtedy energetyzacja daje skutki 
takie, o jakich czytamy w wypowiedziach ludzi, którzy 
z niej korzystali. Taki niedawny przykład z mężem 
pewnej pani, u którego wykryłem za pośrednictwem 
wody serię dolegliwości. Później przyszedł do mnie 
i pytał skąd wiedziałem, który to ząb, skąd wiedziałem, 
że jest po zawale, że ma wrzody...

 Podałem przykład wody, ponieważ jest 
przeze mnie najlepiej opracowany. Ale to samo dzieje 
się z przedmiotami... Gdy bierzemy jakiś przedmiot, 

dotykamy go, myślimy o jakiejś osobie, dla której 
ma być prezentem, o naszej sympatii dla tej osoby 
– czymś takim są np. obrączki – wtedy ten przedmiot 
zawiera pamięć o uczuciu dla tej osoby.

Pamięć przedmiotu – odczytywanie dziejów

Przy czym “pamięć przedmiotu” przybiera niekiedy 
kształty bardziej dosłowne – chodzi mi o eksperyment 
z prof. Gąssowskim, kiedy dotykając przedmiotów 
widział pan dokładne obrazy...

 Te eksperymenty były związane z przed-
miotami pradziejowymi, próbowałem wyczytać 
zawartą w nich informację. Opisem tego eksperymentu 
jest książka “Ocean czasu”.

Chciałem się dowiedzieć jak to wygląda?
 Bierze się do ręki jakiś przedmiot. Aby 

dowiedzieć się o nim czegoś więcej, trzeba jakby 
unieść się w powietrze – oczywiście siedzisz tu, 
na miejscu, ale jakby innym okiem widzisz z góry 
obraz, który się oddala, np. Półwysep Apeniński...   
I zaczynasz zagłębiać się w takie jakby warstwice 
czasowe, w, jak by to powiedzieć – kwartały czasu. 
I patrząc w nie z góry zaczynasz widzieć obrazy, coś 
zaczyna się składać. Trzymasz jakąś rzecz w ręku, 
a to jest właśnie łącznik z tym, co się tam działo 
– trzymasz przedmiot, który jest cząścią czegoś 
większego...

I zaczynasz mówić. Nie jest się ani podnieconym, 
nie ulega się emocjom, nie da się – trzeba się na tym 
skoncentrować. Być może jest to wejście w jakiś stan, 
ale normalnie patrzysz, nie dzieje się nic niezwykłego, 
chociaż to jest momentalne, natychmiastowe.

 Oczywiście są rzeczy, które mogą 
zdekoncentrować, ale to jest jakby przebijanie powłok 
czasu, przechodzenie przez te warstwice, kwartały 
czasu... Wchodzimy w taki kwartał i orientujemy 
się: acha, to ten – i wchodzimy jeszcze głębiej 
i jeszcze głębiej. Ten czas można przewracać niemal 
jak kartki papieru – i odczytywać przeszłość. Choć 
przypuszczam, że również przyszłość... To jest ten 
sam czas... I wzbijasz się i widzisz rzeczy, które 
mają nastąpić, które oddzielone są od przeszłości 
teraźniejszością. 

 W przestrzeni ponadczasowej, nazywanej 
przestrzenią eschatologiczną jest zawsze teraz. 
Wszystko, co się dokonuje w naszym życiu dokonuje 
się w czasie i jest zapisane zarówno w czasie 
przeszłym jak i przyszłym. A wzbijając się w tę 
przestrzeń eschatologiczną i przechodząc przez nią, 
można obserwować pewnego rodzaju skończoność 
czasu – to, co jest w nim dokonane.

Jak wyglądają te warstwice? Te rzeczy zapisane, 
nasza pamięć w przedmiotach?

 Bierzemy coś do ręki, unosimy się i przebijamy 
przez warstwy czasu, zagłębiamy się, szukamy... 

I w pewnym momencie pojawiają się konkretne 
obrazy, a my próbujemy opisać je. Jesteśmy jakby 
zewnętrznym okiem, rodzajem obserwatora...

A jak się odbywa zapis?
 Przez naniesienie do struktury krystalicznej 

atomów. Oddziałujemy na wszystkie rzeczy, które 
nas otaczają, wszystkie są zbudowane z atomów 
i prawdopodobnie tam możliwe jest umieszczanie pól 
i planów informacyjnych. Tam jest ta pustka, tam jest 
energia – tam jest miejsce na te informacje.

A czy potrafimy opisać sam proces, zobrazować 
go?

 To się odbywa samorzutnie. Gdy 
napromieniuje się promieniami gamma jakiś 
przedmiot i zbliży do niego licznik Geiggera, to 
wskaże jakąś wartość. Tak samo nasz umysł – 
promieniuje i przenika przez przedmioty i powstaje 
zapis. Jeżeli jesteśmy energetycznie sprawni to 
następuje przeniesienie informacji – bierzemy do 
ręki przedmiot, przechodzi na niego nasze pole 
informacyjne – i już! Zapisane...

 Dlaczego dzieci mądrych i bogatych ludzi 
bywają niemądre – otóż często wynajmują oni 
opiekunkę dla dziecka. Jego umysł uczy się wtedy 
od umysłu opiekunki. Przekazywanie wiedzy przez 

nauczyciela nie jest tylko procesem werbalnym – 
nauka następuje również z mózgu do mózgu.

 Przykład prof. Gąssowskiego, z którym 
przeprowadzaliśmy ten eksperyment. Z początku 
miewał po kilku studentów na swoich wykładach, a po 
tym jak zaczął się ze mną spotykać, ludzi przybywało 
coraz więcej i więcej. Co się stało: wpłynęła w niego 
energia, która spowodowała, że ludzie, którzy chcą 
się czegoś nauczyć czuli, że jest właściwą osobą. Nie 
wiedzieli, dlaczego idą do Niego – czuli to. W takich 
wypadkach prowadzi nas intuicja – do rozwiązania, 
pogłębienia wiedzy w celu osiągnięcia narzędzi 
potrzebnych do jakiejś pracy. To jest działanie umysłu 
na umysł.

Tak samo działamy na przedmioty – następuje 
zapis, odbicie w przedmiotach?

 Zdarza się, że wsiadamy do samochodu i nie 
wiedzieć czemu, nagle zaczyna nas boleć wątroba 
– okazuje się, że osoba, która często siaduje na 
tym miejscu ma ciężkie schorzenie wątroby. Nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze 
promieniowanie, czy nasz umysł odbija się na 
wszystkim, co nas otacza, czego dotykamy. A potem, 
kiedy np. próbujemy odzyskać równowagę, wszystkie 
złorzeczenia, nieszczerości i te wszelakie paskudztwa 
wychodzą z przedmiotów i atakują nas. 

 Negatywne emocje wchodzą w to, co nas 
otacza, tak samo jak pozytywne. Jeśli będziemy je 
utrwalali, to pojawią się w pewnym momencie jakieś 
choroby, problemy i różne takie rzeczy niemożliwe. 
Możemy dawać życie i możemy je niszczyć. 
Pownniśmy zdecydować, czego chcemy, bo nie 
można być trochę tu i trochę tu...

“Myślokształty”

Mówił pan kiedyś o ‘myślokształtach’, czyli o wy-
woływaniu zdarzeń, nastrojów, czy sytuacji przez 
myślenie o nich.

 Każdy tworzy w swoim umyśle rozmaite 
obrazy. Jeżeli jest sprawny energetycznie, tzn., jeśli 
ma duże możliwości, to jest w stanie te obrazy utrwalać. 
To mogą być obrazy stateczne, mogą być ruchome. 
Ja np., kiedy znajduję się w jakimś nieciekawym 
pomieszczeniu, to natychmiast przywołuję wspaniałe 
widoki, które rozkładam na brudnych ścianach, albo 
przyoblekam sprzęty w jakieś wymyślne kształty 
– i już mi nie przeszkadza, że jest wkoło źle, skoro 
odczytuję te piękne obrazy...

 Cóż to jest myślokształt – to swego rodzaju 
wyobrażenie, które jest utrwalone w jednostce czasu 
i jako takie istnieje do momentu, kiedy jego energetyka 
zmniejszy się na tyle, że on po prostu rozpłynie się, 
zniknie.

 To mogą być rzeczy negatywne – np. zdarza 
się, że idziemy gdzieś i nagle dopada nas jakiś lęk, 
nie wiadomo skąd. To oznacza, że mogło dziać się 
w tym miejscu jakieś złe wydarzenie, które stanowi 
myślokształt stateczny, stojący. 

 Istnieje też taki rodzaj, jak ochrona mentalna. 
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nikt z nas nie 
jest dostatecznie bezpieczny, jeśli nie ma ochrony 
mentalnej. Np. było takie miejsce na autostradzie, 
gdzie stale dochodziło do wypadków. Powoływano 
różne grupy ekspertów, z których żadna nie mogła 
sprawy wyjaśnić, aż w końcu ktoś wskazał kamień. 
Okazało się, że to był kamień pokryty pismem 
runicznym. W tym piśmie były specjalne formuły, 
zawierające częstotliwości bardzo groźne dla ludzi, 
którzy znaleźli się zbyt blisko. Przed tego rodzaju 
przedmiotami, przed niszczącą siłą negatywnego 
myślenia, przed ludzką nieuczciwością i zawiścią, 
przed wieloma niekorzystnymi wpływami możemy 
się zabezpieczyć. Możemy też chronić w ten sposób 
drogie nam osoby, czy miejsca.

Te częstotliwości biorą się z naszych myśli?
 Przede wszystkim, oprócz naszych myśli – 

czyli też swego rodzaju myślokształtów, bo nawet 
życzenie może przybrać jakąś realną postać – musi 
istnieć odpowiednia energetyka. Są ludzie obdarzeni 
silną energią i oni mogą budować, czy tworzyć bardzo 
potężne myślokształty, czyli, powiedzmy, działania 
energetyczne użyteczne przy różnych potrzebach.

 Jesteśmy Energią. odcinek 12(ostatni)*



Pisze do nas chłopak, który “swoją młodość 
przepracował w dużej korporacji”. Ma pieniądze, 
na wiele rzeczy go stać, ale nie jest szczęśliwy. 
Doszedł nawet do takiej skrajności, że nie chce już 
w ogóle nad sobą pracować, od siebie wymagać, 
ani tym bardziej pracować zawodowo. Zamknął się 
w domu i siedzi już w nim dwa lata. Miota się między 
“czterema ścianami, a światem wirtualnym”. Jest 
kawalerem. Nie wie, jak ruszyć z miejsca, bo boi 
się że znowu może wpaść w lawinę pracoholizmu 
czyli wg niego “tzw. nie życie wcale”.

Sposób, w jaki Czytelnik ujął swój problem 
przywodzi mi na myśl co najmniej dwie sprawy, 
z czego jedna początkowo wyda się Państwu 
absurdalna i nie na temat, ale proszę przeczytajcie 
artykuł do końca. Oba zaś wątki dotyczą tego, czy 
jesteśmy panami samych siebie, czy ktoś lub coś 
nami steruje. 

Sam sposób zadania pytania i opis problemu 
wskazuje na irracjonalne zachowanie wynikające 
z jakiegoś uszkodzenia, być może spowodowanego 
przez pasożyty. Czytelnik sam nie rozumie sytuacji, 
w jakiej się znalazł i poszukuje wyjaśnienia. Nie 
wiem, nie sprawdzałem, czy jego właśnie dotknęła 
ta choroba, czy inna spowodowana pasożytami, 
ale na przykładzie chronicznej boreliozy, chcę 
Wam pokazać, jak często nie mamy pojęcia, co się 
z nami dzieje, co niszczy nasz organizm i dlaczego. 

Natomiast brak świadomości choroby powoduje 
z kolei pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. 
Co się z nami dzieje? Dlaczego nie mamy siły, 
odporności, motywacji?

Choć borelioza to groźna choroba, która potrafi 
zniszczyć życie, większość dotkniętych nią osób 
nawet nie wie o jej istnieniu. Cierpią, ponieważ 
występują u nich różnego rodzaju objawy choroby 
(różnorakie bóle, depresja, zmęczenie), których ze 
względu na brak właściwej diagnozy nie udaje się 
wyleczyć.

Służba zdrowia zdaje się nie dostrzegać 
problemu. Pacjenci odsyłani są od lekarza 
do lekarza, poddawani wielu nieskutecznym 
i kosztownym badaniom, często również szkodliwym 

kuracjom, aby w końcu usłyszeć, że „problem 
tkwi w głowie” i powinni zacząć przyjmować leki 
antydepresyjne lub poddać się psychoterapii.

Być może właśnie ten problem dotyczy także 
tego młodego człowieka. Może o tym świadczyć 
występowanie przynajmniej jednego spośród 
następujących objawów, których medycyna nie 
potrafi wyleczyć:

• ciągłe uczucie zmęczenia;
• problemy ze snem;
• fibromialgia: przewlekłe zmęczenie, bóle 

mięśni, ścięgien;
• ciągłe bóle głowy i uczucie otępienia;
• zaburzenia wzroku, uczucie pieczenia oczu;
• szumy uszne;
• skurcze i pocenie się w nocy;
• zaburzenia pracy serca (arytmia);
• zaburzenia oddychania (bezdech w czasie 

snu);
• porażenie nerwu twarzowego;
• bóle korzeniowe splotu barkowego lub 

lędźwiowo-krzyżowego;
• bóle stawów, zwłaszcza kolan, pleców 

i szyi;
• problemy z wysławianiem się;
• problemy z koncentracją lub pamięcią;
• ciągłe huśtawki nastrojów;
• chroniczna depresja;
• bóle żołądka i jelit, zaburzenia trawienia;
• naprzemienne biegunki i zaparcia;
• problemy skórne;
• zaburzenia neurologiczne i/lub 

psychiatryczne: autyzm, choroba Parkinsona, 
Alzheimera;

• a także (jak twierdzi wielu lekarzy), różne 
inne choroby autoimmunologiczne: reumatoidalne 
zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, 
zapalenie tarczycy.

Pacjenci z podobnymi objawami, gdy udadzą 
się do lekarza, dowiedzą się najprawdopodobniej, 
że nie mają boreliozy, nawet jeśli w rzeczywistości 
właśnie na nią cierpią. Wynika to z nieskuteczności 
badań krwi, które nie pozwalają na wykrycie 
różnych szczepów bakterii powodującej chorobę, 

a także z faktu, że lekarze nie są kształceni w tym 
zakresie.

W Polsce choroba może zostać stwierdzona 
tylko wówczas, gdy pacjenta ugryzł kleszcz i gdy 
po ugryzieniu wokół miejsca ukąszenia pojawiło 
się zaczerwienienie. Istnieją jednak również inne 
możliwości zainfekowania, a zaczerwienienie 
(rumień wędrujący) pojawia się tylko w około 50% 
przypadków. Istnieje także chroniczna postać 
boreliozy, znacznie bardziej podstępna. Choroba 
tylko w niewielkiej części przypadków zaczyna 
się od rumienia na skórze. Może pozostawać 
przyczajona przez miesiące, lata, a nawet dziesiątki 
lat po ukąszeniu. I może dosłownie zupełnie 
zniszczyć życie.

To tłumaczy również, dlaczego tak wielu 
pacjentów jest uznawanych przez lekarzy za 
cierpiących na depresję lub inne zaburzenia 
psychiczne, albo też chorych na jeszcze inną 
chorobę. W konsekwencji są oni poddawani kuracji 
niedostosowanej do potrzeb, a nawet szkodliwej. 
(www.pocztazdrowia.pl)

Pasożyty (najrozmaitsze) bardzo często 
przejmują kontrolę nad naszym życiem. Może 
się zatem okazać, że z chwilą kiedy się ich 
pozbędziemy, odzyskamy radość i chęć do życia. 
Wszystko się zmieni.   

Wspomniałem o dwóch wątkach, które przyszły 
mi do głowy, kiedy przeczytałem list. Drugi, to 
także temat rzeka, więc mogę go teraz jedynie 
zasygnalizować. Otóż ego podrzuca nam te 
fatalne myśli, po to, by rozłożyć na łopatki naszą 
psychikę i zdrowie fizyczne, i całkowicie przejąć 
kontrolę. Ego uwielbia obarczać winą wszystko 
i wszystkich, tylko nie siebie. Ego uwielbia, kiedy 
się czegoś obawiamy, tworzymy sobie czarne 
wizje przyszłości: znów wpadnę w wir pracy i znów 
wszystko będzie bez sensu…. Ego uwielbia pętać 
naszego wolnego ducha. Krótko mówiąc – komfort 
naszego życia zależy wyłącznie od tego, czy 
weźmiemy ego za mordę, każemy mu zamilknąć 
i dopuścimy do głosu naszego ducha, który jest 
wolny, niczego się nie obawia i nie potrzebuje 
żadnych sztucznych bodźców, żeby zobaczyć jak 
piękne i wartościowe jest nasze życie.               ZN

pytania od czytelników

(cd. ze str. 2)
Myślokształty jako działania energetyczne, 

myślokształty jako pozostałości po zdarzeniach...
 Tak, myśli mogą pozostawać na miejscu. To 

będzie także pamięć przedmiotów.
 Oczywiście mogą to być również rzeczy 

pozytywne. Idziemy np. do jakiegoś mieszkania 
i czujemy się tam wspaniale, lekko, nie chcielibyśmy 
stamtąd wychodzić... Tak samo ludzie – są tacy, 
którzy budzą w nas nieuzasadniony lęk – albo tacy, 
z którymi chcemy przebywać, odczuwamy taką 
potrzebę, mają coś, co jest nam potrzebne... Nie 
wiemy, co, ale jest nam z nimi dobrze. Podobnie jest 
ze zwierzętami i z roślinami, ponieważ są związki 
między wszystkimi organizmami żywymi.

Można więc powiedzieć, że nasze myśli mają moc 
stwórczą...

 Tak. Każdy jest kreatorem rzeczywistości, 
jeżeli jest odpowiednio skoncentrowany, pozbawiony 
wątpliwości i emocji. Potrzebna nam jest jeszcze 
konsekwencja.

A jaki zakres ma oddziaływanie naszych myśli? 
Mówił pan o wywoływaniu złego samopoczucia osób 
wkoło, kiedy mówi się o problemach...

 Tak, można nawet przenosić w ten sposób 
choroby. Osoba pobudzona nerwowo, w jakimś 
skrajnym stanie, np. nienawiści, przenosi swoje 
emocje na ludzi, z którymi się łączy poprzez działanie 
umysłu – nawet nic nie mówiąc. Łączy się, ponieważ 
plan energetyczny sięga nawet trzech metrów. Gdy 
przechodzimy przez jakiś plan, możemy doznawać 
jego odczuć, np. gniewu... Tak jakbyśmy przechodzili 
przez ludzi.

A czy możliwe jest np., że coś się pojawi albo 
nie pojawi, jakaś sytuacja – czy to może zależeć od 
naszych myśli? Albo czy możemy mieć taki kontakt 

z drzewami, że unoszą lekko gałęzie, kiedy pod nimi 
przechodzimy.

 Gałąź raczej nie podniesie się, przez to, że 
myślimy o tym... Ale nie jest to wykluczone.

 Myślenie jest niebywale kreatywne, o ile jest 
skoncentrowane. Światło lasera może dojść nawet do 
Księżyca, żaden reflektor nie ma takiej mocy – światło 
lasera jest skoncentrowane. 

 Możemy sobie wyobrazić, że nasze działanie 
jest jak laser, może zamienić się w laser, koncentracja 
wzmacnia naszą myśl... Na czym polega telekineza 
– na poruszaniu przedmiotów myślą, przy pomocy 
umysłu. Tak samo telepatia – przenoszenie myśli. 
Znane. Ale to też jest swego rodzaju dar.

 Dawniej, kiedy nie było jeszcze telefonów, 
ludzie potrafili umawiać się ze sobą na spotkania 
za pomocą telepatii. Czyli słuchali się na odległość. 
Również oczywisty był kiedyś fakt, że Derwisze 
potrafią lewitować, że dzięki modlitwie, koncentracji 
potrafili robić rzeczy sprzeczne z prawami fizyki. 

 Im umysł jest mniej zaprzątnięty wiedzą, 
tym bardziej jest otwarty, i tym silniejszą ma intuicję. 
Jest szereg rzeczy, które wydają się niemożliwe, 
a są zupełnie realne, tylko trzeba mieć odpowiedni 
potencjał. 

 Człowiek ma wiele ciał, astralne, mentalne, 
eteryczne – i tak samo Ziemia. Jest jak żywy 
organizm i też posiada ciała inne niż wyłącznie 
materialna powłoka. I jeśli w tej sferze materialnej ma 
miejsce jakaś katastrofa, to człowiek o odpowiednich 
zdolnościach może rozwiązywać węzły negatywne 
energetycznie i przywracać harmonię...

 To jest kwintesencja wszystkiego, takie 
porównanie wszystkiego, zestawienie, spotkanie. 
Jeśli przyjmiemy, że Ziemia jest organizmem i rzeczy 
na niej są żywymi orgaznizmami, to zdajmy sobie 
sprawę, że i one posiadają różne ciała. I w obrębie 
nich mogą wystąpić zakłócenia, których nie da się 
zlikwidować w inny sposób, jak z poziomu energetyki.

ZAKOŃCZENIE

 W pewnym momencie ten świat nas zaskakuje. 
Jeśli tyle jest ludzi, którzy doskonale odnajdują się 
w sprawach, o których my nic nie wiemy, jeśli tyle jest 
rodzajów sztuk, które wykorzystują te trudne do pojęcia 
mechanizmy. Jeśli istnieje to wszystko i przejawia się 
w tak wielu aspektach... To świat staje się dziwny.

 Wszystko, o czym mówiliśmy oscyluje wokół 
tego samego zagadnienia, które w dużej mierze udało 
się uchwycić. Energia, pustka, w której nawet czas traci 
niewzruszoność, przedziwne wnętrza przedmiotów, ich 
konstrukcja, która jest w stanie unieść zapis przeżyć 
i wydarzeń dziejących się wokoło, układy planet i ich 
wpływ na naszą z kolei budowę, “kształt” organizmów 
– obrazy te tworzą całą dodatkową strukturę świata. Tę 
strukturę prezentowaliśmy w rozmowach.

 W pewnym momencie, pojąwszy ją, jej sposób 
działania, zasady tego “podłoża” – możemy odczytać 
już nie tylko wypowiedzi o energetyce za pomocą 
obrazów, ale i obrazy z pomocą energetyki. Można 
wtedy powiedzieć, że opanowaliśmy pewien język, 
oraz pewną towarzyszącą mu wizję, i teraz potrafimy je 
stosować. Potrafimy dojrzeć w rzeczach, w codziennych 
zdarzeniach to, co nasi rozmówcy, ponieważ wiemy, 
na co zwróciliby uwagę, jak to nazwali – znamy 
wyjaśnienie, rozumiemy je. Dzięki temu pewne kwestie 
stają się oczywiste, inne mogą być dyskusyjne – to 
oznacza, że potrafimy już dyskutować. Wiemy, o czym, 
znamy zasady dyskusji. Porozumieliśmy się.

Zbyszek Nowak
Mikołaj Stańczyk

_______________________________________
 *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 przez www.nowak.pl]
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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 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

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

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

- MOTYWACJA DO ZMIAN NA LEPSZE!

               Maj’19                                 Czerwiec’19      
 poniedziałek wtorek środa        poniedziałek  wtorek środa
    
 13 14 15  03 04 05
 20 21 22 10 11 12
 27 28 29 17 18 19
    24 25 26

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

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. 

(cd. ze str. 1)
krwioobiegu i wędruje do podwzgórza, gdzie hamuje NEUROPEPTYD-Y, 
który jest stymulatorem głodu. Zazwyczaj mamy niedobór leptyny, dlatego 
cały czas jemy i jesteśmy głodni. Bierze się to oczywiście z tego, że nasze 
pożywienie jest bardzo ubogie w aminokwasy.

To wszystko, żeby było skuteczne, musi się wytworzyć fizjologicznie, czyli 
w sposób naturalny, nie sztuczny. Nasze suplementy w sposób fizjologiczny 
powstrzymają apetyt.

 Co więcej, jednym z aminokwasów jest TRYPTOFAN odpowiedzialny 
za tworzenie się  białka o nazwie SEROTONINA. Bez serotoniny nie mamy 
radości życia. Zatem proponujemy sposób na utratę wagi z uśmiechem na 
ustach, bo już od pierwszego dnia podnosi się poziom serotoniny i czujemy 
się świetnie.

Następną korzyścią jest to, że ten sam aminokwas jest prekursorem do 
tworzenia się MELATONINY. Zatem lepiej śpimy. W tej diecie poleca się dużo 
spać, bo im więcej śpimy tym więcej możemy stracić kilogramów.

Co więcej w tym systemie nie trzeba zbyt dużo ćwiczyć!  To jest ważne, 
bo otyli ludzie szybko się męczą. Nie tracimy wagi z mięśni, ale wyłącznie 
z tłuszczu.

Długo by jeszcze o tym mówić. Najważniejsze, że sposób jest przyjemny, 
łatwy i skuteczny!

Podobnie jak przekonała mnie technologia NTC w przypadku witamin, 
minerałów i aminokwasów, tak w przypadku krzemu zaufałem technologii 
mono-jonowej. Jej istotą jest rozdrobnienie pierwiastków do wielkości 
pozwalającej na ich przenikanie przez pory w błonach komórkowych. Dostarcza 
organizmowi substancji aktywnych w najlepiej przyswajalnej formie i jest bez 
wątpienia jedną z najskuteczniejszych metod aplikacji danego pierwiastka do 
organizmu.

Krzem jest najważniejszym składnikiem mineralnym człowieka. W naszych 
czasach nie jesteśmy już w stanie spożyć z pokarmem wystarczającej ilości 
krzemu. Mamy też dużo pasożytów, które w pierwszej kolejności karmią się 
krzemem i usuwają go całkowicie z orgiazmu. 

Krzem tworzy elektrycznie naładowane układy koloidalne, które mają 
zdolność adsorbowania wirusów i mikroorganizmów chorobotwórczych 
groźnych dla człowieka.

Niedobór krzemu prowadzi do:
• rozmiękania kości, osteoporozy, paradontozy, artrozy
• chorób oczu, zębów, paznokci, skóry i włosów;
• przyspieszonego zużywania się chrząstek stawowych;
• zapaleń skóry;
• kamieni w wątrobie i nerkach;
• problemów naczyniowych;
• dysbakteriozy;
• zaburzeń stanu tkanki łącznej - choroby kości, więzadeł, odkładanie 

się płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych;
• podwyższenia poziomu cholesterolu;
• wysuszenia skóry;
• obniżenia odporności organizmu na infekcje, 
• chorób płuc i górnych dróg oddechowych.
Co powoduje krzem i na co wpływa:
• spowalnia procesy starzenia, jest niezbędny w syntezie kolagenu,
• wzmacnia naczynia krwionośne zwiększając ich elastyczność,
• zapobiega odkładaniu się cholesterolu,
• wzmacnia system immunologiczny,
• powoduje radykalny wzrost możliwości myślowych i zdolności 

zapamiętywania,
• jest  niezbędny w profilaktyce przeciw osteoporozie, chorobie 

Alzheimera, cukrzycy, chorobie nowotworowej i innych,
• zapobiega żylakom i hemoroidom,
• chroni przed wolnymi rodnikami i utleniaczami,  zwiększa przyswajalność 

witamin (A,B,C i E) i innych suplementów
• zapobiega chorobom przyzębia, zapaleniom powiek i spojówek, 

krwawieniu z nosa oraz anginie,
• przyspiesza proces gojenia. 
• posiada niespotykane działanie przeciwzapalne. Fizjoterapeuci 

stosują tą formę krzemu w celu złagodzenia bólu takiego jak: zapalenie 
ścięgna, przykurcze, bóle kręgosłupa i stawów oraz różnego rodzaju kontuzje 
sportowe.

• Utrzymuje w dobrej kondycji włosy, skórę i paznokcie oraz powoduje 
wzrost ich odporności na zakażenia mikrobiologiczne.

Po więcej informacji i same produkty przyjeżdżajcie do Podkowy Leśnej.
Wasz Zbyszek Nowak 

SUPLEMENTY? TAK! ALE...


