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SWIAT TO APTEKA
OD WYDAWCY

MARZEC
POZNAŃ  
13.03. 2021
GODZ. 11:00
PLATINIUM PALACE
UL. REYMONTA 19

WROCŁAW 
27.03. 2021
GODZ. 10:00
PLATINIUM PALACE
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 204

KWIECIEŃ

KATOWICE
08.04. 2021
HOTEL “KINGA”
UL. ZIMOWA 37

KRAKÓW 
09.04. 2021
GODZ. 10:00  
HOTEL 
EUROPEJSKI
UL. LUBICZ 5

GDYNIA 
17.04. 2021
GODZ. 10:00
HOTEL HOTTON
UL. ŚW. PIOTRA 8

POZNAŃ  
24.04. 2021
GODZ. 11:00
PLATINIUM PALACE
UL. REYMONTA 19

PODKOWA 
LEŚNA
GODZ: 11:00 

POZNAŃ
GODZ: 11:00 

KATOWICE
GODZ: 11:00 

KRAKÓW
GODZ: 10:00 

GDYNIA
GODZ: 10:00

Kontakt ze zbyszkiem: 

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

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

WROCŁAW
 GODZ: 10:00

  Drodzy Czytelnicy!

Dziwny czas, jaki przyszło nam przeżywać, można sobie 
zorganizować dwojako. Siedzieć i narzekać, tyć i tracić 
kondycję albo wykorzystać dla własnego rozwoju. Zbyszek, 
jak się pewnie Państwo domyślacie, należy do tej drugiej 
grupy i nie próżnuje. Dużo czyta i pisze rozmaite artykuły, 
odnawia kontakty, pielęgnuje znajmości i przyjaźnie i bardzo 
dużo ćwiczy. Dzień ma wypełniony od świtu do nocy i zawsze 
mnóstwo planów na następny i kolejne. Mimo, że przez cały 
czas musi je modyfikować, bo ze strony władz pojawiają się 
kolejne utrudnienia, nie słyszałam, żeby narzekał. Rejestruje 
nową rzeczywistość i natychmiast się w niej odnajduje. 

Nie mamy pojęcia, czy tym razem nasza gazetka spełni 
swoją podstawową rolę, czyli rzetelnie poinformuje Państwa 
o najbliższych spotkaniach, ale uznaliśmy, że należy się Wam 
kolejny numer. Tym bardziej, że znów jest pełen dobrych 
wiadomości i ciekawych tematów. 

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę zdrowia i cierpliwości.
  Aleksandra Krajewska-Nowak

Zrozumienie jest niezbędne dla akceptacji. 
W odróżnieniu od wiary i dogmatów, na których 
jest oparta wiara, zrozumienie jest oparte na 
faktach. 

Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak ośmiokrotnie 
był nominowany do nagrody Nobla, a jego 
badania wskazują na cztery przybliżenia 
możliwości poznania żywego obiektu. 

Wskazane przybliżenia porządkują 
możliwości poszczególnych działań na 
odpowiadających im poziomach. Tłumaczą 
jednocześnie poszczególne możliwości 
pomocy i określają ich zakres.

W tekście prof. Marka Szewczyka, 
napisanym na podstawie jego obserwacji 
i licznych źródeł, w tym badań naukowych 
ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, jest 
wytłumaczenie mojej roli, jako zasadniczej 
możliwości w uruchomieniu zakłóconej pracy 
organizmu.

Zbyszek Nowak
***

Osoby, które miały kontakt ze znanym 
i cenionym bioenergoterapeutą Zbyszkiem 
Nowakiem, bardzo często wypowiadają się o Nim 
oraz Jego działalności w kategoriach właściwych 
dla zjawisk nadprzyrodzonych. 

Wiedzę na ten temat zaczerpnąłem i czerpię 
ze spotkań odbywających się u Zbyszka Nowaka 
w Podkowie Leśnej, w których od pewnego czasu 
uczestniczę. 

Wypowiedzi te przybierają postać oświadczeń 
o wierze, albo i niewierze w „cudowne” zdolności 
uzdrawiania ludzi, a nawet zwierząt. Tymczasem 
sam Zbyszek Nowak, który pomógł ponad 
milionowi ludzi (tak podaje www.wieczorpomorze.
pl data dostępu z 20 maja 2016) często powtarza, 
że cudotwórcą nie jest oraz, że cudotwórcą jest 
tylko Bóg. 

I to stwierdzenie zasługuje na pełną aprobatę. 
Jak mówi sam o sobie Zbyszek Nowak,w 

początkowej fazie Jego działalności w 
charakterze bioenergoterapeuty, sam nie miał 
do końca świadomości, na czym polega jego 
oddziaływanie na podopiecznych, zwłaszcza 
w momencie, gdy – będąc jeszcze dzieckiem 
– swoją mamę, wydawałoby się – cudem – 
przywrócił do życia (wywiad udzielony przez 
Z. Nowaka i dostępny na stronie Wikipedia, 
data dostępu z dnia 9 stycznia 2021). 

Tym bardziej świadomości tego nie mieli, 
a i do dziś w zdecydowanej większości nadal nie 
mają jego podopieczni.   

 Tymczasem nie trudno dostrzec bardzo 
daleko idącą zbieżność pomiędzy tym, co 
proponuje swym podopiecznym Zbyszek Nowak, 
a teorią bioenergetyki, której twórcą jest śp. ks. 
prof. Włodzimierz Sedlak. 

Ten zmarły w 1993 r. ksiądz i jednocześnie 
wybitny autor licznych prac naukowych, z wy-
kształcenia biolog zanegował panującą przez 
długie dziesięciolecia na gruncie nauki biologii 
tezę, zgodnie z którą żywy organizm jest niczym 
więcej, jak tylko sumą zachodzących w nim reakcji 
chemicznych, twierdząc że oprócz owych reakcji 
chemicznych, fundamentalne znaczenie dla 
każdego żywego organizmu ma dokonujący się 
w nim ruch elektronów: fononów (drgań cieplnych 
sieci krystalicznej) i fotonów (kwantów światła). 
W trakcie konferencji naukowej, która odbyła 
się w dniu 10 października 1980 r. w Gliwicach 
śp. ks. prof. Włodzimierz Sedlak wypowiedział 
następującą tezę: Ponieważ nasze poznanie 
żywego obiektu jest tylko prawdopodobne, 
wobec tego istnieją stopnie przybliżonego 
poznania. Termin „przybliżenie” wzięty z fizyki 
całkowicie odpowiada potrzebom biologii 
i tak można wymienić kilka przybliżeń:

I przybliżenie – najgrubsze – to poziom 
anatomii i funkcjonalnie odpowiadająca mu 
fizjologia;

II przybliżenie – poziom komórkowy i odpo-
wiadająca mu funkcjonalnie biochemia;

III przybliżenie – to anatomia molekularna 
z funkcjonalnym odpowiednikiem konformacji 
(a więc układów przestrzennych atomów 
w cząstce chemicznej); 

IV przybliżenie – najdokładniejsze – to 
poziom submolekularny z odpowiadającym 
mu behawiorem (reakcji wywoływanej 
bodźcem płynącym z otoczenia) kwantowym, 
w postaci ruchu elektronów, produkcji 
fotonów i fononów. (referat pt. Elektroniczne 
właściwości biomasy i zaktualizowany model 
organizmu, Gliwice 10 października 1980 r., 
w: W. Sedlak, Mała monografia bioelektroniki. 
Bioelektronika dla wszystkich, Radom 2000, 
s. 27)      

W dalszym fragmencie swego referatu ks. 
prof. Włodzimierz Sedlak postawił istotne pytanie: 
Czy jest konieczne IV przybliżenie kwantowe, 
zwane pospolicie bioelektronicznym … Czy 
ono jest potrzebne lekarzowi, biologowi lub 
biofizykowi ? Lepiej będzie jeszcze jeden 
raz zapytać: Czy przyroda kształtowała życie 
według III przybliżenia, czy najdokładniejszego 
i fundamentalnego IV ? Nasze poznanie życia 
dokonywało się nogami do góry w stosunku 
do procesu tworzenia żywego obiektu i wydaje 
się nam ono słuszne (tamże.) 

A zatem, to, co proponuje Zbyszek Nowak, 
to nie żadne cuda, które można oceniać w ka-
tegoriach wierzenia (wiary), albo niewierzenia 
(niewiary). Przeciwnie, jest to oddziaływanie 
na ów ruch elektronów, produkcję fotonów 
i fononów, które zachodzą w każdym żywym 

(cd. na str. 2)

UWAGA! UWAGA! 
Szanowni Państwo, niczego już nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ani zaplanować. Mamy wielką nadzieję, 
że harmonogram spotkań nie będzie już musiał ulegać zmianie. Jednak nadal lepiej jest upewnić się o tym 

zagląjąc na stronę www.nowak.pl albo dzwoniąc do biura w Podkowie Leśnej: 22-758-92-92 lub 22-758-92-34
***

Spotkania indywidualne są możliwe po uprzedniej rezerwacji! Osoby, które przychodzą bez rezerwacji, będą 
proszone o cierpliwość i zostaną przyjęte wg kolejności zgłoszeń, ale po osobach zapisanych. 

Działa też i dostępna jest w każdej chwili forma kontaktu zwana TSI (Telefoncznym Spotkaniem Indywidualnym).

cudotwórca, czy technolog bioenegetyki?



(cd. ze str. 1)
organizmie. To te procesy decydują o przebiegu
reakcji chemicznych w nim zachodzących. 
A na ich prawidłowy przebieg oddziaływać może 
bioenergoterapeuta.

W innym jeszcze wystąpieniu naukowym ks. 
prof. Włodzimierz Sedlak powiedział: Lekarz 
najczęściej utrzymuje, że poziom fizjologiczny 
i anatomiczny mu wystarcza, nie odczuwa 
potrzeby bioelektroniki. Nie odczuwa również 
potrzeby biochemii, bo mu to analityk chemii 
załatwi, gdy będzie potrzebował. Obojętna 
jest mu biologia komórki, gdy zajdzie taka 
potrzeba, jest od tego cytopatolog itd. 
Kiedyś, jak będzie potrzebował, orzecznictwo 
da mu bioelektronik. … Może to świadczyć 
o intelektualnym ubóstwie. Czy lekarzowi może 
coś wystarczyć w sprawach, gdzie chodzi 
o ludzkie życie ? To nie hobby, to humanita-
ryzm albo jego brak (ks. prof. W. Sedlak, 
Nowe fakty w świetle dawnej biologii, referat 
wygłoszony podczas konferencji naukowej 
w Reptach18 maja 1979, w: Ks. W. Sedlak, 
Mała monografia bioelektroniki, …s. 96). 

Humanitaryzm, a więc szacunek do człowieka, 
poszanowanie jego godności, które gwarantuje 
nam przepis art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowiący: Przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych, wymagają od każdego, komu 
dane jest oddziaływać na ludzkie życie i zdrowie, 
a zwłaszcza od tych, którzy złożyli przysięgę 
Hipokratesa, a więc w pierwszej kolejności od 
lekarzy, by nie dopuszczali się jakiegokolwiek 
zaniechania, lecz by w imię tej przyrodzonej, 
a więc nie podarowanej przez żadnego innego 
człowieka, lecz danej od Boga czy – jak kto woli 
– biorącej się ex natura, i niezbywalnej godności 
ludzkiej, podejmowali wszelkie kroki w celu 
ochrony życia i zdrowia ludzkiego. 

W swym najbardziej fundamentalnym dziele 
ks. prof. W. Sedlak stwierdził: Biologia nie 
przeszła swej fazy mechaniki kwantowej 
ani zrelatywizowania. Tradycyjnie tkwi na 
dawnych pozycjach, wchłaniając nowe fakty 
(ks. W. Sedlak, homo electronicus, Warszawa 
1980, s. 134). Żaden lekarz nie powinien poczuć 
się obrażony stwierdzeniem, że cytowany frag-

ment monografii wybitnego uczonego Księdza do 
niego się odnosi. Natomiast tkwienie na dawnych 
pozycjach może tłumaczyć niechęć lekarzy oraz 
wykonawców innych profesji ukształtowanych na 
bazie owej tradycyjnej nauki biologii do podejścia, 
które teoretycznie opracował ks. prof. W. Sedlak, 
a które z wielkim, a można nawet powiedzieć – 
spektakularnym – powodzeniem praktykuje od lat 
Zbyszek Nowak.      

 
 Prof. dr. hab. Marek Szewczyk 

Podkowa Leśna, 11 stycznia 2021 r. 
***

Na stronie www.nowak.pl w zakładce Video są 
programy pt. Ręce, które leczą. W odcinku z lutego 

2021 znajdziecie Państwo rozmowę 
z profesorem Szewczykiem na temat książki ks. 
Sedlaka i wniosków płynących z tej lektury. 

***
Ośmielam się wyrazić swój szacunek oraz 

zdanie w temacie listu prof. dr. hab. Marka 
Szewczyka. Uważam, iż Mistrzostwem jest, aby 
perfekcyjnie poruszając się w obowiązującym 
paradygmacie nauki znaleźć nieścisłości 
czy wręcz sprzeczności zmuszające do 
zrewidowania obowiązujących poglądów na 
temat leczenia, stwarzając tym samym nową 
przestrzeń i rzucając światło na nowe podejście 
i podkreślając konieczność powyższego. Tego 
właśnie odważnie dokonuje autor listu.

Moja osobista historia jest najlepszym tego 
przykładem. Pokazuje, iż mając ogromny 
szacunek do medycyny, która co najmniej 
dwukrotnie uratowała mi życie, w tym samym 
czasie bardzo mnie również zawiodła. 
Poszukiwanie nowych możliwości leczenia jest 
więc koniecznością. A mając świadomość faktu 
istnienia innych możliwości, grzechem jest ich nie 
udostępniać powszechnie.

Natomiast uważam, że jeszcze większym 
Mistrzostwem jest Zbyszku twoja praca, którą 
wykonujesz. Wdrażanie nowego podejścia, 
nowych wartości i wiedzy, które w obecnym 
paradygmacie nauki nie istnieją, nie tylko 
poprzez praktykowanie czy stosowanie ich, ale 
poprzez stanie się tą wiedzą -  to jest poziom 
Mistrzostwa. Korzystając z twojej pomocy 
Zbyszku doświadczam, że wiesz, że nie ma takiej 
siły zmroku, która by zgasiła siłę światła, jest tylko 
umysł, który może w ten fakt uwierzyć.

Dzięki Tobie Zbyszku poprzez własne 
doświadczenie odkrywam ten dar uzdrawiania 
cudowną siłą energii, życiowej mocy światła, 
esencji nie tylko nauk wyższych starożytnych 
cywilizacji, ale również, w co pragnę wierzyć 
przyszłościowej medycyny umysłu i ciała - 
medycyny światła, czy medycyny kwantowej, jak 
kto woli.

W sytuacji, gdy nam się coś zepsuje, 
najbardziej wiarygodnym warsztatem, do którego 
mamy ochotę się udać, aby to naprawić jest 
warsztat autoryzowany przez producenta. Tak, 
czasami lokalny mechanik wybawi nas szybko 
z opresji, ale z większymi kłopotami musimy udać 
się do producenta. Kto jest producentem naszych 
ciał? Kto je codziennie utrzymuje przy życiu? Kto 
trawi i asymiluje pokarm, który przyjmujemy? Kto 
oddycha i dostarcza tlenu do każdej komórki? Kto 
dokonuje tych wszystkich procesów w naszych 
komórkach abyśmy żyli? Cóż to za siła za tym 
wszystkim stoi i kto nią zarządza? Kto się na tym 
wszystkim zna? Czyż nie najlepszym warsztatem, 
do którego należy się udać jest wówczas 
autoryzowany warsztat Zbyszka Nowaka? 

Zbyszku, pisanie tego listu uświadamia mi, że 
mój procesor w głowie nie jest sprawny i wymaga 
naprawy. Stawiając sobie to zadanie do wykonania 
mam wrażenie, że właśnie go gimnastykuję, a to 
jak wiemy nie jest łatwe, ale często przynoszące 
wymierne korzyści. Mam świadomość, że moje 
wypowiedzi pochodzą z różnych poziomów i ob-
szarów, i są kompilacją różnych myśli, i mam 
nadzieję, że są jakoś spójne. Niestety nie jestem 
w stanie tego ocenić na ten moment. Korzystając 
z właściwego warsztatu naprawy tego procesora 
mam nadzieję wkrótce mieć go sprawnego. 

Odnośnie natomiast tekstu ks. prof. 
Włodzimierza Sedlaka, przykuwa moją uwagę 
forma tekstu, która jest mi bardzo bliska. Rzeczowa 
prezentacja i kwintesencja nauk uczonego, 
które są niezwykle nośne, na poparcie wstępnej 
tezy autora oraz obrazowe podsumowania na 
zakończenie. 

Ukłony dla Wyższych Umysłów zarówno 
uczonego jak i autora tekstu. Sam tytuł książki, 
z której pochodzą zawarte myśli uczonego „Tako 
rzecze Sedlak” nawiązujące wyraźnie do dzieła 
Nietzschego zapraszają do wysokich poziomów 
wiedzy. 

Z poważaniem Ewa

Rozmawialiśmy ostatnio z żoną o jednym z naszych znajomych, 
zastanawiając się, dlaczego tak bardzo boryka się ze swoim losem. 
Użyłem wtedy sformułowania, że prowadzi życie wbrew zasadom higieny 
energetycznej.

Higiena energetyczna, to pojęcie, które zwraca szczególną uwagę na 
granice wytrzymałości, zarówno psychicznej jak i fizycznej. Przekroczenie 
tych granic jest prawdziwą przyczyną różnych naszych niepowodzeń, 
w życiu osobistym i w pracy.

Granice fizycznej wytrzymałości są czasem zupełnie dla nas 
niewidoczne. Aż do czasu, kiedy właśnie zostaną przekroczone. Osłabienie 
ciała i dopuszczenie do wycieńczenia organizmu mści się na nas czasem 
okrutnie. Bardzo często nie umiemy w porę zauważyć i zaakceptować 
naszych ograniczeń. Wiek, tak zwany pesel, trzeba zawsze brać pod 
uwagę. Zmęczenie, zatracenie się w pracy lub w pasji  –   trzeba natomiast 
stale mieć pod kontrolą. Ocenić możliwości, zanim podejmiemy wysiłek 
ponad miarę i dopadnie nas poważny problem. 

Dbajmy o ciało, ten nasz ziemski garnitur, abyśmy mogli  możliwie jak 
najdłużej i najlepiej powiększać nasze możliwości i rozwinąć skrzydła 
talentów. 

Kilka słów o czasie. Czas jest jak rzeka i często niepostrzeżenie upływa. 
Mamy go coraz mniej, bo ewidentnie przyspieszył. Kiedyś mówiło się: 
co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa wolne dni. Teraz 
sytuacja się zmieniła, czego nie zrobisz dziś, możesz w ogóle nie zrobić.

O ile kiedyś można było bezkarnie oddawać się słodkiemu lenistwu 
i  zagniwać w łóżku przytulając się do poduszki, to teraz, jeśli nie zmienisz 
przyzwyczajeń, świat Cię przegoni, a Tobie zostaną przypalone resztki, 
niezdatne i w dodatku zimne.

Weszliśmy już na dobre w nowy rok, ale to nadal dobry moment na 
podsumowanie,  remanent i rachunek.

Zawsze możemy rozpocząć od nowa z czystą kartą. Zrób w swoim 
życiu porządek, czyli listę spraw, które trzeba załatwić i listę sensownych 
postanowień na przyszły rok.

Na przykład, że nie będziesz tracił czasu na rzeczy nieistotne, ani 
w żadnej ważnej sprawie trwał w bezczynności. Że nie będziesz żył w lęku. 
Że będziesz tolerancyjny. Itd.

Ale bądź uczciwy sam ze sobą – nie oszukuj, bo to przecież nie ma sensu. 
Przypomnij sobie, ile głupot narobiłeś przez zaniedbanie, niezrozumienie, 
emocje…

Przebacz. Ale nie wybranym wybrane, ale wszystkim wszystko. 
Przebaczenie ma niesamowitą moc – sprawia, że problem znika.

Postaraj się też zlikwidować poczucie żalu. O to, co miało się wydarzyć, 
ale się nie wydarzyło, albo dokładnie odwrotnie. Żal to emocja całkowicie 
bezwartościowa. Można nawet powiedzieć, że bardzo, bardzo szkodliwa 
i wyniszczająca.

Zastanów się poważnie, na co Cię stać?
Co masz pod kontrolą, a co należy odpuścić?
Czego potrzebujesz tak naprawdę, a co jest  Ci zupełnie zbędne?
Zrób coś dobrego dla innych, co przyniesie ci satysfakcję i da poczucie 

spełnienia. Zrób dla siebie coś, co podniesie Twoją motywację, da Ci radość 
i pewność, że nie marnujesz swojego życia. 

I tak oczyszczony i spokojny daj sobie w nową szansę.
Z najserdeczniejszymi życzeniami powodzenia i samych pozytywnych 

zmian.
Zbyszek Nowak

higiena energetyczna



wieści z covidowego frontu
Walka o Dionizego

11.12.2020
Zbyszku mam jeszcze jedną prośbę, na zdjęciu jest brat mojego ojca. 

Obecnie na intensywnej terapii w szpitalu covidowym w Rybniku. Stan 
krytyczny zapalenie płuc, sepsa, covid. Dionizy na 70 lat. przechorował 
grypę, zamiast odczekać, odpocząć to  poszedł do pracy i złapał covid. 
Wg lekarzy tylko urządzenia wspomagające utrzymują Go przy życiu. Stan 
krytyczny, jeszcze ok. tygodnia będą Go ratować, potem chyba odłączą od 
urządzeń wspomagających. Wiem, że sytuacja jest wręcz beznadziejna. Ale 
proszę Ciebie o trochę dobrej energii dla niego. Pozdrawiam serdecznie .

12.12.2020
Zacząłem ratować Dionizego, jak się da, proszę o lepsze zdjęcie, żeby 

była widoczna twarz. Info od Ciebie dwa razy dziennie, nawet jak nie 
masz żadnych informacji Ok? Jest światełko w tunelu, jak sprawdzałem 
Pozdrawiam. Zbyszek

12.12.2020
Dionizy jest w śpiączce farmakologicznej, zaintubowany, zapalenie płuc, 

pod respiratorom. Do tego zaatakowała jakaś bakteria, nie wiedzą jaka.
13.12.2020
Dionizy cały czas w śpiączce, narządy wewnętrzne w miarę dobrze, ale 

płuca bardzo zniszczone (jakieś narośla). 
16.12.2020
Niezależnie od tego, czy masz jakieś informacje, czy też nie, kontaktujesz 

się ze mną w imieniu osoby, którą się zajmuję. Ten kontakt jest bardzo 
ważnym przypomnieniem, dzięki któremu podejmuję regularne działanie, 
dla osoby lub osób, które zostały oddane mi pod opiekę. Pozdrawiam. 
Zbyszek

18.12.2020
Dionizy cały czas w śpiączce!
18.12.2020
Potrzebne drugie zdjęcie i wpłata na moje konto służbowe, nr konta jest 

na stronie www.nowak.pl. Zbyszek 
19.12.2020
Zbyszku rozmawiałem dziś z ciocią i przedstawiłem sprawę. Nie podjęła 

jeszcze decyzji, jak tylko się zdecyduje, to dam znać. Niestety wiemy, że 
czas działa na niekorzyść, ale zrobiłem co mogłem. Bardzo dziękuję Ci za 
dotychczasową pomoc i opiekę. Pozdrawiam serdecznie. 

03.01.2021
Zbyszku mam pieniądze od Cioci, chodzi o sprawę wuja Dionizego. 

Jutro przeleję na konto podane na stronie www.nowak.pl. Wyślę też zdjęcie 
i informacje o stanie zdrowia. 

04.01.2021
Zbyszku przelew wykonany. W załączeniu zdjęcie wuja, nie najlepszej 

ostrości niestety tylko takie posiadamy. W tej chwili Dionizy jest wybudzony 
ze śpiączki, podawany ma tlen przez rurkę, ma duże zmiany miażdżycowe, 
dostaje duże dawki leków, jak wytrzymają serce, wątroba i nerki to przeżyje. 
Jest z nim ograniczony kontakt. Czeka go długa rehabilitacja. Płuca 
zniszczone przez covid. 

06.01.2021
Zbyszku, Dionizy bez zmian cały czas wspomagany tlenem, dodatkowo 

ma złe wyniki badania krwi. Pozdrawiam.
09.01.2021
Witaj Zbyszku, właśnie otrzymałem informacje, że Dionizy wstał i zrobił 

kilka kroków,  cały czas wspomagają oddychanie tlenem, boli go podbrzusze
Ogólnie jest poprawa. Pozdrawiam. 

09.01.2021
Witaj, nawet jak nie ma informacji, pisz esemesa, codziennie rano. 

Pozdrawiam. Zbyszek
12.01.2021
Zbyszku niestety od kilku dni nie mamy wieści o stanie Dionizego, 

lekarze nic konkretnego nie chcą przekazać. Mamy nadzieję, że jego stan 
się nie pogorszył. Może Ty czujesz, co się z nim dzieje? Przepraszam, że 
nie pisałem codziennie rano, ale nie odczytałem Twojego ostatniego smsa. 

14.01.2021
Witaj, stan Dionizego jest coraz lepszy. Pozdrawiam. 
14.01.2021
Witaj, każdy Twój esemes to ewidentna porcja energii, którą daje kontakt, 

dlatego te esemesy są tak ważne. Pozdrawiam. Zbyszek
20.01.2021
Witaj stan Dionizego ponoć się poprawia. Ciocia rozmawiała z lekarzem 

prowadzącym , który twierdzi, że poprawa stanu zdrowia jest dla niego 
zaskakująca. Oczywiście w odniesieniu do tego co przeszedł. Ponoć może 
rozmawiać. Pozdrawiam. 

21.01.2021
Witaj. Dionizy wczoraj wrócił do domu. Wyszedł na własne życzenie. 

Pozdrawiam 

Marta i jej rodzice

21.11.2020. 
Dzień, kiedy poczułam duże osłabienie. Miałam przeczucie, że to 

zapewne COVID. Miałam kontakt z rodzicami, którzy czekali na testy. To 
uczucie było zupełnie inne, niż kiedy rozkłada grypa lub przeziębienie. 
Choć organizm wysyłał sygnały już kilka dni wcześniej, to sądziłam, że to 
tylko przemęczenie.

22.11.2020 
Ciężko wstać z łóżka. Ogromne osłabienie, doszedł ból głowy i ból 

pleców. Ale było jeszcze znośnie. Tabletka przeciwbólowa i mogłam 
funkcjonować. Tak przynajmniej mi się wydawało. Jednak w godzinach 
popołudniowych złe samopoczucie nabierało tempa. Można powiedzieć, 
że w ciągu godziny straciłam władzę nad swoim ciałem i umysłem, które 
odmówiły posłuszeństwa. Nie byłam w stanie już sama przejść 10 metrów, 
nie pamiętam nawet, jak to się odbywało. Jedyne, co kojarzę od tego 
momentu, to straszne pieczenie w plecach i ból głowy, jakiego nigdy nie 
doświadczyłam. Nie pomogły nawet już żadne tabletki przeciwbólowe. 

23.11.2020 
Kolejny dzień męczarni. Ból pleców i głowy nadal silny. Tego dnia bolało 

mnie już wszystko. Odnosiłam wrażenie, że na długie chwile traciłam 
świadomość, niewiele pamiętam. Problem stwarzało nawet przekręcenie 
się na drugi bok, a dojście do toalety to był nie lada wyczyn.

24.11.2020 
Stan z poprzedniego  dnia się utrzymuje. Po południu troszkę lepiej. 

Może tylko bardziej świadoma byłam, co się ze mną dzieje. I wtedy zaczyna 
pracować wyobraźnia, a co za tym idzie, to najczarniejsze myśli. Wśród 
znajomych nie wszyscy wygrali walkę z COVID. Tego dnia moje zdjęcie 
trafia do Pana Zbyszka Nowaka. Pokładałam w Jego sile dużą wiarę 
i nadzieję, że wyciągnie mnie z tego. I nie myliłam się. 

25.11.2020 
Od tego dnia, każdego ranka wysyłałam sms-a z opisem stanu. Ból 

w plecach nadal mi towarzyszył, szczególnie na wysokości nerek. I choć 
głowa trochę odpuściła, to doszedł uporczywy kaszel. Mimo trwającego 
jeszcze osłabienia, byłam w stanie samodzielnie wstać. 

26.11.2020 Pierwsza noc przespana w całości. Odszedł ból głowy 
i pleców. Pozostał kaszel i osłabienie. 

27.11.2020 
Kolejny dzień wysyłam smsy z informacją. Kaszel i ból zatok nie były 

mocno uporczywe. Wiedziałam, że to za sprawą Pana Zbyszka. To się po 
prostu czuło, że krąży już inna energia. 

28.11.2020  
Wstałam z kaszlem i bólem w dolnej części pleców. Być może były to 

nerki, ale może to efekt przyjmowania dużych dawek witaminy C. Jednak po 
południu wszystko ustąpiło. Kolejne dni to już tylko osłabienie, ale czułam 
jak wracam do zdrowia. I tak w niespełna 2 tygodnie pokonałam chorobę, 
oczywiście z wielką pomocą Pana Zbyszka. 

Po pomoc do Pana Zbyszka Nowaka zwróciłam się również w sprawie 
swoich rodziców. Rozchorowali się kilka dni przede mną. Na początku 
ich choroby nie mieli ciężkich objawów. Jednak lekarz zadecydował 
o konieczności przyjmowania antybiotyków. Testy na COVID dały 
pozytywny wynik. Prócz objawów typowych przy COVID, tata miał anginę, 
a mama zapalenie dolnych dróg moczowych. Na dokładkę dostali po 
jeszcze jednym antybiotyku. Ich stan z dnia na dzień był coraz gorszy. 
Kaszel, duszności, ból kości, mięśni, brak sił, to tylko niektóre objawy im 
towarzyszące. Saturacja spadała.  Dostali oboje skierowanie do szpitala. 
Jednak odmówili. Czuli, że już z niego nie wrócą.

30.11.2020 
Wysłałam zdjęcia rodziców do Pana Zbyszka z prośbą o pomoc. Bałam 

się tylko, czy zdąży. Tego dnia mama była już bardzo słaba. Kolejny dzień 
był bez poprawy, nadal kaszel, ból głowy, ból brzucha, pleców, mięśni 
i bezsilność. W taty przypadku trochę lepiej, jednak jeszcze męczący kaszel, 
ból gardła i mięśni. Widoczna poprawa nastąpiła 4 grudnia. I wtedy nabrali 
nadziei, że uda im się wygrać z chorobą. Kontaktu smsowego z Panem 
Zbyszkiem nie przerwałam. Na bieżąco wysyłałam wiadomości o stanie 
zdrowia rodziców, dopóki nie doszli do siebie. Jestem ogromnie wdzięczna 
za okazaną im pomoc. Można powiedzieć, że Pan Zbyszek dokonał cudu. 

***
Pierwsza relacja powstała z esemesowej korespondencji mojej i kuzyna 

Pana Dionizego, druga – ponieważ Pani Marta na bieżąco opisywała 
przebieg choroby i postępy w leczeniu. 

Te dwa przypadki oczywiście nie są jedynymi, z jakimi przyszło mi się 
zmierzyć w ostatnich miesiącach.  Jest znacznie więcej potwierdzeń, że 
energia doskonale radzi sobie z tym wirusem. 

W naszym najbliższym otoczeniu przetoczyła się fala zachorowań, 
ale wszyscy objęci moją opieką w trybie TIOPZ (opieka przez zdjęcie) 
albo TSI (spotkanie indywidualne przez telefon) przebyli tę chorobę dość 
lekko, szybko wyzdrowieli i łatwo powrócili do normalnej kondycji i swoich 
codziennych obowiązków. 

Wszystkie bez wyjątku bakterie, pasożyty i wirusy charakteryzują się 
niską częstotliwością pracy organizmu. Natomiast organizm zdrowego 
człowieka pracuje na częstotliwości znacznie wyższej. Moim zadaniem jest 
jedynie utrzymać ten właściwy poziom, dzięki czemu nie spada odporność 
i sami łatwo zwalczamy intruza. 

A zatem, co należy zrobić, jeśli nie daj Boże, zdarzy się nam zachorować.
Przede wszystkim  zachowujemy spokój. Przebieg choroby zależy 

od bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim od ogólnej kondycji 
organizmu. Stan psychiczny też jest niezmiernie ważny. A zatem pierwsza 
rzecz, to opanować stres. Poza wszystkimi ważnymi składnikami kuracji, 
takimi jak witaminy, nawadnianie, częste kąpiele w gorącej wodzie … 
wysyłamy zgłoszenie do mnie i rozpoczynamy stały kontakt. Energia 
płynie tym lepiej i moje działanie jest tym skuteczniejsze, im częściej mam 
wiadomość o stanie zdrowia (patrz materiał o Panu Dionizym). Najlepsze 
są smsy. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że z wiosną nadejdzie 
dla nas wszystkich lepszy czas.                                            Wasz Zbyszek  
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APARTAMENT LEŚNY
Położony na uboczu wśród drzew 
domek wypoczynkowy. Salon ze 

stylowym  kominkiem, 2 sypialnie, 
łazienka, w pełni wyposażona kuchnia. 

Maksymalna liczba osób – 6. 
Cena: 300 PLN za dobę.

W przypadku rezerwacji długotermino-
wych - duże rabaty. 

WILLA ALKANO
Wolnostojący, całoroczny, nowocześnie 

wykończony, przestronny dom 
jednorodzinny. Pięć pokoi,  każdy 

z łazienką, telewizorem i dostępem do 
internetu. UWAGA! Posiłki we własnym 

zakresie. Do dyspozycji w pełni 
wyposażona, obszerna kuchnia.  

Duży taras i ogród.
 Cena 120 złotych za dobę od osoby. 

Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

PENSJONAT ALICJA
Wolnostojący, całoroczny, 

dwukondygnacyjny, wykończony w 
drewnie sosnowym, przestronny dom 

jednorodzinny. 4 pokoje z telewizorem, 
łazienka na każdym poziomie. UWAGA! 

Posiłki we własnym zakresie. 
Do dyspozycji w pełni wyposażona 

kuchnia oraz jadalnia. 
Cena 70 złotych od osoby za dobę. 

Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

NOCLEGI W PODKOWIE LEŚNEJ

Rezerwacje: e-mail: biuro@nowak.pl   tel./fax 00 48 22 758 92 92. 

www.nowak.pl

Marzec’21               Kwiecień’201     
 poniedziałek wtorek środa        poniedziałek  wtorek środa

 01 02 03  06 07  
 08 09 10 12 13 14 
 15 16 17 19 20 21
 22 23 24 26 27 28
 29 30 31    

TERMINARZ SPOTKAŃ 
W PODKOWIE LEŚNEJ

STUDIO PISTACJOWE
W położonym na uboczu wśród drzew 

domu jednorodzinnym,
 jest dwuosobowe, przestronne studio, 

czyli komfortowy pokój 
z łazienką i w pełni wyposażonym 

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

W przypadku rezerwacji 
długoterminowych - duże rabaty. 

PUŚĆ LUDZI, KTÓRZY NIE SĄ 
GOTOWI CIĘ KOCHAĆ!

To najtrudniejsza rzecz, jaką będziesz musiał zrobić w swoim życiu 
i będzie to również najważniejsze. Przestań prowadzić trudne rozmowy 
z ludźmi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań pojawiać się dla osób, 
które nie interesują się Twoją obecnością. Wiem, że Twój instynkt polega 
na zrobieniu wszystkiego, co w Twojej mocy, aby zyskać uznanie osób 
wokół Ciebie, ale to impuls, który kradnie Twój czas, energię, zdrowie 
psychiczne i fizyczne.

Kiedy zaczniesz walczyć o życie z radością, zainteresowaniem 
i zaangażowaniem, nie każdy będzie gotowy podążać za Tobą w to miejsce. 
To nie znaczy, że musisz zmieniać to, kim jesteś, to znaczy, że musisz 
pozwolić odejść osobom, które nie są gotowe, aby Tobie towarzyszyć.

Jeśli jesteś wykluczony, obrażony, zapomniany lub ignorowany przez 
osoby, którym poświęcasz swój czas, nie wyświadczasz sobie przysługi, 
oferując im swoją energię i życie. Prawda jest taka, że nie jesteś dla 
wszystkich i nie każdy jest dla Ciebie.

To jest to, co sprawia, że jest tak wyjątkowe, gdy znajdujesz ludzi, 
z którymi znajdziesz przyjaźń lub miłość odwzajemnioną. Wiesz, jakie to 
cenne, bo doświadczyłeś tego, co nie jest.

Im więcej czasu spędzasz próbując sprawić, że kochasz kogoś, kto 
nie jest do tego zdolny, tym więcej czasu tracisz na pozbawienie siebie 
możliwości połączenia z kimś innym.

Na tej planecie są miliardy ludzi i wielu z nich spotka się z Tobą, na 
Twoim poziomie zainteresowania i zaangażowania.

Im bardziej jesteś związany z ludźmi, którzy wykorzystują Cię jako 
poduszkę, opcję drugiego planu lub terapeutę dla ich emocjonalnego 
uzdrowienia, tym dłużej odchodzisz od społeczności, której pragniesz.

Może jeśli przestaniesz się pojawiać, nie będą cię szukać. Może jeśli 
przestaniesz próbować, związek się skończy. Może jeśli przestaniesz pisać 
wiadomości, Twój telefon będzie ciemny przez tygodnie.

To nie znaczy, że zniszczyłeś związek, to znaczy, że jedyną rzeczą, 
która ją trzymała była energia, którą dawałeś tylko Ty, aby ją utrzymać. 
To nie miłość, to przywiązanie. To chcieć dać szansę temu, kto na nią nie 
zasługuje! Zasługujesz na wiele, są ludzie, którzy nie powinni być w Twoim 
życiu, zdasz sobie sprawę.

Najcenniejsza rzecz, jaką masz w życiu, to Twój czas i energia, ponieważ 
oba są ograniczone.

Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, zaczynasz rozumieć, dlaczego jesteś 
tak zaniepokojony, gdy spędzasz czas z ludźmi, w działaniach, miejscach 
czy sytuacjach, które Ci nie pasują i nie powinny być blisko Ciebie, kradną 
Ci energię.

Zaczniesz zdawać sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą, jaką możesz 
zrobić dla siebie i dla wszystkich, którzy Cię otaczają, jest bardziej zacięta 
ochrona swojej energii niż cokolwiek innego.

Uczyń swoje życie bezpieczną przystanią, w której dozwolone są tylko 
osoby ′′kompatybilne′′ z Tobą.

Nie jesteś odpowiedzialny za ratowanie nikogo. Nie jesteś odpowiedzialny 
za przekonanie ich do poprawy. Nie Twoim zadaniem jest istnienie dla ludzi 
i dawanie im swojego życia!

Bo jeśli czujesz się źle, jeśli czujesz się zobowiązany, będziesz źródłem 
wszystkich swoich problemów z naleganiem, obawiając się, że nie 
odzyskasz przysług, których udzieliłeś. Twoim jedynym obowiązkiem jest 
uświadomienie sobie, że jesteś mistrzem swojego losu i zaakceptowanie 
miłości, na którą uważasz, że zasługujesz.

Zdecyduj, że zasługujesz na prawdziwą przyjaźń, prawdziwe 
zaangażowanie i pełną miłość do zdrowych i prosperujących ludzi. Potem 
czekaj i zobacz, jak bardzo zaczyna wszystko zmieniać i to się zmieni, to 
pewne, z pozytywnymi ludźmi i dobrej energii, nie trać czasu na ludzi, którzy 
nie są tego warci, zmiana da Ci miłość, szacunek, szczęście i ochronę, na 
którą zasługujesz.

Anthony Hopkins


