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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

UWAGA! UWAGA! 
Szanowni Państwo, mamy wielką nadzieję, że harmonogram spotkań nie będzie 
już musiał ulegać zmianie. Jednak nadal lepiej jest upewnić się o tym zagląjąc na 
stronę www.nowak.pl albo dzwoniąc do biura w Podkowie Leśnej: 22-758-92-92 

lub 22-758-92-34
***

Spotkania indywidualne są możliwe po uprzedniej rezerwacji! Osoby, które 
przychodzą bez rezerwacji, będą proszone o cierpliwość i zostaną przyjęte wg 

kolejności zgłoszeń, ale po osobach zapisanych.

LISTOPAD
KATOWICE
19.11. 2020
GODZ. 11:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
20.11. 2020
GODZ. 10:00  
HOTEL 
EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

WROCŁAW 
28.11. 2020
GODZ. 10:00
PLATINIUM PALACE
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 204

GRUDZIEŃ
GDYNIA 
05.12. 2020
GODZ. 10:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

POZNAŃ  
12.12. 2020
GODZ. 11:00
PLATINIUM PALACE
UL. REYMONTA 19 

KATOWICE
17.12. 2020
GODZ. 11:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
18.12. 2020
GODZ. 10:00  
HOTEL 
EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

PODKOWA 
LEŚNA
GODZ: 11:00 

POZNAŃ
GODZ: 11:00 

KATOWICE
GODZ: 11:00 

KRAKÓW
GODZ: 10:00 

GDYNIA
GODZ: 10:00

Kontakt ze zbyszkiem: 

email: pomoc@nowak.pl 
  SMS: 601 244 903

List: 05-807 Podkowa Leśna, 
ul. Jaśminowa 7

WROCŁAW
 GODZ: 10:00

“Nadajemy na tych samych falach!” Wszyscy 
chyba znamy to powiedzenie. 

Poznajemy nowych ludzi i nagle okazuje się, 
że nie możemy się od siebie oderwać. Tyle mamy 
sobie do powiedzenia, tyle tematów, wspólnych 
zainteresowań. Podobne postrzeganie świata. 
To samo nas śmieszy i to samo martwi.

 Albo zupełnie przeciwnie – od samego 
początku nie ma o czym rozmawiać. Nie ma 
kontaktu. Konwersacja kuleje, chociaż bardzo się 
staramy i wymyślamy na poczekaniu jakiekolwiek 
tematy, żeby uniknąć krępującej ciszy.

Od czego to zależy?
Oczywiście w pierwszej warstwie od wielu 

czynników zewnętrznych. Jesteśmy w podobnym 
wieku, mamy podobne pasje, zostaliśmy podobnie 
wychowani. Kierujemy się w życiu tymi samymi 
zasadami, to samo jest dla nas ważne. Może 
mamy nawet takie samo poczucie humoru, albo 
po prostu wiąże nas jakieś wspólne przeżycie. To 
warstwa prosta i oczywista.

Niedawno jednak zaczęłam się zastanawiać 
nad drugą, głębszą warstwą.  Tą bliższą 
Zbyszkowi i temu, czym się zajmuje..

Te same fale, czyli te same częstotliwości. Jak 
radio, albo samochodowe CB radio. Jesteś na 
tym samym kanale – słyszysz, jesteś na innym – 
nie ma komunikacji.

Zastanawiam się, czy to wszystko nie jest po 
prostu kwestią wspólnego pasma częstotliwości?

Zbyszek bardzo często powtarza, że według 
francuskiego radiestety Andre Bovisa, energia 
życiowa człowieka to średnio około 6.500 
jednostek (Bovisa właśnie). Rośliny lecznicze 
posiadają energię na poziomie 7.000 -11.000 
jednostek, a pasożyty od 0  do 3.000 jednostek. 

Wydaje mi się, że my - ludzie  - mamy po 
prostu wybór. Możemy nadawać na tych 

niższych częstotliwościach i pędzić życie 
podobne pasożytom.  Możemy myśleć tylko 
o sobie i o tym, żeby było co zjeść. I żeby życie 
mogło być możliwie najwygodniejsze. Unikać 
problemów i wyzwań. Nie uczyć się niczego 
i nie rozwijać się.

Ale możemy też spróbować zbliżyć się do 
częstotliwości roślin leczniczych. Dbać nie 
tylko o siebie, ale też pomagać i wspierać tych, 
którzy radzą sobie gorzej. Rozwijać się i swoim 
życiem rozwijać innych. Leczyć ich dobrocią, 
serdecznością, uśmiechem i troską. 

W tym kontekście zadanie Zbyszka polega 
także na podnoszeniu częstotliwości pracy 
naszego organizmu w celu umożliwienia nam 
rozwoju. Służy oddaleniu nas od pasożytów 
i przybliżeniu do organizmów leczniczych.  

A także pokazaniu nam różnicy w jakości życia. 
To wszystko jest możliwe, jeśli tylko zdecydujemy 
się zmienić pasmo, na którym chcemy nadawać, 
i którym chcemy komunikować się ze światem.  

Niedawno spotkała nas duża przykrość.  
Tydzień później obudziłam się bardzo wcześnie 
i z jakiegoś powodu wspomnienia tamtego 
zdarzenia wróciły z wielką siłą. Wraz z łomotaniem 
serca, przyspieszonym pulsem i ogólnym 
wrażeniem niepokoju. 

Ponad godzinę zajęło mi odwracanie się od 
tych wspomnień. Medytacja, świadome skupianie 
myśli na czymś przyjemnym. Szło bardzo opor-
nie, uporczywie powracały niechciane myśli 
i wspomnienia. Wreszcie udało mi się znów 
zasnąć. Na krótko, ale jednak. 

Obudziłam się z myślą, że wszystko minęło.  
Wstał nowy dzień, znów czuję radość i spokój.  
W ciągu kilku minut przekonałam się, jak bardzo 
się myliłam. Jedna mała iskra wystarczyła, by 
rozpętał się we mnie huragan negatywnych 

  Drodzy Czytelnicy!

Kończy się rok niezwykle trudny. Przetrwaliśmy to 
wszystko w dużej mierze dzięki temu, że udało się 
zachować spokój. Opanowaliśmy strach, jaki niosą ze 
sobą takie słowa, jak wirus i pandemia,

 Zaufaliśmy swojej sile i mądrości oraz Zbyszkowi, 
który od zawsze powtarza, że wysoki poziom 
energetyczny zabezpiecza nas przed chorobami, 
a w razie czego Jego pomoc będzie skuteczna. 

I to nie są gołosłowne obietnice. Wewnątrz gezetki 
znajdziecie Państwo przygotowaną w formie plakatu 
prezentację aż dwóch skrajnie niebezpiecznych 
przypadków zachorowania na koronawirusa, które 
zakończyły się wyzdrowieniem i powrotem do 
pełnej formy, mimo że lekarze nie dawali chłopakom 
żadnych szans. Listopadowy program „Ręce, które 
leczą”  poświęciliśmy także tej wspaniałej historii. 
Długa i przejmująca rozmowa z Filipem bardzo dodaje 
optymizmu. Z jednej strony miłość i zaangażowanie, 
cierpliwość i konsekwencja bliskich, z drugiej totalny brak 
lęku i stale obecna motywacja do życia - to wszystko 
wsparte energią Zbyszka staje się po prostu zestawem 
ratującym życie. 

Życzymy Państwu, żeby  nadchodzący rok nie 
doświadczał już nas tak okrutnie. Ważne jest, żeby 
w naszym nastawieniu nic się nie zmieniło. Żebyśmy 
nadal trzymali w ryzach wszelkie lęki, pokładali zaufanie 
w osobach nam najbliższych oraz obdarzali i pozwalali 
obdarzyć się miłością.  Reszta ułoży się sama.

Aleksandra Krajewska-Nowakte same fale

emocji, których ofiarą padli Bogu ducha winni 
ludzie. 

Po raz kolejny przekonałam się, że świadoma 
zmiana pasma też nie jest łatwa i wymaga 
długiego treningu. A na końcu, kiedy wreszcie 
osiągamy jakieś tam doświadczenie, potrzeba 
stałej uwagi i troski o ten wyższy poziom, o ten 
równy rytm. Bo wypada się z niego niesłychanie 
łatwo, a powrót znów wymaga kolosalnej pracy.  

Na szczęście jest Zbyszek ze swoim 
spokojem, radą i zawsze wyciągniętą 
pomocną dłonią. I w takiej chwili bez wahania 
należy z tej pomocy skorzystać.  (AKN)
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WYDAWCA:
Firma SUN Marian Zbigniew Nowak
05-807 Podkowa Leśna,  ul. Jaśminowa 7 
Redaguje: zespół
tel.(22) 758 92 92; (22) 758 92 34
SMS-Y: 601 244 903. Hotele: 601 244 502
e-mail: pytania@nowak.pl   

Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, których niepodobna przewidzieć. 
Informacja o zmianach będzie na stronie www.nowak.pl i na Facebook’u

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

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

stylowym  kominkiem, 2 sypialnie, 
łazienka, w pełni wyposażona 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
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TERMINARZ SPOTKAŃ 
W PODKOWIE LEŚNEJ

STUDIO PISTACJOWE
W położonym na uboczu wśród drzew 

domu jednorodzinnym,
 jest dwuosobowe, przestronne studio, 

czyli komfortowy pokój 
z łazienką i w pełni wyposażonym 

anseksem kuchennym. 
Cena: 150 PLN za dobę od osoby.

W przypadku rezerwacji 
długoterminowych - duże rabaty. 

O: bioenergoterapeuta, osobowość telewizyjna, wydawca, przedsiębiorca; 
B: Łódź, 26.08.1945; P: Stanisław; Danuta z d. Judzińska; MS: Aleksandra 
z d. Krajewska - dziennikarka; Ch: Monika 1970; Anna 1976; wnuki: Laura 
1999, Monika 2007, Wiktoria 2011, Marcel 2014, Julia 2016; prawnuczka 
2020; GrA: ojciec mamy Stanisław Judziński - lekarz wojskowy, zmarł 
w Londynie w 1955; babcia Waleria 1893 - 1975 - zielarka, często zabierała 
wnuczka po zioła i przekazywała wiedzę na ich temat; E: 1960 - 1963 
Zasadnicza Szkoła Drzewna w Aleksandrowie Kujawskim; 1963 - 1966 
Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy; 1966 - 1969 Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek technologia 
drewna; 1974 - tytuł wykwalifikowanego rolnika; 1976 - tytuł mistrza produkcji 
ogrodniczej; 1999 - stopień kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej; 2000 
- tytuł mistrza w rzemiośle bioenergoterapia; 2008 - tytuł mistrza w zawodzie 
pszczelarz; 2015 - tytuł mistrza w zawodzie naturopata; 

Ca: 1966 - 1967 Przedsiębiorstwo Państwowe Desa w Warszawie, 
Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie, technolog drewna; 
1968 -1985 własna działalność: zakład przeróbki włókien, ogrodnictwo 
szklarniowe: kwiaciarstwo i warzywnictwo, wytwórnia galanterii drzewnej 
i dewocjonaliów; 1985 - 1986 udzielał pomocy energetycznej w Kuwejcie 
i Katarze, w uznaniu zasług został uhonorowany przez Burmistrza 
Miasta Doha Medalem City of Doha - honorowe obywatelstwo miasta za 
uzdrowienie dziesiątków obywateli Kataru, to pozwoliło uwierzyć, że jest 
w stanie pomagać ludziom na znacznie większą skalę; 1991 - firma „SUN” 
Marian Zbigniew Nowak w Podkowie Leśnej; CO: firma świadczy usługi 
w zakresie usług bioenergetycznych, jest to działalność paramedyczna 
mająca na celu wspomaganie leczenia tradycyjnego; usługi bezpośrednie 
- spotkania grupowe i indywidualne odbywają się w Podkowie oraz w kilku 
miastach Polski, grupowe gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset osób; 
usługi pośrednie to opracowane i sprawdzone innowacyjne produkty służące 
kontaktowi na odległość, najważniejszym jest Tryb Intensywnej Opieki 
przez Zdjęcie (w skrócie TIOPZ) ogłoszony w 2000 roku, a korzysta z niego 
kilkanaście tysięcy osób rocznie; innowacyjność tego produktu polega na 
możliwości korzystania z usług poprzez nawiązanie kontaktu mentalnego lub 
bezpośredniego przy pomocy trzech gestów służących odbieraniu płynącej 
z niego energii i użyciu jej do odpromieniowania; innym innowacyjnym 
produktem jest metoda energetyzacji wody oraz energetyczny coaching 
personalny, czyli opieka energetyczna i mentalna nad osobami, organizacjami 
i przedsięwzięciami, ta innowacyjność polega na komplementarności, 
ponieważ obejmuje nie tylko usunięcie problemu będącego zakłóceniem, 
ale przede wszystkim znalezienie przyczyny jego powstania; posiada szereg 
spektakularnych i udokumentowanych przykładów pomocy osobom chorym, 
udziela również pomocy podopiecznym w wielu krajach Europy, Ameryki 
i w Australii; WaCW: autor kilkunastu książek, w tym. m.in. Ręce, które 
leczą, Kurierem z Podkowy, Jesteśmy Energią - czyli o tym, co ma każdy, 
ale tego nie widzi, Album o Matce Boskiej Antarktycznej, Nowak - takie są 
fakty, Ocean Czasu, Angol w Sarmacji, Współpraca Kontakt Energia, Księga 
Jubileuszu - Idę swoją drogą, Zaproszenie do Podkowy oraz audiobooków 
Ocean Czasu oraz Ambasada Pana Boga; autor programów telewizyjnych 
pn. Ręce, które leczą w TV Polsat, potem TV 4 i Superstacji 1996 - 2019; 
wydawca i współautor miesięcznika, potem dwumiesięcznika Świat to Apteka 
1997 - 2000; autor felietonów w „Gazecie Wieczór Pomorze” (poprzednio 
„Twój wieczór”) 2015 - nadal; autor ponad 100 felietonów pod zbiorowym 
tytułem “Ręce, które leczą” w Kurierze Polskim 1996 - 1997; autor setek 
artykułów i bohater wywiadów w różnych mediach; CaSA: członek komitetu 
społecznego budowy w Podkowie Leśnej przychodni zdrowia, klubu książki 
i prasy, przedszkola oraz klubu kombatanta; Aw: Srebrny Krzyż Zasługi 
;I Klasy Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława BM 
2017; Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława BM; Odznaka 
Honorowa “Za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” 2015; 
Lider Przedsiębiorczości 2015; Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego 2013; 
Honorowy Tytuł “Przyjaciel Rejsów Dziennikarzy” 2014; Złota Honorowa 
Odznaka Rzemiosła 2014; Medal Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego; 
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 2007; Honorowa Odznaka Rzemiosła 
2004; Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego 2004; Odznaka Honorowa 
“Za wzorową pracę w służbie zdrowia” 1984; Srebrna Odznaka “Zasłużony 
dla Miasta Warszawy” 1980; Me: Polski Cech Bioenergoterapeutów 
w Warszawie; Cech Radiestetów i Bioenergoterapeutów w Katowicach; 
Stowarzyszenie Radiestetów Poznańskich; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Kuwejckiej; Polski Związek Łowiecki, Koło Gronostaj w Chorzelach 1980 - 
uprawnienia selekcjonerskie 1983; Ach: działalność energoterapeutyczna; 
życzliwość i wdzięczność tysięcy osób; LS: angielski, rosyjski; H: żeglarstwo, 
pszczelarstwo, podróże, fotografia; PMM: jako 5-latek uzdrowił umierającą 
mamę 1950; jako 13-latek uratował na Mazurach przed popełnieniem 
samobójstwa obcego mężczyznę 1958; uratowanie szwagra ze stanu 
śmierci klinicznej po wypadku samochodowym 1966; narodziny córek, 
wnuków i prawnuczki; poznanie obecnej żony 1996; OA: biegły sądowy 
Sądu Okręgowego w Warszawie 2006 - 2012; RoS: szanse są tak długo, jak 
długo próbujemy; Web: www.nowak.pl, wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Nowak_
(bioenergoterapeuta) 

(Na podstawie naszego Kodu Grup Zawodowych Britishpedia, 
przyporządkowaliśmy Pana biografię do następującej grupy zawodowej: 
Healthcare - przyp. red.). 
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