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TERMINY SPOTKAŃ W  POLSCE

SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY
    Drodzy Czytelnicy!

Chcielibyśmy powitać 
Was w tym numerze naszej 
gazetki wiosennie i wesoło! 
Bo to już Marzec, Kwiecień... 
...Wielkanoc (moc życzeń 
wewnątrz !) a potem już tylko 
zieleń, kwiaty i słońce! 

Jednak tematy tym razem 
zebrały się bardzo poważne. 

Widocznie taka jest potrzeba chwili. Wszystkie teksty, zawsze, 
nie tylko w tym numerze, powstają na skutek  konkretnych 
wydarzeń, potrzeb naszych Czytelników i Podopiecznych 
Zbyszka. Nigdy nie są przypadkowe. Często  spotykam się 
z miłą reakcją z Państwa strony. Z podziękowaniem, bo to 
właśnie było Wam w tej chwili potrzebne. A więc to działa 
w obie strony. Jako odpowiedź na już zadane pytania i jako 
wsparcie w potrzebie. Z nadzieją, że i tym razem trafiliśmy 
do Państwa serc i dusz oraz z serdecznymi pozdrowienami.

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

MARZEC

KATOWICE

UWAGA! W MARCU NIE 
BĘDZIE SPOTKANIA W 
KATOWICACH!
WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAM DO KRAKOWA 
14-GO WIECZOREM I 15-GO.

KRAKÓW 
15.03. 2019
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

WROCŁAW 
24.03. 2019
GODZ. 10.00
Q PLUS HOTEL WROCŁAW, 
UL. ZAOLZIAŃSKA 2.

KWIECIEŃ
GDYNIA 
06.04. 2019
GODZ. 11:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

KATOWICE
11.04. 2019
GODZ. 12:00 
MDK „SZOPIENICE”
UL. HALLERA 28

KRAKÓW 
12.04. 2019
GODZ. 10:30  
HOTEL EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

POZNAŃ  
27.04. 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!

Tak, często spotykam ludzi, którzy cierpią, 
bo okazali komuś zbyt wielkie zaufanie. Zostali 
zranieni, a teraz boją się ufać komukolwiek.

Zaufanie to bezcenny dar, którym obdarzamy 
kogoś, kto nie jest nam obojętny. I rzeczywiście 
czasem źle trafiamy. Wystarczą emocje, uczucia, 
nadzieje, czy innego rodzaju oczekiwania, żeby 
przestać postrzegać sytuację obiektywnie i stać się 
ofiarą.

Co więcej, wystarczy nawet małe zauroczenie, 
żeby wyzbyć się wszelkiej ostrożności i zupełnie 
nie dostrzegać sygnałów. Które są! Każda chwila, 
każda sytuacja dostarcza ich pod dostatkiem, ale 
czasem wprost nie chcemy ich zauważać. Brniemy 
w znajomość, związek, przyjaźń, ignorując wszelkie 
ewidentne znaki i nie bacząc na konsekwencje. 

Wiem, że zabrzmi to dość brutalnie, ale 
przeważnie sami sobie jesteśmy winni.

Obdarzając zaufaniem deklarujemy pewność, 
że osoba obdarzona będzie lojalna.

Jeśli komuś ufamy, to znaczy również, że 
mu wierzymy. Osobie, do której mamy zaufanie 
możemy przecież powierzyć wszystko: majątek, 
tajemnice firmy, prywatne sekrety.

***
Ważne jest, by nie wpadać w pułapki.
Są osoby, które swoim zachowaniem wzbudzają 

zaufanie, a którym pod żadnym pozorem nie 
należy ufać. Ktoś na przykład jest dla nas życzliwy, 
pamięta o naszych imieninach, otrzymujemy liczne 
dowody sympatii. Uwaga! To jeszcze nie znaczy, 
że jest to osoba, której możemy zaufać. Bardzo 
często bywa tak, że w naszym otoczeniu znajdują 
się osoby interesowne, to znaczy takie, których 
interesuje coś co mogą od nas otrzymać i poprzez 
umizgi chcą zyskać nasze zaufanie.

Jeśli ktoś się z nami zaprzyjaźni to wcale nie 
powinno oznaczać, że z automatu zdobył nasze 

zaufanie. Przyjaźń, by była godna zaufania, musi 
przejść wiele prób. Nie trzeba ich specjalnie 
kreować (chociaż można i tak), życie dostarczy 
nam sposobności, by się przekonać, z kim mamy 
do czynienia. 

***
Do kogo możemy mieć zaufanie?
Zaufanie zdobywa się przez lata, osoby zaufane 

to bardzo często szkolne koleżanki i koledzy. Przez 
wiele wspólnie spędzonych godzin mieliśmy wiele 
wspólnych spraw i podobnych wyzwań – mnóstwo 
okazji do obserwacji. Zbliżyliśmy się do nich na 
tyle, by poznać bardzo dokładnie. To nam pozwala 
oceniać ich właściwie.

Ale i tu dobrze jest zweryfikować co pewien 
czas naszą opinię, ponieważ ludzie się zmieniają. 
Ulegają rozmaitym wpływom, zmieniają ich przeżyte 
porażki, chorują… to wszystko może spowodować, 
że zmienia się psychika.

***
Przeprowadzajmy sami na sobie testy zaufania.
Na przykład taki. Proszę odpowiedzieć sobie na 

pytanie - czy mogę osobie, do której mam zaufanie, 
dać na przechowanie pieniądze i powieka mi nawet 
nie drgnie, nie pojawi się żadna obawa, że te 
pieniądze w całości wrócą do mnie z powrotem. 

Jeden ze sposobów, jest ich przecież znaczenie 
więcej.  W każdym istotny jest cel, jaki sobie 
stawiamy. Jeśli bierzemy się za grę sprawdzającą, 
ważne jest, żebyśmy sami sobie nie mieli nic do 
zarzucenia, żebyśmy sami niechcący nie stali się 
w tej grze cyniczni i wyrachowani. 

***
Najgorsze z możliwych uzależnień.
Tzw. niewolnicze zaufanie polega na tym, że 

ufamy komuś bezgranicznie, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że osoba, której tak ufamy, wyprała 
nam mózg, pozbawiając nas szansy jakiekolwiek 
oceny swojego postępowania. 

Niewolnicze zaufanie kończy się zazwyczaj 
tragedią.

Typowy przykład, to ludzie, którzy na pozór 
bardzo się kochają, ale tylko jedna osoba jest 
prawdziwie zaangażowana w związek, podczas 
gdy druga osoba udaje zaangażowanie. 

Zaufanie niewolnicze jest w tym przypadku 
bardzo groźne dla zdrowia i dla życia osoby 
naprawdę zaangażowanej w związek, bo kiedy 
związek się rozpada, pozostaje pustka i uczucie, 
że dalej nie warto żyć.

***
Co zrobić, żeby nie pokaleczyć się czyjąś 

zdradą?
Stuprocentowe zaufanie na wstępie znajomości 

może okazać się bolesne w skutkach. Dawkujmy 
więc nasze zaufanie, a okaże się, że będziemy 
mogli uznać, że jesteśmy nie tylko roztropni, ale 
co ważniejsze przezorni. Dajmy tej drugiej osobie 
szansę zasłużyć sobie na nasze zaufanie i wykazać 
się lojalnością. Satysfakcja z tego płynąca działa 
w obie strony. 

***
Znając osobę bardzo dobrze, i jej wszystkie 

słabości, żyjąc z nią (z chęci lub z konieczności), 
nie kreujmy specjalnie sytuacji, w której jej  
lojalność będzie wystawiona na próbę. Nie 
stwarzajmy  celowo okazji do podkopania naszej 
wiary i zaufania w tego człowieka. Utrata zaufania 
to wielkie nieszczęście. Dla obu stron.

***
W ciągu ponad trzydziestoletniej mojej pracy 

zawodowej udało mi się zapobiec wielu problemom 
małżonków, partnerów, rodziców, a także dzieci - 
wynikającym właśnie z powodu utraty zaufania. 
A czasem też z powodu bezpodstawnego braku 
zaufania. Jeśli nie poprzez kontakt osobisty, to 
dzięki istnieniu niezawodnej metody TIOPZ.

Wasz Zbyszek Nowak 

WROCŁAW
 GODZ: 10:00

 zaufanie to bezcenny dar!



Przyszłości?
 Tak. Natomiast zapis tego, co działo się 

kiedyś pozostaje na planie – polu umysłu.
 Ciekawe jest, że istnieje taka blokada, która 

nie pozwala ludziom dostać się do ich poprzedniego 
wcielenia, ale są też ludzie bardzo uzdolnieni, 
którzy potrafią sami zaglądać do swych poprzednich 
wcieleń, jak również tacy, którzy mogą to robić dla 
innych ludzi. Ludzie wprawieni w stan hipnotyczny 
mogą opowiedzieć swoje wcześniejsze życiorysy. Są 
w końcu tacy, którzy w hipnozie mogą opowiedzieć
o innych – są w stanie ich zobaczyć.

Jeśli jest polem, lub planem i może trwać 
w czasie...

 Mówi się, że w każdym z nas jest pierwiastek 
boski. Jeśli będziemy myśleli w tym kierunku, że Bóg 
nie miał początku ani końca i że umysł ludzki też 
zawsze był – to być może ten pierwiastek boski jest 
właśnie naszym umysłem.

Tak jak energia...
 Tak. Choć to dość uproszczone przedsta-

wienie wszystkiego.
 Miałem w życiu wiele dziwnych sytuacji z tym 

związanych. Spotkałem kiedyś w jednym roku pięciu 
wróżbitów. Co ciekawe, każdy z nich, choć pochodzili 
z różnych części świata, powiedział o mnie to samo, 
co inni – tak jakby to było gdzieś zapisane.

 To jest interesujące, ale nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że każdy z nas jest w pewien sposób 
zaprogramowany, co jednak nie oznacza, że nie 
możemy nic zmienić... Jeżeli człowiek będzie pracował 
i będzie wykorzystywał odpowiednie sytuacje, to może 
wiele przeskoczyć i osiągnąć. Jeśli tego nie będzie 
robił, to prawdopodobnie nic nie osiągnie, chyba, że 
coś odziedziczył, być może jakiś dar, albo po prostu 
pieniądz... Ja bym wolał odziedziczyć dar...

 Choć tak naprawdę w każdym z nas jest dar 
i każdy powinien rozwijać go, pracować nad tym. 
Weźmy przykład Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który był którymś z kolei dzieckiem w wielodzietnej 
rodzinie, w jakiejś wiosce, która się nazywała Zuzela. 
I praca, praca, praca – ciągły rozwój – doprowadziły 
do tego, że nazywamy go Prymasem Tysiąclecia.

Czy to jest też związane z umysłem, tzn. czy to, 
że niektóre jednostki się wybijają jest w jakiś sposób 
zapisane?

 Niewątpliwie, nasz umysł wybiera sobie ciało, 
w którym będzie chciał funkcjonować... 

Przyszłość – częstotliwość

Zapytałem o to, ponieważ zainteresowało mnie 
to co pan powiedział o zdolności niektórych osób 
do odczytywania przyszłości. Jak sądzę nie jest to 
odczywtywanie konkretnych obrazów, bo one chyba 
jednak nie są zapisane?

 Wydaje mi się, że przyszłość można 
odczytać. To jest bardzo ciekawa sprawa. 
Precyzyjnego odczytywania przyszłości trudno 
doszukać się w materiałach, natomiast te wszystkie 
rzeczy, które są przybliżone – nie odpowiadają 
niektórym oczekiwaniom, bo chcielibyśmy wiedzieć 
wszystko dosłownie... A przecież możemy wpływać 
na nadchodzące wydarzenia. Być może dlatego 
odkrywanie przyszłości nie na tym polega. 

 Może polega na tym, żebyśmy wybrali 
najlepszą z możliwości sami... 

 Tutaj rzeczą niezwykle ciekawą jest astrologia. 
Pewnego razu zaskoczył mnie pan Leszek Weres, 
wybitny polski astrolog. Gdy w 1995 r. wyjeżdżałem 
do Australii i towarzyszyła mi asystentka, o której nic 
nie wiedziałem, poprosiłem go, żeby mi coś o niej 
powiedział. On nawet jej nie widział, znał tylko datę: 
dzień, miesiąc godzinę i (uwaga) minutę urodzenia 
– i nagrał półgodzinną kasetę magnetofonową o tej 
dziewczynie. Dałem jej to do przesłuchania, a ona 
tylko krzyczała: Skąd on to wie? Skąd on to wie?! 
Znał tylko datę, z minutą... 

 Są tacy ludzie, którzy np. stawiają karty, tarota 
lub inne pasjanse itp. I okazuje się, że oni się cieszą 
dużą skutecznością. Są inni, którzy wróżą z fusów i też 

są skuteczni. Wiąże się to z jakąś wielką niewiadomą, 
trudno wytłumaczyć jak to się dzieje, że ci ludzie takie 
rzeczy wiedzą. Przypuszczam, że są rozmaite środki, 
za pomocą których można to wytłumaczyć prostym 
ludziom – on to wie z gwiazd, on to wie, bo karty tak 
mówią, albo fusy. Tymczasem taki człowiek ma po 
prostu dar. Dar widzenia przyszłości, albo przeszłości. 
A żeby wytłumaczyć skąd bierze tę wiedzę rozkłada 
karty, albo posługuje się tzw.efemerydami – to 
w astrologii tablice pozycji gwiezdnych w określonym 
czasie – i z nich wyprowadza rozmaite funkcje. Te 
czynności tylko ilustrują, skąd oni to rzekomo wiedzą. 
Natomiast właściwy aparat można rozwijać przez 
odpowiednie ćwiczenia, albo wykorzystywać go 
w hipnozie. 

 Co jest tutaj jednak bardzo ciekawe i bardzo 
ważne, to godzina i minuta naszych narodzin. Jeśli 
spotykamy ważną osobę, np. kobietę, to moment 
poznania powinien być dokładnie zapisany, bo ten 
czas to czas narodzin naszego związku i można 
z niego wiele odczytać. 
 My nie zdajemy sobie sprawy z tego jak 

ogromne planety znajdują się w naszym systemie 
planetarnym, który jest przecież wewnętrznie zależny. 
Jest poniekąd układem wzajemnie odpychających
i przyciągających się sił, które się równoważą, 
przez co nasz układ słoneczny jest układem stałym. 
Tu zbliżamy się do częstotliwości i do nadawania 
pewnych nowych częstotliwości, do dorastania 
charakteru w danych częstotliwościach, czy 
określonym promieniowaniu. 

 Gdy dziecko jest w łonie matki, jest chronione 
przez promieniowanie własne matki i nie posiada 
własnego kodu, własnej częstotliwości. W momencie 
narodzin – poddawane jest promieniowaniu tych 
potężnych ciał niebieskich. 

 Plejady, inne gwiazdy, czy galaktyki to są 
wszystko promieniowania, które odbieramy. To jest 
muzyka! Gdybyśmy byli w stanie usłyszeć, jakie 
dźwięki wydają planety... Te dźwięki są określonych 
częstotliwości i w zależności od położenia planet 
nadają pewnego rodzaju cechy charakterystyczne 
dla narodzonego człowieka, lub dla sprawy, którą 
rozpoczęliśmy.

 Stąd też jest cały szereg przyczynowo 
skutkowy wpływający na powodzenie naszych 
przedsięwzięć i na intuicyjne wybory, gdy do kogoś 
zadzwonimy, gdy pójdziemy na spotkanie. Czujemy 
często chęć, albo niechęć, albo dzwonimy, bo coś 
nas tak ruszyło i nie wiemy, dlaczego akurat w tym 
momencie – nie bierzemy pod uwagę pracy naszej 
nadświadomości, czy intuicji, czyli połączenia 
z tym naszym wyższym bytem, pierwiastkiem, 
powiedziałbym, boskim.

 
Przyszłość – patrzenie

Co możemy wyczytać z wiedzy o okolicznościach 
otaczających człowieka w danym momencie?

 Człowiek jest na swój sposób zaprogramo-
wany tymi wszystkimi rzeczami... Zaprogramowany – 
to, o czym mówimy określa przyszły charakter dopiero 
narodzonego człowieka. To muzyka, dźwięki tych 
potężnych planet, galaktyk i gwiazd. One znajdują się 
w określonym położeniu, które za minutę się zmieni, 
za pięć minut, po godzinie będzie już zupełnie inne. 

Czyli w danym momencie powstaje pewien 
niepowtarzalny rodzaj częstotliwości.

 To jest nastrojenie jedno, jedyne i nie-
powtarzalne.Człowiek jest w pewien sposób 
zaprogramowany, z drugiej strony może na swoją 
przyszłość wpływać...przez rozwój.

 Każdy ma w sobie ogromne pokłady, 
nieprzebrane możliwości. Ale czasem jest ktoś, lub 
coś, co nie pozwala się tym możliwościom rozwijać. 
Dlatego ja staram się rozwijać w ludziach te ogromne 
siły, uruchomić je. Natomiast, kiedy takiemu, 
powiedzmy, geniuszowi siedzi jakiś kolec w głowie, 
w postaci innej osoby, która go paraliżuje, której się 
boi... Niektórzy boją się muchy, czy myszy, bo mają 
taką fobię, a wystarczy, że rzuciliby czymkolwiek 
w tę mysz i ona ucieknie. Tymczasem to oni uciekają 
– przed jakimś swoim wyobrażeniem, fobią.

 Ja pozwalam człowiekowi zwalczyć 

przeciwności, z którymi sam może sobie nie radzić, 
a które blokują w nim skarb. Ten skarb mógłby być 
pożytkiem dla wielu ludzi, ale może też zostać po 
prostu zniszczony przez te kolce, myszy, owady, 
szczury... Przez durnych ludzi, którzy uzurpują sobie 
jakieś prawo, żeby gnębić innych.

Stwarzają prawo, to chyba najczęstsze przypadki... 
Czy możemy jakoś rozpoznać te możliwości, nie 
pozwolić im zaginąć?

 Przede wszystkim poprzez: cechy czaszki, 
kształt i wielkość nosa, rozstaw oczu, położenie źrenic, 
wykrój profilu, czoła itp. można ocenić predyspozycje 
danej osoby, typ charakteru... Matematycy mają 
jakieś wspólne cechy wyglądu, muzycy, poeci 
też. Stworzyłem sobie takie szablony, teraz tylko 
przykładam je do nieznanej mi osoby i poznaję 
jej predyspozycje. Bo każdy jest na swój sposób 
osobowością, choć często nie potrafimy dostrzec tej 
niepowtarzalności. Rozmyślając o sobie, o swojej 
przyszłości, zastanawiając się nad wyborem zawodu 
często gubimy się w wątpliwościach, fascynacjach, 
emocjach, które nas ograniczają i nie pozwalają 
otworzyć się na rzeczy wielkie, naprawdę ważne, 
zawężają nasz horyzont do rzeczy mało istotnych.

Przyszłość – słuchanie

Czyli możemy przyłożyć do kogoś taki szablon
i poznać jego predyspozycje, szanse na przyszłość.

 Zastanawiam się nad innymi nośnikami 
przedstawienia tego czegoś, co może ułatwić 
rozpoznanie. Myślę, że tym zasadniczym elementem 
pozwalającym nam przewidywać przyszłe zdarzenia 
jest przede wszystkim rozwój receptorów i zespołów 
czuciowych – im większe mamy anteny, tym lepiej 
będziemy odbierali sygnały.

 Dlatego powinien następować rozwój 
osobowości, poprzez kontakt z pięknem – przez oczy, 
uszy, smak, dotyk... Nawet chodzenie po piasku, 
takim bardzo miękkim i gładkim może uspokajać 
i dawać poczucie dosłownie słodyczy. To jest ten 
kontakt.

Czyli lepiej przewidywać to znaczy tyle, co lepiej 
odbierać to, co jest w człowieku zapiasne?

 Doszliśmy do pewnego rodzaju decyzyji... 
Czasem ktoś – lub coś – zadaje nam pytania, na 
które próbujemy natychmiast odpowiadać, nawet, gdy 
zdajemy sobie sprawę, że ta odpowiedź nie będzie 
właściwa. Należy się wtedy głęboko zastanowić. 

 Bardzo często, akurat kiedy pojawia się 
takie pytanie, możemy być pod wpływem emocji – 
nie mamy zdolności właściwej oceny faktów, albo 
brak nam dystansu aby podjąć właściwą decyzję, 
czyli odpowiedzieć na pytanie, które może dotyczyć 
całego naszego przyszłego życia. Nasza ocena nie 
zawsze jest obiektywna. Bo kiedy dzieje się nam 
jakaś krzywda i rzeczywiście są to zdarzenia bardzo 
poważne, to później może się okazać, że to była 
wielka łaska. Spotkałem w życiu wiele osób, które 
miały za sobą prawdziwą katastrofę – i gdyby nie 
ona, ich losy potoczyłyby się w zupełnie innym, ale 
niewłaściwym kierunku.

 To jest bardzo istotne, kiedy otrzymuję 
trudny list. Nie odpowiadam natychmiast, muszę go 
w pewien sposób wchłonąć, zapoznać się z rozmaitymi 
jego płaszczyznami, aby odpowiedź korespondowała 
z zapotrzebowaniem nadawcy – to często oznacza 
odpowiedź na pytanie, którego on nawet wprost nie 
zadał.

Odgadnięcie pytania, które nie zostało 
wprost postawione, ale istnieje – to mogłoby być 
przewidywanie...

 Tak. Bardzo często słuchając kogoś nagle 
wybucham śmiechem. Bo wiem, co on chce uzyskać, 
jednak to, co mówi wcale nie jest z tym zgodne.

______________________________________
 *Jesteśmy Energią - wydanie pierwsze, 2008
Ze Zbyszkiem Nowakiem rozmawia pan Mikołaj 

Stańczyk - filolog i filozof; człowiek o całkowicie 
odmiennym  postrzeganiu świata. I dlatego ta 
rozmowa rozwija się  bardzo ciekawie...

[książka jest nadal dostępna - www.nowak.pl]
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 Niedługo Wielkanoc i życzenia, które sobie 
wzajemnie składamy. Nie każdy wie, że za słowem 
“idzie” energia i ma naprawdę swoją moc.

Zgadzam się z Czytelnikiem w stu procentach. 
Wszystko jest energią. Zatem każde wypowiedziane 
słowo i każda stworzona myśl także.

Przypomina mi się, co o potędze słowa powiedział 
Roman, bohater książki „Ambasada Pana Boga – 
zapis ocalenia” 

„Słowo może uratować życie, ale może też zabić. 
Słowo posiada olbrzymią moc. Wypowiadając codziennie 
tysiące słów, musimy mieć tego świadomość. Podczas 
pierwszego spotkania z panem Zbyszkiem zapytałem 
go, czy warto przyjechać na trzy dni, a on odpowiedział 
jednym słowem: „Oczywiście!”. Jaki ja byłem wtedy zły, 
że powiedział tylko jedno słowo, że mnie zbył, kiedy ja 
oczekiwałem dłuższego wykładu, instrukcji, objaśnień. 
A potem dotarło do mnie, że gdyby Nowak użył wtedy 
choćby kilku słów więcej, usiłował to jakoś umotywować, 
zapewniał, że tak trzeba, że to wskazane dla mojego 
zdrowia, że to jedyne rozwiązanie… gdyby powiedział 
cokolwiek poza tym jednym słowem, wszystko straciłoby 
swoją moc i szczerość. Siła tego komunikatu polegała 
właśnie na niezachwianej pewności. Tylko dlatego go 
wtedy posłuchałem.”

Roman, co prawda nie od razu, ale właściwie 
zrozumiał moją intencję. I dzięki temu zwiększył swoje 
szanse na odzyskanie zdrowia. Jednak bardzo często 
nie zadajemy sobie trudu dotarcia do właściwej wymowy 

wypowiadanych do nas przez rozmaitych ludzi słów. 
A przez to wiele tracimy.

Wielkanoc już niebawem i zbliża się chwila, kiedy 
usiądziemy do pisania kartek albo choćby SMS-ów, 
a przede wszystkim staniemy naprzeciwko swoich 
bliskich z kawałkiem jajka w ręku. Kolejna okazja, która 
skłania do zastanowienia się nad tym, jaką moc niosą ze 
sobą słowa i myśli– jaka naprawdę jest ich intencja. 

Jakże często, w pracy, wśród znajomych, a nawet 
w rodzinie, zdarza się sytuacja, że za wypowiedzianym 
słowem nie kryje się ta sama intencja, ale wręcz 
odwrotna.  Ktoś obłudnie składa nam życzenia sukcesów 
w pracy, a  jednocześnie obmyśla rozmaite intrygi.  Ktoś 
inny życzy nam szczęścia, a jednocześnie nie może 
pozbyć się uczucia zawiści, że nam się wiedzie lepiej. 
To jest prawdziwy dramat. Krzywdę ponosi nie ten, 
kto to fałszywe słowo usłyszy, ale ten, kto je wypowie. 
Zakłada bowiem na siebie wstrętny pancerz złej energii, 
który jego samego pozbawi wszelkich szans na sukces 
i szczęście.

Słowo jest puste, kiedy nie jest wypowiedziane z dobrą 
intencją. Takie na przykład zdawkowe „wszystkiego 
najlepszego” jest bezbarwne i po prostu bezwartościowe. 
Nieprzemyślane słowo, też niesie ze sobą złą energię 
i moc.  Słowo naprawdę dobre emanuje miłością.

Każde słowo zapada w nas głęboko. Świadomie lub 
nieświadomie mamy już jego energię w sobie. Dlatego 
trzeba dbać o to, by słów niosących ze sobą energię 
miłości było możliwie jak najwięcej. Wtedy zrównoważą 
one i zagłuszą tę drugą (złą) stronę, której przecież, 

w obecnych czasach zewsząd dobiegających słów, 
nie możemy uniknąć. Ale możemy zbudować im tamę, 
zablokować im dostęp do naszego ducha. 

Słowa, których używamy, bardzo dużo powiedzą 
nam o nas samych. Jeśli na przykład na wszystko, co 
nam się podoba mówimy, że jest ok. albo że jest fajne 
i nie pojawiają się w naszych głowach nigdy określenia: 
piękne, wspaniałe, zachwycające, wyjątkowe, 
fantastyczne, niepowtarzalne, znakomite itd. itd., to 
znaczy, że nie umiemy już wzbudzić w sobie żadnego 
pozytywnego odczucia. Jesteśmy letni i bezbarwni – 
nijacy.

Słowa, którymi się posługujemy są obrazem naszego 
wewnętrznego stanu. Doskonale widać, czy jest w nas 
radość i spokój, czy zupełnie przeciwnie.

Natomiast słowa, jakimi złożymy najbliższym 
życzenia, powiedzą nam samym, co naprawdę do nich 
czujemy i czy jest coś, co można by w tych relacjach 
naprawić. 

Jeśli ciśnie nam się na usta wyświechtane wszystkie-
go najlepszego, to znaczy że nic do tej osoby nie 
czujemy poza totalną obojętnością. Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności – kolejna zdawkowa formułka. Lepsze to 
niż nic, ale prawdę mówiąc świadczy wyłącznie o braku 
zainteresowania tą osobą. Czy nie lepiej zabrzmi w tej 
sytuacji, na przykład – bądź szczęśliwy.

Bądźcie Państwo szczęśliwi, wyrozumiali, mądrzy, 
dobrzy i radośni. Idźcie z tymi uczuciami do Świata, a On 
odda Wam wszystko, co ma najlepsze. 

Zbyszek Nowak

pytania od czytelników 
Skąd wiadomo, czy już czas pomyśleć o bez-

piecznej i skutecznej kuracji oczyszczającej?

Objawy: 
Poranne zmęczenie 
Zmęczenie mimo odpoczynku 
Trudności z zaśnięciem 
Nadmierne pobudzenie 
Nerwowość, nieadekwatna do sytuacji 
Uczucie niepokoju i smutku 
Gniew lub drażliwość 
Zmiany nastroju 
Kłopoty z koncentracją 
Trudności w pojmowaniu nowych koncepcji
Zmęczenie umysłowe 
Kłopoty z podejmowaniem decyzji 
Zatkane uszy, pogorszony słuch 
Zwiększona wrażliwość na hałas 
Łzawienie oczu 
Worki pod oczami 
Opuchnięte powieki 
Przekrwione oczy 
Zwiększona wrażliwość na światło 
Przewlekła chrypka 
Długo utrzymujący się kaszel 
Nalot na języku 
Nieświeży oddech 
Blada, poszarzała skóra 

Wypryski na skórze 
Egzema 
Łuszczyca 
Cellulit 
Częste nudności lub wymioty 
Biegunka 
Zaparcia 
Wzdęcia, zwłaszcza po posiłku 
Cuchnący stolec 
Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej 
Zbyt wolne trawienie 
Częste oddawanie moczu 
Ból stawów 
Sztywnienie stawów 
Bóle głowy 
Migreny
 

Za każdy objaw policz sobie 1 punkt)

Jeśli ponadto często spożywasz:
• alkohol
• fast-food
• jedzenie pakowane próżniowo lub głęboko 

mrożone
• przetworzoną żywność
• margaryny i tłuszcze utwardzone

to za każdy taki rodzaj pożywienia przyznaj sobie 
dodatkowo po 1 punkcie.

Jeśli w teście otrzymałeś: 

0-5 punktów - Doskonale 
Twoje ciało jest w doskonałej formie. Nie 

wykazujesz objawów zanieczyszczenia organizmu 
toksynami. Prowadź taki tryb życia jak obecnie 
i w dalszym ciągu dbaj aby nie narażać się na 
oddziaływanie toksyn. 

6-10 punktów - Dobrze 
W Twoim organizmie rozpoczęła się już 

kumulacja toksyn, warto więc dbać o jego regularne 
oczyszczanie. Na tym etapie powinny wystarczyć 
zmiany w trybie życia, modyfikacja diety i włączenie 
do niej odpowiednich ziół. Musisz ograniczyć swoją 
ekspozycję na toksyny. Polecam Ci udział w naszym 
najnowszym programie “Zdrowo - bez toksyn. 
Holistyczne oczyszczanie ciała i umysłu” - szczegóły 
poniżej (uwaga, przyjmujemy tylko 80 uczestników). 

Ponad 11 punktów - Źle!
W Twoim organizmie skumulowanych jest 

zbyt wiele toksyn i szkodliwych substancji. Sam 
wiesz najlepiej, jak bardzo wywołane nimi objawy 
utrudniają Ci życie. Najwyższa pora, aby oczyścić 
swój organizm. Musisz to jednak robić bardzo 
ostrożnie, gdyż gwałtowne usuwanie toksyn może 
być niebezpieczne. 

Jak przyciągnąć do swojego życia więcej 
miłości? Oczywiście ją dawać innym - rzecz jasna, 
ale co jeszcze możemy zrobić, aby nasze życie było 
pełniejsze i żebyśmy czuli, że przez nie płyniemy.

„Można mówić o czymś, ale jednocześnie trudno to 
przejawiać.Można wiele mówić i myśleć o miłości, ale 
jednocześnie jej nie przejawiać.W momencie, kiedy 
się ją przejawia już się o niej nie mówi, wystarczy, że 
się ją czuje. Człowiek, który to zrozumiał po prostu jest 
miłością. Wokół niego „kwitną kwiaty” – wszystko się 
oczyszcza.” (cytat z książki: Moc Ducha jest w nas)

Miłość to nie uczucie, to nie emocja. Miłość to stan 
ducha. Są tylko 3 stany ducha – miłość, radość i spokój. 
I oczywiście zawsze są razem. Jedno bez dwóch 
pozostałych nie istnieje. 

Więc kiedy mówisz, że dajesz innym miłość – najpierw 
zastanów się, co w gruncie rzeczy dajesz, jakie są Twoje 
intencje. I czy na pewno nie mylisz tego stanu z czymś 
innym. Może tylko myślisz, że kochasz. 

W odpowiedzi pomoże powyższe zdanie, które jeszcze 
raz powtórzę: 3 rzeczy na raz – miłość, radość i spokój – 

inaczej coś jest nie tak. 
Radość, a więc: brak lęku, obaw, zmartwień – jest 

stanem ducha, a nie uczuciem polegającym na odczuwaniu 
względnego zadowolenia. Podobnie spokój, a więc: zaufanie, 
wiara – jest stanem ducha, a nie uczuciem względnego 
braku niepokoju.

W odpowiedzi pomoże także informacja, że miłość 
nie ocenia, nie osądza i niczego nie oczekuje. Przeciwnie 
akceptuje wszystko. Wszystko! To znaczy, że wszystkich 
innych ludzi też. Jeśli zaczniesz akceptować ludzi i wszystko, 
co się wokół Ciebie dzieje, sam staniesz się miłością, a miłość 
odnajdzie Ciebie.  Wtedy właśnie spłynie na Ciebie uczucie 
spełnienia i lekkości – tego płynięcia, o którym wspomina 
czytelnik w swoim pytaniu. Ja nazywam to harmonią. 
I muszę przyznać, że moje wieloletnie doświadczenie w pracy 
z energią polegającej na niesieniu pomocy, nie ogranicza się 
wyłącznie do likwidacji bólu i przyczyny choroby.  Obserwuję 
od lat, że ludzie korzystający z mojej pomocy znacznie łatwiej 
rezygnują z emocji, a co za tym idzie są w stanie otworzyć 
się na tę harmonię. Zmieniają się, odnajdują w sobie  spokój 
i radość, a co za tym idzie? Miłość właśnie.

Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, bo nasz 
materialny świat robi wszystko, żeby nas z tego stanu ducha 

wytrącić. A my z reguły temu ulegamy. Tak łatwo jest nas 
wyprowadzić z równowagi. Pamiętajmy, że każde nasze 
zdenerwowanie, każdy wybuch gniewu, są jak wybuch 
potężnej bomby. Nie tylko niszczą to, co z takim trudem udało 
się odbudować, ale także pozostawiają olbrzymią dziurę 
w naszej energetycznej osłonie. I teraz nie tylko musimy 
zaczynać od początku, ale wręcz cofamy się w rozwoju. 

Poszukiwanie miłości – myślenie, jak ją zdobyć, gdzie 
ją znaleźć, jest działaniem emocjonalnym, które przyniesie 
dokładnie odwrotny skutek. Zobacz, jakie to proste. 
Jeśli niczego nie oczekujesz, wszystko co dostajesz jest 
przyjemną niespodzianką, a to czego nie dostajesz nie jest 
rozczarowaniem.

Jeśli nie oceniasz – nie doznajesz zawodu i nic nie 
zakłóca spokoju i radości. 

Zatem miłość jest, nie trzeba jej przyciągać, wyglądać 
jej, tęsknić za nią, poszukiwać, ani na nią czekać. 
Miłość jest wszędzie. W nas  i dookoła nas. To jest 
stan ducha, który trzeba w sobie wzbudzić i cały czas 
pielęgnować. Cały czas odnawiać. Zmienić nastawienie 
do wszystkiego, co nas otacza. Z miłością można 
wykonywać wszystkie codzienne obowiązki. Spróbuj, 
a w pewnym momencie odkryjesz jej genialną moc. (ZN) 
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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!

               Marzec’19                                 Kwiecień’19      
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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. 

JESZCZE MUSZĘ SIĘ SPORO NAUCZYĆ...

Wychodzimy uśmiechnięte z gabinetu. W poczekalni już tylko jedna pani. 
Jest pięknie - mówi moja znajoma, mając na myśli przede wszystkim to co czuje, 

po skorzystaniu z energii i porady Zbyszka. 
A pani podejmuje temat - jakie pięknie? Biało i zimno. A zima, śnieg i lód to 

śmierć!
Wytrzeszczam oczy na tę kobietę. Na jej wykrzywione, w akcie obrazy na 

pogodę za oknem, usta i myślę sobie – no to przecież jasne, że jest chora. Z takim 
nastawieniem do życia to nieuniknione.

Ale jeszcze próbuję – o czym pani mówi? Nic dookoła nie umarło. Wegetacja 
w innej formie, sen przed kolejną piękną wiosną. Zaraz znów będzie pięknie
i zielono!

 Widzę, że nie działa! Pani ma mi tylko do powiedzenia zbolałym głosem – 
eeee, kiedy to będzie, jeszcze tyle miesięcy a teraz ten lód, sople… jak w „Królowej 
Śniegu” – śmierć! Znów to słowo - myślę. 

A to jest akurat piękna opowieść o przyjaźni - mówi moja znajoma. I wie, co 
mówi, bo jest aktorką i jej teatr właśnie wystawia tę baśń, a ona gra w niej aż 4 
postacie. Wychodzimy czym prędzej, bo od pani wieje chłodem. Zaraz wejdzie do 
gabinetu, może Zbyszek coś na to poradzi. On przecież tak pięknie odmienia ludzi.

Kilka dni później rozmawiałam o tym ze Zbyszkiem i dowiedziałam się, że tamta 
pani z poczekalni ma za sobą wielką tragedię rodzinną. Przyjeżdża do Podkowy, 
żeby się jakoś pozbierać, ale to nie jest łatwe. Zrobiło mi się potwornie wstyd, bo 
znów dopuściłam się oceny nie znając w ogóle kontekstu ani sytuacji. Pani nie 
była ponura, była smutna. Zamiast zdziwienia i oburzenia, należało się jej jedynie 
współczucie, zrozumienie i wsparcie.                                                                   (akn)

PIES CUDEM URATOWANY!

Przyjęcie noworoczne skończyło się o 4-tej rano. Wypuściłam psy z kojca, bo już 
przebrzmiały wszelkie wystrzały, zrobiło się cicho i wydawało się, że ich stres minął 
całkowicie. 

Rano okazało się jednak , że Zory nie ma!
Zaczęłam się zastanawiać, co się stało. Pamiętałam, że zamknęłam bramę za 

ostatnimi gośćmi, ale uświadomiłam sobie też, że niestety nie sprawdziłam, po 
której stronie są psy. Zmęczenie, chęć jak najszybszego posprzątania i znalezienia 
się w łóżku – wszystko to spowodowało, że na chwilę przestałam myśleć. Jak 
wiadomo, większość nieszczęść i katastrof w naszym życiu bierze się właśnie 
z chwilowej bezmyślności. 

Zora została na ulicy. Skorzystała więc z okazji i wybrała się na dalszy spacer. 
FB i straż dla zwierząt, uruchomiłam już w Nowy Rok, powiadomiłam znajomych 
i sąsiadów, objechaliśmy okolicę – samochodem i rowerem. Bez skutku. 

Starałam się nie panikować i nie dopuszczać do siebie głosu zwątpienia. Nie 
analizować tego co się stało i nie tworzyć złej energii zadręczaniem się, poczuciem 
winy i w kółko powracającymi myślami – że nic by się nie stało, gdybym nie pozwoliła 
sobie na chwilę nieuwagi. 

Starałam się być dzielna, nie obciążać, ani siebie, ani bliskich płaczem, histerią, 
nie daj Boże rozpaczą, nawet smutnym wyrazem twarzy. W filmie, który oglądałam 
wieczorem padły słowa: życie jest takie, jakie jest – nie jesteśmy nieomylni. Wzięłam 
je do siebie i próbowałam nawet uczyć się żyć z myślą, że jeżeli pies się nie znajdzie, 
to nie jest moja wina.

Zory nie było już ponad dobę, więcej już ponad 30 godzin, usiadłam więc do 
medytacji i wtedy usłyszałam słowa: znajdzie się, ale trzeba jej pomóc. Jak jeszcze 
mogę jej pomóc? – myślałam. Ma chip, obrożę z numerem telefonu, na mediach 
społecznościowych znajomi i nieznajomi podają dalej wiadomość… co jeszcze? 

Postanowiłam zrobić jeszcze 2 rzeczy. Rozwiesić w okolicy tradycyjne ogłoszenia 
na słupach i tablicach ogłoszeniowych i … wypełnić TIOPZ Tryb Intensywnej Opieki 
Przez Zdjęcie, czyli oddać sprawę do energetycznej opieki Zbyszkowi.

Zostawiłam u niego kartkę z krótką prośbą o szybki powrót psa do domu, 
dołączyłam fetysz i wsiadłam do samochodu, żeby porozwieszać ogłoszenia. 
Wtedy Zbyszek wybiegł ze swojego gabinetu i zawołał - w ciągu godziny pies się 
znajdzie!

Była dokładnie 11.00. Objechałam okolicę zgodnie ze wskazówkami zegara, 
czyli za bramą skręciłam w prawo i przez Żółwin, Książenice, Owczarnię, Podkowę 
Zachodnią i Główną, dojechałam do Podkowy Wschodniej. 

Zatrzymałam się na małym parkingu przy stacji, nakleiłam ogłoszenie w nieźle 
widocznym miejscu i wsiadłam do samochodu. W chwili, kiedy zamykałam drzwi, 
zobaczyłam że spomiędzy samochodów wybiega radośnie mój pies i pędzi w moim 
kierunku.

Nie wierzę – wyszeptałam, bo naprawdę przez sekundę nie wierzyłam własnym 
oczom. Wyskoczyłam z samochodu i padłyśmy sobie w objęcia, czyli po prostu tym 
razem pozwoliłam na siebie skakać i lizać po twarzy, słonej od łez zresztą.

Mokra i zabłocona, ale szczęśliwa Zorka wskoczyła do bagażnika i wróciłyśmy 
do domu. To jest koniec historii. 

Dodam tylko że była 11.57. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.                 (akn)


