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SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

ZBYSZEK NOWAK

RĘCE
KTÓRE LECZĄ

KATOWICE
12. 03. 2015
godz. 12:00 
MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28

KRAKÓW 
13. 03. 2015
godz. 10:30  
Hotel Europejski
ul. Lubicz 5

ŁÓDŹ 
14. 03. 2015
godz. 10:00 
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

WROCŁAW 
27. 03. 2015 
godz. 10:00
Hotel „Wrocław”
ul. Powstańców Śl. 5/7

SZCZECIN  
10. 04. 2015
godz. 10:00 
Wyższa Szk. Bankowa
ul. Wojska Polskiego 128

POZNAŃ  
11. 04. 2015
godz. 11:00
Hotel Ikar
ul. Kościuszki 118

BYDGOSZCZ
17. 04. 2015
godz. 10:00
Korona St. Zawisza
ul. Gdańska 163

GDYNIA 
18. 04. 2015
godz. 11.00  

Hotel Hotton
ul. Św. Piotra 8

KATOWICE
23. 04. 2015
godz. 12:00 
MDK „Szopienice”
ul. Hallera 28

KRAKÓW 
24. 04. 2015
godz. 10:30  
Hotel Europejski
ul. Lubicz 5

ŁÓDŹ 
25. 04. 2015
godz. 10:00 
Sala NOT
Pl. Komuny Paryskiej 5a

OTWARTY PORADNIK ZBYSZKA cz. 4:
 LEKCJA DLA EGO

WROCŁAW
godz. 10:00  

KATOWICE
godz. 12:00 

ŁÓDŹ
godz: 10:00 

PODKOWA LEŚNA
pon., wt., śr., godz. 11:00

KRAKÓW
godz. 10:30

POZNAŃ
godz. 11:00

SZCZECIN
godz. 10:00

GDYNIA
godz: 11:00 

BYDGOSZCZ
godz: 10:00 

Drodzy Czytelnicy!

Po bardzo serdecznym przyjęciu przez naszych 
drogich Czytelników formuły wywiadu, otwarty po-
radnik Zbyszka kontynuujemy w tej samej formie. 

Tym razem rozmawiamy o ego. Trudny temat, bo 
trzeba przyznać, że  dotyczy chyba każdego z nas. 
Podjęcie walki z własnym ego wymaga odwagi. Ale 
zwycięstwo smakuje wybornie - dlatego serdecznie 
zachęcam. 

Pisankowa dekoracja to oprawa do serdecznych 
życzeń Wielkanocnych ode mnie, od Zbyszka
i od całego naszego podkowiańskiego zespołu.

Życzymy Państwu wiosny i słońca, nie tylko za 
oknem, ale także w sercu i w duszy. Optymizmu, 
spokoju, zawsze pogodnego nastroju. 

Sypią się jak z rękawa informacje o poprawie 
stanu zdrowia wysyłane przez Państwa sms-em. 
Bardzo nas to cieszy, oby było tych wspanałych 
wieści jak najwięcej. 

 
Aleksandra Krajewska-Nowak

EGO – czyli po łacinie - ja. Ego, czyli zdolność 
do świadomej regulacji zachowania. 

AKN: Tak to słowo definiuje słownik wyrazów obcych. 
Ja jednak chcę porozmawiać o ego w potocznym i niezbyt 
niepochlebnym znaczeniu tego słowa, czyli o tej części 
naszego ja, która kiedy zaczyna dominować, staje się 
cechą niebezpieczną. Dla nas samych i dla otoczenia. 

ZN: Oj tak, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, 
jak bardzo szkodzi nam to nasze ego. Ile przez nie 
niepotrzebnych problemów, ile prawdziwych nieszczęść. 
A wystarczyłoby, jeśli byśmy w porę zauważyli, że już 
ego chwyciło nas za gardło.

AKN: Podaj mi konkretny przykład takiej sytuacji.

ZN: Jedziesz sobie spokojnie samochodem, nagle ktoś 
zajeżdża ci drogę. Zaczynasz miotać pod jego adresem 
najgorsze przekleństwa. W myślach, a może nawet na 
głos. Nie zważając na to, czy jesteś w wozie sam, czy 
w towarzystwie. Może nawet są to dzieci. Nawet o tym 
nie myślisz. Dopiero za kilka dni się zdziwisz, skąd znają 
takie słowa. Jedziesz dalej, ale coraz bardziej nerwowo, 
robisz wszystko, żeby zrównać się z tamtym i chociażby 
rysunkiem kółka na czole, pokazać mu, co o nim myślisz. 
Prowadzisz niebezpiecznie, przyspieszasz, hamujesz, 
sam zajeżdżasz drogę kilku innym kierowcom. 

W ferworze walki przejechałeś skręt do szkoły, 
wściekły jedziesz dookoła, skracasz sobie drogę jadąc 
pod prąd jednokierunkową. W najlepszym wypadku 

mandat, o gorszych wariantach nawet nie wspominam. 
Spóźniacie się  kilka minut, „wredny i nieżyciowy” woźny 
na polecenie równie „podłej” pani dyrektor zamyka drzwi 
szkoły równiutko z wybiciem ósmej, bo w ten sposób 
postanowiono (i to jest też przykład działania wybujałego 
ego) nauczyć dzieci i rodziców punktualności.  Szarpiąc 
i wrzeszcząc wrzucasz niewinne całej tej sytuacji 
dziecko do samochodu, trzaskasz drzwiami… Właśnie 
uruchomiłeś lawinę nieszczęść, i nie jesteś w stanie 
dostrzec faktu, że sam jesteś ich autorem. Twoje ego nie 
dopuszcza do siebie tej możliwości. Winni są wszyscy 
dookoła. Debil kierowca, matoł policjant, który nie dał 
sobie wytłumaczyć, idiotka dyrektorka i jej kretyńskie 
pomysły. Historyjka może lekko przerysowana, ale czy 
aż tak bardzo? 

AKN:  No tak, słynne poczucie, że oto właśnie wszystko 
sprzysięgło się przeciwko tobie. Niewinnemu tobie.  

ZN: No właśnie, a wystarczyło w porę opanować ego. 

AKN: Łatwo powiedzieć. 

ZN: Łatwo też wykonać. Potrzebny jest nam dystans 
do siebie i do sytuacji, w których się znajdujemy. Trochę 
wyrozumiałości i tolerancji. Trochę życzliwości. Przecież 
ten kierowca także mógł jechać na czas, owładnięty 
wizją zamykających mu się przed nosem szkolnych 
drzwi. Bardzo często osądzamy ludzi i wydajemy nasze 
małe wyroki nie mając praktycznie żadnego rozeznania 
w  ich sytuacji. Nie wiedząc, co się dzieje w głowie, życiu, 

sercu, umyśle człowieka, który wyrządza nam jakąś - 
nazwijmy to umownie - krzywdę. 

AKN: Ten przykład jest dość oczywisty. Porozmawiajmy  
jeszcze o innych, mniej ewidentnych przykładach 
kłopotów z naszym ego.

ZN: Takim bardzo ładnym przykładem jest tak zwany 
nieprzerwany monolog. Mówisz, mówisz i mówisz – 
nie dajesz drugiej stronie dojść do głosu, wyjaśnić, 
przedstawić swojego punktu widzenia. Twoje ego rośnie 
jak balon, podświadomie widzisz siebie w roli jedynego 
mądrego i sprawiedliwego. A tymczasem nie robisz nic 
innego poza odebraniem sobie szansy poznania racji 
drugiej strony i zrozumienia motywów jej działania. Nie 
dajesz sobie szansy zdobycia wiedzy i rozwoju.

AKN: Tak, umiejętność słuchania to duża rzecz.

ZN: Kolejny fajny przykład. Ile razy uderzywszy się 
o coś boleśnie zareagowałaś agresją wobec niczego 
przecież niewinnego mebla?

AKN: Oj, bardzo dawno już tego nie robię. W zasadzie 
wystarczyła mi jedna lekcja przed wielu laty. Oddałam 
ławce, która „mnie zaatakowała” i chyba ponad rok nie 
miałam czucia w części stopy. Zdecydowanie już tego 
nie robię, ale obawiam się, że bardziej z obawy przed 
poważniejszymi kontuzjami, niż w trosce o moje ego.   
Jeśli taka akcja jest przejawem rozbuchanego ego, to 

(cd na str. 2)
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NA PYTANIA DZIENNIKARZY ODPOWIADAM TAK:

(cd. ze str. 1)
pozwól, że posunę się teraz trochę dalej. Czy sądzisz, że 
reagowanie przekleństwem, czyli na przykład okrzykiem 
o ku…! kiedy się o coś uderzę, to też ego?

 
ZN: No jasne, przecież taki okrzyk to też rodzaj agresji. 

Wszelka agresja jest przejawem działania naszego 
chorego ego. Agresja jest programem zniszczenia.

AKN: Masz absolutną rację, pozwól że teraz ja podam 
Ci przykład, co do którego obawiam się, że to także to 
wstrętne ego. 

Jadę w nieznaną trasę. Radzę się maszyny, czyli 
włączam GPS i okazuje się, że mam do wyboru opcję A 
i opcję B. Wybieram A i już po chwili wpadam w korek, 
trafiam na ślamazarnego kierowcę, potem traktor i naukę 

jazdy, a na koniec okazuje się, że wybrana droga prowadzi 
przez osiedlowe uliczki, obok sieciowych sklepów, 
do których właśnie wybrała się połowa mieszkańców 
miasteczka. Nie przesadzam, opisuję naszą ostatnią 
podróż po polskich drogach. Dlaczego moją pierwszą 
reakcją jest złość na siebie? Dlaczego zaczynam marudzić 
i zaklinać się, że gdybym wiedziała, że miasteczko W. jest 
takie i owakie, to bym w życiu tędy nie jechała? Dlaczego 
czuję potrzebę tłumaczenia się z popełnionego błędu? 
Czy to też jest przejaw rozdmuchanego ego? 

ZN: Codziennie dokonujesz setek wyborów i podej-
mujesz mnóstwo decyzji. Część z nich może być 
błędna, lub też może wydawać się błędna, chociaż 
wcale błędna nie jest. Taka psychoanaliza połączona z 
samobiczowaniem jest bez sensu – bo przecież nie wiesz 

jadąc złą drogą A, czy droga B w tym samym czasie 
nie jest jeszcze gorsza. Mylić się jest rzeczą ludzką. 
Nadmierny samokrytycyzm jest także objawem ego. To 
proste. Obwiniasz się za błąd, bo w głębi duszy chcesz 
być ideałem, kimś nieskazitelnym, nieomylnym…. No 
proszę przecież tu ego aż wyje.

AKN: No cóż… nie wyczerpaliśmy tematu. Może 
wrócimy do niego jeszcze? 

ZN: Chętnie. Umówmy się, że do następnej rozmowy na 
ten temat przygotujemy się obserwując siebie i ludzi wokół 
nas, ich reakcje oraz sytuacje, w jakich ich spotykamy. 
Zobaczysz, jak wiele nazbiera się przykładów. 

(rozmawiali: Aleksandra i Zbyszek Nowak)

1. Kiedy i w jaki sposób odkrył Pan w sobie te 
wyjątkowe umiejętności znajdowania i regulowania 
problemów na poziomie energetycznym każdego 
organizmu.

W 1991 roku założyłem firmę, w której zarejestrowałem 
usługi bioterapeutyczne. Firmę, która działa cały czas 
pod tym samym adresem i na tych samych zasadach. Ale 
to nie znaczy, że 24 lata temu odkryłem te umiejętności. 
Mam je od dziecka, odkąd pamiętam używam ich do 
pomagania innym. W 1985 roku w Kuwejcie i Katarze 
zdałem bardzo poważny egzamin. Pomogłem wielu 
osobom z kręgu mojego tamtejszego przyjaciela, 
zostałem okrzyknięty wielkim doktorem z Polski 
i wróciłem z medalem i pisemnymi podziękowaniami od 
władz miasta Doha. Ten epizod dał mi ostateczny impuls 
do tego, żeby zaniechać innych profesji i poświęcić się 
energoterapii.

2. Czy energoterapia to kwestia wiary czy już wiedzy, 
a może wiąże się ona z sugestią?

Skuteczna pomoc zwierzętom, niemowlętom, czy osobom 
nieprzytomnym wyklucza zarówno element wiary, jak 
i sugestię. Od wiedzy na temat energii nie uciekniemy. 
Wielu bardzo poważnych uczonych udowodniło już fakt, 
że wszystko jest energią. Einstein pracował całe życie, aby 
wykazać, że to co traktujemy jako materię składa się głównie 
z pustej przestrzeni, przez którą przebiega moduł energii. 
Gdybyśmy powiększyli jądro atomu do wielkości piłki nożnej, 
to najbliższy elektron będzie w odległości 12 kilometrów. 
Co powoduje, że elektron „trzyma” się jądra atomu? Moduł 
energii, której najmniejszą jednostką jest kwant. 

Trzej fizycy: Frank Wilczek, David Gross i Dawid 
Politzer - dostali w roku 2004 Nagrodę Nobla, bo próbując 
rozbić protony na cząstki jeszcze mniejsze udowodnili 
coś, w co nadal trudno uwierzyć. Do tej pory zawsze 
udawało się rozbijać części większe na mniejsze. Proton 
jednak rozbić się nie dał. Umieszczony w akceleratorze 
i rozpędzany do wielkich prędkości zderzał się czołowo 
z pędzącymi z przeciwnego kierunku innymi protonami. 
Mimo to nadal pozostawał w całości. Co więcej z każdego 
protonu użytego do zderzeń w akceleratorze powstawało 
jeszcze więcej protonów oraz całe zoo innych cząstek 
elementarnych, których tam przedtem nie było. „To tak, 
jakbyśmy rozbili dwie antonówki i uzyskali w efekcie 
trzy antonówki, papierówkę, melona, dziesięć czereśni 
i jeszcze dwie cukinie” komentuje ten zadziwiający wynik 
prof. Wilczek. 

Fizyka kwantowa dowiodła rzeczy jeszcze bardziej 
niewyobrażalnej, że obserwacja tych modułów energii 
na coraz niższych poziomach daje zaskakujące efekty. 
Doświadczenia pokazały, że gdy rozbijamy cząstki takiej 
energii, tak zwane cząstki elementarne i obserwujemy je, 
to na wyniki wpływ ma sam akt obserwacji, jakby cząstki 
elementarne zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami 
obserwatora. Podstawowy budulec wszechświata 
w swym rdzeniu składa się z czystej energii podatnej na 
działania i oczekiwania człowieka.

Do grona fizyków kwantowych dołączają w coraz 
większej liczbie inni uczeni: biolodzy, lekarze - zgodnie 

twierdząc, że materia to iluzja, a podstawowym budulcem 
wszystkiego jest energia.

Ja poruszam się w świecie energii od zawsze. Cały 
czas poszukuję energetycznych przyczyn rozmaitych 
problemów, a także obserwuję uważnie siebie i skutki 
mojego działania. Dzięki  temu mogę nieustannie rozwijać, 
nie tylko wiedzę na ten temat, ale też moje umiejętności. 

3. Co mogą leczyć "ręce, które leczą"? czyli 
możliwości bioenergoterapii. 

Kilka ciekawych przykładów z ostatnich miesięcy:
Młoda dziewczyna w wyniku przyjęcia antybiotyku, 

którego jej organizm nie tolerował zapadła na chorobę 
Lyella (toksyczna nekroliza naskórka, w bardzo wielu 
przypadkach śmiertelna) w wyniku której straciła  70% 
naskórka. Leczona była w Siemianowicach, lekarze 
radzili przygotować się na najgorsze. Matka przyjechała 
ze zdjęciem, ale twierdzi, że poprawa nastąpiła już po 
pierwszym telefonie do mnie. Potem błyskawicznie 
wszystko zaczęło się goić. Wyszła ze szpitala po 3 
tygodniach. 

Ropne zapalenie opon mózgowych – stan krytyczny – 
zdjęcie wysłane do mnie i natychmiastowa poprawa.

Borelioza, która już wykluczyła tego pana z życia – 
została po kontaktach ze mną całkowicie pokonana.

Kobieta, która w 37 roku życia zaszła w ciążę. Badania 
prenatalne w 13 tygodniu ciąży wykazały w 95 % zespół 
Downa. Przez cały okres ciąży zajmowałem się i matką 
i dzieckiem. Dziecko urodziło się zupełnie zdrowe, 
uzyskało 10 punktów w skali Apgar.

Uwaga! Bioenergoterapeuta, który twierdzi, że pomaga 
na jedne choroby, a na inne nie jest w stanie – nie jest 
skutecznym bioenergoterapeutą.

Energia nie działa wybiórczo na poszczególne organy. 
Reguluje i harmonizuje działanie całego organizmu. Co 
więcej, czasem sama wybiera sobie, od czego zacznie te 
prace porządkowe. Zdarza się, że na kartce, którą chory 
zostawia u mnie, jest wymieniona tylko jedna dolegliwość, 
którą ta osoba uznała za najpoważniejszą. Tymczasem 
pierwsze efekty działania dotyczą zupełnie innych – nie 
związanych wydawałoby się z tą chorobą – obszarów. 
Organizm oczyszcza się i reguluje wg własnego planu. 
Nie możemy go w tej kwestii do niczego zmusić.

Odpowiedź zatem brzmi – energia jest w stanie pomóc 
w każdym problemie. Często udaje się osiągnąć efekt 
stuprocentowy, czasem mogę tylko przedłużyć życie 
o lata lub miesiące, ale bywa i tak, że pomoc kończy się 
na zmniejszeniu bólu, uspokojeniu chorego, zmniejszeniu 
dyskomfortu choroby – mam na myśli osoby, których 
organizm został już doszczętnie wycieńczony na przykład 
chorobą nowotworową. 

4. Przekazywanie energii na odległość to swoisty 
fenomen. Czy jest on równie skuteczny jak przekaz 
energii dla pacjenta, z którym jest Pan w bezpośrednim 
kontakcie?

Dla większości osób nadal najlepszą formą kontaktu 
jest kontakt bezpośredni. Prawdopodobnie dlatego, 
że większości z nas bardzo trudno jest dopuścić do 

świadomości możliwość przekazu energii na odległość. 
Jestem pewien, że to kwestia czasu. Nikt już nie pyta, jak 
działa radio, albo telewizja – te częstotliwości oswoiliśmy 
– zrozumieliśmy. Energie, którymi ja się posługuję, są 
w zakresie częstotliwości o wiele subtelniejszych i na 
zupełnie innej skali.

Mam nadzieję, że coraz powszechniej znane osiągniecia 
nauki oraz dowody na istnienie subtelnych energii i ich 
nieograniczonych możliwości, już niebawem przełamią  
wszelkie wątpliwości.  Zwłaszcza, że to naprawdę łatwo 
sprawdzić. Na sobie, albo na kimś bliskim. Wysłać 
zdjęcie można przecież bez wiedzy chorego. Można też 
wziąć do ręki jakiekolwiek moje zdjęcie i sprawdzić swoje 
odczucia. Zdjęcie osoby, która działa przy pomocy energii 
promieniuje energią. Zbliżając dłonie do mojego zdjęcia 
poczujecie Państwo ciepło, drętwienie albo mrowienie. 
Nie wszyscy od razu, to zależy od tego, na ile rozwinięte 
są Wasze receptory, ale warto poćwiczyć. 

5. Ma Pan na swoim koncie tysiące spotkań 
w grupach 10 do ponad 5000 osób. Na czym polega 

w tych przypadkach skuteczność przekazu? Proszę 
także o 1-2 przykłady tej skuteczności.

Kiedy spotkania grupowe w Podkowie gromadziły setki 
ludzi, każdego dnia, do trzech lekarzy, którzy wtedy ze 
mną pracowali, ustawiały się kolejki osób, które chciały 
opowiedzieć o poprawie stanu zdrowia i przedstawić wyniki 
badań potwierdzające ten stan. Zdarzały się też przypadki 
ewidentnych natychmiastowych uzdrowień. Ktoś odzyskał 
wzrok, ktoś inny słuch. Wielu odrzucało kule, a było i tak, 
że pewien pan wykradziony ze szpitala przez rodzinę 
i przyniesiony na noszach wstał i bez niczyjej pomocy 
przeszedł przez całą salę, żeby mnie o tym zawiadomić.

Tłumaczę to w ten sposób, że dla jednego człowieka 
muszę ściągnąć tyle energii, ile mu potrzeba. Do czterech 
tyle, aby pokryć zapotrzebowanie tych czterech. Do stu – 
tyle, ile potrzebuje stu itd. Ale podczas przekazu każdy 
otrzymuje całość. Zatem im więcej ludzi na spotkaniu, 
tym większe korzyści.

6. Jest Pan człowiekiem sukcesu. Co w Pana pracy 
przynosi Panu największą satysfakcję?

Od Zbyszka Nowaka wymaga się znacznie więcej. 
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że w większości 
wypadków jestem w stanie te wymagania spełnić.

Ja także wciąż zadaję sobie pytanie, jak to działa? Po 
dziesiątkach lat obserwacji, podróży po całym świecie, 
przyjęciu setek tysięcy ludzi, nadal jestem pełen pokory 
wobec niezwykłego daru, którym zostałem obdarzony. 
Nadal poszukuję najprostszych słów, żeby to, co robię 
przybliżyć innym. Wszelkie moje publikacje temu 
właśnie służą. Największą satysfakcję mam z faktu, że 
to, co powoli odkrywa nauka, do czego dochodzi fizyka 
kwantowa – ja wiem i stosuję od dawna.

Moje odpowiedzi mają być wydrukowane w Gazecie 
Krakowskiej przy okazji większego materiału poświęconego 

dziesięciorgu najbardziej znanym bioenergoterapeutom.                     
Zbyszek Nowak
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   DOBRE  WIADOMOŚCI Z SMS-ów
24.07.2014: W czwartek mam badanie u endokrynologa oraz 

USG tarczycy, mam nadzieję że guzki zniknęły. 27.07.2014: 
Szanowny Panie Zbyszku! Jestem po badaniu, po torbielach 
ani śladu, zniknęły.

ZN: Guzki nie zniknęły, wchłonęły się. Płynie energia, 
organizm uruchamia swoje prawidłowe działanie, co 
potwierdzają reprezentatywne badania medyczne.

 ***
Po ostatniej wizycie u Pana wzięliśmy wodę dla moich 

rodziców. Mama od wczoraj (być może to reakcja po wodzie) 
ma gorączkę prawie 40 stopni, biegunkę i wymioty. Wczoraj 
była na pogotowiu , ale lekarz nie dał jej żadnych leków, tylko 
elektrolity. Mógłby Pan choć troszkę złagodzić te dokuczliwe 
objawy?

ZN: Silne reakcje występują rzadko. Woda po procesie 
energetyzacji staje się potężnym nośnikiem energii. Na każdym 
spotkaniu uprzedzam o możliwości wystąpienia różnych 
reakcji. Opisywana jest jedną z nich.

***
W ciągu miesiąca opieki TIOPZ nad mężem (nie wie o tym) 

mniej pali, wzrosło libido, mniej bierze leków przeciwbólowych, 
dziękuję.

ZN: TIOPZ daje mi duże możliwości, podany do mnie nawet 
bez wiedzy danej osoby, ale z informacją, w jakim celu. Tak 
przy okazji – działam wyłącznie w pozytywnym kierunku!

***
Witam pani Basiu, dziękuje serdecznie za dobre serce 

i opiekę! Bez pani pomocy nie skorzystałabym z polowy 
oferowanych możliwości. Postaram się wrócić na dalsze 
leczenie.... Na razie czuje się paskudnie i białe robaki wylazły 
mi z zakażonej ranki... No ale nie Bede smęcić bo pan Zbyszek 
nie lubi!

ZN: Ta pani miała silne przeżycie, kiedy zobaczyła jak 
z ranki po wenflonie uciekają białe robaki. Wysoka wydolność 
organizmu likwiduje pasożyty, te silniejsze uciekają, jak się 
tylko da. Podoba mi się, że nie będzie smęcić. Brawo!

***
Panie Zbyszku przypomniałem sobie zdarzenie kiedy  po 

pierwszej wizycie u Pana (po 2 seansach jednego dnia) 
wróciłem do domu i robiłem okłady głowy z wody od Pana, 
było późno i bylem bardzo zmęczony, dlatego nagle zasnąłem, 
a kilka wacików nie zdarzyłem wyrzucić. Rano wyglądały jakby 
je ktoś ponamaczał w kawie z mlekiem!

ZN: Woda energetyzowana jest potężnym narzędziem. Ilość 
i częstotliwość okładów nieograniczona, ale uwaga po pięciu 
minutach wszystkie wyrzucamy. 

***
Mistrzu drogi! Wracam po operacji. Chirurg prosił 

o przekazanie podziękowania Panu. Powiedział: bez tego 
wsparcia operacja by się nie udała: tuż przed decyzją o operacji 
obniżyło się ciśnienie a było 230. Po telefonie o trudnościach  
z dostępem do żył udało mu dostać do żyły na wierzchu lewej 
ręki. 

ZN: Cieszy mnie uznanie lekarzy, zdarza się to coraz 
częściej. Wielu z nich korzysta nie tylko z mojej pomocy, ale 
także przysyłają swoich pacjentów. 

***
Szanowny Panie Zbyszku. Dziś jest 17 dzień opieki przez 

TIOPZ nad moją wnuczką Julią. Ropne wypryski na czole 
pięknie wygojone. Na policzkach tez zaczynają przysychać. 
Julia zaczęła się wreszcie  uśmiechać . Dziękujemy pięknie,  
prosimy o dalszą opiekę. 

ZN: TIOPZ jest uniwersalną formą i jedyną, jeśli nie ma 
możliwości spotkania bezpośredniego.

***
Panie Zbyszku bardzo bardzo serdecznie dziękujemy za 

wsparcie energetyczne dla Paulinki. Zaczyna się rozwijać, 
więcej rozumie, potrafi wypowiedzieć imię swojej siostry, 
podrosła - ma 80cm i przybrała na wadze ok. 11kg. Cieszymy 
się bardzo, atmosfera w domu jest pogodniejsza. I bardzo 
ważne: nie łapie infekcji, a kilka razy pokazywał się u niej katar.

ZN: Nie znam przyczyn które spowodowały problemy 
Paulinki, ale mimo to poprzez moje wsparcie energetyczne 
w trybie TIOPZ udało się je pokonać.

***
Piesek Fifi czuje się lepiej, wszystko ładnie się goi, 

dochodzi do zdrowia, proszę nadal o stały kontakt i wsparcie 
energetyczne dla pieska.

ZN: Energia działa na wszystkie organizmy żywe, w tym na 
zwierzęta i rośliny, bo życie to energia. Dlatego przyrodę się 
dzieli na ożywioną i nieożywioną. Problemy najczęściej łączą 
się z brakiem energii. Dostatek energii likwiduje problemy.

***
Mąż do toalety wstaje już tylko raz nad ranem, a wcześniej 

wstawał co 2 godziny!
ZN: Uruchomiony organizm działa sprawnie, bo przeszkody 

zostały pokonane, tak działa TIOPZ.

***
Panie Zbyszku jestem zdrowa, uwielbiam Pana, cytologia 

prawidłowa, nic nie widać wirus uśpiony. Za pół roku dopiero 
mam przyjechać na kontrolną cytologię. Jeszcze raz dziękuję 
Panu jest Pan cudowny:-D:-D:-D

ZN: Jestem taki, jak każdy, rozwinąłem tylko niezwykły dar 
energii, który pozwala mi w wielu przypadkach codziennie 
wspomagać ludzi z różnymi problemami.

***
Panie Zbyszku co Pan najlepszego narobił! Rozmawiałem 

przed chwilą z moim kolegę że Szwecji i nie dość, że czuje się 
bardzo dobrze, to w dodatku jest już ponad 30 osób chętnych 
na przyjazd do Polski do Pana. Mówił że widząc go sami 
zaczepiają na ulicy i pytają, co się stało, że tak świetnie wygląda 
i że porusza się jak 20 latek! 1000krotne podziękowania.

ZN: Ludzie którzy korzystają z mojej pomocy stają się 
młodsi, piękniejsi, bogatsi, zadowoleni z takiego obrotu sprawy, 
więc szczęśliwi. Szczęście dostrzeże każdy i każdy chciałby 
tego szczęścia doświadczyć, stąd takie zainteresowanie. 
Przyjechali, pojechali i jest jeszcze więcej chętnych.

***
Po wizycie we wtorek jestem zdumiona, nie palę, torbiele 

zniknęły. Mina ginekolog – bezcenna!
ZN: To zaskoczenie dla wielu sceptyków. Dla podopiecznych 

radość, dla mnie satysfakcja.
***
Witam panie Zbyszku ucho jednak naprawia się z pomocą 

antybiotyku, ale mogę po nim karmić. Mateusz też ma się 
dobrze .. W nocy dość często płacze, ale nie wiem dlaczego, 
chyba nie z głodu. Raczej też go nic nie boli, jak się go przytuli, 
to zasypia szybko i śpimy wtuleni w siebie. Może tego nam 
potrzeba. Kiedyś przeczytałam, że jeśli człowiek źle czuje się 
w danym miejscu, to znaczy że nie jest to miejsce dla niego 
i trzeba poszukać innego... Zmartwiłam się bo sercem jestem 
przy mężu, a jednak nie mogę odnaleźć się w miejscu, gdzie 
mieszkamy, a kolejny rok mija...więc tak trwam pracując nad 
tym, żeby zaakceptować tą sytuację, aż tu jakiś czas temu 
dowiaduję się, że w miejscu gdzie jest salon ma być rondo 
... będzie droga i nas wysiedlą. Te kilka lat jeszcze przecież 
wytrzymam. Niesamowite jest to, jaką siłę ma pan w leczeniu 
duszy. Kiedyś pisałam, że mam żal do ojca. Dziś nie potrafię 
się na niego gniewać. Przeżywałam stratę grupy tanecznej 
i zjadała mnie zazdrość o nowego trenera, dziś są mi obojętne. 
A może udałoby się trochę rozmiękczyć moją teściową? Bo 
jakoś nie czuję pozytywnej energii. Choć jest już lepiej. Piękny 
dzień u nas ... Pozdrawiam.

ZN: Podopieczni w TIOPZ, czy na spotkaniach wypełniają 
kartki, na nich zostawiają swoje problemy, i jeśli się uda 
zwerbalizować problem i go pozostawić na kartce, skutek jest 
trwały. To trudne, ale więź można zwiększyć przez akceptację, 
absolutna akceptacja daje najwyższy rezultat.

***
Witam Panie Zbyszku. Mam dla Pana nowinę. Właśnie 

odebrałem wyniki badań na boreliozę. Wynik ujemny. To 
oznacza że już nie mam boreliozy. Hura......!!!! Dzięki Panie 
Zbyszku!!!! Jeszcze to do mnie to nie dociera. Serdecznie 
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję .

ZN: Borelioza to jedna z wielu chorób praktycznie 
nieuleczalnych. które pokonuję, o czym oczywiście świadczą 
reprezentatywne badania medyczne i sami podopieczni. 
których można zbadać ponownie. gdyby ktokolwiek miał jakieś 
wątpliwości. Dysponuję adresami.

***
Witam, jestem na dalszym TIOPZ-ie. Jestem już po dwóch 

badaniach. Jeden już wynik znany. Mięśniaków nie ma. 
Wyschły, tak określiła pani doktor. Proszę o dalsze wsparcie. 
I wzmocnienie mego salonu fryzjerskiego. 

ZN: To częsty wynik mojego działanie energetycznego. 
Salon fryzjerski to osobna sprawa. W obu przypadkach będzie 
znacznie lepiej, kiedy moja podopieczna przestanie wreszcie 
palić papierosy. Może to przeczyta, bo jak jej mówię to nie 
słucha.

***
Kolega mnie dzisiaj zapytał, co za ćwiczenia robię, bo na 

ostatnim meczu jakbym latał i był 5 kg lżejszy i że on tak chce. 
Dzięki Panie Zbyszku, Michał.

ZN: Trzy gesty, kontakt mentalny, to lepsze od dopingu, bo 
nie wykryje tego żadne laboratorium, a to tylko energia Zbyszka 
i latamy w powietrzu. Prawie.

***
Panika wśród lekarzy - był na zdjęciu kamień, teraz niema. 

Nie możliwe, żeby znikł tak mówią. Jak do jutra ten moczowód 
się rozszerzy, operacji nie będzie.

ZN: Jak to przecież były!!!!! Pomyłka wykluczona. Może 
jednak warto powiedzieć lekarzowi o wizycie u Zbyszka. Głupcy 
śmieją się, bo są głupcami. Mądrym zamiast tłumaczenia 
wystarczają fakty.

***
Witam Panie Zbyszku,  bardzo proszę o pomoc firmie 

mojego syna, aby firmy mu zapłaciły zaległości. Zawsze po 
Pana interwencji trochę mu zapłacą. Bardzo dziękuje. 

ZN: Do biznesu też potrzebna jest energia. Kontakt powoduje 
włącznie funkcji przekazu energii. Matka dzwoni, dłużnicy 
oddają należne pieniądze. 

***
Dziękuję, dziękuję, dziękuję - bez Pana pomocy to dzisiaj 

już bym chyba wisiała na żyrandolu... Dziękuję, że zawsze 
wyciąga Pan do mnie pomocną dłoń, dziękuję, że był Pan ze 
mną w te trudne dla mnie dni i że po raz kolejny Pan mi pomógł. 

ZN: Człowiek ze mną nie jest sam, bo jesteśmy we dwójkę.
***
Pomimo że Pan nie odpisał dolegliwości ustąpiły. 
ZN: To proste aczkolwiek trudne do zrozumienia, tak działa 

energia. Jej włączenie powoduje kontakt, sms jest kontaktem, 
energia jest moją odpowiedzią. Pisanie definiuje problem, a ja 
udzielam wsparcia energetycznego i problem rozwiązany, w 
tym wypadku nie musiałem nic pisać.

***
Panie Zbyszku po poniedziałkowym kontakcie z Panem bóle 

nóg i kręgosłupa są mniejsze. Dzięki bardzo. Zapomniałam 
napisać, że po mięśniaku, który był na początku ubiegłego roku 
nie ma śladu. Dziękuję.

ZN: O wielu problemach zapominacie, tak jakby ich nie było, 
bo udało się od nich nie tylko odciąć, ale przede wszystkim 
uruchomić sprawne działanie organizmu w miejscu, w którym 
to działanie było zakłócone.

***
Mąż nie pali już 10-ty dzień, widzę w nim ogromną 

przemianę. A wszystko zaczęło się od wymiotów i biegunki - 
myślę że to nieprzypadkowe objawy. Wspomina o pływaniu 
i basenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem kontaktu 
TIOPZ :) Ta odmiana to wspaniały dowód działania energii. 
Serdeczności, dziękuję i polecam sprawę męża dalszemu 
wsparciu energetycznemu. 

ZN: Zawsze mówię o reakcjach, niektóre z nich mogą być 
wstrząsające - szczególnie u palaczy i dobrze im tak - to 
wymusza decyzję. No i proszę, jak może być pięknie!

***
Panie Zbyszku stokrotne dzięki, tydzień temu byłam u Pana 

w Podkowie z mężem i synkiem. Syn ma prawie 8 lat i ciągle nie 
wymawiał r, a od soboty r jest śliczne!!!!! I jakby z grzecznością 
też lepiej. 

ZN: Bardzo często jest tak silnie zakłócone wchłanianie, że 
dziecko nawet bardzo zdolne jest oceniane jako przeciętne, 
często jeszcze niżej. Sam byłem takim przykładem jako 
dziecko. Działanie energetyczne likwiduje wszelkie zakłócenia 
i tak okazuje się, że nasze dziecko to geniusz, a wystarczyła 
tylko wizyta w Podkowie i TIOPZ.

***
Panie Zbyszku. Obejrzałam film dotyczący pamięci wody. 

Nie przypuszczałam że zapisuje ona nasze emocje typu miłość 
czy nienawiść przybierając odpowiednią ku temu strukturę 
. Zaczynam coraz bardziej rozumieć, to co Pan robi i chyba 
nabiorę więcej szacunku do daru, jakim jest właśnie woda. 
To fascynujące. Ale to dzięki Panu takie zainteresowanie się 
pojawiło.

ZN: Mózg obejmuje znacznie szerszy horyzont, kiedy 
dopływa do niego więcej tlenu, a to sprawia każdy kontakt ze 
mną. Zaczynamy nie tylko dostrzegać rzeczy, których do tej 
pory nie widzieliśmy, ale co ważniejsze, zaczynamy te rzeczy 
również rozumieć.

***
Panie Zbyszku to 2 dzień TIOPZ, a mój tato wstał, poszedł 

do fryzjera i pojeździł na rowerze. Wysypka jaśniejsza, bark 
mniej boli.

ZN: Takie są fakty. To nie jest odosobniony przypadek, no
 i wystarczyło tylko zdjęcie.

***
Panie Zbyszku, maż nie pali już 22 dzień :) Wspierajmy go, 

bo to rewelacyjnie pomaga mu utrzymać postanowienie :) 
ZN: Każde wsparcie jest bardzo pożądane, bo rośnie 

psychika wola życia i walki o komfort życia.
***
Witam Panie Zbyszku, wczoraj byliśmy na 80 urodzinach 

Ani babci i muszę Panu powiedzieć, że 90% Ani rodziny 
to Pana fun club! Nie piekły Pana uszy? O 12 gramy mecz, 
Ania energetyzuje nam wodę i wypijemy z Damianem przed 
meczem jako dopalacz.  Dziękuję, że Pan jest! 

ZN: Jesteśmy jedną rodziną i ta rodzina rośnie. Uważam 
90% za bardzo dobry wynik.

00 48 601 244 903
TELEFON DO SMS-ÓW. 

UWAGA! TYLKO DO SMS-ÓW !!!

Świat to apteka 73_74.indd   3 04.02.2015   10:14



N A J WA Ż N I E J S Z Y   J E S T   K O N TA K T

WYDAWCA: Firma SUN Marian Zbigniew Nowak
05-807 Podkowa Leśna,  ul. Jaśminowa 7 
Redaguje: zespół

tel.(22) 758 92 92; 758 92 34

e-mail:kontakt@nowak.pl                kwantowi.pl                 www.nowak.pl
W cytowanych listach zachowano oryginalny styl, interpunkcję i ortografię.
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Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, których niepodobna przewidzieć. 
Dlatego przed przyjazdem proszę o wcześniejszy telefon: 22-758-92-92 i  22-758-92-34. 

Telefon komórkowy 601-244-903 tylko dla sms-ów.

Noclegi w Podkowie 
Leśnej

Willa Alkano
Wolnostojący, całoroczny, nowocześnie 

wykończony, przestronny dom jedno-
rodzinny. 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, dwukondyg-

nacyjny, wykończony w drewnie so-
snowym, przestronny dom jednorodzin-
ny. 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. 

Już jest nowa płyta DVD !!! 

TIOPZ DLA OPORNYCH

MOŻNA MYLIĆ SIĘ DWOJAKO, WIERZYĆ W COŚ, CO NIE JEST PRAWDĄ LUB NIE 
WIERZYĆ W COŚ CO JEST PRAWDĄ.

Obawa o wizerunek medycyny akademickiej sprawia, że środowiska naukowe nadal reagują 
niechęcią na hasło medycyna naturalna. Jednak nie wszyscy lekarze mają wątpliwości. Ja od 
lat mam szczęście do przedstawicieli medycyny tradycyjnej otwartych na to, co robię i gotowych 
do współpracy.

Płyta DVD, którą trzymacie Państwo w rękach jest odpowiedzią na te wątpliwości,  
materiałem do przemyśleń dla tych, którym jeszcze nie przychodzi na myśl prosta idea, że 
możemy działać razem.

Mówi Pan Rafał, stały bywalec spotkań w Podkowie. Człowiek, który 
pomógł nie tylko sobie, ale też wielu swoim przyjaciołom:

“Chciałem powrócić do tematu TIOPZ, a to może dlatego, że ja bardzo 
sceptycznie byłem nastawiony do tiopzu i nie wiem naprawdę dlaczego. Może 
dlatego, że miałem to szczęście, iż miewałem wcześniej jeszcze kontakty 
osobiste, do nich się przyzwyczaiłem. 

Ludzie nie są skłonni do zmiany, spojrzenia, ja też nie. Wolałem te kontakty 
osobiste, ale zdarzyły się przypadki, które trzeba było rozwiązać przez TIOPZ 
ze względu na to, że i osoby nie chciały o tym wiedzieć, a gdyby wiedziały, 
to może by się nie zgodziły, no i trudno byłoby dotransportować. I muszę 
powiedzieć, że tiopzowe efekty zaskoczyły. Zbyszek mówi, że i jego zaskoczyły, 
ale zaskoczyły mnie, bo jeśli człowiek jest nieufny i niechętny no to bardziej 
krytycznie spogląda, a jeśli bardziej krytycznie spogląda, to i chyba głębiej 
analizuje i nie ma cudów, w którymś momencie ta analiza jasno pokazywała, że 
to skutkuje, to pomaga, to naprawdę jest bardzo skuteczne! Dlaczego? Jak? Nie 
wiem do dzisiaj, ale jest. I stąd pozwalam sobie czasem te słowa powiedzieć, 
żeby tych, którzy w ten TIOPZ (może tak jak ja na początku) nie bardzo 
wierzą, utwierdzić w przekonaniu, że jednak to jest bardzo, bardzo skuteczne
i dziękuję Ci Zbyszku za opiekę nad tą stałą już moją ferajną.”

“Jak było w szkole?” - pytasz, kiedy Twoja pociecha staje w drzwiach. “Dobrze” - słyszysz 
w opowiedzi i na tym Wasza rozmowa się kończy.  Czy to na pewno wina Twojego dziecka, 
że nie ma ochoty z Tobą rozmawiać? A może jesteś nudnym partnerem do rozmowy? Oto 20 
fajnych pomysłów na zapytanie - jak było w szkole w sposób mniej standardowy i rokujący na 
odpowiedź dłuższą niż jedno słowo.

1. Co było najlepszą rzeczą, która zdarzyła się dzisiaj w szkole? 
 (Co było najgorszą rzeczą, która stała się dzisiaj w szkole?)
2. Powiedz mi, z czego się dziś śmiałeś?
3. Gdzie jest najfajniejsze miejsce w szkole?
4. Powiedz mi, jakie dziwne słowo dziś usłyszałeś?
5. Obok kogo siedziałeś podczas obiadu?
6. W jaki sposób pomogłeś dzisiaj komuś?
7. Wymień jedną rzecz, jakiej nauczyłeś się dzisiaj, a jakiej nie znałeś wczoraj?
8. W którym momencie w szkole byłeś dziś najszczęśliwszy?
9. W którym momencie w szkole dzisiaj się nudziłeś?
10. Z kim chciałeś się dzisiaj bawić na przerwie, a nie miałeś okazji?
11. Opowiedz mi o czymś dobrym, co się dziś wydarzyło.
12. Co możesz zrobić, by dowiedzieć się jak najwięcej podczas lekcji?
13. Jakie jest najlepsze miejsce na zabawę podczas przerwy?
14. Kto jest najzabawniejszą osobą w twojej klasie? Dlaczego jest taki zabawny?
15. Jaki element obiadu smakował ci najbardziej?
16. Jakbyś jutro mógł na jeden dzień stać się nauczycielem, co byś zrobił?
17. Jeśli mógłbyś zamienić się miejscami z kimś w klasie, to z kim? Dlaczego?
18. Powiedz mi o trzech różnych sytuacjach, w których użyłeś dzisiaj w szkole ołówka.
19. Jeśli do klasy przyleciałby statek kosmiczny, kogo chciałbyś aby zabrał? Dlaczego?
20. Jeśli grałaby w szkole muzyka, jaką piosenkę byś wybrał?

(znalezione w internecie - AKN)

“klucz” do rozmowy

Prezentuję Państwu naukowe stanowisko lekarzy, którzy zaakceptowali możliwości, jak 
również skutki działania energii i relacje tych, którzy korzystają z mojej pomocy. 

„Z wielką radością przyjąłem Pańską reakcję na wynik badań pana Bawolaka. Książka  
z Pańską dedykacją będzie ozdobą mojej biblioteki. Od wielu lat jestem zafascynowany 
bioterapią. Z wielkim trudem udało mi się przeprowadzić seans z panem Ceglińskim. Po seansie 
wystąpiło u osoby leczonej wyraźne pobudzenie układu sympatycznego. Pańskie oddziaływanie  
pobudziło jednak także nerw parasympatyczny uznawany za nerw życia.

Zgodnie z Pana sugestią 
kasetę, którą od Pana otrzy-
małem wyświetliłem osobie 
88-letniej z demencją starczą – 
od wielu lat zdezorientowanej 
co do miejsca, czasu, osób, 
nie rozpoznającej nikogo  
z otoczenia. Po zakończeniu 
projekcji nastąpiło kilku-
minutowe „przejaśnienie” – 
osoba nie tylko rozpoznała 
zgromadzonych członków 
rodziny (nazywała ich po 
imieniu), ale także wspominała 
męża podając nawet terminy 
z ich wspólnego życia i datę 
śmierci. Z wielkim szacunkiem 

 
Stefan Trzos”

 
(Dr. n. med. Stefan Trzos jest byłym współpracownikiem profesora Religi, wybitnym 
kardiologiem i twórcą nowatorskich metod diagnostycznych.)

Część 1 – Współpraca
1996 rok - Lekarz najpierw mnie sprawdza, potem 

działamy już razem. 
2001 rok - Lekarz mnie ocenia.
2008 rok - Lekarz mi ufa, przychodzi po pomoc  

i konsekwentnie wypełnia moje 
zalecenia.

2014 rok - Lekarze przysyłają do mnie swoich 
pacjentów, sami też chętnie korzystają 
z energoterapii.

Część 2 – Kontakt
Wyślij zdjęcie, dzwoń, wysyłaj sms-y, pisz e-maile… 
działaj! Nigdy się nie poddawaj! Posłuchaj relacji 
matki, która w ten sposób uratowała swoje dziecko.

Część 3 – Energia
Przekaz energii i energetyzacja wody
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