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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
Drodzy Czytelnicy!

W siódmym odcinku książki „Jesteśmy enegią” jest fragment 
o rozwijaniu intuicji. Dlatego na pierwszej stronie pojawia 
się duży materiał na ten temat. Każdy z nas ją ma, ale mało 
kto wie, że można ją rozwijać i używać świadomie. Tak jak 
wszystkie dyscypliny  i wszelki rozwój, wymaga to cierpliwości 
i konsekwencji oraz pewnych wyrzeczeń, ale jest w gruncie 
rzeczy pasjonującym zajęciem.

Polecam historię Magdy opowiedzianą przez jej mamę. 
To pierwsza i mamy nadzieję, że nie ostatnia z opowieści 
napisanych przez Państwa - naszych Czytelników, a Zbyszka 
podopiecznych. Trudno jest mówić o sobie, ale to 
pomaga innym żyć i mieć nadzieję - tak powiedział 
Zbyszek ponad 20 lat temu do pierwszych osób występujących 
w programie  „Ręce, które leczą” i powtarza do dziś, okazując 
w ten sposób wdzięczność każdemu, kto chce pomóc innym  
chorym dzieląc się z nimi swoją historią.  Pomaganie jest 
zajęciem przynoszącym niebywałą satysfakcję, dlatego bardzo, 
bardzo wszystkich do tego zachęcam. 

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

LIPIEC

GDYNIA 
21.07. 2018
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

POZNAŃ  
28.07. 2018
GODZ. 11:00
HOTEL IKAR
UL. SOLNA  (DAWNIEJ 
KOŚCIUSZKI) 118

SIERPIEŃ

KATOWICE
2. 08. 2018
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
3. 08. 2018
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

WROCŁAW 
19. 08.2018
GODZ. 10.00
Q PLUS HOTEL WROCŁAW, 
UL. ZAOLZIAŃSKA 2.

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!

„Intuicja ma za zadanie umożliwić Ci percepcję 
świata niedostępnego innym zmysłom. Jest 
systemem funkcjonującym na podstawie danych 
wykraczających poza informacje, jakich dostarczają 
zmysły. (…) Intuicja służy przetrwaniu. Nakazuje Ci 
działania, które pozornie wydają się nie mieć związku 
z przetrwaniem. Podpowiada Ci na przykład, że coś 
jest dla Ciebie niebezpieczne lub ryzykowne, że 
powinieneś wybrać inną drogę. Dzięki intuicji lepiej 
funkcjonujesz w świecie fizycznym. 

Intuicja rozwija zdolność tworzenia, służy inspiracji, 
podsuwa nam nieoczekiwane odpowiedzi, spełnia 
rolę krótkofalówki w komunikacji osobowości i duszy. 
(…) Podobnie jak korzystamy z różnych technik 
służących rozwijaniu dyscypliny umysłu, takich 
jak analiza zjawisk, ujmowanie ich w systematykę 
czy odtwarzanie, możemy sięgnąć po metody 
dyscyplinujące intuicję. 

Pierwszą z nich jest dbałość o regularne 
oczyszczanie się pod względem emocjonalnym. (…) 
Tak jak oczyszczasz swój organizm z brudu i toksyn, 
zadbaj również o usunięcie wszelkich zanieczyszczeń 
ze swych emocji. Doprowadzaj do końca niezałatwione 
sprawy, nie kładź się spać w gniewie, sprawdzaj czy 
nie jesteś pod wpływem szkodliwych emocji i ucz się 
należycie dbać o ich swobodny przepływ. 

Druga metoda polega na dbałości o właściwą dietę. 
Wszelkie zanieczyszczenia organizmu powstające na 
skutek zalegających w nim resztek pokarmu również 
przeszkadzają nam korzystać z intuicji.

Po trzecie, naucz się szanować wskazówki, jakie 
otrzymujesz.

Po czwarte, otwórz się na doświadczanie życia 
i Wszechświata, pytaj z wiarą i ufnością w to, że 
wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny, która w isto-
cie swej jest dobra. Przekonanie to jest niezbędne 
dla uzyskania dostępu do intuicji i właściwego jej 
pielęgnowania.”  (Gary Zukaw, „Siedlisko duszy”, 
Wydawnictwo Centrum, 2004)

Tyle mądra książka. Spróbuję jedak to nieco 
uzupełnić. Same zasady, potrzeby i możliwości 

rozwijania intuicji służą nam bowiem do optymalizacji 
spełnionych oczekiwań. Zazwyczaj jest wiele dobrych 
rozwiązań, ale jedno jest najlepsze, nie wiemy jednak 
które. Rozwijając intuicję możemy bez trudu wybrać 
najlepsze rozwiązanie.

Często podejmowane działania i ich rezultaty nie 
spełniają naszych oczekiwań, zadajemy sobie pytanie 
dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, nie 
tylko intuicja bierze udział w procesie decyzyjnym. 
To przede wszystkim opanowanie emocji, dystans, 
który możemy osiągnąć działając z rozwagą i zas-
tanowieniem. Jednak w gruncie rzeczy nasze 
rozwiązania są bardziej intuicyjne niż wynikałoby to 
z naszej wiedzy lub doświadczenia i o dziwo okazują 
się trafne. Oznacza to tylko jedno, a mianowicie to że 
warto rozwijać intuicję, bo nie wiadomo kiedy może 
się bardzo przydać.

A teraz drogi Czytelniku, bardzo ważna informacja. 
Rozwój intuicji to rozwój i wzrost ducha. Jeśli chcesz 
cokolwiek osiągnąć w swoim rozwoju, zacznij od 
sprzątania własnego podwórka, oddaj to co komuś 
jesteś winien, przeproś kogoś kogo obraziłeś, nawet 
jeśli to nie była Twoja wina. Nie przeklinaj. Bądź 
troskliwy i opiekuńczy, po prostu stań się dobrym
i kochającym człowiekiem, pomocnym i wrażliwym na 
niedole tych, których spotykasz na swojej drodze.

Nie spodziewasz się co dzięki temu możesz 
osiągnąć. Spróbuj, a osiągniesz wszystko co 
zechcesz. Pamiętaj, Twojemu rozwojowi musi 
towarzyszyć konsekwencja, dyscyplina wewnętrzna, 
sympatia dla każdego napotkanego człowieka, czy 
zwierzęcia.

Pomogę ci w tym, jestem do twojej dyspozycji, ze 
mną możesz osiągnąć więcej, przyjdź na spotkanie,  
przekonasz się, że wszystko jest możliwe.

***
Zapytano mnie niedawno, czy warto wierzyć 

w przeczucia. 
Nie warto! Warto wiedzieć, że się ma intuicję 

i umieć jej używać. Intuicja bowiem też podlega 
ewolucji i można ją świadomie rozwijać. Służy temu 

uważna obserwacja wszystkiego, co się z nami dzieje. 
Zauważenie nie tylko samego faktu, że pojawiło się 
przeczucie, ale też wszystkich okoliczności, jakie 
temu towarzyszyły.  Warto te obserwacje zapisywać, 
wtedy nie znikną bezpowrotnie.  Warto też świadomie 
rozglądać się za nimi, eksperymentować i nie spieszyć 
się. Intuicję wzmacnia uważna analiza obrazów, snów, 
dźwięków, myśli i chwil olśnienia. To doprowadza do 
sytuacji, w której zaczynamy dostrzegać coraz więcej 
znaków i rozumieć, że wszystko wokół nas, a także 
my sami należymy do jednego „boskiego”, logicznego 
i spójnego porządku.

Intuicja jest po prostu wyższym stanem 
świadomości. Umiejętnością postrzegania na innym 
poziomie. Ale intuicja to także głos serca.

Prawdopodobieństwo tego, że przeczucie nas nie 
zawiedzie znacznie się zwiększy, jeśli podeprzemy 
się prawdą i uczciwością. Jeśli to, co robimy lub 
chcemy zrobić będzie dobre i szlachetne. Przyda się 
też szczerość wobec samego siebie i uczciwa analiza 
własnych przekonań. Intuicja bardzo się rozwinie, 
jeśli zrezygnujemy z oceniania innych w sensie 
szufladkowania ich na podstawie powierzchownej 
wiedzy i własnych kryteriów.  

To wszystko początkowo wydaje się skompli-
kowane, ale jeśli tylko zaczniemy i będziemy w tym 
cierpliwi i konsekwentni, zobaczymy jak z każdym 
dniem nasze odbieranie rzeczywistości, tej materialnej 
i tej niematerialnej upraszcza się i sprowadza do 
bardzo oczywistych zachowań.

Rozwojowi intuicji bardzo sprzyja medytacja. Bo 
medytacja to wyciszenie i  wejrzenie do środka siebie 
samego. 

Trzeba odsunąć na dalszy plan bieżące myśli, 
marzenia i obawy. Pozbyć się zbędnych wyobrażeń, 
nabrać dystansu do problemu, wyeliminować emocje. 

Dopuszczając do siebie tylko myśli prawe, 
pożyteczne, twórcze, skuteczne i wolne od pretensji 
powiększamy intuicji pole do działania, nie brudzimy 
niczym obszaru, w którym intuicja działa.

                                                    Zbyszek Nowak

WROCŁAW
 GODZ: 10:00

Czym jest Intuicja?



CZĘSTOTLIWOŚĆ - ENERGIA

Mówił pan, że pewne częstotliwości może 
niszczyć też ogień, to są zapewne inne częstotliwości 
niż te związane z dźwiękami. Zatem – co to jest w 
ogóle częstotliwość?

 Zegar w komputerze ma określoną 
częstotliwość – im więcej ma megahertzów tym 
większą moc obliczeniową. Psy słyszą dźwięki, 
których nie słyszą ludzie. Są specjalne gwizdki, 
których nikt nie słyszy, ale pies i tak przybiega na 
sygnał. To oznacza, że zakres “czułości”, zasięg 
słyszalności naszego ucha jest określony, ściśle od 
– do. A zwierzęta słyszą więcej...

 Każdy żywy organizm – rośliny, zwierzęcia, 
czy człowieka – jest opisany określoną ogólną 
częstotliwością, w zakresie, której pracuje.

Czego to częstotliwość, co to jest? Jakieś pole, 
fale, drgania?

 Tak, oczywiście to są drgania. Sprawa 
częstotliwości wiąże się przede wszystkim z ener-
gią. Każde promieniowanie rozchodzi się wkoło. 
Gdy np. promieniuje ogień, daje temperaturę. 
A promieniowanie można już opisać częstotliwością, 
promieniowanie świetlne też jest określonej 
częstotliwości, tak samo płomienia świecy.

 Być może z tego samego powodu, kiedy 
ludzie przychodzą do kościoła, gdzie kapłan zapala 
świece – ulegają oczyszczeniu. To jest oczywiście 
Duch Święty. Ale jeśli pali się wiele świec, to w ich 
częstotliwości słabną problemy ludzi, którzy przyszli 
i modlą się, czyli wyzwalają energię w swoim ciele 
niematerialnym, czyli tym, co nazywamy tutaj 
umysłem. 

 Z jednej strony ktoś wyraża swoje życzenia 
podczas modlitwy i łączy się z najwyższą istotą, która 
przekazuje energię do pokonania tych problemów. 
Natomiast z drugiej strony jest płomień świecy, 
który pozwala, żeby te wszystkie nieczystości jakby 
spłonęły, zostały zlikwidowane przez światło świecy 
– przez jej częstotliwość, promieniowanie...

Czyli to jest bezpośrednie oddziaływanie na byt 
niematerialny?

 Tak. Ja przekonuję ludzi, żeby w trudnych 
chwilach, kiedy w domu panuje choroba, czy 
obawiają się czegoś, czy mają jakiś nerwowy stan 
– żeby palili świece. Oprócz świecy może to być 
jeszcze lampka oliwna. Ale świeca jest najlepsza 
– świeca woskowa – bo tam są jeszcze resztki kitu 
pszczelego, pyłków – to wszystko jest zmieszane 
i dzięki temu dodatkowo wydziela się specyficzny 
zapach, który jest, można powiedzieć, zdrowy. 

 To kolejna sprawa – woń. Woń też, 
wydaje mi się, można opisać częstotliwością. 
I gdybyśmy chcieli komputerowo przekazywać 
woń, to moglibyśmy wyzwalać pewien dźwięk, 
odpowiadający danej woni i słuchając go, czuli 
byśmy zapach...

Umysł
Bardzo zainteresowała mnie relacja naszego 

niematerialnego umysłu ze świecą, która po prostu 
stoi obok…

 Można powiedzieć, że myśl zawarta w lis-
tach promieniuje, kiedy dopływa do nas informacja 
z maila, jakaś straszna informacja o czyjejś chorobie, 
to odbiera ją nasz mózg, ale mózg jest tylko 
narzędziem, poprzez które tą straszną informację 
wnosimy do naszego umysłu. Do umysłu, czyli do 
tej warstwy, która okrywa całe ciało – bo umysł jest 
dookoła nas.
 A w takim układzie świeca daje promieniowanie
o dobrej dla nas, sprzyjającej częstotliwości i 
wypiera po drodze negatywne częstotliwości, 
niesione przez tekst.  

 Umysł jest czymś zupełnie poza ciałem, 
jest jakby w pewnej odległości od mózgu. Mózg, 
w ogóle nasze ciało, też promieniuje – choćby to, 
że posiada temperaturę. Tak samo świeca... Ich 
częstotliwości wpływają na siebie.

 Gdyby sfotografować kogoś specjalnym 
aparatem do obrazów aury, to widać, jak np. 
negatywne myśli wpływają na jej zmianę. To można 

sfotografować, sfilmować. Podobnie, gdy ktoś jest 
w uniesieniu, w modlitwie...

Czyli to, co nazywamy umysłem można też 
nazwać aurą?

 Powiedziałbym raczej, że może aura 
opisuje część naszego umysłu, a tych części jest 
bardzo wiele. Ponieważ umysł jako całość posiada 
częstotliwość, to można ją zarejestrować. Służą do 
tego specjalne maszyny, które prawdopodobnie 
pracują na prądach wysokiej częstotliwości, czyli 
w tzw. klasie Kiriliana. 

 Swoją drogą, to nie radziecki uczony 
Kirilianin jest wynalazcą tego urządzenia, tylko 
Polak, Konarkiewicz, który wcześniej wykonywał 
doświadczenia, robiąc np. bardzo ciekawe fotografie 
ręki bez palca, na których widać zarys tego palca. 

 To oznacza, że obok naszego bytu 
materialnego jest jeszcze coś, czego, powiedzmy, 
nie można obciąć, czyli coś, na czym opiera się byt 
materialny. 

Wspomniałem już o bólach fantomowych, czyli 
bólach odczuwanych np. w miejscu nieistniejącej, 
amputowanej kończyny. Okazuje się, że poprzez 
oddziaływanie energetyczne, czyli oddziaływanie 
na byt niematerialny – choć może się to wydawać 
nieuzasadnione, czy nieuprawnione – można 
zlikwidować każdy ból fantomowy. Każdy! 

 W związku z tym trzeba sobie zadać 
pytanie, czym ja się zajmuję i na co wpływam, 
ale przede wszystkim trzeba zapytać, czym jest 
ból. Ból jest tylko sygnałem, bardzo często jest 
sygnałem z ciała niematerialnego, z planu naszego 
ciała, co oznacza, że nie można tego leczyć przy 
pomocy jakichkolwiek środków farmakologicznych 
albo zabiegów operacyjnych, bo wyrwanie zęba 
w sytuacji, kiedy występuje tam ból fantomowy, nie 
zlikwiduje tego bólu – ból pozostanie!

Ból fantomowy może wystąpić również w “nie 
odciętej” części ciała?

 Tak, oczywiście. Może występować w miej-
scu, w którym nie nastąpiły zmiany fizjologiczne lub, 
które nie zostało uszkodzone mechanicznie tak, by 
mogło powodować ból rzeczywisty. 

Np. w przypadku bolących, lecz zdrowych 
zębów. I co wtedy? Wtedy jest potrzeba, żeby taka 
osoba zgłosiła się do mnie, bo, przyznam szczerze, 
nie słyszałem jeszcze, żeby lekarze z powodzeniem 
zajmowali się likwidowaniem bólów fantomowych.

 Następna sprawa – ból głowy, ta upiorna 
migrena. Bardzo często są to zakłócenia właśnie 
planu energetycznego, w związku z czym żadna 
terapia przeciwbólowa nie będzie tutaj pomocna. 
Nie chcę nazywać tego moim numerem popisowym, 
bo to nie jest przedstawienie, ani sztuczka, ale jak 
do tej pory dziewięćdziesiąt osiem na sto osób ze 
straszną migreną i to migreną, która nachodzi ich 
już od lat – więc ponad dziewięćdziesiąt procent 
osób wychodzi ode mnie bez bólu głowy. To jest 
działanie na nasz byt niematerialny.

Na plan energetyczny...
Nie wiem, czy to jest plan energetyczny. To 

jest jakiś plan, jakiś ruszt, na którym buduje się 
żywy organizm. Tutaj mam jeszcze jedno takie 
spostrzeżenie, które mówi, że o ile umiera ciało, 
o tyle nie umiera nasz umysł – ponieważ jest to 
zespół częstotliwości, które pozostają w świecie!

Byty
A zatem umysł, częstotliwości, energia, aura – 

czy to jest wszystko blisko siebie, czy to jest jedno
i to samo, czy zupełnie odrębne rzeczy?

 Człowiek składa się z wielu ciał, tak 
można to określić. Oczywiście pierwszym i takim 
najpodlejszym, bo łatwo się psującym jest ciało 
materialne. Potem jest ciało astralne, mentalne 
- jeszcze wyższe, potem kolejne... Wszystkie te 
ciała są połączone i znajdują się przy jednym ciele 
materialnym. Ponieważ nie znamy innych określeń, 
mówimy o ludzkim ciele i duszy. W pojęciu duszy 
znajdują się właśnie wszystkie nasze wyższe ciała. 

 Tu należy powiedzieć o tzw. wsparciu 
intuicyjnym – skąd ono pochodzi, z jakiego kierunku. 

Posiadamy świadomość, która działa przy pomocy 
naszych zmysłów, naszego doświadczenia, wiedzy. 
Mamy podświadomość, czyli coś, co stanowi 
o właściwej pracy, w ogóle o pracy naszego 
organizmu bez udziału świadomości, ponieważ 
serce bije, naczynia pracują, płuca pracują, a my 
nie musimy tego kontrolować, nie musimy myśleć 
o tym. 

 Wreszcie jest ten wyższy byt – być może 
zawiera się w zakresie tego, co nazywamy duszą 
– w nim znajduje się również nasza intuicja, czyli 
wszelkie doświadczenia z naszych poprzednich 
bytów, połączenie z innymi bytami. One pozwalają 
odpowiedzieć na pytania ze sfery, w którą już nie 
sięga wiedza. Gdy wygenerujemy takie pytanie, 
to otrzymujemy na nie odpowiedź, która okazuje 
się właściwa, pomimo że nie jest uzasadniona 
ani naszą wiedzą, ani doświadczeniem. Dzięki 
rozwiniętej intuicji możemy utrzymywać kontakt 
z naszym wyższym bytem i korzystać z niego.

A jak można rozwijać intuicję?
 Ja rozwijam intuicję poprzez działanie 

energetyczne. Ponieważ wzmacniam energetykę 
człowieka, wzrastają wszelkie jego możliwości – 
także nadawcze i odbiorcze. Bo każdy z nas jest 
w jakiś sposób odbiornikiem i nadajnikiem, rzeczy 
pozytywnych, negatywnych i obojętnych. 

Poruszyliśmy ciekawy wątek – działanie naszego 
umysłu. Np., co może zrobić miłość, skoro mówimy 
o tej niebywale pozytywnej energetyce?

 Miałem przypadek takiego pana, który 
przeżył bitwę nad Bzurą, gdzie zginęło ponad cztery 
tysiące osób. Poprosiłem go kiedyś do siebie do 
gabinetu i zapytałem go, co się stało, że on akurat 
przeżył, czy jest wybrańcem, czy jest świętym? Kim 
jest? A on mówi do mnie tak: Panie Zbyszku, ja 
przed wojną miałem dziewczynę, z którą niezwykle 
się kochaliśmy. Ona mi dała na wojnę medalik. 
I kiedy kule dosłownie obok mnie świstały – 
widziałem przed sobą jej postać. Kule mnie omijały...

 To była miłość tej dziewczyny, to była wielka 
energia, którą dziewczyna wyzwoliła przy pomocy 
swojego potężnego uczucia. I tą energią, ona go 
ochraniała. 

 Albo inny przykład: mamy do kogoś 
pretensję za to, że nas skrzywdził. Ten człowiek, 
który nas skrzywdził nawet nie zdaje sobie 
sprawy, że kurczą się jego naczynia krwionośne, 
bo kiedy myślimy o kimś negatywnie, złoszcząc 
się, mimowolnie powodujemy bardzo poważne 
spustoszenia w jego organizmie. A jeśli nie w jego, 
bo jest silny i uodporniony, albo umie się bronić, 
to zmiany zaczną dotyczyć jego najbliższych. Nie 
zdajemy sobie sprawy, że możemy uszkodzić ludzi, 
z którymi jesteśmy połączeni, którzy są nam drodzy.

A jak to się dzieje?
 Umiera się.
_______________________________________
 *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...

Jeśli jesteś ciekaw, co będzie dalej, 
albo przegapiłeś poprzednie odcinki, 

a może po prostu chciałbyś mieć tę książkę -
 - napisz do nas lub zadzwoń - 

wyślemy Ci ją pocztą.
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Magda. Nowak miał tylko zdjęcie!  
Historia, którą opowiem stała się punktem 

zwrotnym w naszym poukładanym życiu. 

Nigdy nie winiłam Boga za chorobę mojego 
dziecka. To, co przeżyłam umocniło mnie jednak 
w przekonaniu, że każdy dzień powinniśmy 
przeżywać wg słów Św. Pawła Apostoła do Filipian.

„Niczym się nie zamartwiajcie, lecz przez 
modlitwę i błagania swoje sprawy przedstawiajcie 
Bogu, a pokój boży, który przewyższa wszelką myśl 
będzie strzegł waszych serc.”

Od jakiegoś czasu staram się o tym pamiętać.

Kwiecień 2014
Poranek był ciepły a nastrój, mimo zamieszania 

typowego dla spieszących się do pracy, radosny.  
Jednak zakłócił go dźwięk telefonu. 

- Mamo, bardzo źle się czuję. Mam temperaturę 
i okropnie boli mnie głowa…

Po czym już tylko długi, suchy, męczący kaszel. 
Słysząc, jak się męczy, zmusiłam ją do odwiedzenia 
lekarza. Ten potwierdził moje przypuszczenia – 
Magda miała anginę.

- Co Ci przepisał?
- Jakiś antybiotyk, syrop, tabletki do ssania…
Pech chciał, że podobny lek na bazie 

amoksycyliny Magda brała kilka tygodni wcześniej, 
z zupełnie innego powodu. Już wtedy spowodował 
osłabienie organizmu i wypadanie włosów.  Nie 
chcąc po raz kolejny brać zwolnienia, ponieważ 
w pracy patrzono na to bardzo niechętnie, Magda 
zdecydowała się zażyć przepisane leki. 

Szczęśliwym trafem na czas choroby przeniosła 
się do nas. Już po kilku godzinach od podania 
antybiotyku na skórze pojawiła się wysypka. Magda 
przestała jeść  i pić, słabła z minuty na minutę. 
Poczuliśmy, że to nie jest zwykła angina, że dzieje 
się coś złego. Wraz z mężem zdecydowaliśmy, 
że nie można czekać, trzeba jechać do szpitala. 
Pojechaliśmy do Bielska. 

Sześć godzin w izbie przyjęć niemal pozbawiło 
Magdę przytomności, mimo to, poza uszczypliwą 
uwagą, by tu nie umierała, bo popsuje statystyki, 
nie uzyskaliśmy nic. Zgodził się nas przyjąć szpital 
w Pszczynie. Tam błyskawicznie zrobiono badania 
i równie błyskawicznie zapadła wstępna diagnoza: 
białaczka! 

Po pięciu dniach w tym szpitalu wysypka Magdy 
zmieniła się w wypełnione płynem pęcherze i roz-
przestrzeniła po całym ciele. Z twarzą włącznie. 
Byłam przy córce niemal cały czas wypełniając 
obowiązki salowej i opiekunki także wobec jej dwóch 
sąsiadek, staruszek pozostawionych przez rodziny 
na pastwę losu. Noce na kocu rozłożonym na 
szpitalnej podłodze i straszliwy stres  bardzo mnie 
osłabiły, organizm powoli odmawiał posłuszeństwa.

Tymczasem z Magdą było coraz gorzej. Coraz 
trudniej było ją karmić. Usta i oczy sklejały się 
coraz bardziej. Widok był przerażający. Moja 
starsza córka widząc Magdę w tym stanie, z trudem 
powstrzymywała łzy. Kolejny przepisany lek, 
wykupiony przeze mnie prywatnie, jak się później 
okazało, mógł doprowadzić do zakażenia całego 
organizmu. Byłam u kresu sił. Bezradność, rozpacz, 
żal – pierwszy raz w życiu znalazłam się w takiej 
sytuacji. Wszystkie pozostałe problemy przestały 
mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Tego roku 
nie było dla nas wiosny. Tylko strach, bezsilność
i całkowity brak nadziei. 

- Mamo, kiedy ja będę zdrowa?
Dosyć tego – pomyślałam i złożyłam wizytę 

ordynatorowi.
- Pani Anito. Ja sam nie wiem, co dolega pani 

córce. Wygląda trochę na sepsę, ale to raczej nie 
to.

Zażądałam przeniesienia córki do specja-
listycznego szpitala. Przejrzałam w Internecie 
strony o tematyce medycznej i doszłam do wniosku, 
że Magda cierpi na chorobę zwaną zespołem 
Stevensa-Johnsona. Wysoka temperatura, bóle 
mięśni i stawów, pęcherze na skórze i błonach 
śluzowych pozostawiające bolesne nadżerki, 
krwotoczne zapalenie warg… Wszystko się 
zgadzało! Nie odważyłam się podzielić z ordy-
natorem moimi przypuszczeniami, ale, jak się 

potem okazało, to był niemal strzał w dziesiątkę. 
Przy porannym obchodzie poinformowano 

mnie, że trwają przygotowania do przetransporto-
wania Magdy do szpitala dermatologicznego 
w Katowicach. Przejazd karetką był osobnym 
koszmarem. Samochód pędził jak szalony, 
kierowcy usuwali się z drogi i ustępowali nam 
miejsca. Później się okazało, że mieli już wezwanie 
do jakiegoś poparzenia. Magda okryta była jedynie 
cienką apaszką. Całe jej ciało było już jedną 
olbrzymią ropiejącą raną.  Po dotarciu na miejsce 
sprawy nabrały tempa. Lekarz dotknął ręki Magdy. 
Jej skóra przykleiła mu się do palców i tam została. 
Magda płakała. Padła diagnoza – Zespół Leyella – 
toksyczna nekroliza naskórka, zagrażająca życiu 
gorsza odmiana Stevensa-Johnsona. Szybko 
postępująca utrata górnej warstwy skóry, przez 
co przestaje ona pełnić swoje funkcje. Nie chroni 
przed drobnoustrojami, utratą płynów i ciepła. Nie 
oddycha. Lekarz spojrzał na córkę, potem na mnie 
i pełen współczucia oznajmił, że dziewczynie 
zostało kilka godzin życia. Po czym wydał komendę: 
przewozicie ją do Siemianowic, i to szybko! A jeśli 
tam nie ma miejsca, to do Krakowa!

W kilkanaście minut znalazłyśmy się w siemia-
nowickim szpitalu. Jednocześnie dotarł mój mąż. 
Magdą zajął się cały zespół lekarzy i pielęgniarek, 
a my zostaliśmy poproszeni do gabinetu na 
rozmowę. 

- Zespół Leyella jest chorobą śmiertelną i musicie 
państwo przygotować się na najgorsze – oznajmiła 
chłodno lekarka.

Opuściliśmy gabinet. Magda była pod najlepszą 
opieką, lekarze walczyli o jej życie, a ja siedziałam 
w ciemnym korytarzu rozmyślając, co jeszcze mogę 
zrobić.

Wtedy przyszło olśnienie. Zbyszek Nowak! 
Dlaczego wcześniej nie przyszło mi to do głowy? 
Przecież nie miałam wątpliwości, że może pomóc. 
Znałam go od lat. Kiedyś wybrałam się do Szopienic. 
Usiadłam w ostatnim rzędzie i przysłuchiwałam się 
uważnie temu, co ma do powiedzenia. Sympatyczny 
człowiek z poczuciem humoru. Wzbudza zaufanie
i ma sporą wiedzę – pomyślałam. Nawet po 
kontakcie z dziesiątkami chorych wciąż tryskał 
energią. Skąd ma tyle siły? To niezwykłe – myślałam. 
Postanowiłam bywać na tych spotkaniach chociaż 
kilka razy w roku. Kiedyś na stronie internetowej 
znalazłam namiar i wysłałam SMS. Odpisał! Nowak 
mi odpisał, tego się nie spodziewałam. Czyli nie jest 
taki niedostępny, jak mówią. Jednak ostatecznie 
przekonały mnie efekty jego pracy.

2 maja - dzień roboczy, ale jednak pomiędzy 
dniami wolnymi. Na szczęście telefon odebrała 
pani Jadzia. Bardzo miła osoba towarzysząca 
Zbyszkowi od lat podczas spotkań w Polsce. 
U niej zostawiłam informację, że pilnie potrzebna 
jest pomoc. Natychmiast wysłałam zdjęcie.

Zbyszek Nowak tłumaczy, że na zdjęciu znajduje 
się tak zwana matryca energetyczna, indywidualna 
i niepowtarzalna dla każdego człowieka, a osoba 
posiadająca szczególne predyspozycje potrafi 
wyczytać z niej bardzo dużo. Wskazać chore 
miejsca (punkty biologicznie czynne) i, niezależnie 
od odległości, na nie działać. Bardzo ważne jest 
utrzymywanie z nim stałego kontaktu, informowanie 
o stanie zdrowia. Magda nie była w stanie tego 
robić, więc ja wysyłałam wiadomości. Dzwoniłam 
też kilka razy dziennie i informowałam o wszystkim. 

Mąż był dość sceptyczny, ale mi w tym nie 
przeszkadzał. Był chyba przerażony bardziej ode 
mnie. Nie dopuszczał do siebie żadnych złych myśli, 
bardziej obserwował, niż uczestniczył. Musiałam 
wziąć sprawy w swoje ręce. Tego dnia, kiedy 
zobaczyłam córkę owiniętą bandażem od stóp do 
głów (dosłownie!) wiedziałam, że zrobię wszystko, 
żeby jak najszybciej wróciła do zdrowia. Słowo 
niemożliwe przestało dla mnie istnieć. Jedyne, 
z czym przyszło mi się zmierzyć to strach. Toczyłam 
z nim zażartą walkę, powtarzając sobie bez przerwy, 
że wszystko dobrze się skończy.

Zostawiliśmy Magdę w Siemianowicach i wró-
ciliśmy do domu. Byłam straszliwie zmęczona, 
ale kilka godzin snu postawiło mnie na nogi. 

Próbowałam wrócić do pracy, ale już pierwszego 
dnia zorientowałam się, że nie wytrzymam 
w sklepie ani chwili dłużej. Kierowniczka nie była 
zachwycona, ale nie było wyjścia. Nie było wokół 
mnie nikogo, kto by rozumiał, co przeżywam. 

Wróciłam do domu i wtedy przyszedł SMS od 
Magdy. „Mamo, zjadłam jakiś jogurt, a właściwie 
całe śniadanie.” Jakim cudem – pomyślałam – jak 
to możliwe? Wczoraj nie była w stanie wypić nawet 
odrobiny wody, a choroba postępowała w zawrotnym 
tempie sklejając wszystkie śluzówki. Usta, oczy… 
narządy wewnętrzne powoli przestawały pracować. 
A dziś zjadła śniadanie?! 

Nic dziwnego, że byliśmy w szoku. Następnego 
dnia pojechaliśmy do szpitala. Ponury budynek 
z czerwonej cegły z lądowiskiem dla helikoptera 
na dachu zapamiętam na długo.  Stanęliśmy pod 
oknami. Nie mogliśmy wejść do środka z powodu 
wymogów pełnej sterylności. Magda miała rany 
na całym ciele i nietrudno było doprowadzić do 
zakażenia.  Napisałam SMS, że jesteśmy na 
dole, ale nie przypuszczałam, że się zobaczymy.  
Natychmiast nadeszła odpowiedź:  „Kończę obiad, 
zaraz podejdę do okna” . Spojrzałam na męża
z niedowierzaniem, przecież to niemożliwe! To 
jest dopiero drugi dzień pobytu Magdy w szpitalu!  

Nie, słowo niemożliwe nie istnieje, 
pomyślałam na widok stojącej w oknie postaci 
całej w bandażach, a mimo to uśmiechniętej. 
Z trudem powstrzymywałam łzy. Nasze 
dziecko odzyskiwało siły z godziny na godzinę.

Po kilku dniach pojawił się nowy problem – utrata 
paznokci. Ale wobec głównego problemu był, w co 
trudno chyba uwierzyć, niemal bez znaczenia. 

Spotkałam się z tym samym lekarzem, z którym 
rozmawiałam pierwszego dnia. Wtedy usłyszałam, 
że stan jest bardzo zły, a on chciałby obiecać, że 
za kilka dni się poprawi, ale nie może. Teraz, po 
trzech dniach, potwierdził, to co sami widzieliśmy. 
Że jest ogromna poprawa, wręcz niesamowite i nie-
wiarygodne, jak szybko skóra się regeneruje i że są 
pod wrażeniem za każdym razem, kiedy zmieniają 
opatrunki.  Te zabiegi były dla Magdy jednymi 
z najtrudniejszych chwil. Wraz z bandażami 
zdzierano martwy naskórek. Ból nie do wytrzymania. 
Jedyną nagrodą był widok zdziwionych twarzy 
lekarza i pielęgniarek.

Pan doktor dodał jeszcze, że podziwia córkę 
za jej nastawienie do całej sytuacji, za jej pogodę 
ducha i pragnienie życia. To prawda, że Magda 
ani na chwilę nie dopuściła do siebie myśli, że to 
wszystko może się źle skończyć. Podczas spotkania 
z psychologiem była swobodna i uśmiechnięta, 
swoją postawą budowała innych. Pstrykała sobie 
fotki, dzięki którym teraz możemy zobaczyć, jak 
to wszystko przebiegało. Ja natomiast o Zespole 
Lyella wiedziałam już niemal wszystko, pytano 
mnie nawet, czy pracuję w służbie zdrowia. Nie 
obawiałam się rozmów, ani z docentem, ani 
z ordynatorem.

Chyba od samego początku miałam świadomość, 
że samo leczenie farmakologiczne nie przyniosłoby 
tak szybkich rezultatów. Jestem przekonana, że 
oddziaływanie Zbyszka Nowaka zrobiło tu całą 
robotę. Lekarze robili swoje, ale on wspomagał 
energetycznie 

Po trzech tygodniach (tak tygodniach, nie 
miesiącach), córka wróciła do domu. Teraz 
wreszcie mogła się zobaczyć ze Zbyszkiem. 
W ciągu kilku dni byliśmy u niego dwukrotnie, raz 
w Podkowie Leśnej, raz w Katowicach. To były 
bardzo wzruszające spotkania. Zbyszek wiedział, 
że do odzyskania pełnego zdrowia jeszcze długa 
droga  i nie pozostawił nas samym sobie. Teraz na 
dobre zagościł w naszym życiu. Dzwonił i wysyłał 
SMSy. Każdy kontakt, to była potężna dawka 
energii.  Wyniki badań były coraz lepsze i Magda 
czuła się dobrze, ale nadal była znacznie słabsza 
niż przed chorobą. To spędzało mi sen z powiek. 
Pocieszaliśmy się, że najgorsze już za nami, że 
teraz będzie tylko lepiej i tak mijały kolejne tygodnie 
i miesiące. 

Jednak Zbyszek cały czas dzwonił, wzmacniał 
Magdę i dopytywał się o jej stan.  Wyczuwał, że coś 
jest nie tak.                                             c.d. na str. 4
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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!

               Lipiec’18                                 Sierpień’18      
 poniedziałek wtorek środa        poniedziałek  wtorek środa
    
 02 03 04    01
 16 17 18 06 07 
 23 24 25 13 14 
  31  20 21 22
    27 28 29

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

c.d. ze strony 3
Zespół Lyella uszkodził cały organizm, nie było więc nic dziwnego w tym, 

że jeszcze nie wszystko jest w porządku.  Ale pojawił się nowy ból, tym 
razem w okolicy łopatki. Regularnie robiliśmy badania, byliśmy u kilku lekarzy 
specjalistów, ale nikt nie umiał nam pomóc.  Zwłaszcza, że po tego typu 
chorobach nie wolno przyjmować żadnych leków z wyjątkiem sterydów. 

Postanowiliśmy więc znów pojechać do Podkowy. Tym razem na całe trzy 
dni. Zbyszek przyjmował nas kilka razy dziennie, cały czas wyczuwając, że 
dzieje się coś niedobrego.  Zróbcie badania – powiedział. 

Ogromne zaangażowanie Zbyszka, także nas motywowało do walki. 
W jego obecności Magda odzyskiwała siły i apetyt, ale po powrocie do domu 
problemy wróciły.

Styczeń 2015
Mimo, że Magda początkowo nawet nie chciała słyszeć o szpitalu, udało mi 

się ją przekonać do badań i załatwić  miejsce w Wilkowicach.
Już wieczorem zadzwoniła z płaczem.
- “Mamo, lekarka stwierdziła nowotwór z przerzutami”.
Rano, będąc już u niej byłam dziwnie spokojna. Napisałam do Zbyszka 

długi SMS. Odpisał natychmiast.
-„Pani Anito, lekarze muszą wykonać dokładną diagnostykę zanim cokolwiek 

stwierdzą ostatecznie. Głowa do góry. Damy sobie z tym radę.”
Podniósł mnie bardzo na duchu i odetchnęłam z ulgą. Pokazałam SMS 

córce i ona także się uspokoiła. Poprosiłam, żeby codziennie utrzymywała 
kontakt ze Zbyszkiem i pisała do niego SMSy.

Kolejne badania wykluczyły przerzuty!
Po trzech tygodniach odebrałyśmy wyniki badań histopatologicznych 

z próbek pobranych z węzłów chłonnych.  Ziarnica złośliwa (chłoniak 
Hodgkina) – powiedziała lekarka – ale proszę się nie martwić jest 95% szansy 
na wyleczenie. Mimo łez Magda była nadal spokojna. Natychmiast SMS do 
Zbyszka z informacją i znów natychmiast odpowiedź.

- „Proszę się nie martwić. Zajmowałem się już z powodzeniem chorymi 
z nowotworem tego typu.”

Magda została przyjęta na oddział onkologiczny.  W dniu poprzedzającym 
pierwszą chemię zostałam u niej dłużej. Rozmawiałyśmy leżąc na łóżku.

- Mamo, co ze mną będzie?
- Kochanie, wyjdziemy z tego razem. Pisz do Zbyszka, utrzymuj kontakt, 

a lekarze zrobią swoje. Zobaczysz, za jakiś czas, ta historia będzie tylko 
wspomnieniem.

Uśmiechnęła się. Zaufała mi i robiła, o co prosiłam.  Pisałyśmy do Zbyszka 
przed i w trakcie podawania chemii. Wspierał nas obie. Mnie psychicznie, bo 
panicznie bałam się, że te leki Magdę zabiją, a pacjentkę w każdy sposób. 
Była spokojna, podczas zabiegu spała, obudziła się bez nudności i bólu głowy. 
Nie była nawet zbyt mocno osłabiona.

Czasem zastanawiam się, jak cudownie stworzony jest ludzki organizm, 
skoro nawet mimo ciężkiej choroby jest się w stanie zregenerować. Potrzeba 
mu jedynie odrobiny wsparcia, aby te naturalne zdolności uruchomić. Właśnie 
takiego wsparcia umie udzielić Zbyszek. Został  obdarowany możliwościami 
przywracania choremu siły i zdrowia. 

Sceptycyzm nie pozwala wielu osobom z tego skorzystać i tego doświadczyć. 
Ludzie łatwo powierzają swoje życie lekarzom, których możliwości, chociaż 

ogromne, są jednak ograniczone i w rezultacie nie spełniają oczekiwań 
pacjenta. Ale wtedy bywa już za późno. Przykład mojej córki pokazuje, że 
współpraca Nowaka z lekarzami może zdziałać cuda.

Magda znosiła kolejne chemie bez przykrych konsekwencji i niespodzianek. 
Bywało, że w tym samym czasie, w jednej sali znajdowało się kilkanaście 
osób przyjmujących wlewy. Sporo młodych. Ich reakcje bywały bardzo różne. 
Tymczasem Magda te kilka godzin pod kroplówką przeważnie spokojnie 
przesypiała. W największe zdumienie wprawiały wszystkich jej długie i gęste 
rzęsy. Pielęgniarki były pewne, że są sztuczne. 

Magda bez najmniejszego oporu opowiadała wszystkim o Zbyszku. 
Niektórzy okazywali duże zainteresowanie, pozostali traktowali temat 
z przymrużeniem oka. Jedni słyszeli już o energoterapii, inni nie.  Pamiętam 
z korytarza szpitalnego kilka interesujących rozmów.  Opowiadałam o Magdzie 
i innych osobach, które są opisane na stronie internetowej Zbyszka. Kilka 
osób wypytywało mnie potem o szczegóły, ale nie mam pojęcia, ilu chorych 
w rezultacie tych rozmów udało się do Podkowy.

Bałyśmy się naświetlań, skóra Magdy była nadal niezwykle delikatna 
i cienka, a poparzenia zdarzają się tak często. Ale Magda cały czas utrzymywała 
kontakt ze Zbyszkiem. Żadnych oparzeń, ledwie delikatne zaróżowienie. 
Włosy nie wypadły. Magda nie była też specjalnie zmęczona. Napisałam o tym 
wszystkim Zbyszkowi, bo byłam pewna, że to dzięki niemu. 

Nadszedł dzień trzeciego z kolei, ale pierwszego po chemii i naświetlaniach 
badania PET (Pozytronowa Tomografia Komputerowa). Tym razem wyniki 
wywołały uśmiech na naszych twarzach. Choroba wycofała się praktycznie 
całkowicie. Nasza Magda znów jest zdrowa! Jakby się to wszystko potoczyło 
bez Zbyszka? Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć!
 Moja córka żyje normalnie, pracuje, na nic nie choruje, nawet się nie 
przeziębia.  Nadal bywamy w Katowicach na spotkaniach ze Zbyszkiem, 
jeździmy czasem do Podkowy. Zbyszek Nowak nigdy nie odmawia 
potrzebującym.  I tylko z pozoru jest twardy.  Po prostu traktuje poważnie 
swoją pracę i ludzi.  Jest złotym człowiekiem, a w to co robi wkłada całe serce 
i duszę. Ma w sobie ogromne pokłady życzliwości i cierpliwości. I zawsze 
jest uśmiechnięty. Można się przy nim pośmiać, można też się wypłakać 
i dać upust emocjom.  Jest dla nas najlepszym Przyjacielem. Uratował nas. 
Nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć, ale jedno możemy dla niego zrobić. 
Zawsze i wszędzie będziemy bronić jego dobrego imienia.

Dziękujemy ci Zbyszku za wszystko!                                      A.D. z rodziną

******


