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„Osoby obdarzone energią 35/8 osiągną przeznaczone im bogactwo,
prestiż i poczucie wolności wówczas, gdy dzięki dyscyplinie zmierzą
się zwycięsko z wyzwaniami, jakie stawia emocjonalna uczciwość
i niezależność wewnętrzna”.
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„Emocjonalnie otwarci i wrażliwi, wiedzą, kiedy niezłomnie trwać
na stanowisku, a kiedy ustąpić. Ich szczodre, skłonne do filantropii natury
wyznaczają im rolę liderów i społecznych autorytetów, a związki osobiste
mają charakter otwarty i często opierają się na wzajemnej pomocy”.
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PRAWA DUCHOWE WSPIERAJĄCE DROGĘ
Prawo Wyższej Woli
Pragnienie służby wyższym celom może inspirować nas tak, iż stajemy się inspiracją dla innych.
Prawo uczciwości
Chcąc być uczciwym wobec innych, bądź najpierw uczciwy wobec siebie.
Prawo dyscypliny
Dyscyplina, pogłębiając koncentrację, prowadzi do wolności wewnętrznej.
Prawo równowagi
Dostrzegając własną skłonność do wahań między skrajnościami, odnajdujemy równowagę.
Prawo działania
Aby pokonać zwątpienie, akceptuj swe uczucia, lecz działaj bez wahania.
(Dan Millman: The Life You Were Born to Live. A Guide to Find Your Life Purpose)

TO NIE STAŁO

SIĘ NAGLE!

P

rawie każda rozmowa z dziennikarzem zaczyna się
od pytania: jak to się zaczęło, jak pan odkrył w sobie
te możliwości?
Nie ma krótkiej odpowiedzi na to pytanie, dlatego zazwyczaj
dziennikarz słyszy tylko część historii.
Nie ma krótkiej odpowiedzi, bo nic nie stało się nagle.
Proces odkrywania tego niezwykłego talentu trwał latami.
Pomagały w tym rozmaite zda-rzenia, których mały Zbysio,
a potem młody Zbyszek był świadkiem.
Jako 5-latek, wtulony w umiera-jącą mamę, niemal stracił przytom-ność, a mama od tej chwili zaczęła
powracać do zdrowia i żyła potem
jeszcze wiele lat – wtedy nikt nie
wpadł na pomysł, że uratowała ją
spontaniczna i rozpaczliwa eksplozja
energii. Dopiero po latach pełnych
podobnych doświadczeń Zbyszek zrozumiał, co naprawdę
stało się tamtego dnia.
Jako małe dziecko wkładał do ziemi patyczki, a one puszcza-ły pędy i liście, albo głaskał łyse, chore psy, a one odzyskiwały
sierść i zdrowie. Był pewien, że to zupełnie normalne zajęcia
całkowicie zwykłego chłopca.
Zamiast kopać piłkę, zbierał z babcią zioła i obserwował
przyrodę. Szkoła i rówieśnicy aż nadto wyraźnie dawali do
zrozumienia, że jest dziwakiem i nie wszystko, co się wokół
niego dzieje, jest normalne.the clouds and – as his father Ro-
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dzice, zajęci swoimi problemami, również nie byli opar-ciem
i nigdy nie przyjrzeli się młodszemu synowi dokładniej. Dla
nich też był jakiś dziwny, bujał w obłokach i – jak mawiał ojciec – „chodził jak umiszony”. Słowem – przez pewien czas nie
było łatwo. Lepsze czasy nadeszły dla Zbyszka, kiedy znalazł
się w szkole z internatem. Z czystą kartą, bez przylepionych
w poprzedniej szkole etykiet łatwo został ulubieńcem na-uczycieli. Uczył się dużo i szybko, bo po prostu czuł, że tego
potrzebuje. Mniej lub bardziej świadomie chciał przecież
zrozumieć, co takiego steruje jego życiem, dlaczego tak wiele
rzeczy postrzega zupełnie inaczej.
Lata upłynęły, zanim przeczucie większej niż u innych ludzi
wrażliwości i ponadprzeciętnych możliwości zamieniło się
w pewność. Coraz to nowe fakty dawały Zbyszkowi do myśle-nia. 1958 – szaleniec, który postanowił się utopić, odstąpił od
tego zamiaru w chwili, gdy jego zdjęcie znalazło się w rękach
Zbyszka. 1966 – pan listonosz udręczony, przewlekłymi bólami
reumatycznymi jeszcze z czasów wojny, został od nich uwol-niony, inny sąsiad pozbył się okropnego bólu głowy i wysokiej
temperatury tylko dlatego, że przez jakiś czas posiedział blisko
i wypił ze Zbyszkiem herbatę. Dwaj lekarze cierpieli na tę
samą śmiertelną chorobę. Ten, który często bywał u Nowaka,
żył 6 lat dłużej.
Szwagier po bardzo groźnym wypadku samochodowym
wrócił szybko do zdrowia, chociaż nie wpuszczono Zbyszka
do szpitala i znów musiało wystarczyć samo zdjęcie.
Dziesiątki, setki przypadków trudnych do wyjaśnienia
uzdro-wień, coraz szerszy krąg szeptanej informacji o uzdrowicielu z Podkowy Leśnej pod Warszawą. Wreszcie telex od
znajomego z Kuwejtu z prośbą o pomoc dla żony szefa...
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KUWEJT

I PRZEŁOM W SPOSOBIE MYŚLENIA

G

ruczolak przysadki mózgowej. Chora w Łodzi,
Zbyszek w Podkowie. Pierwszy raz zasto-sowany regularny kontakt mentalny. Ona
tam o umówionej porze ma o nim myśleć, on tu ma
zdjęcie i działa.
Sukces. Polska żona
arabskiego szejka wraca do zdrowia. Wtedy
powstaje pomysł zaproszenia cudotwórcy
do Kuwejtu – przecież
na miejscu, wśród rodziny i znajomych jest
bardzo wielu potrzebujących. Żeby pojechać
do Kuwejtu w tamtych czasach, trzeba było wykazać
się niemałym spry-tem. Zbyszek zakłada Towarzystwo Przyjaźni Polsko -Kuwejckiej i jedzie tam jako
jego prezes.

Jest rok 1985
Dlaczego wizytę w Kuwejcie Zbyszek postanawia
uznać za przełomową i od tego momentu liczyć lata
profesjonalnego zajmowania się bioterapią? Otóż
wyjazd ten mógł zakończyć się dwojako. Arab bo-wiem ma albo przyjaciela po grób, albo śmiertelnego

wroga. A ten status może się zmienić z dnia na dzień
i to zapewne tylko w jedną stronę. Zbyszek pojechał
jako przyjaciel i jako przyjaciel wrócił. Otrzymał
godne wynagrodzenie, medal i dyplom od burmistrza
miasta Doha (Katar) za uratowanie życia dziesiątkom
obywateli. Więcej – nazwany został nawet prorokiem.
Gdyby jego działalność (sprawdzana skrupulatnie
przez tamtejszych lekarzy) nie okazała się efektywna
i nie przyniosła tak wielu pozytywnych rezultatów, ta
podróż mogła się skończyć zgoła dekapitacją. Bowiem
służący szejka na widoku – ostentacyjnie – czyścił
szablę.
Przed odjazdem zapytano Zbyszka, jak wygląda jego
klinika w Podkowie. Odpowiedział, że w Pod-kowie
hoduje kwiaty i zajmuje się stolarką. Nikt w tę wersję
nie uwierzył, powiedziano, że jeśli nie chce, może nie
odpowiadać. Ma takie prawo.
W samolocie Zbyszek przemyślał tę rozmowę i doszedł do wniosku, że była znacząca. Spektakularny
sukces, tyle jednoznacznych dowodów skuteczności,
a tu w Polsce jedynie działalność na skalę lokalną
(znajomi i poczta pantoflowa). Należało to jak naj-szybciej zmienić.
Na zarejestrowanie Firmy SUN, która funkcjonuje do
dziś, trzeba było poczekać jeszcze 5 lat, niemniej to
rok 1985 jest tą datą, pod którą należy zapisać odłoże-nie przez Zbyszka na bok wszelkiej innej działalności
i profesjonalne zajęcie się bioterapią.
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Arabscy podopieczni
podejmowali Zbyszka
nie tylko
w restauracjach.
Chętnie, co podobno
w tamtej kulturze nie
zdarza się zbyt często,
zapraszali do domu
i wspólnego stołu.
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Mohammad
Abdulla Al Harmi
– arabski brat Zbyszka
wielokrotnie bywał
w Polsce. W 1983 roku
wsparł finansowo
wyposażanie Klubu
Kombatanta
w Podkowie Leśnej, za
co został odznaczony
Srebrną Odznaką
Orderu Zasługi Polskiej
Rzeczpospolitej
Ludowej.

CO NA TO

K

KOŚCIÓŁ?

to pozna Zbyszka i chwilę z nim porozmawia, nigdy już nie będzie jego przeciwnikiem.
Wystarczy kilka minut, żeby przekonać się, że
wszystko, co mówi i robi, jest prawdą.
Zatem także księża, którzy stykają się ze Zbyszkiem, bez najmniejszych problemów akceptują, to,
co robi, nie widząc w tym żadnej ujmy dla wiary.
Zbyszek związany jest też bardzo z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pisze o tym w książce

"I taka dobroć bije z Jego twarzy… Ojciec Święty
i ja" wydanej w 1999 roku przez Wydawnictwo
Archidiecezji Warszawskiej.
Zbyszek wzrastał w katolickim domu, w atmosfe-rze kultu Matki Boskiej. Kiedy życie solidnie
dało mu w kość, u Niej szukał pocieszenia. Czuł
Jej wsparcie przez wiele lat. Podziękował Jej, fundując figurę Matki Boskiej Antarktycznej, która stoi
w Stacji Arctowskiego do dziś.
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MATK A BOSK A ANTARKTYCZNA 1988 - 2018

Trzydzieści lat figury Matki Boskiej na Antarktydzie.

1988

N
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a Antarktydzie, w polskiej bazie polarnej imienia Arctowskiego została umieszczona
naturalnej wielkości figura Matki Boskiej w specjalnie do tego celu zbudowanej
kaplicy. Postać wyrzeźbiona jest w drewnie lipowym, a na biegun dotarła z Polski, z Podkowy Leśnej pod Warszawą. Przemycono Ją w tajemnicy radzieckim statkiem
„Admirał Somow”.
W październiku 2018 roku mija od tamtej chwili 30 lat. Sama idea, historia jej realizacji,
okoliczności, dzięki którym Matka Boska Antarktyczna mogła dotrzeć na śnieżny kontynent,
wydają się warte przypomnienia.
Nie zatrzymuj się, nie przewracaj, Bóg z Tobą.
Podnieś głowę, zobacz, posłuchaj i zwyciężaj.
Wszystko jest w Twoich rękach.
Trzydziesta rocznica postawienia figury Matki Boskiej na Antarktydzie zbiega się z moją
zawodową rocznicą pięćdziesięciolecia odkrycia i pierwszego zastosowania formy pomocy,
jaką jest opieka energetyczna przez zdjęcie. Te dwie rocznice są ściśle ze sobą związane.
Był rok 1968, w szpitalu w Milanówku leżał młody mężczyzna w stanie ciężkim,
z rozległym uszkodzeniem czaszki po wypadku komunikacyjnym. Nikt wówczas nie
wpuściłby mnie do szpitala, znalazłem jednak rozwiązanie, które okazało się skuteczne.
Poprosiłem o zdjęcie i zacząłem poprzez to zdjęcie zajmować się chorym. Często nie dostrzegamy w naszym życiu, jak wiele naszych działań jest całkowicie intuicyjnych. To właśnie
intuicja podpowiedziała mi: nie możesz go zobaczyć bezpośrednio, zobacz go na zdjęciu.
Minęło 50 lat i mogę śmiało powiedzieć, że zdarzyło się wówczas coś przełomowego. Nie
tylko to, że mój podopieczny całkowicie wyzdrowiał i do dzisiaj ma się dobrze, ale przede
wszystkim to, że dzięki udzieleniu skutecznej pomocy właśnie temu człowiekowi, został
uruchomiony cały ciąg niezwykłych zdarzeń.
Pan Jacek korzystał z mojej pomocy potem wielokrotnie. Pracował w Instytucie Ekologii
PAN i został delegowany w 1976 roku do pracy w stacji im. Arctowskiego. Okazało się jednak,
że nie może jechać ze względów zdrowotnych. Przeprowadzone badania ujawniły bardzo
poważne i całkowicie dyskwalifikujące zmiany zwyrodnieniowe obu stawów barkowych.
Dowiedziałem się o tym i zaproponowałem ponownie swoją pomoc poprzez działanie
energetyczne. Po kilku spotkaniach stwierdziłem, że wszystko jest w porządku i poleciłem
Jackowi wykonanie powtórnego badania prosząc, aby zostało zrobione przez tego samego
lekarza.

Kolejny rentgen i zaskoczenie, zmiany cofnęły się całkowicie nie pozostawiając żadnych śladów i tym samym przeszkoda w wyjeździe została pokonana.
Jacek jako członek ekipy technicznej pojechał na Antarktydę.

Mimo to nie poddałem się i zacząłem szukać pomocy dla realizacji mojej
idei. Potrzebne wsparcie finansowe otrzymałem od księgarni Świętego Jacka
w Katowicach.
Dużo można by opowiadać o piętrzących się wtedy kłopotach, ale to, co
się potem wydarzyło, jest jak piękna bajka.
16 października 1988r. w siedzibie Episkopatu Polski, w prywatnej kaplicy
arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, który poprowadził ceremonię, odbyła
się msza święta i poświęcenie figury.
Po uroczystej mszy, figura Matki Bożej Antarktycznej popłynęła na biały
kontynent radzieckim statkiem, w tajemnicy, jako mienie urzędu bezpieczeństwa. I stoi tam do dziś. W tym roku mija 30 lat od tamtych wydarzeń.
Można powiedzieć, że całej akcji towarzyszyły zdarzenia niezwykłe. Oryginalny dość środek transportu, przychylność i współpraca ludzi, których
zupełnie bym o to nie podejrzewał, to nie wszystko. Gdy statek, z Matką Boską
na pokładzie, wypłynął z Gdyni, morza nie marszczył nawet lekki powiew
wiatru, morze Północne - zazwyczaj burzliwe - było gładkie jak stół, Zatoka
Biskajska, Ocean Atlantycki, znany z tak zwanych ryczących czterdziestek
i wyjących pięćdziesiątek, także spokojne, jak nigdy.
Wg relacji ekipy trzynastej wyprawy antarktycznej, tego roku niemal
nie było zimy, która zazwyczaj jest surowa i nikomu nie przydarzyło się nic
przykrego.
Zrealizowałem moje marzenie, udowodniłem również, że warto marzyć,
bo marzenia mogą się spełnić. Można się porwać z motyką na słońce i zdobyć
je. Udowodniłem, że stojąc na fundamencie wiary i mając za sprzymierzeńca
naszą Matkę, można pokonać wszelkie przeciwności.

Cofnę się teraz w czasie.
Miałem 10 lat, kiedy moi rodzice się rozwiedli i zostałem pozbawiony
matki. Moja mama wraz z młodszą siostrą wyprowadziła się z domu, a ja
z bratem zostaliśmy z ojcem. Było to dla mnie tak silne przeżycie, że musiałem
powtórzyć piątą klasę, straciłem kolegów i koleżanki, zostałem zepchnięty
na margines i traktowany jak ktoś znacznie gorszy. Nikt mi nie pomógł, a ja
tej pomocy szukałem rozpaczliwie, bo czułem, że umieram z tęsknoty, tak
bardzo brakowało mi miłości.
Często chodziłem do kościoła. Nikt mnie tam nie poszturchiwał i nie obrażał. Byłem też ministrantem. Wpatrywałem się w duży obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej i czasem odnosiłem wrażenie, że Matka Boska przytula mnie
i się do mnie uśmiecha. Wtedy wybrałem ją na swoją matkę.
Pochłaniałem wówczas książki z biblioteki parafialnej, studiowałem
życiorysy świętych i prowadziłem z moim proboszczem długie rozmowy.
Podczas tych rozmów, dowiedziałem się, że w Nagasaki w Japonii Franciszkanin - Ojciec Maria Kolbe założył ogród, dla najświętszej Marii Panny. Mój
Boże, jak ja mu wtedy zazdrościłem! Ja też przecież kochałem moją Matkę
i też chciałem szerzyć wszędzie Jej chwałę i dawać dowód mojej wdzięczności.
Przez całe lata myślałem, jak to zrobić.
W 1970 roku dowiedziałem się czytając o objawieniach Matki Boskiej Fatimskiej, że jeżeli świat zostanie przez Ojca Świętego oddany Jej sercu, uniknie
najstraszniejszej z wojen. Teraz, oprócz miłości i wdzięczności pojawiła się
jeszcze jedna przemożna, choć może nieco naiwna, potrzeba ratowania świata.
Pomyślałem sobie, że najlepiej by było ogarnąć świat z Bieguna Południo***
wego. Wyobrażałem sobie, że stojąc na biegunie, ma się całą kulę ziemską nad
głową. To oczywiście oznaczało, że na Antarktydzie trzeba postawić figurę
"Serwus Zbyszku!
Matki Bożej, jako widomego symbolu oddania Jej pod opiekę całego świata.
Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia z Antarktydy. Skała, którą widzisz
Czas upływał szybko na pracy i pomocy chorym. W 1988 roku dowiedzia- na odwrocie jest już HISTORYCZNA, bowiem tam stoi figura, której wzrok
łem się, że mój podopieczny Jacek, został kierownikiem całej ekipy technicznej skierowany jest także na Polskę. Jacek"
trzynastej wyprawy Antarktycznej.
Mój plan postawienia figury Matki Boskiej na Antarktydzie stawał się realny.
***
Chociaż nie było to łatwe. Nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić rzeźbiarzowi.
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Wielkim Przyjacielem, duchowym przewodnikim i Ojcem był dla
Zbyszka śp. arcybiskup Bronisław Dąbrowski. To w Jego prywatnej
kaplicy odbyło się poświęcenie figury Matki Boskiej Antarktycznej.
Jego błogosławieństwo – wpisane do księgi pamiątkowej
jest dziś jedną z cenniejszych pamiątek.

Wszelkie bogactwo
wypływa z poznania.
Poznanie od matki i ojca.
Najwyższe poznanie od Boga, którego ziemskim
przedstawicielem jest Ojciec Święty.
Zbyszek Nowak

Cech Radiestetów
i Bioenergoterapeutów
w Katowicach ma swoją
patronkę. Jest nią święta
Hildegarda z Bingen –
średniowieczna zielarka,
lekarka i duchowa
przewodniczka.

Sztandar Cechu poświęcił
w 2007 roku biskup Gerard
Bernadzki.
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Księga pamiątkowa
wypełniona jest
po brzegi słowami
podziękowań. Także
od wdzięcznych za
pomoc księży.
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CORAZ WIĘKSZA MOC!

P

opularność nie przyszła od razu.
W latach 1990–1991 Zbyszek znalazł orędownika
w osobie Aleksandra Minkowskiego – pisarza, dziennikarza i redaktora naczelnego pisma „Skandale”. Minkowski
należał do sceptyków, można nawet powiedzieć – cyników.
Spotkawszy się ze Zbyszkiem tylko po to, żeby go przyłapać
na oszustwie, został bardzo szczegółowo zdiagnozowany. Zbyszek wspomniał mu nawet o wypadku sprzed 26 lat i opisał
odniesione wtedy obrażenia. Co więcej, to samo powtórzył
z żoną pana Aleksandra, wymieniając dokładnie wszystkie
problemy, z ubytkami uzębienia włącznie. Cios dla cynika
był tym większy, że jego żona podówczas bawiła w USA,
a diagnozę Zbyszek postawił przez zdjęcie.
Tylko głupiec nie dałby się przekonać, że coś w tym jest.
Szybko zatem nawiązała się współpraca. „Skandale” zorga-

nizowały w redakcji spotkanie z chorymi, głównie z dziećmi.
Podobne spotkania zorganizowały też redakcje „Sztandaru
Młodych” i „Na Przełaj”.
„Cudu nie było” – wspomina red. Minkowski w specjalnym
wydaniu „Skandali”, który rozszedł się w nakładzie półtora
miliona egzemplarzy. Nikt nie został uleczony w kilka sekund. Ale coś zaczęło się dziać. W kolejnych tygodniach do
redakcji nadchodziły wiadomości o pozytywnych zmianach
i poprawach.
Najbardziej przejmujący okazał się kontakt z małym Irkiem,
który był prawie całkowicie sparaliżowany. Długo by opisywać
emocje towarzyszące każdej jego kolejnej wizycie. Dość że pół
roku później Irek wjechał na rowerze do studia telewizyjne-go. Dziś jest szczęśliwym człowiekiem, ma rodzinę, pracuje
i wychowuje dzieci.
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Na jakie
schorzenia
to pomaga?

DEGENERACJA SIATKÓWKI

PRZED

PO

SARKOIDOZA

PRZED

18

PO

Jeśli napiszę po prostu, że na wszystkie,
sceptycy tym skwapliwiej popukają się w czoło.
A zatem kilka słów wyjaśnienia. Wchodząc
do morza – chcąc nie chcąc – zamoczymy
każdą część ciała. A wchodząc w zasięg przekazywanej przez Zbyszka ener-gii – poddajemy jej działaniu cały organizm bez wyjątku.
Rozpocznie się proces regulacji. Organizm
zacznie się oczyszczać (często to-warzyszą
temu rozmaite reakcje), sam wy-bierze sobie
tempo i kolejność zmian. Jeśli nie będziemy
za bardzo utrudniać, może się to stać bardzo
szybko. Dlatego tak łatwo jest pomóc zwierzętom, niemowlętom albo oso-bom nieprzytomnym. Nie przeszkadzają – nie wątpią, nie
denerwują się, nie palą papierosów – jednym
słowem nie blokują dostępu energii. Nie sposób policzyć, ile osób skorzystało ze Zbyszka
pomocy na przestrzeni tych 30 lat. Na pewno
sporo ponad milion. Listy, telefony, e-maile… codziennie napływają nowe wiadomości
o poprawach zdrowia.
W 2010 roku powstała książka „Nowak –
takie są fakty” – dokumentująca 180 z ponad
700 najbardziej fascynujących przypadków
tylko z dwóch ostatnich lat. Indeks dolegliwości zamieszczony na końcu książki ma ponad
200 pozycji.

GUZ MÓZGU

To zdjęcie zostało zrobione w grudniu 2017 roku.
Pani Basia skończyła 82 lata. Jest nadal w doskonałej
formie. Zarówno fizycznej, jak i intelektualnej.

PRZED

PO
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DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH

Zdjęcia niewykształconych
panewek i stawów biodrowych
(a po roku już całkowiecie
zregenerowanych) 3-letniego
dziecka zamieszczone w książce
„Ręce, które leczą” wydanej
w 1993 roku.
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ZESPÓŁ LYELLA

Magda spotkała się ze Zbyszkiem po raz pierwszy po trzech tygodniach od
zdiagnozowania zespołu Lyella, po wyjściu ze szpitala. Wcześniej u Zbyszka było
tylko jej zdjęcie. Mama Magdy codziennie informowała o stanie zdrowia córki. Opowiada o tym pięknie na płycie DVD pt. „Współpraca, kontakt, energia”.
Zbyszek często powtarza: trudno jest mówić o sobie, ale to pomaga innym żyć
i mieć nadzieję. Obu Paniom należy się uznanie i podziękowanie za to, że podeszły
do tego problemu z tak wielkim zrozumieniem.
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ZESPÓŁ DOWNA

Trisomia chromosomów.
Mimo, że zamiast dwóch,
występują trzy chromosomy,
jeden pozostał zablokowany. Nie nastąpiła transkrypcja z genów na białka.
Grupa genów jest uśpiona.
Pozostałe chromosomy są
aktywne i organizm rozwija
się prawidłowo.
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Po wielu latach pracy dla
Zbyszka i ze Zbyszkiem nadal
cieszymy się z każdej poprawy
i dokumentujemy je w grubych segregatorach, ale emocjonujemy już
tylko najbardziej spektakularnymi
przypadkami - tymi graniczącymi
z cudem. Na przykład udowodnionym przypadkiem zlikwidowania
u płodu zdiagnozowanego Zespołu
Downa, zatrzymaniem zapalenia
rdzenia kręgowego, albo Zespołu
Lyella (toksyczna nekroliza naskór-

ka). Robi na nas wrażenie możliwość obniżenia wielu metabolicznego komórek, albo zatrzymania
Zespołu Turnera (czyli przyczyny
nie rośnięcia dzieci). Sarkoidoza,
borelioza, jaskra, epilepsja, miastenia, bardzo wiele schorzeń nowotworowych, choroby serca… nie
wspominając już o migrenach. Gromadzimy wyniki badań, zbieramy
relacje osób, które wyzdrowiały,
jednak nikt już nie jest w stanie obliczyć, ilu osobom Zbyszek pomógł.
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AMBASADOR MOCY

K

iedy Roman dowiedział się, że ma guza mózgu i jego dni są policzone,
a w dodatku lekarze nie widzą sposobu, żeby mu pomóc i nie są w stanie
nawet określić, ile zostało mu czasu, Przyjaciel przyszedł z nieoczekiwaną pomocą.
Jedź do Nowaka powiedział i dodał, że sam korzysta z energii od kilkunastu lat. On, rodzina i znajomi.
Roman spodziewał się wszystkiego, ale nie tego, że szanowany notariusz,
człowiek wykształcony, inteligentny i światowy może być przekonany do takich
metod, jak bioenergoterapia. I chyba tylko dlatego bez wahania skierował
swoje kroki do Podkowy.
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Ta decyzja odmieniła jego los. Żyje już kilka lat i cieszy się dobrym samopoczuciem. Urodziła mu się też druga córka.
Ma pełną świadomość, kto go uratował i nie kryje się z tą wiedzą. Chętnie
dzieli się wiedzą o możliwościach energoterapii z każdym, kto chce go wysłuchać. Oddaje pod opiekę Zbyszka Nowaka wszystkich bliskich i powierza
mu ich problemy oraz wszystkie istotne sprawy.
Efekty są niewiarygodne, bo Roman stał się Zbyszka naturalnym i spontanicznym ambasadorem, dzięki któremu przekazywana z Podkowy energia
rośnie w siłę.

EWOLUCJA METODY
PRZEŁOMOWE MOMENTY

B

ezustanna obserwacja swoich możliwości i efektów
Były czasy, że spotkania grupowe gromadziły od kilkuset
działania powoduje, że Zbyszek nieustannie się do kilku tysięcy osób. Dziś nie ma aż tak wielkich zgrorozwija i doskonali. Jego moc cały czas rośnie. madzeń, ale spotkanie tego typu to nadal żelazny punkt
Rozwój polega także na wprowadzaniu coraz to nowych działalności.
sposobów i mediów dla umożliwienia kontaktu wszystkim
potrzebującym.

1990 - ŁEBA

1990

PIERWSZE SPOTK ANIE GRUPOWE
Pomysł – dać anons do gazety (tego dnia będę tu!) i zobaczyć,
co się stanie. Efekt – tłumy. Nie da się dotknąć każdego
z osobna, trzeba natychmiast coś wymyślić. Tak odbyło
się pierwsze spotkanie grupowe, pierwszy potężny przekaz energii dla wszystkich naraz, a przecież dla każdego
z osobna.
Podczas tego spotkania zostały też wprowadzone znane
dziś każdemu, kto korzysta z pomocy Zbyszka, 3 GESTY.
Idea 3 gestów klarowała się w umyśle Zbyszka od czasu podróży po krajach arabskich. Obserwując zwyczaje
mieszkańców, doszedł do wniosku, że pięciokrotna w ciągu
dnia modlitwa na kolanach (z obowiązkowym dotykaniem ziemi dłońmi i czołem) jest – poza oddaniem hołdu
– najzwyklejszym odpromieniowaniem. Tak długo myślał, jak to przenieść na grunt europejski, aż wymyślił tę
właśnie formułę. Prosty sposób, który każdemu w każdej
chwili pozwala uwolnić się od nadmiaru negatywnej energii
i zharmonizować swój niematerialny plan.

Warszawa, 1990 i 1991
Sala Kongresowa
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1994

1994 – Zbyszek zostaje zaproszony przez Andrzeja Woyciechowskiego

Na czas pierwszych spotkań grupowych przypadają także pierwsze doświadczenia z ENERGETYZACJĄ WODY.
Początkowo dla każdego indywidualnie, a po kilku latach – kiedy okazało
się, że energetyzacja jest równie skuteczna, kiedy każdy robi to sam – podczas
spotkania grupowego.
Energetyzowana woda służy chorym do picia i okładów – uśmierza ból,
przyspiesza gojenie ran, przedłuża działanie energii. Zabieracie ze sobą Nowaka
w płynie – mówi czasem Zbyszek.
Jest też metoda (i korzysta z niej bardzo wiele osób) samodzielnej energetyzacji
wody w domu. W tym przypadku w trzecim geście należy zbliżyć dłonie do butelki
z wodą.

Zabrze, 1997
Dom Muzyki i Tańca
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do popularnego talk-show „NA KAŻDY TEMAT”. "Czy pan wie, że w tej chwili
ogląda nas od 5 do 7 milionów ludzi", mówi w pewnej chwili prowadzący.
Niebawem Zbyszek przekona się, że pan Andrzej miał rację. Zostaje podany do publicznej wiadomości adres w Podkowie Leśnej. Tłumy oblegają
bramę przy Jaśminowej. Trzeba to jakoś uporządkować, wprowadzić zapisy,
uruchomić biuro odpowiadające na listy i telefony.
Wkrótce spotkania grupowe będą się odbywały niemal codziennie, gromadząc coraz więcej osób.

1996

1996 – pierwszy odcinek programu

1998

„Ręce, które leczą” w gościnnej telewizji
Polsat.
Sala spotkań przy Jaśminowej 7 robi się za
mała – trzeba postawić namiot 40 m. x 20 m.
Tu przez ponad 3 lata będą się odbywały spotkania dla tysięcy osób.

6 VII 1998, 13.00

zostaje zarejestrowana domena

WWW.NOWAK.PL

Czasy się zmieniają, drożeje komunikacja i liczba osób odwiedzających
Podkowę spada. Skoro potrzebujący nie
mogą przyjechać, trzeba pojechać do
nich. Powstaje cała infrastruktura wyjazdowa. Rezerwacja sali, noclegi. Specjalny
samochód wiezie kilkuosobową ekipę nawet do 3 miast dziennie. Zbyszek spędza
w samochodzie około 100 dni w roku.
Z czasem i to szaleństwo mija. Zbyszek
wymyśla nowe, równie skuteczne formy
kontaktu i dzięki temu może ograniczyć
wyjazdy. O połowę.

SZCZECIN
GODZ. 10:00

GDYNIA
GODZ. 11:00
BYDGOSZCZ
GODZ. 10:00

POZNAŃ
GODZ. 11:00

BIAŁYSTOK
GODZ. 10:00

PODKOWA
LEŚNA
GODZ. 11:00

ŁÓDŹ
GODZ. 10:00
WROCŁAW
GODZ. 10:00

KATOWICE
GODZ. 12:00

KRAKÓW
GODZ. 10:30
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Proces weryfikacji tej metody jest długi. Początkowo korzystają z niej
tylko te osoby, które naprawdę nie mają szans na kontakt bezpośredni.
Stopniowo coraz więcej osób dołącza do Trybu Intensywnej Opieki
przez Zdjęcie, polecając nie tylko siebie, ale także swoich bliskich
(czasem nawet bez ich wiedzy).
Dziś z TIOPZ korzysta kilkanaście tysięcy osób rocznie.
Informacje płynące od podopiecznych wszystkimi kanałami komunikacyjnymi to fascynująca lektura.

Stan po wylewie, nadciśnienie i cukrzyca:

Wsparcie w ramach TIOPZ – jak widać – nie dotyczy wyłącznie
zdrowia. Czasem wysyłają zdjęcia zatroskane mamy, babcie, teściowe...
A potem nadchodzą listy z podziękowaniem. I to jest piękne!
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2013

2000

2000 - TIOPZ – JAKO SFORMALIZOWANY
SPOSÓB OPIEKI PRZEZ ZDJĘCIE

2013 – PORTRET
ENERGETYCZNY
Nadszedł czas, kiedy możemy zobaczyć natychmiast efekty działania
Zbyszka. Trzy niezależne, nieinwazyjne, bardzo szczegółowe metody
diagnostyczne (urządzenie elektroniczne do elektroakupunkturowego
testowania metodą R. Volla, test wegetatywno-rezonansowy Schimmella – Vegatest oraz ekspresowy test scanningowy) w kilka minut
tworzą graficzny obraz energetycznego stanu badanej osoby. Wystarczy
porównać portret stworzony przed kontaktem i po.

PORTRET ZBYSZKA

CO NA TO

D

LEKARZE?

ziś, kiedy nauka dowiodła, że wszystko jest energią, a nasze
ciało materialne jest tylko nieco kłopotliwym dodatkiem do ciała
energetycznego, bycie zwolennikiem energoterapii staje się w zasadzie
elementarnym zachowaniem każdego człowieka myślącego.
Jednak 20 lat temu, nie było to aż tak oczywiste.
Dlatego najwyższy szacunek należy się lekarzom, którzy poświęcili swój
cenny czas i przypatrzyli się bliżej temu, co Zbyszek miał do zaoferowania
im i ich pacjentom.

Rok 1991. Docent Marian Zembala
– kardiolog – wpisał się do księgi pamiątkowej tymi
słowy: „Bardzo cenię sobie to pierwsze spotkanie.
Jako lekarz, który daleko jak sądzę „zaszedł”
w medycynie klasycznej (kardiochirurgii) mam jeszcze wielkie uczucie pokory wobec ludzi dotkniętych
przez los, którym nie zawsze potrafimy pomóc. Ten
entuzjazm, radość życia i poczucie wiary w drugiego
człowieka cenię bardzo u p. Zbyszka Nowaka. Nie
stracił swojej skromności. Jako lekarz proszę go, aby
wspomagał nas i naszą medycynę wszędzie tam,
gdzie chory człowiek sam uzna to za konieczne.
Wszystkiego najlepszego.
Z wyrazami szacunku".

Rok 1991. Profesor Jeremi Czaplicki
współpracował ze Zbyszkiem w leczeniu grasicą
dzieci z zespołem Downa. Przyznał, że obecność
Zbyszka znacznie podniosła skuteczność jego
metody.
Rok 1993. Profesor Kazimierz Imieliński
przeprowadził wśród podopiecznych Zbyszka ankietę. Zadając pytania o rodzaj i przebieg choroby,
sposób leczenia, powód zwrócenia się do Zbyszka,
czas korzystania z jego pomocy oraz efekty działania,
przeprowadził analizę, z która pokazywała, że wyniki bardzo dobre lub dobre zaobserwowało prawie
98% badanych. Ci sami respondenci skuteczność
lekarzy ocenili na 20%.

Rok 1995. Doktor Stefan Trzos – kardiolog
– przysyłał do Podkowy swojego pacjenta, a po spotkaniu ze Zbyszkiem badał go specjalną aparaturą
pozwalającą ocenić stan zużycia organizmu.
Metrykalnie 50-latek miał tak zużyty organizm,
że urządzenie doktora Trzosa opisywało go jako
85-latka.
Aparatura doktora badała i opisywała funkcje
nerwu sympatycznego i parasympatycznego,
dając na tej podstawie precyzyjny obraz całego
organizmu. Dr Trzos opisywał regularnie
zaobserwowane efekty. Z opinii tych wynikało,
że stan chorego stale się poprawia, a zużycie jego
organizmu niewiele już odbiega od normy.

29

W kolejnych latach Zbyszek zyskał sobie duże uznanie m.in. doktora Andrzeja
Koczyńskiego, który zgodził się publicznie omówić i skomentować dwie zrobione
w odstępie kilku miesięcy tomografie mózgu, z których ewidentnie wynikało, że wchłonął się bardzo poważny guz. Innym przykładem jest życzliwe zainteresowanie lekarza
i medyczne omówienie przypadku zlikwidowania przez Zbyszka zespołu Downa jeszcze
w życiu płodowym dziecka.
Onkolog – profesor Marek Spaczyński, ginekolog – dr Jacek Tulimowski, dermatolog
i alergolog – dr Ewa Minkowska... z każdym dniem rośnie lista lekarzy otwarcie uznających talent i możliwości Zbyszka, wiedzących, że kierując do niego także swoich
pacjentów, zwiększają tym samym ich szansę na powrót do zdrowia.
Dziś, uchylając nieco rąbka tajemnicy, możemy powiedzieć jedynie, że współpraca
z przedstawicielami medycyny tradycyjnej rozwija się i niesie ze sobą pewne nadzieje
na ostateczne zamknięcie etapu rozdziału jednej medycyny od drugiej.
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UWOLNIĆ SIĘ OD NAŁOGU

D

la bardzo wielu osób nałóg to groźna choroba, a szansa uwolnienia się od niego – wielkie szczęście.
W setki tysięcy idą pozostawione paczki papierosów, butelki, czekoladki…
Bardzo często, żeby pomóc młodemu, pogubionemu, człowiekowi, wystarczy TIOPZ.
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Raz na jakiś czas Zbyszek pali powierzone mu „problemy” i wylewa zawartość przyniesionych butelek.
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ZWIERZĘTA

T

o sugestia, wiara czyni cuda – mawiają sceptycy.
Tymczasem całkiem spora część podopiecznych Zbyszka to zwierzęta.
Wierzą, czy ktoś im zasugerował, że są zdrowe? Konie, psy, koty – ich błyskawiczny powrót do zdrowia po kontakcie ze Zbyszkiem (w większości wypadków
tylko przez zdjęcie) – jest najlepszym dowodem, że to nasza świadomość przeszkadza
nam korzystać z energii. Ten kot miał białaczkę. Wyniki po prawej pokazują jeszcze
podwyższony mocznik. W sierpniu także ten parametr wrócił do normy. Obie nerki
pracują normalnie.

PRZED

PO
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Ten pies, którego Zbyszek
uwolnił od padaczki, był
gwiazdą kilku programów
telewizyjnych.
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EPIZODY POZATERAPEUTYCZNE

Z

byszek skoncentrował swój talent na pomocy ludziom chorym. Czasem
używa swoich możliwości, wiedzy i doświadczenia, by naprowadzić na
właściwą ścieżkę człowieka zagubionego w naszym trudnym świecie.
Doradzając zarówno w sprawach osobistych, jak i w biznesie, wprowadza
w otoczeniu swoich podopiecznych harmonię i porządek, dzięki którym stają
się lepsi i mogą rozwijać się bez przeszkód.
Tylko dwukrotnie Zbyszek pozwolił wykorzystać swój talent dla dobra nauki. W tym miejscu oddajmy głos profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu
– bezpośredniemu sprawcy i świadkowi obu eksperymentów.

UJRZEĆ MINIONE
Sądzę, że każdy archeolog na świecie, gdy trzyma
w ręku świeżo wykopany zabytek – choćby skorupę
garnka – marzy, by z jej pomocą zobaczyć tę przeszłość, której ona była świadkiem. W nowojorskim
Muzeum Historii Naturalnej znajduje się dział pradziejów, którego unikatową atrakcją są ogromne gabloty,
przeszklone jak wielkie witryny sklepów, za którymi
znajdują się trójwymiarowe rekonstrukcje praludzi
i ludzi w ich ówczesnym środowisku przyrodniczym
i kulturowym. Postacie te są naturalnej wielkości
i zdaje się, że za chwilę ożyją i przystąpią do swych

codziennych czynności. Oglądając je nie sądziłem,
że mogę być świadkiem, a nawet animatorem takich
zjawisk. Jednak nie w Nowym Jorku, ale w Polsce,
a ściślej w Podkowie Leśnej pod Warszawą.
Złożyły się na to dwie przyczyny, pozornie niezależne od siebie. Pierwszą z nich był list z Paryża, który
dotarł do prof. dr. hab. Waldemara Chmielewskiego,
kierującego wówczas Katedrą Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego, adresowany także do mnie. W liście tym
dr Zbigniew William Wołkowski, fizyk z Laboratoire de
Pharmacochemie Moléculaire w Université de Paris VII
zwrócił się do nas z niezwykłą prośbą. Pisał bowiem,

że pospołu z Marianem Świdą, pasierbem Stefana
Ossowieckiego, mieszkającym obecnie w Chicago,
jest współwłaścicielem praw do publikacji protokołów
z zapisu eksperymentów psychometrycznych, związanych z archeologią, wykonywanych przez słynnego
jasnowidza.
Dr Wołkowski proponował nam krytyczne opracowanie naukowe wizji Stefana Ossowieckiego, ich zgodności ze stanem współczesnej wiedzy, z wyłącznością
dla Uniwersytetu Warszawskiego. Proponował także,
by odnaleźć zabytki archeologiczne użyte do eksperymentów przed II wojną światową dla zilustrowania
publikacji. Te zabytki miałyby być użyte powtórnie
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do eksperymentów psychometrycznych z udziałem
francuskiego jasnowidza R. Reanta. Przesyłka dr. Wołkowskiego zawierała ponadto kopie rękopisów dwóch
rozdziałów eksperymentów Stefana Ossowieckiego oraz
zobowiązywała nas do zachowania całkowitej dyskrecji
do czasu opublikowania całości. Okazało się jednak,
że eksperyment 29 został częściowo opublikowany
przez J. Goodmana pod tytułem „The Polish Wizzard”
w piśmie „Psychic Archaeology" 1980, s. 50–74.
Profesor Chmielewski powierzył mi zajęcie się tymi
sprawami, co okazało się niełatwe. Wszystkie zabytki
użyte do eksperymentów Stefana Ossowieckiego zaginęły w czasie wojny. Zbiory Państwowego Muzeum
Archeologicznego oraz Muzeum im. Erazma Majewskiego były wywiezione z Warszawy przez Niemców
i odzyskane po wojnie. Niestety przy tych wędrówkach część ich zaginęła – w tym właśnie te, których
poszukiwałem. Powiadomiłem o tym listownie dr. Wołkowskiego. Strajk francuskich listonoszy spowodował,
że list ten dotarł do niego ze znacznym opóźnieniem.
W grudniu 1974 roku Wołkowski wycofał się ze współpracy, zarzucając nam zgoła zamiar przywłaszczenia
sobie nadesłanych materiałów. Powinien był wiedzieć,
że obydwa nadesłane nam rozdziały były już wcześniej
publikowane w kilku amerykańskich pismach poświęconych psychometrii.
Cała ta – w rezultacie przykra sprawa – pobudziła we
mnie chęć podjęcia ryzyka powtórzenia eksperymentów Ossowieckiego. Ale, z kim? I tu pojawia się druga
przyczyna. W roku 1992 cierpiałem na pewną bardzo
bolesną dokuczliwość, która utrudniała mi chodzenie.
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Wszelkie naświetlania, masaże i inne zabiegi w niczym
nie poprawiały mego zdrowia. Wtedy pewna osoba,
której opinie ceniłem, doradziła mi wizytę u Zbyszka
Nowaka. Nie przeczę, że byłem równie zdesperowany,
co nieufny i sceptyczny. Czemu jednak nie zaryzykować? Moja dolegliwość nie utrudniała prowadzenia
samochodu, udałem się więc na wcześniej umówione
spotkanie do Podkowy Leśnej. Osobowość Zbyszka
Nowaka wywarła na mnie bardzo silne wrażenie od
pierwszego wejrzenia. Gdy zaś po zbiorowym spotkaniu byłem przez niego oglądany indywidualnie,
obwodził mnie dokoła rękami, bez dotykania, mówiąc
mi o chorobach, które mnie trapią. Nie tylko o tych,
o których wiedziałem, ale też o takich, o których nie
miałem pojęcia, a które potwierdziły się w badaniach
medycyny standardowej.
Po kilku wizytach dolegliwości stóp ustąpiły i nigdy
nie powróciły. W trakcie kuracji u Zbyszka doszedłem
do wniosku, że w jego diagnozowaniu chorób bierze
udział telepatia lub zgoła jasnowidzenie. Zapytany
o to ostatnie powiedział, że zdarzały mu się doraźnie
przypadki, które miały cechy jasnowidzenia, ale że nie
chciał nigdy korzystać z tego daru na szerszą skalę, gdyż
pragnie uzdrawiać ludzi, a nie przewidywać przyszłość.
Wtedy zadałem sobie pytanie, czemu nie przeszłość?
Może by powtórzyć eksperymenty Ossowieckiego?
Niełatwo było namówić Mistrza na taką próbę.
Myślę, że nie chciał podejmować się czegoś, co było
mu obce i nieznane. Mnie też znał dopiero od niedawna. Jeśli się nie uda, będzie nie tylko przykro, ale
może ktoś go wyśmieje? Płynęły tygodnie, a ja coraz

bardziej napierałem. Wreszcie zawarliśmy obopólnie
dogodną umowę. Jeśli eksperymenty nie udadzą się,
nikt o tym się nie dowie. Gdyby jednak powiodły się, to
będą nagrywane na taśmie filmowej oraz rejestrowane
na magnetofonie, a ponad to będą odbywały się przy
świadkach. Dla mnie dodatkową rękojmią rzetelności
eksperymentów było to, że Zbyszek Nowak nie znał się
zupełnie na archeologii, więc wszelkie próby udawania
z jego strony zostałyby od razu zauważone. Wreszcie
ustaliliśmy, że protokoły z eksperymentów będą opublikowane pod jego nazwiskiem, z moimi komentarzami
naukowymi. I tak się stało.
Zachodziła też obawa, że po opublikowaniu wyników ja – jako inicjator i uczestnik eksperymentów
– zostanę wyszydzony w moim środowisku naukowym,
na Uniwersytecie Warszawskim, a może nawet w całym
kraju. Bywałem potępiany za pisywanie o archeologii
do gazet codziennych, a może jeszcze bardziej, że
w książkach i artykułach czysto naukowych starałem
się pisać powszechnie rozumianym językiem (jak to
robią Anglicy czy Francuzi). Tymczasem za eksperymenty parapsychologiczne nie spotkało mnie żadne
potępienie, a jedynie zaciekawienie. Postanowiliśmy
ze Zbyszkiem kontynuować te eksperymenty, ale
z wielu przyczyn nie znaleźliśmy na to czasu ani okazji
(jak dotychczas!).
Upłynęły dwadzieścia trzy lata, gdy piszę te słowa.
Nasza znajomość i przyjaźń ze Zbyszkiem i Jego Małżonką Aleksandrą wytrzymały próbę czasu. Wydana po
eksperymentach książka pod tytułem „Ocean Czasu”
nadal budzi zainteresowanie czytelników. Tymczasem

świat idzie naprzód, wszystkie dziedziny nauk podlegają
stałemu rozwojowi. Dotyczy to archeologii, ale także
pozornie odległych nauk jak: psychologia, neurologia,
fizyka kwantowa, religioznawstwo, antropologia kulturowa, które stały się jednymi z ważnych współpracujących narzędzi, wspomagających archeologię. Jest
ona dziś jedną z wyjątkowych nauk historycznych,
posługujących się metodami nauk przyrodniczych
i ścisłych dla rozwiązywania zagadnień historycznych,
gdyż związanych z dawnymi społecznościami ludzkimi,
z czasów przed istnieniem pisma lub niedostatecznie
przez najdawniejsze pismo wyjaśnionych. Wielką karierę w archeologii robią badania sztuki najdawniejszych
czasów, zagadkowej i bardzo trudnej w interpretacji.
Mimo wszystko w tej najdawniejszej sztuce człowiek
pokazuje siebie samego lub bóstwa, które stworzył na
obraz i podobieństwo swoje. A człowiek zaczął tworzyć
sztukę figuralną ponad 35 tysięcy lat temu.
To ciągle jednak nie jest ta rzeczywistość, którą
byśmy chcieli ujrzeć na kształt ruchomych obrazów
z Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Marzy
nam się, by zobaczyć, choć przez chwilę, podejrzeć, jak
przez dziurkę od klucza, codzienne życie najdawniejszych ludzi. To zdołali uczynić dwaj wielcy ludzie: Stefan
Ossowiecki i Zbyszek Nowak. Oni zdołali przedrzeć się
przez zasłonę mroków odległej przeszłości, podpatrzyć
i przekazać nam, co ujrzeli.
Warto powrócić dzisiaj do przypomnienia niektórych z tych eksperymentów, a także przekonać się, jak
ich interpretacja wytrzymała próbę czasu i przy okazji
dokonać porównania wizji Ossowieckiego z wizjami

Nowaka. Są tu bowiem podobieństwa i liczne różnice.
Ossowiecki, inżynier, chemik, był człowiekiem zamożnym, który trudnił się jasnowidzeniem, gdy trzeba było
odnaleźć kogoś zaginionego, względnie miejsca, gdzie
znajdują się jego zwłoki. Czynił to za darmo, niejako
w charakterze czynu charytatywnego. Posiadał niezwykłą zdolność teleportacji, kilkakrotnie przebywał
ewidentnie w dwóch miejscach jednocześnie.
Jego eksperymenty archeologiczne polegały na tym,
że w gronie kilku uczonych z Uniwersytetu Warszawskiego brał do ręki dostarczony mu zabytek ze zbiorów
muzealnych i po jakimś czasie zapadał w trans przypominający rodzaj snu. Będąc w transie ,opisywał głośno
i szczegółowo widziane sceny i dziejące się akcje w jego
wizjach. Takie seanse trwały dość długo, a jasnowidz
był po nich bardzo wyczerpany.
Zupełnie inny charakter miały eksperymenty Zbyszka Nowaka. Brał on do ręki dostarczony zabytek, nigdy
nie wchodził w trans i od razu opowiadał, co widzi.
Niekiedy nawet nie dotykał zabytku i po skupieniu się
uzyskiwał wizje. Co interesujące, a o czym nie mógł
wiedzieć, pod pewnym względem przypominały one
pewną sekwencję wizji, jaką znamy z relacji o syberyjskich szamanach. Otóż szaman na początku swojej wizji
unosi się wysoko w powietrze, nieomal w przestrzeń
kosmiczną, i widzi ogromny obszar globu, ku któremu
następnie obniża się do miejsca lub obszaru, który jest
przedmiotem zainteresowania.
Prawie identycznie przebiegały wizje Zbyszka. Opiszę jedną, charakterystyczną. Dostarczyłem Mistrzowi
prymitywne narzędzie krzemienne tzw. „tłuk pięścio-

wy” czy inaczej „pięściak” sprzed kilkudziesięciu tysięcy
lat, który miał pochodzić gdzieś z południowej Francji.
Zbyszek w swej wizji wzniósł się wysoko i ujrzał z góry
całą północną Afrykę. Skąpaną w zieleni, pełną wielkich rzek (poza Nilem), jezior, mokradeł, hipopotamów
i krokodyli. Zobaczył także ludzi, którzy wyglądali na
szczęśliwych. Był to obraz Raju na Ziemi. Działo się to
wtedy, kiedy znaczna część Europy, w tym prawie cała
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Polska, była pokryta potężnym lodowcem, podobnym
do tego, który dziś (jeszcze) zalega na części Grenlandii.
W tym czasie, który ukazała wizja Zbyszka, Afryka
(w tym Sahara) były zlewane obfitymi deszczami.
Nowoczesne zdjęcia satelitarne pokazują prawdę tamtych czasów, ukrytą pod piaskami pustyni: koryta
wyschniętych ogromnych rzek i jezior. A przecież
jeszcze w czasach Republiki Rzymskiej i Cesarstwa,

Piaszczysta Sahara jest niedawnym tworem, który
rozszerza się ku południowi.
Inny przykład trafnej wizji. Dostarczono mi z Państwowego Muzeum Archeologicznego bardzo ładne naczynie toczone na kole, nieznanego miejsca znalezienia,
z północnej Polski. Naczynie to zostało wstępnie datowane na II w n.e. Byłem ciekaw wizji czasów rzymskich
na naszych ziemiach. Tymczasem wizja Zbyszka bardzo
mnie zaskoczyła, były w niej murowane kościoły, jakieś
zamki, w pewnej chwili ukazał mu się Kopernik, jak
z obrazu Matejki. Niespodziewanie w wizję wdarły się
czołgi radzieckie w akcji bojowej przeciw Niemcom.
Bardzo to było dziwne. Spróbowałem dowiedzieć się,
skąd pochodzi to naczynie. Tu jednak należy się pewna
dygresja. Otóż w okresie rzymskim na naszych ziemiach używano do celów kuchennych i magazynowych
ręcznie lepionych, ale także (w niektórych okolicach, na
przykład pod Krakowem) toczonych na kole i dobrze
wypalonych garnków, które do złudzenia przypominały takie, które swego czasu sprzedawano jako
ludowe w Cepelii. Identyczne powstawały w czasach
od XIV do XVI wieku w miastach, a były wzorowane
na niemieckich, które produkowali niemieccy osadnicy
w polskich miastach. W XVI wieku ci osadnicy ulegli
urokowi kultury polskiej, sami się spolszczyli, a jedynie
pozostały im niemieckie nazwiska. Bywało też tak, że
Afryka Północna była spichlerzem Rzymu, skąd przy- Schwarz zmieniał się Szwarcowskiego.
bywały statki ze zbożem, winem i oliwą z tamtejszych
Po tym wywodzie wracamy do sedna. Okazało się, że
pól, winnic i gajów oliwnych. Zasłużeni legioniści po Zbyszek powiedział całą prawdę. Naczynie pochodziło
wieloletniej służbie byli w nagrodę osiedlani w Afryce. ze zbiorów muzeum w Królewcu (wtedy Königsbergu),
A więc to, co widział Zbyszek, było szczerą prawdą. w obliczu nadciągającego frontu radzieckiego wszystkie
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zbiory, w tym archeologiczne, zostały spakowane do
skrzyń i zakopane w szczerym polu, w miejscu znanym
wtajemniczonym. Na tym terenie wkrótce doszło do
bitwy z udziałem czołgów, które zapewne przetoczyły
się ponad zakopanymi skrzyniami. Doszło do zbitki
czasowej w wizji.
Po wojnie skrzynie zostały odkopane i zabytki znalazły się w Państwowym Muzeum Archeologicznym
w Warszawie. Przy okazji, a także w innych wizjach,
okazało się że czas, ten, który tak bezwzględnie nami
rządzi, jest czymś płynnym, jakby spłaszczonym.
Wszelkie próby uzyskania dokładniejszego czasu dla
datowania zabytku spełzały na niczym. Jedynie uboczne
okoliczności występujące w wizjach, pozwalały niekiedy
przybliżyć czas powstania czy użytkowania badanego
przedmiotu.
Zdarzyło się, że przybyłem do Podkowy Leśnej
z kilkoma przedmiotami związanymi z uzbrojeniem
we wczesnym średniowieczu, z moich własnych wykopalisk. Wiedziałem prawie dokładnie, jak są datowane.
Zabytki te miałem w torbie, zwisającej na ramieniu.
Zbyszek, witając mnie w progu, zaledwie mnie ujrzał,
zapytał: „A co ty za wojsko ze sobą przyprowadziłeś?”.
I opisał mi wojaka w hełmie, który stoi obok mnie. Jako
żywo, byłem sam. Nie zawsze jednak łatwo uzyskać
wizję, której się pragnie. Wojak, który pojawił się
wraz ze mną, nie chciał powrócić w pierwszej części
eksperymentu, aczkolwiek broń, którą przyniosłem
musiała należeć do niego. Wojak, o którym mowa,
był według wizji Zbyszka uzbrojony i odziany według
norm tamtego czasu, czyli IX wieku n.e.

Czasami wizje bywały niepokorne. Podczas jednej
z nich, dotyczącej ozdób sprzed tysiąca lat, Mistrzowi
pojawiały się i znikały postacie Indian północnoamerykańskich. Na głowach mieli zaledwie po kilka piór, a nie
– jak wielu sądzi – obfite pióropusze. To była prawda,
na każde pióro należało zarobić czynem wojennym,
bujne pióropusze miewali tylko zasłużeni wojowie
i tylko mieszkający na preriach. Skąd ci Indianie?
Zbyszek nie widział, że w tym samym czasie, gdy spotykaliśmy się dla eksperymentów, kończyłem pisanie
książki „Indianie Ameryki Północnej”. Była to, zatem
jakaś telepatyczna przebitka z moich myśli. Baliśmy się,
aby moja wiedza archeologiczna nie zakłócała samodzielnego odbioru wizji Zbyszka. Wydaje się jednak, że
przypadek z Indianami był rzeczą wyjątkową w ciągu
wszystkich naszych eksperymentów.
W czasie odbioru wizji Mistrz w jakiś sposób fizycznie partycypował w oglądanych wydarzeniach.
Kiedy analizowaliśmy narzędzie krzemienne z epoki
lodowcowej, znalazł się wśród prymitywnego ludu
mieszkającego w pobliżu lodowca i poczuł wielkie
zimno całym ciałem. Ludzie starszej epoki kamienia
koczowali chętnie w pobliżu krawędzi lodowca, gdyż
był on naturalną lodówką dla mięsa wielkich ssaków,
na które polowano. A były tam mamuty, mastodonty
wielkości słonia, nosorożce włochate. Mięso mamuta
przechowywane w naturalnej „lodówce”, starczało
grupie rodzinnej na długo. Można było leniuchować
lub się bawić. To były czasy!
Nie sposób w niedługim artykule zanalizować powtórnie wszystkich eksperymentów, przeprowadzo-

nych przez Zbyszka Nowaka. Także ich zdumiewające
podobieństwo do przeprowadzonych niegdyś przez
Ossowieckiego nie może być w pełni porównane.
Dysponujemy bowiem zapisem zaledwie dwóch przedwojennych eksperymentów, co prawda długich, ale
Nowak przeprowadził ich sześć różniących się między
sobą charakterem, wyrazistością i możliwością ich
zrozumienia. Pewne rodzaje zabytków powodowały
bardzo wyraziste wizje, inne dawały ledwie czytelny
sygnał. Do tych wyrazistych należała przede wszystkim broń i ozdoby stroju. Według odczucia Zbyszka
zgromadziły one w sobie silne emocje lub przeżycia
estetyczne, które jakby zostały w nich „nagrane” i są
łatwiejsze w odbiorze oraz interpretacji. Odwrotnością
tego były przedmioty powszechnego użytku, zwłaszcza
ceramika ręczne lepiona. Uzyskana wizja pokazywała
anonimowe dłonie kobiece, które były zajęte lepieniem
naczynia bądź jego kuchennym użytkowaniem. Reszta
otoczenia spowita była mroczną mgłą.
Nie zawsze też analizowany przedmiot był gotów do
ukazania wizji lub rodzaju oczekiwanej wizji. Nieduże
narzędzie z krzemienia święciechowskiego z Koniuszy,
datowane na 4000–4500 p.n.e., starannie wykonane, przypominające coś między siekierką a dłutem,
w wizji Zbyszka okazało się skalpelem chirurgicznym.
Mistrz ujrzał kobietę leżącą na stole, której czaszkę
trepanowano tym krzemiennym skalpelem. Archeologowie odkrywają na cmentarzyskach szkielety ludzkie właśnie z tamtych czasów, których czaszki noszą
otwory po trepanacjach, o zarośniętych krawędziach.
To oznacza, że pacjenci przeżyli takie zabiegi i zmarli

z innych przyczyn. Do tej pory badacze próbują odgadnąć, jakim celom służyły takie zagadkowe operacje
w epoce kamienia.
Warto podkreślić, że nie zawsze wizje miały jednakowy charakter. Relacje niektórych przypominały opowieść o oglądanym niemym filmie; inne były
porwane, poszatkowane wieloma wtrętami, często
z innych okresów lub epok. Interesująca wizja Atlantydy przypominała opowieść Platona, ale latające tam
samoloty były zapewne wtrętem z innej epoki. Chociaż,
kto wie? Odkrycia archeologiczne na greckiej wyspie
Santorini, czyli inaczej Thera, ukazały tak wysoką cywilizację i kulturę materialną, jaką osiągnięto później
w Europie w XIX wieku. A wykopaliska na Santorini
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Raz jeszcze zeszły się zawodowe drogi obu
Panów pozostających od lat w zażyłej przyjaźni.
Zbyszek w ewidentny sposób włączył się w prace
nad poszukiwaniami grobu Mikołaja Kopernika.
W 2013 roku za skuteczną pomoc otrzymał
medal i dyplom.

niejszy od wybuchu Krakatau, a fale tsunami sięgały
200 m wysokości.
W czasie, gdy przeprowadzaliśmy wspominane tu
eksperymenty, główną troską archeologów było ścisłe
datowane wykopywanych zabytków. Kolejne pokolenia
badaczy trudziły się doskonaleniem rozmaitych metod
przybliżających czasy wytworzenia i użytkowania
przedmiotów, domostw i osiedli. Dokładne datowanie
zdarzało się rzadko. Dla przykładu: jeśli w odnalezionym garnku znalazł się skarb dawnych monet, ukryty
w ziemi i odnaleziony dopiero w czasie wykopalisk,
ukazały kulturę z III tysiąclecia p.n.e. Ludzie mieszkali można było przypuszczać, że całe naczynie pochodzi
w pałacach, używali łazienek z ciepłą i zimną wodą (ze z czasów, kiedy wybito owe monety. Nie będę tu opiźródeł termalnych), a w toaletach sedesów spłukiwa- sywać wszelkich metod, jakimi posługiwano się, by
przybliżyć dokładne datowanie zabytków archeolonych wodą bieżącą. Czemu wiec nie samoloty?
Potężny wybuch wulkanu w samym sercu tej wy- gicznych. Muszę wyznać, że łudziłem się nadzieją, iż
spy i wywołane nim tsunami, zniszczyły w roku 1627 nasze eksperymenty pomogą w tej sprawie.
Eksperymenty ze Zbyszkiem Nowakiem przekop.n.e. tę kwitnącą cywilizację, także na Krecie i części
kontynentalnej Grecji. Była to tak zwana kultura mi- nały mnie wówczas, że moje nadzieje były płonne.
nojska, poprzedniczka kultury mykeńskiej i później W ciągu ostatnich dwóch dekad archeologia wzbogagreckiej. Wybuch wulkanu był ponad dwukrotnie sil- ciła się o metody ścisłego datowania, o których daw-

40

niej tylko marzyliśmy. W naszych eksperymentach
czas ulegał spłaszczeniu, wizje przenosiły przeszłość
w teraźniejszość. To skłania do głębszych refleksji,
które wykraczają poza moje kompetencje naukowe,
ale są godne szczególnej uwagi.
W swoich eksperymentach Zbyszek Nowak sprawiał
wrażenie, jak gdyby fizycznie znajdował się wśród swoich wizji. Najbardziej symptomatyczne było, że kiedy
wizja dotyczyła obszaru w pobliżu lodowca, odczuwał
wielkie zimno na całym ciele, podobnie czuł gorąco
w strefie ciepłej. A więc nie było to tylko podglądanie,
jak przez przysłowiową dziurkę od klucza, ale specyficzna forma jak gdyby współobecności na miejscu
obserwowanych scen czy wydarzeń. Jak to możliwe?
Powróćmy zatem do owego „spłaszczenia” czasu,
współwystępowania w wizjach zjawisk z rozmaitych
okresów, połączonych miejscem akcji, ale jakby w jakiś
sposób sobie współczesnych. Spójrzmy zatem, jak te
sprawy wyglądają w świetle innych nauk.
Wedle pitagorejczyka Parona czas jest czymś nieuporządkowanym, gdyż powoduje on utratę pamięci,
zapominanie. Św. Augustyn rozważa w XI księdze
"Confessiones" różne aspekty czasu. Z całą pewnością
stwierdza zaś, że czas stworzył Bóg, który znajduje
się poza nim. Według Newtona istnieje tylko jeden,
uniwersalny i wszechobejmujący czas – płynie on
w jednostajnym tempie i nic nie wywiera na niego
wpływu. George Berkeley oponował, iż bez umysłu,
który by postrzegał ruch, sama idea czasu staje się
zwykłą iluzją. Za chwilę do tego powrócimy. Także
Leibniz sprzeciwiał się teorii Newtona, utrzymując, że

Prof. Carlo Rovelli. Włoski fizyk teoretyczny. Studiował w Bolonii i Padwie, pracował we Włoszech i USA,
obecnie wykłada w Centre de Physique Théorique na
Université de la Méditerranée w Marsylii. Jest jednym
z twórców pętlowej teorii grawitacji, nad którą pracują
m.in. polscy uczeni pod kierownictwem prof. Jerzego
Lewandowskiego.
Prof. Carlo Rovelli: „Nauka tworzy wielkie konstrukcje myślowe, które ewoluują. Tak było zawsze i tak jest
dziś. Jednym z konceptów, który ulega zmianie, jest
czas. Gdy myślimy o czasie, myślimy o czymś, co płynie,
o jakimś wielkim zegarze na zewnątrz wszechświata, który tyka i wraz z jego tyknięciami wszystko się
zmienia. Ale to, że czas sam z siebie płynie, to pomysł
Isaaca Newtona. Myślał on, że istnieje coś takiego jak
czas i nawet jeśli nic się nie dzieje, to czas płynie. Użył
zmiennej t do opisania upływu czasu i zjawiska opisywał jako funkcje czasu. Jak mierzymy czas? Za pomocą
zegara, czyli wahadła. Każdy zegar ma wahadło – coś
w jego wnętrzu oscyluje, na przykład atom. Ten pomiar czasu odkrył Galileusz. Wieść niesie, że siedział
w kościele i ponieważ się nudził, obserwował kandelabr,
który kiwał się coraz wolniej i wolniej. Ale Galileusz
zorientował się, że każde wahnięcie trwa tyle samo
– ich czas mierzył za pomocą swojego pulsu. Świetnie.
Ale gdy lekarz mierzy pacjentowi puls, porównuje go do
czas jest porządkiem następstwa zdarzeń zachodzących wahadła. Więc mierzymy wahadło za pomocą pulsu,
w świecie – bez świata (zdarzeń) nie może być mowy puls za pomocą wahadła – mamy zamknięty krąg.
Więc czym jest czas? Wahadłem? Pulsem?
o żadnym czasie.
W fizyce prawem uwzględniającym to, że czas płynie
Zobaczmy zatem, co mówią najwybitniejsi fizycy
w jednym kierunku, jest drugie prawo termodynamiki:
kwantowi o czasie.
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ciepło płynie z miejsca ciepłego do zimnego. Drugie
prawo termodynamiki nie ma sensu w układach znajdujących się w stanie kompletnej równowagi. Na Ziemi
powód, dla którego nie doświadczamy równowagi, to
fakt, że niebo nad nami jest zimne. Jedynym powodem,
dla którego czas płynie, jest ta różnica temperatur.
Wydaje mi się więc, że ta specjalna cecha czasu, jaką
jest jego upływ, ma swoje źródła w termodynamice.
Poczucie upływu czasu bierze się stąd, że wokół nas
jest wiele stopni swobody i nie jesteśmy w stanie poznać ich wszystkich. Pozostaje nam opis statystyczny.
Wydaje mi się, że czas to nasza ignorancja. Gdybyśmy
znali stan wszystkich atomów, ich stan mechaniczny
– nawet bez uwzględniania efektów kwantowych – nie
widzielibyśmy czasu. Ponieważ tego nie wiemy, mamy
jedynie przybliżony ogląd, a ten ogląd automatycznie
zakłada upływ czasu. To nie jest precyzyjny pomysł,
a jedynie intuicyjny szkic. W systemie w stanie totalnej
równowagi przeszłość jest równa przyszłości".
Jeszcze dalej w swych rozważaniach idzie fizyk
z University of California, Henry P. Stapp, który pracował w przeszłości z twórcami koncepcji mechaniki
kwantowej, a niedawno oświadczył, że istnienie duszy
jest zgodne z prawami fizyki. Tym samym podważył
pogląd, wedle którego sama wiara w jej istnienie jest
czymś nienaukowym. Warto nadmienić, że Henry
Stapp jeszcze w 1970 roku napisał dokument na temat
interpretacji kopenhaskiej mechaniki kwantowej, który
został uznany w środowisku fizyków, jako bardzo istotny. Załącznik do niego napisał sam Werner Heisenberg,
ten od reguły nieoznaczoności. Nie jest to więc byle kto,
tylko szanowany naukowiec.
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Stapp wyjaśnił, że definicja duszy to osobowość
niezależna od ciała i mózgu, która może przetrwać
po śmierci. W opublikowanym niedawno opracowaniu “Compatibility of Contemporary Physical Theory
With Personality Survival" oświadczył, że przekonanie,
jakoby istnienie duszy wykluczała nauka, jest błędne.
Stapp wyjaśnia, że to, co jest uważane za realny
świat musi być zdefiniowane inaczej. Jest oczywiście
sfera, którą da się opisać pojęciami klasycznej matematyki, ale mamy też inny świat bez determinizmu,
czyli tego, co powoduje, że można w ogóle stosować
przysłowiowe szkiełko i oko.
Świat ten jest w istocie zupełnie inny od tego, co
znamy na co dzień i dla wielu jest to zbyt abstrakcyjne,
ale fizycy znają od dawna pojęcie paradoksu obserwatora, który poprzez sam fakt obserwacji wpływa na to,
co obserwuje. Fizycy szybko zorientowali się, że ich
eksperymenty zależą od nich samych. Oznacza to też,
że świat wygląda inaczej niż wydawało się to ludziom
od zarania dziejów.
Innymi słowy wybory w życiu wizualizują się
poprzez determinowanie stanów kwantowych, które
pozostają niezdeterminowane, dopóki nie dojdzie do
interakcji. Taki jest rzeczywisty obraz świata, w którym żyjemy, ale oczywiście 99% ludzi nie jest tego
świadoma.
Stapp zasugerował, że umysł i mózg są ze sobą połączone w bardzo dynamiczny sposób i mogą istnieć
razem oraz osobno. Idąc tokiem tego rozumowania,
można powiedzieć, że fizyczne efekty świadomości są
ciągle nierozwiązanym problemem nauki i wymagają
pogłębionych badań, które jednak ze względu na ogra-

niczenia wspomniane powyżej są bardzo trudne, a być
może niemożliwe do przeprowadzenia z naszej pozycji.
Nowoczesna fizyka kwantowa daje odpowiedzi na
te i podobne pytania. Na marginesie muszę zwrócić
uwagę, że Zbyszek Nowak należy do tej – nielicznej
niestety – kategorii ludzi, którzy niezależnie od wieku
i trudów codziennej pracy odczuwają przemożną chęć
i potrzebę pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy, nie
tylko medycznej. Stąd jego wczesne zainteresowanie
fizyką kwantową, jej osiągnięciami i próby włączenia
tego, co bym nazwał nieprecyzyjnie „myśleniem kwantowym” do swej codziennej praktyki ozdrowieńczej.
W biuletynie „Świat to Apteka”

(nr 34/35 – Styczeń 2012 i nr 38/39 – Maj 2012)

Zbyszek Nowak pisał, co następuje:

Człowiek jako wyższa
forma energii

Materia, z którą mamy do czynienia, w ponad 90%
składa się z samej energii. Trzej fizycy: Frank Wilczek,
David Gross i Dawid Politzer – dostali w roku 2004 Nagrodę Nobla, bo udowodnili coś, w co naprawdę trudno
uwierzyć. Ich zdaniem wszystkie obiekty utworzone są
z czegoś, co nie waży prawie nic albo bardzo niewiele.
Wiadomo było, że wszystkie obiekty materialne są
złożone z atomów. Te zaś zbudowane są z elektronów
i jądra. Trzymają je razem siły elektryczne. Dlatego
ujemnie naładowane elektrony krążą wokół dodatniego
jądra. Z kolei wewnątrz jąder atomowych znajdują się
protony i neutrony. W tych dwóch rodzajach cząstek

kryje się niemal cała masa atomu. Krążące wokół jąder
elektrony unoszą w sobie zaledwie 1% masy atomu.
Aby wiec dotrzeć do sedna tworzącej nas materii,
trzeba się dobrać do protonów i neutronów. Trzeba
zobaczyć, co proton ma w środku, i sprawdzić, skąd
bierze się jego masa. By to zrobić, najlepiej rozbić go
na kawałki.
Do tej pory zawsze udawało się rozbijać części
większe na mniejsze. W tym wypadku fizyków czekała jednak wielka niespodzianka. Proton rozbić się
nie dał, mimo że wystawiono go na nie lada tortury.
Umieszczony w akceleratorze i rozpędzany do wielkich
prędkości zderzał się czołowo z pędzącymi z przeciwnego kierunku innymi protonami. Mimo tych dramatycznych kolizji nadal pozostawał w całości.
Fizycy protonu nie rozbili. 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
Wiadomo jednak, że przyspieszacz cząstek dostarcza protonom energii. Nowe cząstki powstały właśnie
z tej dodanej protonom energii. Jeśli jednak nowe materialne cząstki mogły powstawać po prostu z energii,
oznaczało to koniec fizyki takiej, jaką stworzył Newton.
Ten wielki fizyk i filozof był przekonany, że najbardziej
fundamentalną i niezmienną własnością materii jest
jej masa. A nowej masy, a zatem i nowej materii, nie
można stworzyć z niczego. Powstała tylko raz, na
początku świata.

"Jeśli akcelerator dostarczy więcej energii, pojawi
się więcej nowych cząstek materii. Masa cząstek, jakie
pojawiły się wówczas w akceleratorze, była aż 30 razy
większa niż masa użytych do eksperymentu elektronów
i pozytonów", podkreśla prof. Wilczek
Doświadczenia w akceleratorach potwierdziły to,
co Albert Einstein wiedział już wcześniej: materia
w pewnych przypadkach może powstawać z energii.
Fizykom udała się jednak inna niezwykła sztuczka.
Zajrzeli do środka protonu, wcale go nie rozbijając. Na
zdjęciach widać cząstki poruszające się z prędkością
światła. Kipią wściekłą i szalejącą energią. To właśnie
energia kłębiących się drobin w środku protonów
okazała się źródłem masy wszystkich obiektów materialnych, z którymi mamy do czynienia. Naszych
ciał, skał na Ziemi i Księżycu, samochodów i piramid.
Tym samym prof. Wilczek zaburzył nasze dotychczasowe wyobrażenia o materialnym świecie. Pokazał
bowiem, że to, co uważaliśmy za konkretną materię,
jest tylko formą dynamicznej energii. A to, co wydawało się nam pustą przestrzenią, kipi od żywiołowej
aktywności i wnosi swój wkład w materię naszych ciał
i wszystkiego, co nas otacza.
Czy to odkrycie może mieć jednak dla nas jakieś
znaczenie? Na razie nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, ale tak samo było z wieloma innymi odkryciami.
Komu się to przyda? – kpił na początku XIX wieku
z Michaela Faradaya, odkrywcy pól elektromagnetycznych, wysoki urzędnik państwowy. – Jeszcze za mojego
życia będzie pan zbierał z tego podatki – odparował
spokojnie uczony. I nie pomylił się ani trochę. Kto dziś
wyobraża sobie życie bez elektryczności?

Przenosząc się w dziedzinę
metafizyki, odkrywamy moc
naszych myśli w określaniu
naszego zdrowia, dobrego
samopoczucia i poziomu
świadomości.
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Każdy człowiek posiada
ogromną ilość informacji
nie tylko o sobie, ale
o wszystkich, z którymi
się zetknął.
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Przez lata kpiono także z Jamesa Maxwella i jego
pól elektromagnetycznych. Dzięki polu elektromagnetycznemu działają telefony komórkowe, radia
w samochodach.
Pewnie tak samo będzie z energią pustej przestrzeni czy energią kwarków użerających się z gluonami.
Nauczymy się z niej korzystać. Musimy tylko jeszcze
trochę poczekać.
Komu się przyda działanie energetyczne? Kpią
i wzruszają ramionami pewni siebie malkontenci.
Klapki świadomości wspartej brakiem jakiejkolwiek
wiedzy na temat energii uniemożliwiają im nie tylko
przedłużenie sobie życia, ale przede wszystkim wzmożenie podstawowych funkcji organizmu zapewniających
szybsze osiąganie zamierzonych celów ze znacznie
zmniejszonym wysiłkiem.
Energia jest wszechobecna i niewyczerpalna. Korzystanie z niej jest niemożliwe bez zrozumienia jej
działania. Cytowany artykuł przybliża możliwość
uzupełnienia naszej świadomości o wiedzę, z czego tak
naprawdę jesteśmy zbudowani i jaką rolę w naszym życiu odgrywa kierowanie naszymi emocjami mającymi
bezpośredni wpływ na wszystko to, co chcielibyśmy
zdobyć lub osiągnąć.
Przenosząc się w dziedzinę metafizyki, odkrywamy
moc naszych myśli w określaniu naszego zdrowia,
dobrego samopoczucia i poziomu świadomości. To
właśnie tu, na tym wyższym poziomie świadomości,
uzyskujemy zdolność wpływania na świat fizyczny.
Zamiast być ofiarami okoliczności, możemy użyć prostych narzędzi, które stanowią sprawdzoną ochronę
przeciwko złym energiom.

Można rzec, że cała rzeczywistość jest stworzona
przez myśl. Wielu ludzi straciło poczucie bezpieczeństwa, boryka się z kłopotami, które często odbierają
radość życia. Obserwujemy skutki, bardzo rzadko
sięgamy do przyczyn, ponieważ najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że wszystkie organizmy są ze sobą
połączone. Stale występuje między nimi wymiana
informacji, najczęściej ponad poziomem świadomości.
Pozostaje postawić sobie pytanie, jakiej informacji?
Dobrej czy złej? Zasadnicze procesy uczenia odbywają
się głównie przez obecność czegoś lub kogoś, najczęściej
ponad poziomem świadomości następuje samoistne
przeniesienie pola informacyjnego. Czy będzie nam
służyć?
Każdy człowiek posiada ogromną ilość informacji nie
tylko o sobie, ale o wszystkich, z którymi się zetknął.
Ponieważ jesteśmy ze sobą połączeni, wymieniamy się
nie tylko informacjami na różnych poziomach świadomości, ale i emocjami, różnymi stanami naszego
ducha, miłości, nienawiści, współczucia. Są to cały
czas informacje kodujące się w naszym organizmie.
Nie wszystkie nas budują, wiele z nich jest przyczyną
problemów. Nie tylko chorób. Natomiast wszystkie możemy eksportować do każdego i wielu robi to niekiedy
zupełnie bezwiednie.
Jak bardzo jest to istotne i w gruncie rzeczy jak
bardzo materialne, dowodzą lata badań nad właściwościami wody. W książce „Woda. Obraz energii życia”
Masaru Emoto udowadnia sensacyjną tezę, że woda ma
właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków,
obrazów i emocji. Tymczasem 25% ludzkiego ciała to
materia stała, a 75% woda. Ludzki mózg, to w 85%

woda, krew w 90%, mięśnie w 75%, wątroba w 82%,
zaś kości zawierają 22% procent wody. Każda część
ludzkiego ciała zależy od wody.
Jeżeli woda, co udowadnia Masaru Emoto, ma zdolność do zapisywania w swojej strukturze dźwięków,
obrazów i emocji, a nasze ciało w większości składa się
z wody, to każdy powinien sobie zadać pytanie, skąd
jeszcze mogą się brać choroby i problemy, i sam sobie
udzielić na to pytanie odpowiedzi.
Aby tę odpowiedź ułatwić, posłużę się koncepcją
dematerializacji bioenergoterapii Alice Bailey. Urodzona w 1880 roku autorka 24-tomowego dzieła na
temat ezoterycznego uzdrawiania, zaproponowała
model rzeczywistości składający się z siedmiu poziomów energetycznych, z których każdy posiada własną,
współistniejącą z pozostałymi świadomość.
Każdy z poziomów składa się z siedmiu podpoziomów o rosnącej doskonałości i wyrafinowaniu, a całość wtapia się w nieskończoność. Każdy
z tych poziomów manifestuje się w naszym ciele
w postaci odpowiadającej mu energii, to znaczy ciała
eterycznego, ciała astralnego itd. Krótko mówiąc,
poziom siódmy to poziom fizyczny, który dzieli się
na stałofizyczny, ciekłofizyczny, gazowofizyczny
i cztery nadrzędne poziomy materii eterycznej.
To właśnie energia poziomu eterycznego ożywia
formę fizyczną. Inny badacz David Tansley, autor
między innymi książki „Wymiary bioenergoterapii”,
twierdzi, że w ciele eterycznym rezydują "miazmaty"
i kiedy zostaną pobudzone przez odpowiednie czynniki,
powodują zanieczyszczenie energii dochodzącej do ciała
fizycznego. Następuje zniekształcenie sił żywotnych

i zostają wywołane objawy przewlekłej choroby. Miazmaty mogą być dziedziczone lub nabywane.
Szósty poziom to poziom astralny, inaczej emocjonalny – jest on siedliskiem emocji, pożądania i iluzji,
a także, przy współudziale poziomu eterycznego, źródłem większości chorób. Piąty poziom nosi nazwę
mentalnego. Jest to poziom umysłu, który rozciąga
się poprzez konkretną, materialistyczną wiedzę na
jego niższych podpoziomach, do wiedzy o charakterze
duchowym na wyższych podpoziomach.
Dla celów niniejszej prezentacji nie jest konieczne zajmowanie się czterema wyższymi poziomami
– buddycznym (intuicyjnym), atmicznym (duchowym)
monadycznym i logistycznym, jako że nie biorą one
udziału w procesach chorobowych. Tansley mówi
o nich, jako o "transpersonalnym ja" (lub duszy) natomiast ja uważam, że można je traktować jako istotę
danej osoby.
Łącznikiem między „transpersonalnym ja” i osobowością jest wyższe ego. Jest to platforma, którą
znajdujemy na poziomie mentalnym i poprzez którą
dana osoba manifestuje cel swojego istnienia. To właśnie główne tarcia będące wynikiem różnych celów
wyższego i niższego "ja" tworzą problemy i stąd się
bierze większość trapiących ludzkość chorób.
Z tego punktu widzenia fizyczny człowiek stanowi
kondensację wyższych energii w formę, co oznacza, że
jakość każdej struktury fizycznej czy subtelnej będzie
odzwierciedleniem jakości energii, i jak do niej dochodzi. Energia musi przepływać bez zakłóceń przez te
wszystkie systemy do ciała fizycznego, aby utrzymywać
je w zdrowiu. Jakiekolwiek zakłócenia ciała subtelnego

będą wywoływały zakłócenia w dopływie energii do
danego punktu, co z kolei znajdzie odbicie w postaci
mentalnych, emocjonalnych i fizycznych symptomów.
Tak więc obiektem diagnozy bioenergoterapeutycznej jest znalezienie źródła zakłóceń energetycznych
i, jeśli to możliwe, ich usunięcie. Innymi słowy, musimy określić i usunąć przyczynę – nie będziemy się
zajmować zatrutą rzeką, oczyszczając ją, jeśli źródło
tych zanieczyszczeń znajduje się na wyższym poziomie.
Poszukując odpowiedzi i wskazówek prawidłowego
postępowania, możemy się posłużyć analogią wody,
której kryształy nigdy nie replikują kształtów. Każdy kryształ będzie inny, niepowtarzalny, ponieważ
w ciągu nanosekundy docierają i zapisują się informacje,
a pozostaje ta w danej chwili najsilniejsza. Zatem brak
powtarzalności w kształtach kryształów wody jest
całkowicie zrozumiały. Usprawiedliwiony czynnikami,
które nigdy nie są jednorodne.
W każdej jednostce czasu zdarzenia dzieją się, pozostawiając trwałe ślady, które w przypadku człowieka są magazynowane w cząsteczkach wbudowanej
w nas wody. Jednym z przykładów pamięci wody jest
homeopatia – bolesny wrzód na ciele klasycznej medycyny. Ponieważ jej działanie pozostaje w sprzeczności
z rozumem.
Tyle Zbyszek Nowak.
Zmierzałem w tym artykule do tego, by ukazać, iż
w naszych eksperymentach metapsychicznych z zabytkami archeologicznymi, w sposób nieuświadomiony
lecz praktyczny, wkroczyliśmy w sferę, którą trochę
później rozjaśnili fizycy kwantowi i nie przestają nad
nią się trudzić.
Jerzy Gąssowski
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W 2000 roku
kwartalnik
„Archeologia Żywa”
w artykule
o tabliczkach
z Podebłocia powołuje
się na książkię „Ocean
Czasu” – przytaczając
fragmenty wizji
Zbyszka i przyznając
im po raz kolejny duże
prawdopodobieństwo.
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PRO PUBLICO BONO

Z

byszek stoi na stanowisku, że działalność społeczna
i charytatywna musi być sensownie zorganizowana.
I w takie akcje angażuje się chętnie i często.
W aukcjach i koncertach charytatywnych Zbyszek zawsze
uczestniczy z radością i szerokim gestem.
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Jerzy Gąssowski • Ludomir R. Lozny INDIANIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ

W latach 1978-1980 brał czynny udział w budowie przychodni zdrowia
i klubu kombatanta w Podkowie Leśnej. Był nie tylko skarbnikiem i sprawnie
organizował finanse, ale też sam pracował fizycznie na budowie.
Na licytacji w akcji pomocy powodzianom w 1997 roku Fryderyk Kasi
Nosowskiej osiągnął cenę 50 tysięcy złotych. Dwaj panowie walczyli jak lwy,
wreszcie stanęło na tym, że każdy zapłaci tę kwotę, a Fryderykiem podzielą się
sprawiedliwie, czyli figurka postoi trochę tu i trochę tu. W końcu została na
zawsze w redakcji "Reader’s Digest", ale przecież nie o nią w tej akcji chodziło.
Zbyszek wspiera także działalność naukową. Ostatnio przyczynił się do
wydania książki Jerzego Gąssowskiego i Ludomira R. Lozny’ego „Indianie
Ameryki Północnej. Przeszłość i teraźniejszość”.

Jerzy Gąssowski • Ludomir R. Lozny

INDIANIE

AMERYKI PÓŁNOCNEJ
Przeszłość i teraźniejszość

MEDIA I MULTIMEDIA

O

d wydania pierwszej książki opowiadającej historię Zbyszka, zatytułowanej
„Ręce, które leczą”, minęło ponad ćwierć wieku.
Kolejne dokumentują jego działalność, przybliżają samą ideę, lub są platformą
dla naturalnej konieczności podzielenia się z innymi swoim bogatym doświadczeniem.
Rok rocznie w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy rozchodzą się kalendarze ze zdjęciem promieniującym
energią Okazuje się, że ich obecność w domach i biurach, czasem
w szklarniach, sklepach czy warsztatach pomaga w życiu i ma doskonały
wpływ na otoczenie.

Kalendarz na
zagrzybionej ścianie!
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1996

Od 1996 roku telewizja emituje program „Ręce, które
leczą”. Zmieniają się stacje (choć cały czas wiernie trwamy
przy grupie Polsatu), zmienia się formuła, ale nie zmienia się jedno. Zawsze widzowie mają okazję wziąć udział
w przekazie energii – co dla wielu osób, zwłaszcza tych,
które nie są w stanie przyjechać do Podkowy, jest dużym
wsparciem.

2014

1998

Domena www.nowak.pl
zarejestrowana w 1998 roku,
czyli strona internetowa Zbyszka
jest prężnie działającą formą
kontaktu i stale się rozwija.
Fan page na Facebooku ma
swoich stałych bywalców. Jeśli
tylko technologia wymyśli coś
nowego – Zbyszek Nowak na
pewno tam będzie!
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DYPLOMY
I CERTYFIKATY

D

ziennikarz, który przeprowadzał wywiad dla
"Magazynu VIP" zapytał Zbyszka, jaki jego
działalność ma związek z rozwojem polskiej
gospodarki. Otóż ma. Pośredni, bo sam przecież nie prowadzi
żadnego przedsiębiorstwa ani nie jest właścicielem żadnej
fabryki. Jego wpływ jest innego rodzaju. Od lat opiekuje

Z rąk premiera Janusza Piechocińskiego
Zbyszek odebrał honorową odznakę za zasługi
dla rozwoju gospodarki.

się przedsiębiorcami, doradza im, przeprowadza przez
etapy słabszej prosperity, pomaga wychodzić z kryzysu.
W ramach trybu nazwanego Opieką Mentalną (OM) buduje
ich energetykę tak, by umieli stawić czoło trudnościom,
byli liderami i dobrymi szefami. Rozwija ich kreatywność,
pobudza wyobraźnię i intuicję.
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PASJE

„Całe nasze życie
to działanie i pasja.
Unikając zaangażowania
w działania i pasje naszych
czasów, ryzykujemy,
że w ogóle nie zaznamy
życia”.
				

Herodot

P

ierwszą i podstawową pasją Zbyszka Nowaka jest jego praca. Pomaganie
ludziom. Ale przecież praca to nie wszystko, zatem jest też kilka innych.
W przypadku Zbyszka mówiąc: pasja, nie mamy na myśli okazjonalnego
i amatorskiego zainteresowania jakąś dziedziną. Do każdej działalności podchodzi
bowiem profesjonalnie i może się pochwalić stosownym dokumentem. Jest mistrzem
ogrodnictwa, a przy okazji wykwalifikowanym rolnikiem oraz mistrzem pszczelarskim. Pasję żeglarską potwierdza oczywiście patent kapitański.
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ŻEGLARSTWO
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20 lat temu na pokład jachtu SUN wsiadło kilku
dziennikarzy. Popływali, podyskutowali i w ten
sposób zrodziła się idea rejsów dziennikarskich,
które trwają do dziś. Dwa pierwsze odbyły się
przy dużej pomocy Zbyszka. A wszystko wzięło się
z chęci zaszczepienia pasji do morza jak największej
liczbie ludzi. Morze bowiem nie tylko uspokaja
i oddaje utraconą energię, ale przede wszystkim
uczy respektu dla żywiołu, dyscypliny i konsekwencji.
Po 20 latach Zbyszek został uhonorowany przez
dziennikarzy kontynuujących tradycję rejsów pamiątkową plakietką.

OGRODNICTWO
Rośliny i zwierzęta to najwdzięczniejsi odbiorcy. Nie mają wątpliwości – nic
ich nie ogranicza w przyjmowaniu daru energii. Zbyszek przez wiele lat
zajmował się hodowlą kwiatów. Rozmawiał z nimi, dbał najlepiej, jak umiał,
a one odwdzięczały się pięknie. Frezje, goździki, tulipany… Rosły ponad
przeciętną i miały więcej pąków. Na giełdzie o świcie inni sprzedawcy ledwie
zaczynali handel, a kwiaty od Nowaka już rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

PSZCZELARSTWO
Pszczoła jest stworzeniem mądrym, pracowitym
i niezwykle dobrze zorganizowanym. Produkuje
miód – prawdziwy skarb. Ale najbardziej fascynujące jest to, że pszczoły żyjące zaledwie niecałe
dwa miesiące mają sposób na przedłużenie życia
pięćdziesięciokrotnie – królowa żyje bowiem około
5 lat.
Pszczoły, jak wszystkie inne zwierzęta, kochają
Zbyszka i nie robią mu krzywdy. Toteż rzadko kiedy
zajmując się nimi, używa ochronnego stroju.
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PODRÓŻE
Już pierwsza podróż z prawdziwego zdarzenia – Kuwejt i Katar – zmieniła bardzo wiele w życiu Zbyszka.
Wspominamy o tym w rozdziale 2. Także tam – dzięki obserwacji i wrodzonej umiejętności błyskawicznego kojarzenia faktów i wyciągania wniosków – powstała idea trzech gestów, czyli szybkiego
odpromieniowania się. Na trop naprowadził Zbyszka widok modlących się muzułmańskich wiernych
pozbywających się nadmiaru negatywnej energii poprzez dotykanie ziemi kolanami, dłońmi i czołem.
Każda kolejna wyprawa: i taka całkiem bezpieczna, i taka trochę mniej (ale nigdy ekstremalnie
niebezpieczna, bo jednak chodzi o to, żeby cało i zdrowo wrócić do podopiecznych) coś w życiu zmienia,
czegoś dodaje. Uczy, a choćby tylko cieszy, ale i to przecież ma znaczenie.
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DOBRE JEDZENIE I DOBRE WINO!!!
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METODA SERCE-SERCE

CZYLI BYĆ AMBASADOREM NOWAKA

P

rawo dobrej ręki – to termin wymyślony przez Zbyszka dla określenia
zjawiska serdeczności przyjaciół i wynikających z niej dobrych rzeczy.
Są ludzie, z którymi po prostu wszystko się udaje.
Na przykład Andrzej Wawrzyniak – wieloletni dyrektor Muzeum Azji
i Pacyfiku, twórca niepowtarzalnej kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu
w Warszawie oraz pomysłodawca i założyciel Bractwa Dobro Czynienia,
którego członkiem jest także Zbyszek.

„Obowiązkiem członka Bractwa Dobro
Czynienia jest popełnienie
przynajmniej raz dziennie
dobrego uczynku zauważalnego…”

Ksiądz Leon Kantorski, wieloletni proboszcz podkowiańskiej parafii,
nie tylko wysyłał do Zbyszka swoich
znajomych, jeśli tylko mieli problemy zdrowotne, ale też bardzo wspierał rozmaite Zbyszkowe inicjatywy.
W dziesiątą rocznicę postawienia figury Matki Boskiej na Antarktydzie
– odprawił dziękczynne msze w Lourdes
i w Fatimie – co poświadczył odnośnym
dokumentem. Stanął też odważnie
i publicznie w obronie Zbyszka podczas
audycji „Nocne rozmowy” w 1999 roku,
która okazała się misternie przygotowanym planem zdyskredytowania go
w oczach widzów.
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Elżbieta Bakanowska była niezłomną
orędowniczką Zbyszka w świecie
dyplomacji, po którym poruszała
się z wielką gracją.
Dzięki Niej – niosąc pomoc
– zawarliśmy wiele ciekawych
znajomości i serdecznych przyjaźni.
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Waldemar Tewnell, to człowiek o bardzo szerokich horyzontach, który zaprasza Zbyszka zawsze tam,
gdzie dzieje się coś ciekawego i jest ktoś, komu warto uścisnąć dłoń i tym samym przekazać energię
w globalnej, można powiedzieć, skali.

Szczególne podziękowania dla Lucynki
i Lecha za pyszności na stołach, dla Małgosi
i Ryszarda za dach nad głową oraz dla Teresy
za piękną kreację Oli.

Lista przyjaciół jest długa – znajdą ją
Państwo w ostatniej części tego albumu.
O każdym Gościu tego pamiętnego
sierpniowego wieczoru można by napisać
wiele ciepłych i dobrych słów, ponieważ
Zbyszka otaczają ludzie życzliwi, serdeczni,
otwarci, mądrzy i szlachetni. Nie sposób
tego zrobić na kartach tej księgi, dlatego
pozwólcie, Kochani, że poprzestaniemy
na zapewnieniu Was o naszej szczerej
i wdzięcznej przyjaźni.
Ola i Zbyszek Nowak
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ORDER ŚW. STANISŁAWA BM

1 X 2017. Inwestytura w Kamieniu Śląskim. Nadanie
Kawalerowi Marianowi Zbigniewowi Nowakowi
Krzyża Wielkiego I Klasy ze Złotą Gwiazdą oraz
mianowanie Przeorem Warszawy Orderu Świętego
Stanisława BM
Od lewej: Wielki Przeor Niemiec - Tadeusz Lisoń,
IX Wielki Mistrz Senior - Jan Hrabia Potocki, X Wielki
Mistrz - Marian Król, Wielki Kanclerz Orderu - Stefan
Kukowski, Wielki Kanclerz Królewskiego Orderu Mirosław Mandryga.
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KONFERENCJA NAUKOWA „O ŁAD MORALNY RZECZYPOSPOLITEJ”
KAMIEŃ ŚLĄSKI - 29 IX 2017

Energetyczna droga rozwoju kreatywności i efektywności działania.
(fragmenty wykładu)
Drodzy Państwo!
Znaleźliśmy się tutaj – w tym gronie, na tej konferencji i w tej sali, wyłącznie z jednego powodu.
Wszyscy pragniemy czynić i upowszechniać dobro. Angażujemy do tego swoje siły i możliwości.
Jedni finansowe, inni organizacyjne. Ja służę Orderowi tym, co umiem najlepiej, czyli wsparciem
energetycznym.
Procesu przekazu energii nie trzeba rozumieć. Wystarczy zaakceptować taką możliwość.
Z całym szacunkiem dla obecnego tu Zacnego Grona, nie jest mi potrzebna, ani Państwa wiara,
ani wiedza na ten temat. Energia popłynie niezależnie od tego, jakie macie Państwo nastawienie.
Nie przeszkadza mi, ani sceptycyzm, ani obojętność.
Jesteście Państwo tutaj, a to oznacza, że wzięliście pod uwagę możliwość pomagania ludziom
poprzez harmonizowanie i regulowanie ich planów niematerialnych, czyli energetycznych. Bo
o istnieniu czegoś więcej, poza naszym materialnym garniturem, z pewnością nikogo tutaj nie
muszę przekonywać.
Używanie energii dla wspierania chorych i potrzebujących wszelkiej innej pomocy, (jak już
powiedziałem) nie jest łatwe do zrozumienia. Nauka ostatnimi laty bardzo poszła do przodu i można
powiedzieć, że fizycy kwantowi w zasadzie wyjaśnili już proces przekazu energii, ale do prostej
i łatwej definicji jeszcze daleko, jeszcze musimy poczekać.
Max Planck odbierając w 1918 roku nagrodę Nobla z fizyki powiedział:
„Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie na najbardziej zdroworozsądkową naukę –
studia nad atomem – mogę Was zapewnić, jako rezultat moich badań, że w istocie… nie ma czegoś
takiego jak materia. Materia w takim sensie, w jakim ją postrzegamy wywodzi się i istnieje jedynie
dzięki sile, która wprawia cząstki w drgania i trzyma ten malutki układ słoneczny w całości.
Musimy przyjąć, że za tą siłą kryje się inteligentny i świadomy umysł. Ten umysł jest macierzą
całej materii i całego wszechświata.”
John Wheeler, amerykański fizyk, który został uhonorowany Nagrodą Wolfa z wkład w fizykę
dopiero 20 lat po śmierci, twierdził że: żyjemy we wszechświecie, w którym świadomość jest nie
tylko ważna, ale także stwórcza; w którym jesteśmy czynnymi uczestnikami. Nie można wyobrazić
sobie wszechświata, w którym gdzieś i w jakimś odcinku czasu nie istnieje obserwator, gdyż samą
istotą materii wszechświata są właśnie akty obserwatora – uczestnictwo. Sama obserwacja otaczającego nas świata jest niemożliwa. Nigdy nie możemy być jedynie obserwatorami, gdyż kiedy
obserwujemy, tworzymy lub modyfikujemy to, co jest stworzone.
Fizyka naucza dzisiaj, że naszymi oczyma możemy dostrzec zaledwie 8 procent istniejącego
widma promieniowania, a więc dopóki ograniczamy się tylko do tego, co widoczne, dopóty nie
widzimy aż 92 procent rzeczywistości.
Pozostańmy zatem w pokorze wobec zjawisk, które dopiero uczymy się postrzegać i nazywać,
a które ja wyczuwam od dzieciństwa, badam po swojemu, gromadzę doświadczenie i rozwijam
w ramach moich zdolności dla dobra człowieka.
Najprościej zatem rzecz ujmując, energoterapia jest sztuką dostrajania naszego materialnego
planu do planu energetycznego (duchowego). Jest regulacją i harmonizacją, a zatem czymś dobrym
z natury.
Wiele lat temu umówiłem się sam ze sobą, że będę wyłącznie pomagał. Nigdy nie użyję swoich
możliwości w niegodnym, nieetycznym i niemoralnym celu. Jedno takie działanie zniweczyłoby
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wszystko, jak przysłowiowa kropla dziegciu psuje
beczkę miodu.
Chociaż dla mnie to co robię jest oczywiste, ponieważ wspiera mnie mój dar i wieloletnie doświadczenie, zdaję sobie sprawę, że wyjaśnienie tego jest
skomplikowane.
Bezcenną pomocą w opisaniu mojej pracy służą mi
ludzie, którym udzieliłem wsparcia. Relacjonują swój
stan przed i po zabiegu, gromadzą badania lekarskie.
A to pozawala choćby na odpowiedź, na jakie choroby
pomaga energoterapia.
Postaram się nakreślić Państwu
w dużym skrócie, co ja (poprzez działanie za pomocą
energii) mogę zrobić dla ładu moralnego w naszym
kraju i wzmocnienia dostrzegania jego wartości.
Społeczeństwo to nic innego jak zbiór jednostek. Zajmuję się tymi jednostkami od ponad 30
lat i mogę śmiało powiedzieć, że dotknąłem ponad
milion osób. Dzięki temu mogę wysuwać wnioski i formułować twierdzenia. Jednym z nich jest
pewność, że moje działanie poza wpływem na samopoczucie, na stan naszego ciała, ma ogromny wpływ na ducha. Moim celem jest budowanie tego ducha, rozwijanie w człowieku tego, co
w nim najlepsze.
Organizm poddany mojemu działaniu zaczyna
funkcjonować sprawnie. Rozszerzają się naczynia
krwionośne, krew płynie swobodnie, lepiej się oczyszcza i lepiej dotlenia mózg. Także jelita (nasz
drugi mózg) pracują dużo sprawniej. Wzrost kreatywności i efektywności działania na skutek
dotlenionego i odżywionego mózgu, to tylko jeden z efektów kontaktu z energią.
Obserwuję z ogromną satysfakcją wzrost uczuć wyższych u moich podopiecznych. Samodzielność, odwaga, tolerancja, poczucie piękna i konieczności dbania o nie….to tylko niektóre.
Bardzo często po kontakcie ze mną pojawia się chęć naprawy stosunków rodzinnych, czy też
chęć do walki z nałogami.
Zupełnie oczywistą reakcją po podniesieniu poziomu energii jest wzrost zainteresowania
wiedzą i nauką, łatwość uczenia się, czy chęć rozwijania talentów i pasji.
To wszystko poprzez budowanie jednostki buduje społeczność.
Ogromnie zależy mi na kontaktach z osobami decyzyjnymi, już rozwiniętymi społecznie i zaangażowanymi w prace na rzecz innych ludzi. Wzmocnienie ich przyrodzonych cech, zaopatrzenie
w dodatkową energię do walki z przeciwnościami losu, powiększa niebywale ich skuteczność
i zasięg działania.
Podobnie rzecz się ma z artystami. Z ogromną radością zajmuję się nimi, ponieważ wiem, że
sztuka buduje ducha.
Dziękuję za uwagę.
Zbyszek Nowak
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