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PRZEDMOWA

Oddajemy w Państwa ręce książkę o bioenergoterapii inną od wszystkich. 
Nie jest wykładem teoretycznym, nie jest podręcznikiem, samouczkiem, 
czy leksykonem. Jest z życia wziętą opowieścią o tym, co może uczynić 
energia. Ciekawą lekturą dla zdrowych i pokrzepieniem oraz nadzieją 
dla chorych.

180 relacji osób, których życie odmieniło się dzięki pomocy Zbyszka No-
waka, pochodzi z dokumentacji zgromadzonej w ciągu kilku ostatnich lat. 
Z tysięcy opowieści wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze i najlepiej 
prezentujące wszechstronność jego możliwości. 
Na końcu książki, by ułatwić Czytelnikowi dotarcie do przypadku, któ-
ry Go najbardziej interesuje, zamieściliśmy indeks dolegliwości, chorób
i problemów, które dzięki energii zostały pokonane. 

Zebrany tu materiał nie jest dowodem sensu stricto, nie chcemy Państwa 
zmuszać do analizy wyników badań, tabelek, parametrów itp. Nie o to 
chodzi. Chodzi o przekazanie dobrej wiadomości.

Forma wypowiedzi jest całkowicie oryginalna w przypadku dźwięku. 
Zapis zaś nieznacznie zmodyfikowany – tylko w zakresie poprawności 
językowej i tylko tam, gdzie było to absolutnie niezbędne dla komfortu 
lektury. 
	 	 	 	 	 	 	
      Aleksandra Nowak
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WSTĘP

CO TO JEST ENERGIA?

Każdy żywy organizm posiada niematerialny plan, na którym jest skon-
struowana materia. Jest on zbudowany z kwantów, określonych polem 
informacyjnym wzajemnych związków i uzależnień w obrębie jednego 
planu.

Kwant to najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmieniać 
się jakaś wielkość fizyczna w świecie najmniejszych cząsteczek.

Te drobinki materii mogą być w kilku miejscach na raz, mieć postać cząst-
ki, a jednocześnie fali lub nagle przeskakiwać z miejsca na miejsce.Dwie 
z nich mogą się zachowywać identycznie, jakby były połączone, nawet, 
gdy dzieli je dystans. Fizyka klasyczna nie umie wyjaśnić tych niezwy-
kłych zjawisk. Opisuje je i tłumaczy fizyka kwantowa. 

Jestem przekonany, że moje działanie porządkuje i harmonizuje niema-
terialny plan żywego organizmu na poziomie kwantowym. Informacja, 
którą dostaję, czy to poprzez kontakt bezpośredni, czy to dzięki listom, 
emaliom, telefonom, wystarcza mi, by uporządkować zakłócenia i wpro-
wadzić częstotliwość właściwą dla sprawnego funkcjonowania danego 
organizmu.

Oddaję w Państwa ręce 180 opowieści o tym, co z tego mojego działania 
wynika. Życzę miłej lektury.

      Zbyszek Nowak
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Rozdział I
„Faktycznie wyjęta z życia sytuacja…”, 

czyli, co tak naprawdę Czytelnik znajdzie
w tej książce?

1. Będąc u swojego kolegi, który właśnie ciebie chwalił i dzięko-
wał tobie… Nie mogła mu się przez 2 lata zgoić rana otrzewna po 
operacji prostaty. (Ta nazwa z pewnością nie jest poprawna, zapewne 
chodzi o ranę pooperacyjną w okolicy otrzewnej. Przyp. red.) Zgoiła mu 
się po twoim spotkaniu pod Warszawą w przeciągu tygodnia. 

I dzięki temu, że on mi przekazał taką 
faktycznie wyjętą z życia sytuację, ja 
po prostu zrobiłem to, co on powie-
dział. Mówi, słuchaj Jacek, wyślij temu 
człowiekowi zdjęcie i zobaczysz, że bę-
dziesz miał poprawę. I tak właśnie się 
okazało. Napisałem list, na co jestem 
chory, włożyłem zdjęcie i wysłałem list 
do pana uzdrowiciela pod Warszawą. 
Do tej pory tak jakoś się dziwnie czu-

łem, a teraz całkiem jakoś inaczej. Minęło mi nadciśnienie, mia-
łem do tej pory 220/120, a mam w tej chwili 130/80. Wstanę, to 
jestem wyspany, a do tej pory to stale mnie głowa bolała. Dzięki 
ci bardzo za te uzdrowienie, jakie mi uzdrowicielu dałeś i chcia-
łem się z tobą kiedyś spotkać, dlatego z Dobrego przyjechałem 
tu, specjalnie po to, żeby ciebie zobaczyć, człowieku. Naprawdę 
jesteś zjawiskiem, mówiąc szczerze, nie wiem, jak to określić, no 
po prostu nieludzkie zdarzenie, żeby mając czyjeś zdjęcie przeka-
zywać mu jakieś tam uzdrowienia. Ale to jednak jest prawdą. To 
jest zjawisko, które sam odczułem na własnej skórze.
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Zbyszek Nowak: Faktycznie wyjęta z życia sytuacja… Osoby, któ-
rym pomogłem opowiadają o swoich przeżyciach i doświadczeniu 
działania energii. To zachęca innych do kontaktu ze mną i skorzy-
stania z mojej pomocy. I to jest w pełni zrozumiałe. Przemawia do 
nas opowieść naocznego świadka. To już nie jest pogłoska, plotka, 
niesprawdzona informacja – to jest fakt, za którym stoi żywy czło-
wiek – świadek, kolega, ktoś z rodziny, sąsiad…
Dlatego zdecydowałem się na publikację przeszło stu osiemdziesię-
ciu takich świadectw. Za każdym stoi prawdziwy człowiek – Twój 
Czytelniku – przyjaciel.

2. Chciałam tylko powiedzieć, że Pan Nowak jest z nami przez 
dwa lata. Mój syn urodził się w Anglii. Jak miał pięć tygodni, prze-
stał oddychać. Najlepsi lekarze w Londynie powiedzieli, żeby się
z nim pożegnać, że dziecko ma zniszczony mózg. Miał krwawie-
nie mózgu między półkulami. Najlepsi lekarze powiedzieli, że ko-
mórki są tak wyniszczone (te, które odpowiadają za oddychanie, 
za widzenie, za słyszenie), że jeżeli dziecko przeżyje to będzie jak 
roślinka. Mój tata od razu przyleciał do Pana Nowaka i Pan Nowak 
zaczął się opiekować przez zdjęcie. Maddox był pod respiratorem 

i nie wydawał z sie-
bie nic. Oddychał za 
niego respirator. Pan 
Nowak wtedy, kiedy 
już zaczęli go od nie-
go odłączać, już był 
w kontakcie z moim 
synem. I kiedy go 

odłączyli, lekarze nie mogli uwierzyć - zaczął sam oddychać. Le-
karze nie mogli w to uwierzyć. Kiedy otworzył oczy zobaczyliśmy, 
że widzi i wszystko po kolei się ułożyło. Teraz naprawdę Maddox 
jest zdrowy, jedynie ma napięcie w nóżkach. Jeszcze z tym wal-
czymy, ale cały czas jesteśmy z Panem Nowakiem. Wiemy, że już 
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w niedługim czasie wszystko będzie dobrze. Nie da się opisać, jak 
strasznie chciałam Panu podziękować.

Zbyszek Nowak: Po kilku miesiącach znów byłem we Wrocławiu. 
Babcia Maddoxa podzieliła się z nami Jego kolejnymi sukcesami
i opowiedziała jeszcze jedną niewiarygodną historię.

3. Mieliśmy duże problemy. Maddoxa problem każdy zna. Tak, 
że Maddox w tej chwili już wstaje. To jest nasz sukces następ-
ny. Ale chciałam powiedzieć o problemach nie tylko zdrowotnych. 
Odkąd jest pan Zbyszek z nami, pod względem finansowym jest 
dużo lepiej. Mieliśmy bardzo dużo problemów. Zięć z córką mu-
sieli udowodnić, że nic dziecku nie zrobili, no bo takie są prawa. 
Że mogli dzieckiem potrząsnąć, że było krwawienie mózgu. 
I z tego wszystkiego wyszliśmy obronną ręką. W tej chwili Maddox 
czeka na odszkodowanie, bo wygrali sprawę w sądzie. No, to taki 
pierwszy nasz sukces. Zięcia mieli deportować. W sądzie powie-

dzieli, że to jest nieprawdopodobne, 
bo go nie deportowali. Został w kraju
i wszystko jest normalne. Ostat-
nią sprawę mieliśmy już na lotnisku. 
Wszystko było pozamykane, jak wię-
zienie. Jak on z tego wyszedł, to praw-
nik mówi, że ten sąd chyba pierwsze-
go człowieka wypuścił. Do tej pory 
nikt nie wierzy, jak to jest, że on nie 

został deportowany. Mój mąż nigdy pana Zbyszka nie widział, ale 
zdjęcie nosi, przekazy robi. Tak, że naprawdę bardzo dziękujemy.

4. Ten przypadek, o którym pan wspomina, było to z moją cór-
ką. Miała w tym momencie 6 lat. I normalnie poszła spać, następ-
nego dnia rano nie obudziła się. No, rozpoznanie, nakłucie, okaza-
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ło się, że mózg zaatakowany przez bakterie. Wyniki coraz gorsze, 
płyn rdzeniowo-mózgowy jak śmietana. Lekarze przygotowują na 
najgorsze. Dowiedzieliśmy się o panu Zbyszku. Zadziałał też na za-
sadzie - po przesłanej informacji. To nawet, wtedy nawet jeszcze
nie było zdjęcia, tylko sama wiadomość i umiejscowienie. No i na-
stępnie przekazaliśmy zdjęcie w późniejszym już terminie, ale od 
razu po zadziałaniu coś się zaczęło dziać. To jest istotne dla Pań-
stwa. Zaczęła reagować. Ja byłem tym pośrednikiem między panem 
Zbyszkiem, a córką. I w momencie, jak wchodziłem do szpitala, ona 

była w tej nieprzytomności 
swojej, ale gałkami oczu 
wodziła za mną. I bardzo 
szybko nastąpiła poprawa. 
Stało się to, może tak pod-
sumuję, 13 grudnia, a już 
pod koniec stycznia Magda 

była na nartach w górach. To było coś niesamowitego dla leka-
rzy. Przebywała dłuższy czas zagranicą, skończyła szkołę średnią
w Stanach Zjednoczonych, skończyła uniwersytet, jest psycholo-
giem, dyplom z wyróżnieniem. I to jest całkowita, według mnie
i medycyny, zasługa pana Zbyszka, bo, tak jak wspomniałem, za-
kładali po prostu, że dziecko będzie może żyło, ale w upośledze-
niu. 

Zbyszek Nowak:	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych. 17 lat 
minęło, wszystko w porządku. No, bo właśnie chodzi o to, że ten 
skutek, jeżeli uda nam się osiągnąć, on jest trwały.

5. U mnie w ubiegłym roku wykryto nowotwór naciekowy 
szyjki macicy i był to już IV-ty stopień. Także bardzo zaawanso-
wany, stwierdzono. Ja przeżyłam gehennę, bo pan docent, który 
przyszedł, powiedział, że nie mam po co tu leżeć, bo już dla mnie 
nie ma szansy żadnej. On mówi: „jest pani w dobrej kondycji, może 
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pani wracać do domu”, mówi. Ja mówię, no, i czekać na śmierć, 
bo nie leczyć się, no to czekać na śmierć. Już w domu wiedzieli-
śmy, wiedział syn, mąż, że po wyjściu ze szpitala przyjedziemy do 
pana. W listopadzie przyjechaliśmy do pana. Po tym listopadzie, 

w lutym miałam pierwszą kontro-
lę i było ogromne zdziwienie. Były 
dwie panie doktor, jedna drugą wo-
łały. Chodź, chodź, zobacz, tu nic 
nie ma. Stan, mówi, poważny, a tu 
wszystko znikło. Cuda też się zda-
rzają, mówi, ale jak 30 lat pracuję, 
takiego czegoś jeszcze nie widzia-
łam. A tym bardziej, że ja żadnych 
leków nie biorę, bo ja nic nie biorę, 

ja nic nie dostałam. Ja oznaki tego, że się coś dzieje, już tego dnia 
tutaj u pana widziałam, bo ja siedząc tu na krzesełku czułam, że 
coś tam się dzieje. 

Zbyszek Nowak:	Cuda też się zdarzają, ale… Czasem udaje mi się 
zadziwić nawet lekarzy.

6. W 2002 roku miałam przeprowadzoną operację woreczka 
żółciowego. Podczas laparoskopii przecięto mi przewody wątro-
bowo-żółciowe wspólne. Przez sześć dni operowano mnie trzy razy; 
po dwadzieścia parę godzin trwały operacje. No i żółć zatrzymała 
się w organizmie, bo jeden lekarz kazał wstać, drugi leżeć. Do tego 
stopnia zostałam doprowadzona, że był już stan krytyczny. Mama 
tu przekazywała panu zdjęcie i właśnie tak ukradkiem, przynosiła 
po cichu wodę. Właśnie te okłady robiła mi i to odchodziło ból. Wy-
puszczono mnie do domu, gdzie odpływ żółci ten, który był, scho-
dził od tej żółci w granicach (już w dobrej sytuacji) sto pięćdziesiąt 
mililitrów. Przyjechałam do pana, to było gdzieś półtora miesiąca 
po operacji. Wcześniej nie powiem, że wierzyłam. Mimo, że mama 
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uporczywie prosiła mnie o ten przyjazd. Podczas tego indywidu-
alnego spotkania, właśnie pan mówił mi, że mogę odczuć zimno
i poczułam to zimno właśnie przy tym worku odpływowym. Zajecha-

łam do domu. Na drugi dzień, gdzie 
nigdy nie miałam temperatury po-
wyżej trzydziestu siedmiu stopni, do-
stałam gorączkę czterdzieści stopni. 
No, oczywiście panika, przykładanie 
zimnych okładów itd. I ta żółć, która 
nie odpływała. Spłynęło jej półtora 
litra przez noc. A była tak czarna, że 
jest to nie do opisania, a smród tak 
samo z tej żółci. No i, niestety, pani-

ka tak samo. Następnego dnia pojechałam do lekarza, który pro-
wadził wszystko, i który mnie właśnie skaleczył przez przypadek. 
Powiedziałam, że tyle spłynęło tej żółci. Uśmiechnął się, uściskał
i powiedział: „Ewka, na to tylko czekaliśmy! Bo ja liczyłem, że przy-
najmniej pół roku będziesz musiała chodzić z tym workiem”. Po-
łożyli mnie do szpitala, zrobili USG, wszystko, żeby sprawdzić, czy 
wszystko jest w porządku. Okazało się, że jest wszystko w porząd-
ku. Za dwa dni pielęgniarka robiąc okład, wymieniała to wszystko. 
Wyrwała mi taki przewód, który wyprowadzał tą żółć z organizmu. 
Lekarz niestety tam nakrzyczał na nią, że to już jest w ogóle sytua-
cja straszna. Ale zrobiono następne badania i się okazało, że prze-
wód żółciowy i to wszystko się pozamykało, wchłonęło idealnie. 
Także dziękuję i mamie, i panu.

7. Moja siostra ma córkę, która urodziła ośmiomiesięczną dziew-
czynkę. Lekarze przez dziewięć dni nie pokazywali jej tego dzie-
cka. Przy wypisie dopiero mama dostaje dokumenty, że dziecko 
ma jedną stopę końsko szpotawą. Stopa wisi bokiem, pięta nie 
jest z tyłu, tylko prawie z przodu. Pani ordynator mówi: „będzie 
pani musiała przeprowadzić kilka operacji u dziecka”. Dziewczyna 
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załamała się. Przyjechała do domu, pół dnia płakała. Oczywiście 
zaczęły się problemy z pokarmem. A moja siostra mówi: „ja mam 
kasetę pana Nowaka, puścimy ją w telewizji, przyłożysz ręce na 
piersi i może odzyskasz normalny pokarm”. Przedtem miała pokar-
mu bardzo dużo w szpitalu. Dorotka mówi: „mamusiu nie mów mi 
o takich głupstwach, bo ja w to w ogóle nie wierzę”. Mama była 
konsekwentna, telewizję włączyła, puściła kasetę pana Nowaka. 
To dziecko było na rękach mamy, mama położyła sobie ręce na 
piersi, ale babcia położyła tą złapaną energię na to dzieciątko zawi-
nięte w ten rożek pieluszki. Proszę sobie wyobrazić, że wieczorem 
córka bierze dziecko, kładzie na stoliczek, zaczyna mycie, patrzą 
- nóżka jest prosta! Coś niesamowitego! Po dwóch dniach przyszła 
pani pielęgniarka, sprawdza dziecko. Wszystko w porządku, Do-
rotka nic nie mówi, co było. Pokazuje książeczkę zdrowia, a pani 
pielęgniarka mówi: „ojej, co tu jest napisane? Dziecko ma prawą 
nóżkę końsko szpotawą. Ja czegoś takiego nie zauważyłam, niech 
mi pani jeszcze raz pokaże to dziecko”. Rozwijają, ogląda: „no, wie 
pani, ja nie wiem, czy to lekarz się pomylił? Tu ma pani skierowa-
nia do chirurgów”. Była po miesiącu u chirurgów. Wszystko jest 
idealnie w porządku. Dziewczynka ma dziesięć lat, super zdrowa. 
Nie ma żadnego problemu z tą nóżką. Chciałam powiedzieć, że tak 
jak na dzieci oddziałuje pana energia, to jest nieprawdopodobne. 
Młode organizmy poprawiają się błyskawicznie. Dzięki. (Wypowiedź 
anonimowa na prośbę podopiecznych. Przyp. red.)

8. Zbyszek Nowak: Niezwykła sprawa!

Rzeczywiście niezwykła sprawa, ponieważ u tego dziecka był 
stwierdzony trzy razy przez USG brak narządów kobiecych, 
czyli: macica i jajniki. I po tych kontaktach z Panem Zbyszkiem, 
czterech, dzisiaj piąty, następne USG – czwarte, potwierdziło, że 
macica jest, jajniki też są i są zwymiarowane i wszystko jest na 
dobrej drodze. 
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Zbyszek Nowak: Proszę Państwa to nie są żadne cuda! Żebyście Pań-
stwo mieli taką świadomość, ja nieraz jestem skrępowany. Ja nie jestem 
żadnym cudotwórcą. Ja po prostu przy pomocy energii uruchamiam 
działanie zakłóconych procesów. Nawet, jeśli nie ma jakiegoś organu, 
czy organ został ucięty w całości, czy w części. Bywało tak, że całko-

wicie wycięta śledziona… i odrosła 
nowa. Znaczna część wątroby ucię-
ta, bo był proces chorobotwórczy, 
potem się okazuje, że cała odro-
sła. Ta część, która została odjęta. 
Oczywiście nie mam prawa mówić: 
„proszę tylko tutaj do mnie przyje-
chać, ja wszystko załatwię”. Niko-
mu niczego nie obiecuję. Drodzy 
Państwo, staram się. A przy pomo-

cy działania energetycznego, jak się okazuje, można zrobić rzeczy, które 
wydają się niemożliwe. Dlatego, że jest to właśnie uruchomienie całego 
naszego organizmu.

9. Słowo dziękuję to dla mnie jest za mało. W 1995 roku prze-
żyłem cudem tragiczny wypadek czołowy z winy młodego chłopa-
ka, w którym nastąpił złamany ząb obrotnika. (To jest jedna ze 
starszych w tym zbiorze opowieści, pochodzi z 2002 roku. Zdecydowali-
śmy się ją zamieścić ze względu na jej niepowtarzalny charakter. Przyp. 

red.). Paraliż, niedokrwienie mózgu, 
zanik wzroku. Paraliż ręki, nogi, by-
łem na wózku. Rezonans magnetyczny 
zrobili w klinice, nie wierzyli! Nazywali 
mnie… dziś, jak spotykają mnie lekarze, 
bo spotykamy się dziś na wódkę, to oni 
mówią, że nazywam się „żywy denat”. 

Tu również rezonans mózgu, gdzie jest wzrok i wszystko. Badania 
angiologiczne 1996, 1997 rok: ja sparaliżowany, na wózku. Tu jest 
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zanik dopływu krwi do mózgu do zera. Ja nie mogłem, ja leżałem, 
ja padałem, ja już uznawany byłem za nieboszczyka. Zresztą syn 
odbierał, nawet (mogę pokazać) od profesora, odebranie zwłok
z prosektorium. Mam taki dokument. 
Natomiast w 1996-7, żona z synem wywieźli mnie do pana do War-
szawy. I dzisiaj ja tu po tylu latach przyjechałem, żeby pokazać, 
że i ręką władam, i mówię, i widzę, i żyję, i nie wiem - to za mało 
powiedzieć dziękuję!

Zbyszek Nowak: Mówi pan do rzeczy i wygląda pan zupełnie 
zdrowo.

 Są dokumenty!

Zbyszek Nowak: Bardzo dziękuję serdecznie. Jestem wzruszony. 
Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję i szczęść Boże.

 Zdrowe nogi chodzą i są dokumenty!

Zbyszek Nowak: Niech pan jeszcze zrobi przysiad, tak żebyśmy 
zobaczyli. No wystarczy (śmiech), dziękuję (śmiech), Jezu…dzięku-
ję. Wystarczy, wystarczy, wie pan, ostrożnie!

 Mam unikalne zdjęcie. Złamany ząb obrotnika, czyli ten, 
 co się wiesza, na klamce mu pęka…. A ja w 1997 i 1996 
 dwa razy byłem u pana!

Zbyszek Nowak: Dzięki Bogu najwyższemu. Proszę Państwa, no 
widzicie Państwo, ile dobrych wiadomości, dziękuję bardzo.

10. Ja gronkowca złocistego w gardle miałam od 1975 do 
1992 roku. Jest to bakteria, na którą nie ma w tej chwili skuteczne-
go leku. Był wielkości fasoli Jasia. Nie ma! Gardło czyste. 
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Zbyszek pomaga na cytomegalię. Cytomegalię leczy się gancy-
klowirem, który spustoszenia w organizmie robi większe niż naj-
cięższa, najdłużej trwająca chemioterapia. 

A i o grzybach! Pamiętasz tego 
naszego dwulatka z Centrum. 
Grzybica, zaczyna się agonia. Ja 
krzyczę w słuchawkę: „Zbyszek, 
ratuj małego!”. Dziecko urodziło się
z brakiem odbytu. Operacja jedna 
za drugą, antybiotyki…po prostu 
wtedy grzybica się rozrasta. Ja się 
nie dziwię, że lekarze powtórzyli 
wyniki, bo raptem czyściutko - nie 
ma nic. Może pomyłka w bada-

niach. Zrobił się też jakiś ropień w okolicy dwunastnicy. Operacja 
była przesunięta. Po dziewiątej dopiero trafił na blok. Po dwunastej 
wyszedł chirurg do matki, wynosi taki suchy pęcherz, wysuszony 
i mówi: „proszę pani, ja z tego nic nie rozumiem”. Na co matka, 
biolog, asystentka Uniwersytetu Warszawskiego, mówi: „ale panie 
doktorze, ja wszystko rozumiem”. Później Zbyszek mówi: „słuchaj, 
ja musiałem wybić wszystkie te bakterie, bo organizm był tak osła-
biony, że gdyby choć jedna została, mały mógłby nie przeżyć”.

11. Dziecko od kwietnia jest właściwie jak piłeczka pingpon-
gowa po szpitalach. W końcu trafiło do nas, do Centrum, z po-
dejrzeniem nowotworu. No, bo dziecko jest praktycznie w stanie 
agonalnym. Babcia, która siedzi przy dziecku, do mnie telefon, pła-
cze, żeby Zbyszka przywieźć, czym prędzej do szpitala. A była na 
dyżurze lekarka taka, która na szczęście w Zbyszka wierzy. Nie ma 
nic przeciwko wizytom Zbyszka. Ale weź tu Zbyszka przywieź, jak 
Zbyszek jest na drugim końcu Polski. Telefon i fajnie! Słuchajcie 
Państwo, Zbyszek już mnie nie jest w stanie niczym zadziwić, ale 
czasami mnie zadziwia. Ja mu mówię, gdzie jest jakiś tam pacjent, 
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w jakimś tam szpitalu. A on mi mówi: „a tak już mam, już namie-
rzyłem”. Więc Hubercika też namierzył. No i raptem temperatura 
zaczyna spadać. Wszystko mówię, kroplówki, nic nie pomaga. Le-
karka już nie ukrywa, że właściwie dziecko schodzi z tego świata. 
Po badaniach - jest stan zapalny stawów. Później znów do in-

stytutu reumatologii. Cały 
czas na informacji, co ze 
Zbyszkiem. I raptem mały 
w instytucie reumatologii 
dostaje wysypki. Schodzą 
bardo silne leki sterydowe. 
No i do Zbyszka, że wysyp-
ka, że temperatura. Mówi: 

„aha, to ja to załatwię inaczej”. I mały dostaje biegunki, wysypka 
ustępuje, dostaje biegunki. Lekarze tracą głowę, robią jeden po-
siew, drugi, trzeci, dziesiąty…I kał jest czyściutki. I raptem eureka. 
Podejrzewam, że ta pielęgniarka może była kiedyś u Zbyszka, bo 
do babci mówi: „wie pani co, to organizm się sam oczyszcza!”.
Proszę przestać opowiadać, że trzeba wierzyć, żeby pomogło. 
No, gdzie to dziecko nieprzytomne, jest w Centrum w Między-
lesiu, Zbyszek gdzieś tam na południu Polski. Energia na od-
ległość! Trudno, żeby dwu i pół latek zrozumiał. A proszę zo-
baczyć jak, dzisiaj grzeczniutko siedzi, ogląda Zbyszka zdjęcie.

Zbyszek Nowak: Pierwszy raz widzę dziecko. Oglądałem to dzie-
cko przed spotkaniem, nie mam żadnych zastrzeżeń. Podziękowa-
nia należą się pani Hani Smaczyńskiej. I brawa.

Kim jest Hania Smaczyńska? Jest osobą wrażliwą na ludzkie cier-
pienie, dobrym duchem niosącym pomoc. Moim pośrednikiem, 
moim ambasadorem – kimś, komu udało się pomóc w bardzo po-
ważnej chorobie i kto tę dobrą energię przekazuje dalej. Przez po-
średnictwo takich osób, moich ambasadorów, spotęgowana ener-
gia płynie do następnych potrzebujących .
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12. Zbyszek Nowak: Proszę Państwa, dziewczyna miała… 
anoreksję, jak sobie przypominam… 

Przez dwa lata była pod opieką Pana 
Zbyszka, no i po prostu wszystko jej 
minęło. Wróciła do normy. A już po 
prostu tak się załamała, że nawet 
mi mówiła, jak mam ją pochować. 
Po prostu zasypiała, mdlała, waży-
ła trzydzieści siedem kilogramów. 
Dwoje małych dzieci i pan Zbyszek 
ją uratował. Dzięki Zbyszku.

13. Od lata ubiegłego roku czułam, że mnie strasznie zaczęły 
boleć mięśnie. Potem, za jakiś czas, zaczęły mnie wszystkie stawy 
boleć, ale to dosłownie wszystko mnie bolało i to non stop. Potem 
jeszcze serce do tego doszło. Poszłam do lekarza, różne bada-
nia, zastrzyki, tabletki… nawet po 180 złotych płaciłam za jedną 

serię zastrzyków. Miesiąc, pół-
tora i znowu. I to tak trwało 
do stycznia tego roku. Lekarz 
mówi: „to jest niemożliwe, po 
tylu zastrzykach, tylu lekach! 
To chyba nie są stawy, to musi 
być coś innego”. Zrobiłam ba-
danie krwi i się okazało, że 
mam dodatni wynik, że to jest
borelioza. Dostałam skiero-

wanie do szpitala i czekałam około dwóch tygodni. Ale w między-
czasie jestem u pana Zbyszka w Trybie Intensywnej Opieki przez 
Zdjęcie i zaczynam dzwonić. Dosłownie dzwoniłam co drugi dzień, 
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bo mnie to tak bolało i mówię, żeby chociaż cokolwiek puściło.
Ale zauważyłam, że stopniowo, jakoś tak mięśnie zaczęły, a ósme-
go lutego już byłam w szpitalu, pobrano mi krew i na trzeci dzień 
przychodzi lekarz i mówi: „pani ma ujemne wyniki”. Żeby się upew-
nić w stu procentach, jeszcze dodatkowe testy zostały zrobione, 
które w stu procentach potwierdzają, albo wykluczają. I co się oka-
zało! Testy wyszły ujemne i wypisano mnie ze szpitala bez niczego. 
I tak to się skończyło. To trwało dokładnie dwa tygodnie!!!

14. Chciałbym podzięko-
wać w imieniu syna, jako rodzic. 
Syn jest marynarzem. Na stat-
ku zasłabł. W Norwegii stwierdzili 
sarkoidozę. Leczył się tutaj oczy-
wiście w Polsce, w Gdańsku. Gdzieś 
od znajomych w Szwecji dowiedział 
się o panu Zbyszku Nowaku. Ko-
rzystał z tej terapii. Obecnie pływa, 
wszystko jest w porządku, wróciło 
do normy, dziękuję.
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Rozdział II
„Do mnie płynie informacja…”, czyli, na czym 

polega kontakt i dlaczego warto go
nawiązać, a potem podtrzymać?

Zbyszek Nowak: Wyrażenie i skierowanie życzenia do mnie jest 
kontaktem. Mój potencjał energetyczny pozwala na realizację ży-
czenia.
Einstein pracował całe życie, aby wykazać, że to, co traktujemy 
jako materię składa się głównie z pustej przestrzeni, przez którą 
przebiega moduł energii. Dotyczy to także ludzi. Natomiast fizy-
ka kwantowa dowiodła, że obserwacja tych modułów energii, na 
coraz niższych poziomach daje zaskakujące efekty. Doświadczenia 
pokazały, że gdy rozbijamy drobne cząstki takiej energii, tak zwane 
cząstki elementarne, i obserwujemy je, to na wyniki ma wpływ sam 
akt obserwacji, jakby cząstki elementarne zachowywały się zgodnie 
z oczekiwaniami obserwatora.
Inaczej mówiąc, podstawowy budulec wszechświata w swym rdze-
niu składa się z czystej energii podatnej na działania i oczekiwania 
człowieka.
Kontakt jest połączeniem i oczekiwaniem. Kontakt celowy zawiera 
informację i potrzebę, ja natomiast posiadam możliwość spełnienia 
tej potrzeby określonej przez informację, ponieważ dysponuję ener-
gią, umożliwiającą spełnienie życzenia zawartego w informacji.
Każdy żywy organizm funkcjonuje dzięki energii, jest - można tak 
powiedzieć - konsumentem energii. Kontakt ze mną jest tak waż-
ny, ponieważ ja jestem przekaźnikiem energii, której, co prawda, 
sam nie wytwarzam, ale posiadam dar jej przekazywania ze źród-
ła mocy, jakim jest niewątpliwie moduł energii wiążącej elektron
z jądrem atomu.
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Kontakt przez telefon

15. Ja już do pana od jakiegoś czasu przyjeżdżam. Ale moje 
schorzenie było dosyć poważne, bo jest to zakrzepica żył wą-
trobowych. Z zakrzepem żyły głównej dolnej. Trzy razy byłem już 
pod aparaturą i tam była walka o moje życie. Dzięki Bogu i panu ja-

koś do tej pory udaje mi się żyć, co 
jest jakby zaprzeczeniem wszelkich 
diagnoz stawianych przez lekarzy. 
I w zasadzie oni się dziwią, że jest 
taka poprawa. Dwa razy zapada-
łem w śpiączkę wątrobową,
z której się jednak wybudziłem. To 
była oczywiście interwencja przez 

telefon i była informacja, że ja jestem po prostu w stanie agonii. 
Pan jakby swoim działaniem… byłem uruchamiany. Ja chciałem 
podziękować za to wszystko, co pan zrobił dla mnie. 

16. Proszę Państwa, ja na ostatnim spotkaniu, właśnie mówi-
łam o moim koledze, który miał operację na serce. No i wszystko 
było dobrze. Przychodzi trzecia doba, ja jadę do Katowic, żeby 
go odwiedzić. W pociągu dowiaduję się, że jest stan beznadziej-

ny. W tym momencie dzwonię
z dworca w Katowicach do Pana. 
Potem dzwonię o godzinie pięt-
nastej tam do nich, bo można od 
godziny piętnastej wejść na inten-
sywną terapię. Tylko na piętnaście 
minut osoby wchodzą. Jedna tam 
z tych krewnych jest lekarzem. 
W związku z tym weszła wcześniej
i mówi, że jest dobrze. W następ-
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nym dniu ja mówię - słuchaj Piotr, o której godzinie poczułeś się 
lepiej? Tak gdzieś to było około dwunastej. A ja za piętnaście dwu-
nasta dzwoniłam do Pana Zbyszka z dworca.

Kontakt przez Internet

17. Chciałam opowiedzieć o sytuacji mojej koleżanki, która 
porozumiewała się z panem Zbyszkiem wyłącznie przez Internet. 
To był ten Tryb Intensywnej Opieki przez Zdjęcie. (Tryb Intensyw-
nej Opieki przez Zdjęcie (TIOPZ), zob. Rozdział III. Przyp. red.) Jest 

to osoba pracująca w medycynie 
i trudno jej było, tak jak pan po-
wiedział, wykształcenie stanowi 
tutaj pewną barierę. Trudno jej 
było zdecydować się na pomoc,
a sytuacja była dramatyczna. Nag-
le okazało się, że wskutek leczenia, 
bądź też jakiś zmian genetycznych, 
nastąpiły krwotoki w mózgu. Te 
krwotoki w mózgu były na tyle dra-
styczne, że trzeba było trzykrotnie 

otwierać czaszkę. Po trzecim razie i po wyczyszczeniu kolejnego, 
zbierającego się skrzepu w naczyniach, pozostało jej praktycznie 
niewiele. My już myślałyśmy, że ona nie wróci do pracy. Było to 
jakieś półtora roku temu. Dzięki intensywnej opiece zdrowotnej 
przez zdjęcie, tylko przez zdjęcie, w tej chwili dziewczyna pracuje. 
Na zdjęciu wygląda to pięknie. Do tej pory to były „zmiany bycze”,
w tej chwili jest czysto. Zupełnie czysto, jakby nie było żadnej in-
terwencji. Dziękuję serdecznie.
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18. Pan dostał wylewu w wodzie. (Pan Tadeusz był gościem 
programu „Ręce, które leczą” w kwietniu 2008. Przyp. red.). Za szyb-
ko wszedł rozgrzany i po prostu leżał w tej wodzie. Żona myśla-
ła, że on na coś patrzy, ale zdała sobie sprawę, że nie ma fajki, 

nie może oddychać. Wyciągnęła 
go z tej wody, ludzie pomogli. Na 
szczęście udzielono szybko pierw-
szej pomocy i wzięli go do szpitala. 
Ale lekarze powiedzieli, że miał wy-
lew dość rozległy i jest podtopiony. 
Dużo wody w płucach, nie dawali 
praktycznie żadnej nadziei. W mo-
mencie, jak ja się dowiedziałam, od 
razu zadziałaliśmy. Przez Internet 
wysłaliśmy zdjęcie do pana Zbysz-

ka z gorącą prośbą, czy mógłby coś zrobić. 
No więc ten pan żyje. 
Lekarze na Grand Canaria, byli niesamowicie zadziwieni, postę-
pami. Bo to było widać z dnia na dzień, jak ten człowiek ożywa. 
Oni tam, przychodzili nawet lekarze z całego szpitala i oglądali to, 
jako ciekawostkę. Ja na szczęście miałam tu kartki Zbyszka, kart-
ki wodne. Robiliśmy okłady z wody energetyzowanej. Bo Zbyszek 
pracował przez zdjęcie i mówił, gdzie mamy kłaść tę wodę. Nawet 
byśmy na to nie wpadły, bo czasem były to takie miejsca, że tyl-
ko Zbyszek mógł wiedzieć, że tam położyć tę wodę. No i zdjęcie 
Zbyszka było w pokoju. I tak te pielęgniarki, ci lekarze to szanowa-
li, bo po prostu widzieli takie zmiany, że no niesamowite. Niesamo-
wite! I ten pan jest w tej chwili tak żwawy i tak żywy, że mówi, że 
nie ma czasu przyjechać do Podkowy. Żeby dalej go Zbyszek przez 
zdjęcie ratował, bo on buduje dom i nie ma czasu. Także takie błę-
dy niestety też robimy, ale to wszyscy bijemy się w pierś.
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19. Bardzo dziękuję za opiekę nad moim mężem. Zdjęcie wy-
słałam przez Internet, jak uległ wypadkowi. Miał cztery godziny 
operację i był ciężki stan, beznadziejny. Usunięto mu śledzionę, 
jelita miał poprzebijane. Syn przez Internet wysłał do pana zdjęcie 

i zaraz przytomność odzyskał. Le-
karz powiedział: „stan beznadziej-
ny, musiałby stać się cud, żeby 
on przeżył”. Przeżył, ale nie mógł 
moczu oddać. I panie Zbigniewie 
- operacja. Ogromne miał drgaw-
ki. Lekarz mówi: „mogą te drgawki 
być i trzy godziny”. Jak zadzwoni-

łam do Pana, to w piętnaście minut drgawki ustąpiły. Ale przyszła 
temperatura czterdzieści stopni i silne wymioty. Ale ja już byłam 
spokojna. Bo ja czułam, że Pan działa. Panie Zbigniewie dziękuję, 
ja mam męża tu! Jest mąż! Serdecznie dziękuję.

20. To było gdzieś dwa lata temu. Mama z migotaniem przed-
sionków trafiła na oddział intensywnej terapii. Po dwóch dniach 

nastąpiło zatrzymanie akcji 
serca i nastąpiła zakrzepica 
żył lewej ręki. Lewa ręka na-
dawała się do amputacji. Jak 
mama była na OIOM-ie, nastą-
pił obrzęk płuc, a po obrzę-
ku płuc nastąpiło zapalenie 
płuc. Ja niewiele myśląc, za-
nim przyjechałam do szpitala, 
wysłałam Internetem mamy 
zdjęcie do Pana. Widziałam 

jak ręka, która była prawie cała czarna, robi się powolutku różowa. 
Mama w ciągu trzech tygodni wyszła do domu. Ręka jest władna. 
Po zawale serca nie ma prawie śladu. Dziękujemy panu bardzo.
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21. Przez 20 lat miałam bardzo wysokie ciśnienie, ponad 
170, 200, 220. Leczyłam się tabletkami, które wpłynęły ujemnie 

na mój cały organizm. Od pięciu 
lat korzystam z intensywnej opieki. 
Moje ciśnienie to jest: 120 /80, 125/ 
85. Lekarze są bardzo zdziwieni, że 
taka jest duża poprawa. 
A co jeszcze więcej, pan Zbyszek nie 
pozwolił mi umrzeć. Króciutko po-
wiem. Miałam bardzo duży krwo-
tok przewodu pokarmowego. 
Znalazłam się w szpitalu. Ciśnienie 
było fatalne – 0,0… - to już nic nie 

pamiętałam. Byłam nieprzytomna. Córka wtenczas właśnie przez 
Internet, przez zdjęcie do pana Zbyszka udała się z gorącą prośbą
i dzięki panu Zbyszkowi ja jeszcze żyję. Pan Zbyszek nie pozwolił 
mi jednak umrzeć. Dziękuję panie Zbyszku serdecznie i gorąco.

22. Sześć i pół roku temu miałem przeszczep nerki w Szcze-
cinie. To było 2 stycznia 2000 roku, a 4 miesiące później mia-

łem robione również
w Szczecinie bajpa-
sy. I na drugi dzień 
po tych bajpasach 
dostałem zapalenia 
płuc. Lekarze nieste-
ty… ja się dusiłem. 
Lekarze niestety nie 

dawali mnie żadnej szansy. Mojej żonie powiedzieli, że przykro, ale 
oni nie widzą możliwości, żebym ja z tego wyszedł. Wówczas moja 
żona pojechała do Gorzowa, bo tam mieszkamy. Wysłała szybko 
do naszego przyjaciela moje zdjęcie. No i ja z tego zapalenia płuc 
wyszedłem. Dziękuję Ci, Zbyszku.
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Program w telewizji

23. W marcu bieżącego roku zachorowałam na zakrzepicę 
żył w prawej nodze. Brałam zastrzyki, miałam badania. Zakrzepica 
była bardzo rozległa, nieczynny perforator. Po wzięciu zastrzyków 

dostałam skierowanie na dopple-
rowskie badanie żył. (Ultrasonograf 
weryfikujący przepływ krwi w naczy-
niach. Przyp. red.) W między czasie 
oglądałam pana Zbyszka w tele-
wizji, przekazywał energię. Nawet 
o piątej dwadzieścia pięć rano, co 
kilkakrotnie się zdarzyło, bo były 
powtórki. Jak zrobiłam drugie ba-

danie, okazało się, że cała zakrzepica cofnęła się, a perforator się 
otworzył. Lekarz, chirurg naczyniowy powiedział, że to cud, bo ta-
kie rzeczy się nie zdarzają, trzeba je udrażniać operacyjnie. Na to 
wszystko przywiozłam ksero badań dla pana Zbyszka i dziękuję 
bardzo.

24. Już byłam u kresu sił, po-
nieważ chorowałam od dwudziestu 
lat na wrzody dwunastnicy. Wte-
dy, kiedy otrzymałam skierowanie 
do szpitala, postanowiłam obejrzeć 
ten program. No i cóż się stało? 
Kiedy pojechałam na powtórną ga-
stroskopię do szpitala, okazało się, 
że wrzody zniknęły. Zostały tylko 

bardzo malutkie blizny. Chciałam podziękować bardzo serdecznie, 
panie Zbyszku.
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25. Dziękuję, panie Zbyszku, za opiekę. Już jestem dziesiąty 
raz na spotkaniu z panem. Już od wielu lat korzystałem z telewizji, 

z przekazów pana. I, proszę pana, 
groziła mi już operacja. Już byłem 
w szpitalu i chcieli mnie operować 
na trzustkę i woreczek żółcio-
wy. Proszę pana, robiłem niedaw-
no USG, byłem w szpitalu na ba-
daniach. Trzustka zupełnie czysta, 
jem wszystko, idzie wszystko jak
w sieczkarni, za przeproszeniem, 
także serdecznie dziękuję. I dokąd 

tylko będę miał siły jeszcze przyjechać, zawsze z panem chętnie 
się spotkam, bo wiem, że Pan mnie trzyma jeszcze przy życiu.

26. To były czasy, kiedy częściej były w telewizji Pana progra-
my. Ja jedną i drugą rękę, stawy sztywne miałam. Coraz gorzej 

było, bo te ręce się robiły sztyw-
ne, ich nie można było otwierać. 
Wyniki u reumatologa były, ileś 
tych plusów. Ja tylko patrząc na 
telewizję i pijąc tę wodę… do tej 
pory i to już jest kilka lat! I mam 
ręce sprawne. 

Zbyszek Nowak: Program w te-
lewizji TV 4 (wcześniej w POL-
SACIE) nadawany jest od 1996 

roku. W każdym odcinku, a było ich już ponad 200, biorą udział 
nowe osoby, które podobnie, jak autorzy prezentowanych w tej 
książce relacji, chciały się z nami podzielić swoimi sukcesami i do-
brymi wiadomościami. 
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Energetyzowana woda

27. Od tamtego roku ja piję bardzo regularnie jedną filiżan-
kę wody na czczo dziennie. Miałam duże dolegliwości żołądkowe. 

Po gastroskopii okazało się, że jest 
to krwotoczne zapalenie błony 
śluzowej żołądka. Po pół roku 
picia tej wody, ja zaczęłam tych 
leków brać coraz mniej. Ostatnio 
nie brałam tych leków w ogóle. Co 
się okazało? Błona śluzowa żołąd-
ka - jak u niemowlaka. Dzięki tej 
wodzie, bo nie ma innego wytłu-
maczenia. Absolutnie nie znajduję! 

Jeziorko przejrzyste, opuszka dwunastnicy kształtna, pięknie się 
zamykająca. Jestem szczęśliwa, panie Zbyszku, bo dzięki wodzie 
właściwie ja jestem cała zdrowa, jeśli chodzi o żołądek. Mam na 
to papiery! 

28. Do pana Zbyszka już od 2004 roku przyjeżdżam. Miałem 
tutaj guz na twarzy, 7 cm długi i 2 cm szeroki. I ten guz był tak 
twardy, że nawet przeszkadzał mi, jak sobie spałem. Nie mogłem 

się położyć, bo czułem go, że mi 
przygniata. Doktor stwierdził: „cała 
zajęta jest ślinianka, jakiś nowo-
twór się utworzył, trzeba będzie to 
operować, trzeba szybciutko zro-
bić badania, biopsję i trzeba zrobić 
USG.”. Ale po każdym spotkaniu 
z panem Zbyszkiem coś się z nim 
działo. Zacząłem dostawać rumień, 
zaczęło to mięknąć. Ja tutaj cały 
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czas te okłady, jak pan Zbyszek zalecał, okłady dwa razy dziennie, 
nieraz więcej na to stosowałem. Byłem tu jeszcze na spotkaniu, 
bodajże w tamtym roku 13 maja. Robiłem jeszcze okłady. Zaraz po 
tym spotkaniu, za dwa dni miałem robioną biopsję. I pani doktor 
wbija strzykawkę i mówi: „troszeczkę pobiorę i zaraz będzie wszyst-
ko w porządku, nie będzie boleć.”. Pobiera i pobiera. Ja mówię - co 
się dzieje? W końcu mówi do mnie: „no, guzka nie ma”. Ja mówię 
- co, nie ma guzka? „No, nie ma, już guzka praktycznie nie ma”.
W czterech dniach miałem to wszystko oczyszczone. Króciutki za-
bieg z dużej operacji, a wiem, że moja koleżanka na taką śliniankę 
30 lat temu zmarła. Więc jestem strasznie wdzięczny panu Zbysz-
kowi. Dwa lata temu robiliśmy sobie zdjęcie i dziękuję za wszystko, 
że bez żadnych problemów praktycznie zabieg, a mogła być po-
ważna operacja. Dziękuję bardzo! 

29. 11 lat temu moja małżonka była operowana i wówczas 
nie było momentu przebudzenia, różne sprawy się wikłały. Nato-
miast doszło do obustronnego zapalenia płuc i lekarze rozłożyli 

ręce. Pan Zbyszek naenerge-
tyzował mi wodę. Kazał robić 
okłady na OIOM-ie. 
Z córkami robiliśmy te okła-
dy przez całą noc. Z wylewu, 
który był na części tylnej ple-
ców (to był taki kolor siny, 
czerwony, zupełny wylew na 
całej prawie części pleców), 
zrobiła się skóra taka, jak
u noworodka. Przy obcho-
dzie lekarze, którzy nie mieli 
już nadziei na to, że cokol-

wiek tutaj się zmieni, przyszli i powiedzieli: „ale antybiotyk dobrze 
zadziałał!”. Dziękuję, panie Zbyszku.
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30. Męża siostra trafiła do szpitala z zapaleniem trzustki. 
Siedem tygodni leżała w szpitalu bez żadnej poprawy. Lekarze nie 
dawali dobrych nadziei - 5% na przeżycie. Serce słabe, płuca słabe, 
ta trzustka… już prawdopodobnie się ropień tam zrobił i groziła 
operacja, mógł być zawał serca, przetoka zrobiła się w brzuchu, 
podłączono sączki, pozajelitowe dokarmianie, sonda do nosa, no
 i w ogóle tam dużo jeszcze innych rzeczy… Przez 7 tygodni nie było 

poprawy. Pojechałam do niej do 
szpitala. Ona mówi: „słuchaj, ja już 
z tego wszystkiego się nie wygrze-
bię”. Ja mówię - róbcie, co chcecie 
na miejscu, zdjęcie szybko – ja jutro 
jadę do Podkowy Leśnej. Pojadę do 
pana Zbyszka Nowaka. Na pewno 
pomoże. Była pełna wiary, patrzyła 
na mnie. Jak przyjechałam, przy-
wiozłam to zdjęcie. Zawiozłam jej tę 
wodę. Pomogliśmy jej usiąść, napiła 
się tej wody raz. Mąż wyszedł z jej 

córką na korytarz. Ona jeszcze ze mną posiedziała na tym łóżku, 
napiła się jeszcze raz tej wody. 
Ja byłam u pana 3 tygodnie temu. Lekarz kardiolog ją badał, po-
wiedział, że to serduszko nie wytrzyma, że jest tak słabe, ono po 
prostu nie wytrzyma tego wszystkiego. Okazało się po tygodniu 
czasu, ten sam lekarz, kiedy ją zbadał, on po prostu zdębiał. 
I mówi: „słuchajcie, ja nie wiem, co się zrobiło. To serce jest 
o niebo lepsze”. Zrobili jej badania kontrolne, odłączyli jej te sączki, 
to wszystko… Okazuje się, że ta trzustka jest już w bardzo dobrym 
stanie. Wróciła już do domu, jest już kilka dni w domu. Zadzwoniła 
do mnie i mówi, że nawet według zeszłego tygodnia, to ona się 
czuje tak dobrze, że po prostu urosły jej skrzydła. Cała rodzina jest 
zadowolona, ale my wiemy, czyja to zasługa. 
Panie Zbyszku, serdecznie dziękujemy, prosimy o dalszą opiekę. 
Szczęść Boże! 
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Zbyszek Nowak: Energetyzacja wody jest użyciem przepływają-
cej przeze mnie energii. Zgromadzonej w pierwszym geście, ufor-
mowanej w drugim i przekazanej w trzecim przez przybliżone do 
butelki z wodą dłonie. Na butelce należy nakleić tzw. kartkę wodną 
– etykietę z moim działającym zdjęciem, podpisaną imieniem i na-
zwiskiem osoby, która z tej wody będzie korzystać. Energetyzacja 
wody przebiega pod kątem problemów zdrowotnych tej właśnie 
osoby. Druga część kartki wodnej powinna zostać oddana bądź 
odesłana do mnie, ponieważ jest informacją – kontaktem. Kontakt 
natomiast powoduje włączenie funkcji przekazu energii.

Ile spotkań? Jedno, czy kilka?

31. Synek w grudniu bardzo nam zachorował. Nie mogliśmy 
w ogóle dojść, jaka jest przyczyna choroby, było podejrzenie za-
palenia opon mózgowych. W styczniu miało się już skończyć na 
sterydach. Infekcja się przedłużała. Zostałam skierowana wręcz 

do alergologa, bo przedłużająca się in-
fekcja, to jest wynik prawdopodobnie 
alergii. Ale dzięki bardzo mądrej osobie 
z Centrum Zdrowia Dziecka, zdecydo-
wałam się na wizytę w Centrum Zdro-
wia Dziecka, gdzie zrobiono dziecku 
ponownie kontrolne badania. No i oka-
zało się, że jest to borelioza bardzo już 
zaawansowana. Zachowanie synka było 
bardzo, bardzo nie do wytrzymania. No 
i oczywiście tutaj pan Zbyszek, zajął się 

bardzo, bardzo, bardzo dogłębnie Patrykiem. To troszeczkę trwało, 
ale się udało. Na nowo jakbyśmy odzyskali nasze dziecko. Napraw-
dę to wszystko, co się z nim działo, przechodziło ludzkie wyob-
rażenie. Następna rzecz, to w zasadzie tydzień temu, ponownie 
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dziecko zaczęło narzekać na bóle głowy, zawroty głowy. Więc nie 
zastanawiając się dłużej, zadzwoniłam do Podkowy. Dosłownie po 
czterech, pięciu minutach dziecko zaczęło wymiotować, załatwi-
ło się i wszelkie dolegliwości oczywiście przeszły. Było to jakieś 
ciężkie zatrucie, ale reakcja była natychmiastowa, więc bardzo 
serdecznie, bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni. 
I muszę przyznać, że od grudnia do tej pory z dzieckiem nie byłam 
u żadnego lekarza. Jeszcze raz, wielkie, serdeczne dzięki.

32. Chciałem bardzo podzię-
kować. Byłem w Szopienicach na 
spotkaniu indywidualnym. Przy-
jechałem tam chory jak Łazarz… 
Wyszedłem zdrowy.

Zbyszek Nowak: A co Panu do-
legało, proszę powiedzieć.

 Ból kolan, nogi, kręgosłup.

Zbyszek Nowak: I jedno spotkanie?

 Tak. I jeszcze miałem przepuklinę i się wchłonęła tak
  samo.

Zbyszek Nowak: Duża przepuklina i gdzie?

 Przepuklina pachwinowa

Zbyszek Nowak: I nie ma śladu?

 Nie ma śladu!

Zbyszek Nowak: Bogu niech będą dzięki!
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33. Ja chorowałam prawie przez dwadzieścia lat na uszy. 
Ciągle miałam stany zapalne, bardzo ciężkie i bardzo bolesne
i ciągle zastrzyki brałam. Nie mogłam się z tego wyleczyć. Podczas 
tych chorób pękały mi błony w uszach. I przez dwadzieścia lat nie 

można było tego wyleczyć. One się nie 
zrastają. Lekarze uznali, że one się już 
nie zrosną. Po pierwszym spotkaniu
u pana Zbyszka zarosły mi się te uszy. 
Te błony bębenkowe, za co jestem 
bardzo wdzięczna panu Zbyszkowi i do 
dziś mam spokój w ogóle z uszami. 
I po pierwszym spotkaniu to było, po 
grupowym. Lewa noga, stopa, bardzo 
mnie bolała, też nie mogłam cho-

dzić. Po wizycie u pana Zbyszka, po grupowej, ustało dwanaście 
lat temu i do dziś mam spokój. Również bardzo dziękuję. 

34. W ubiegłym roku miałam bardzo poważne zaburzenia 
neurologiczne. Byłam u neurologa. Miałam straszliwe zawro-

ty głowy, wystarczyło, że na ulicy
z kimś rozmawiałam i momentalnie 
traciłam równowagę. W ogóle by-
łam w bardzo złym stanie psychicz-
nym. Wtedy skontaktowałam się
z Panem Zbyszkiem. Przyjechałam 
w maju po raz pierwszy tutaj do 
Gdyni. Proszę mi wierzyć, bezpo-
średnio po tym spotkaniu ustąpiły 
wszystkie zawroty głowy. Nie biorę 

w tej chwili żadnych leków - tych neurologicznych, bo nie ma takiej 
potrzeby. Poruszam się po ulicy. Czuję się bardzo dobrze i muszę 
powiedzieć, że bardzo mi to pomogło.
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35. Ja chorowałam jakieś (no 
teraz można powiedzieć) przeszło 
10 lat na ostrogi piętowe i byłam 
tylko raz w Podkowie Leśnej. Także 
ustąpiło mi za jednym razem. Cho-
dziłam do naszych lekarzy, to mi 
grozili, że tylko operacja i usunięcie 
nogi. Ale ja miałam na dwóch no-

gach! I nie mogłam chodzić. Nawet stąpnąć nogą, a teraz mogę 
biegać! 

36. Żyły były niedrożne, 
nogi ciągle zimne, obrzęki. W każ-
dej chwili groził mi zator. Po ostat-
nim spotkaniu dostałam takiego 
mrowienia w nogach, że o 4-tej 
godzinie po prostu obudziło mnie 
mrowienie w nogach. Trwało to do 
godziny 6-tej. Wstałam rano, nogi 

lekkie, ciepłe. Pod prawym kolanem był guz, o którym nigdy nie 
pisałam – guza nie ma. Cieszę się, bardzo panu dziękuję.

37. Ja pierwszy raz byłam u pana w 1996 roku. 
Miałam bardzo bolesne miesiączki, przypomina-
jące bóle porodowe. Po pierwszej wizycie już mia-
łam bezbolesną miesiączkę. Pięć lat byłam w związ-
ku małżeńskim. Po drugiej wizycie miesiączka nie 
wystąpiła i okazało się, że jestem w ciąży. Byłam 
w dziewięćdziesiątym szóstym jesienią, a we wrześ-
niu urodził się syn, zdrowy. Jakiś czas po urodzeniu 
dziecka byłam jeszcze raz w Podkowie Leśnej. 
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No i później, jakiś czas, urodziła się córka. Poza tym w tym roku 
bardzo mi pan pomógł w depresji. Bardzo silne na psychikę ma 
pan oddziaływanie. Dziękuję bardzo.

38. Byłem zdziwiony i lekarze 
również, że tak wszystko szybko 
poszło - od kwietnia do tej pory. 
Teraz byłem przed Bożym Naro-
dzeniem na kontroli i się okazuje, 
że mam 0,4 prostaty. (Po	zdiagnozo-
waniu raka prostaty w kwietniu, PSA 
wynosiło 1017. Przyp. red.) Poprawa 
w kościach. Choroba zatrzymana, 
wszystko jest na dobrej drodze. Już 

chemii nie dostaję. Teraz za trzy miesiące na kontrolę. Uzupełniają 
się kości i wszystko jest ok. A jestem tutaj trzeci czy czwarty raz.

39. 10 lat temu mój syn zacho-
rował na ziarnicę złośliwą. Przyjeż-
dżaliśmy kilka razy do pana Zbyszka. 
Po 3 latach ziarnica złośliwa cofnęła 
się. W tej chwili jest zdrowy, nawet 
nie brał chemii. Ma dwie córeczki.

40. Teściowa miała owrzodzenia żylakowe. Polegało to na 
tym, że przed stopą pękł żylak i zaczynało to gnić. Do tego stopnia, 
że teściowa przestała chodzić. Żadne lekarstwa, żadni specjaliści, 
wszystko było już na tej drodze, żeby nogę odciąć. Przyjechali-
śmy tutaj do pana Zbyszka, przed ostatnim spotkaniem, a spotkań 
mieliśmy sześć. Jak gdyby sprowokowałem pana Zbyszka pisząc 
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tam, jakie są rezultaty. Ja napisałem, że rezultaty są nie takie, jak 
oczekujemy. Pan Zbyszek popatrzył jeszcze… tak go to dzióbnęło, 
że tak powiem. I tą moją teściową obmacał tak jak, to robi. Pro-

szę Państwa, myśmy dojeżdżali, bo 
z katowickiego jesteśmy, myśmy 
wyszli stąd i teściowa patrzy, a ona 
ma ręce fioletowe. Znajoma były 
z nami – chusteczkę, żeby to wy-
trzeć, bo to gdzieś się pobrudziła… 
To nie było pobrudzenie – wyszły 
wszystkie naczynia krwionośne. 
Ja jestem takim sceptykiem, raczej 

niedowiarkiem, ale mnie to zaszokowało. I ten stan utrzymał się 
aż do Częstochowy. W Częstochowie to dopiero zbladło. Oczywi-
ście jeszcze bardziej blada była moja teściowa. I wyobraźcie sobie, 
Państwo, że w miejscu tej zgnilizny powstała nowa skóra, tak jak 
mają małe dzieci, tak delikatna, taka ładna. Siedem lat i moja teś-
ciowa zapomniała o tym, co to jest ból nogi. I ma dzisiaj 80 lat,
a wygląda jakby miała 60!

41. Do pana Zbyszka przychodzę tak około dwóch lat. Mia-
łam stwierdzony, gdzieś trzy lata temu, mięśniak. On był wielko-
ści 8 centymetrów. W tej chwili ten mięśniak zmniejszył się, jest 

wielkości 3 centymetrów. Także stop-
niowo zmniejsza się, bardzo dziękuję. 
Miałam też nadmierne krwawienia 
miesięczne. W tej chwili się to ure-
gulowało, mam znacznie mniejsze te 
krwawienia, regularne. Chciałam tu 
Państwu przekazać, żeby być cierpli-
wym, bo pan Zbyszek pomaga. Nie-
kiedy trzeba być cierpliwym, pocze-
kać trochę na efekty. Bardzo dziękuję 
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panu Zbyszkowi. Potrzebna jest taka wytrwałość niekiedy. Nie jed-
no spotkanie. Tylko trzeba być takim wytrwałym, wierzyć, dążyć 
do celu. Dziękuję bardzo.

Stałe podtrzymanie

42. Do pana Zbyszka trafiłem kilka lat temu z żoną. Mieliśmy 
problemy, była decyzja na usunięcie piersi, już nawet termin był. 
Przyjeżdżałem z żoną trzy razy w tygodniu. Żona, jak wychodzi-

ła od pana Zbyszka, to zasypiała od 
razu w samochodzie, później spała do 
dziewiątej, do dziesiątej i po dwóch 
miesiącach cofnęło się to wszystko. 
Jak poszła, zrobiła badania na onkolo-
gii, to pan profesor się zdenerwował. 
Mówi: „niemożliwe, no, był guz i nie 
ma. Nie, to coś jest nie tak”. I, dzięki 
Bogu, już kilka lat z nami jest, dobrze 
się czuje. Dwa, trzy, lata temu znów 

zaczął się problem. Zaczęły zanikać mięśnie w ręku. Żona po-
szła, zrobiła badania. Okazało się, że na kręgosłupie jakieś plamki 
są. Zaczęliśmy przyjeżdżać do pana Zbyszka. Po dwóch latach zro-
biła badania. Mięśnie już nie zanikają, zaczęła ręka normalnie już 
pracować, lepiej. I okazuje się, że nie ma już żadnych, żadnych 
plamek, nic nie ma. Panie Zbyszku, w imieniu swoim, żony, rodzi-
ny, chciałem serdecznie podziękować. A jeszcze chciałem dołączyć 
badania, które robiliśmy i płytę, na której są zdjęcia. Serdecznie 
dziękuję!

43. Moja mamusia przebywała ostatnio w szpitalu, ponieważ 
zachorowała na niewydolność serca. I jednocześnie jeszcze
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w szpitalu zachorowała na zapalenie płuc. I lekarze stwierdzi-
li, że niestety w nocy tak ciężko zapadła, że powiedzieli, że już 

po prostu z tego nie wyjdzie. Nawet 
sami zawołali księdza. A dzięki pomocy 
właśnie Pana Zbyszka mamusia wyszła 
z tego, czuje się dobrze. I w dalszym 
ciągu myślę, że będzie coraz lepiej. 
Nie tylko zresztą Pan Zbyszek wyleczył 
ją i pomógł jej wyjść z tego kryzysu. 
Wcześniej też wyleczył ją z biodra, 
które kilka lat temu było. I teraz czuje 
się bardzo dobrze, a bardzo ją bolało. 

Nie mogła już chodzić. Potem miała raz zawał serca, też Pan 
Zbyszek ją uratował. Wcześniej miała dwa razy udar mózgu, też 
została wyleczona. Także tylko dzięki pomocy przez TIOPZ. Osiem 
miesięcy leczyła odleżynę na pięcie. Bardzo ciężko to wyleczyć, 
ale właśnie dzięki pomocy Pana Zbyszka po tej odleżynie prawie 
nie ma znaku. Także bardzo, bardzo za wszystko dziękuję.

44. Lekarze mnie przyszykowali już na koniec. Ale leczyłam 
się dwa i pół roku i przychodziłam do pana Zbyszka i wszystko 

minęło. 

Zbyszek Nowak: Co to był za prob-
lem? 

Białaczka szpikowa. Dwa i pół roku 
i minęło!

45. W 1994 roku stałam się gastrykiem. Miałam ogromne 
biegunki. Badania i znalazłam się w szpitalu. Podczas badania
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wykryto wirusa C. Właśnie mogłam 
się zarazić. Ale nic nie brałam tylko 
do pana zaczęłam chodzić. Bardzo 
wcześnie, jak pan tylko zaczął przy-
jeżdżać do Lublina, do Kraśnika jeź-
dziłam. 
Później byłam drugi raz w szpitalu 
i poprosiłam, żeby mi zrobiono ba-
danie. Upłynęło kilka lat, może ze 
cztery. Zrobiono mi badanie i oka-

zało się, że nie mam wirusa C. Dziękuję bardzo i korzystam cały 
czas z pana. 

46. Jakieś siedem lat temu miałem lekki zawał serca. Zaczą-
łem korzystać z pana Zbyszka, jakieś pięć lat temu. Byłem dwa 
albo trzy razy, później przerwałem. I teraz jestem pod stałą opieką, 

gdzieś od ponad dwóch lat. Lekarze 
powiedzieli, że muszę już cały czas 
korzystać z lekarstw. Silne ciśnie-
nie, bóle. Już był taki okres, że po 
prostu stałem koło łóżka, bo już nie 
dałem rady chodzić. Ale już teraz 
mogę powiedzieć całkiem śmiało, 
że praktycznie wyszedłem już ze 
wszystkich chorób. Nie zażywam 
żadnych tabletek, żadnego lekar-
stwa. Bóle głowy ustąpiły. 

I jeszcze czymś jednym chciałem się pochwalić. Dwa tygodnie 
temu zacząłem dietę. Ważyłem 110 kilogramów. Dochodziła już 
waga do 110 kilogramów. Po prostu nie dawałem rady butów za-
wiązać sobie sam. Skończyłem w środę w tym tygodniu dietę. I za 
ten okres spadłem 11 kilo na wadze.
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Zbyszek Nowak : Mimo setek tysięcy osób, które poddały się dzia-
łaniu energii za moim pośrednictwem, moja odpowiedź na często 
zadawane mi pytanie – ile potrzeba spotkań, by osiągnąć rezul-
tat terapii, jest zawsze identyczna: nie wiem. Każdy człowiek jest 
bytem niepowtarzalnym i niepowtarzalną kombinacją cech, które 
będą mu pomagały lub przeszkadzały wyzdrowieć. Każdy ma wokół 
siebie inną konfigurację bodźców zewnętrznych, wspomagających, 
ale też blokujących działanie energii. Jestem w stanie wymienić tyl-
ko nieznaczną ich część, jak choćby: stres w pracy lub w rodzinie, 
nikotyna, alkohol, sposób odżywiania, za ciasne ubranie, obecność 
podziemnych cieków wodnych, linii geopatycznych, linii wysokie-
go napięcia. Wiele zależy od naszego charakteru, od sposobu po-
dejścia do siebie samego, swojego problemu, od metod leczenia… 
Słowem – każdy jest inny i każdy żyje w innym otoczeniu, dlatego 
jednym wystarczy sporadyczny, pojedynczy kontakt, inni powinni 
przyjść kilka razy, a jeszcze inni podtrzymują kontakt nieprzerwa-
nie, bo tylko to jest w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do 
życia.



��
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Rozdział III
„Wysłałam swoje zdjęcie…”, 

czyli, co to jest 
TIOPZ?

Zbyszek Nowak: TIOPZ (Tryb Intensywnej Opieki przez Zdjęcie) 
jest całodobową formą bezpośredniego kontaktu, do którego speł-
nienia potrzebne są cztery elementy: fotografia osoby zgłaszanej, 
informacja zawierająca ogólny opis problemu, kontakt ze mną 
powodujący włączanie funkcji przekazu energii oraz abonament – 
z góry ustalona kwota, element równowagi pomiędzy dającym 
i biorącym.

47. Chciałam podziękować za syna, który jest w TIOPZ. Ma he-
mofilię, ma alergię bardzo dużą. I właśnie chciałam podziękować 

i powiedzieć, że dostawał pokrzywki strasz-
nej na całym ciele i się kończyło pogotowiem 
i zastrzykami. Przyjeżdżam do pana od paź-
dziernika zeszłego roku i nawet szczepion-
ka, którą zakupiłam, bardzo droga, na te 
grzyby, na te pleśnie, co jest uczulony, na-
dal jest w lodówce nieruszona. W ogóle za 
wszystko dziękuję, słów nie ma.

48. Chciałam powiedzieć o Trybie Intensywnej Opieki. Na po-
czątku miesiąca maja tego roku wysłałam do pana Zbyszka zdjęcie 
mojego wnuka z opisem choroby. On tak strasznie chorował te 
ostatnie dwa miesiące. Codziennie to dziecko chorowało. I wy-



��

obraźcie sobie Państwo, że po upływie 
trochę więcej, jak tydzień czasu, nagle 
dostał ten wnuczek mój takiej strasznej 
wysypki. Lekarz powiedział: „wiecie Pań-
stwo, ja nie wiem, co to jest”. Dziwna ta 
wysypka na całym ciałku była. I na drugi 
dzień ta wysypka zupełnie zginęła. Około 
10-go, to już było bardzo dobrze i calutki 

lipiec dziecko nie ma gorączki. A przedtem to niemożliwe było, 
żeby trzy, cztery dni było zdrowe. Także bardzo panu serdecznie 
dziękuję. Polecam Państwu właśnie taką metodę. 

49. Mąż mój zachorował na ciężkie zapalenie trzustki. Jak 
się potem okazało po badaniach w szpitalu, miał całą trzustkę 

w ropie. Miał biopsję robioną, bo po-
dejrzenia były bardzo poważne. Jest już 
czwarty rok w TIOPZ u pana Zbyszka. Od 
razu przestał palić, jak poszedł na TIOPZ. 
I teraz ostatnio, miesiąc temu, USG miał 
zrobione jamy brzusznej. Okazało się, że 
śledziona, trzustka, żołądek, dwunastni-
ca, która była bardzo chora, bo w szpitalu 

pękł wrzód, którego lekarze nie odkryli, w tym czasie, kiedy ta 
trzustka była chora. I wszystko jest bez zmian chorobowych, panie 
Zbyszku. Wszystko je, dobrze się czuje i naprawdę dziękuję. Teraz 
był na badaniach kardiologicznych, to lekarz powiedziała: „ale pan 
jest żywotny!”, a 74 lata ma skończone. Dziękuję serdecznie. 

50. W 1996 roku bardzo ciężko zachorowała moja córka, mia-
ła wtedy 13 lat. Lekarze rozpoznali u niej chłoniaka trzeciego 
stopnia. Po raz pierwszy do pana Zbyszka przyjechałam z jej zdję-
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ciem. Było dziecko po operacji, z odmą opłucną, także miało dre-
naż opłucnowy, niemożliwość była przywiezienia jej gdziekolwiek. 
Dzięki opiece przez zdjęcie, po pierwszych okładach odłączono jej 

jeden dren. Za miesiąc podczas obecności 
na drugim seansie odłączono jej następny 
drenaż. W tej chwili córka ma 25 lat. Pra-
cuje, jest pełnosprawna, nie ma żadnych 
oznak, że kiedykolwiek na cokolwiek się 
uskarżała. 
A pierwszy raz do pana Zbyszka została 
przyniesiona. Tu pod bramą, jak pamię-

tam, strasznie się ze mną szarpała, powiedziała „nie” - ona za 
wszelką cenę tu przyjdzie. Zrobiła parę kroczków i zasłabła. A póź-
niej już było coraz lepiej, coraz lepiej. Za wszystko dziękuję. 

51. Ja leczę syna od 21 lat. Leżał dwa razy na OIOM-ie, była 
bardzo trudna sytuacja. Napisaliśmy do Pana list trzy miesiące 

temu. Jesteśmy leczeni przez zdjęcie. 
Dziś syn jest tutaj ze mną, choruje 
od 21 lat na epilepsję, a proszę zo-
baczyć, jak teraz wygląda. Po prostu 
sam okaz zdrowia. Od trzech miesię-
cy jesteśmy u Pana na leczeniu przez 
TIOPZ i ani razu nie miał jeszcze napa-
du. A ciągle po szpitalach przez te 21 

lat. A tutaj specjalnie przyszłam z synem i mówię, nadal będziemy 
się u pana jeszcze leczyć. Bo jestem panu wdzięczna za tą opiekę.

52. Od trzydziestu lat choruję na wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. Trzy lata temu, w okresie wiosennym nastąpiło 
nasilenie choroby, do tego stopnia, że były biegunki, krwawienia. 
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Mnie tak osłabiły, że właściwie ja nie mogłam się ruszyć z domu. 
Trudno było dojść z łóżka do toalety. Takie miałam silne te biegunki. 
Wtedy właśnie wysłałam swoje zdjęcie do pana, do Podkowy Leś-

nej. Oczywiście nie dzwoniłam, nie było 
żadnego kontaktu, jedynie to zdjęcie. Na 
następne spotkanie dostałam zaproszenie 
i już właśnie wtedy miałam na tyle siły, 
że mogłam samodzielnie przyjechać na to 
spotkanie. I nie było żadnego kontaktu. 
Nie dzwoniłam, bo ja byłam tak wyczer-

pana, tak chora. I jedynie to zdjęcie, które wysłałam. Bez telefonu, 
bez kontaktu, bez niczego. Wystarczyło.

53. Miałem stwierdzonego raka prostaty. Stwierdzono 
u mnie PSA 1550. Leczenie polegało na tym, że dostałem hor-
monalne tabletki. No, ale zgłosiłem się do pana, panie Zbysz-

ku. Po miesiącu, bo to byłem w grud-
niu… tak, najpierw zdjęcie żona 
wysłała, bo sam tu byłem 12-go. 
4-go stycznia, stwierdzono u mnie PSA 
60. Kiedyś to, co pół godziny w nocy 
wstawałem. (Podczas nagrania programu 
kilka miesięcy później PSA wynosiło 28, 
a tuż przed oddaniem książki do druku 6. 
Przyp. red.)

Zbyszek Nowak: Wspaniale, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo, 
brawo, proszę Państwa!

54. Cieszę się ogromnie, że mogę panu publicznie podzięko-
wać za pomoc, jaką ja i moja rodzina uzyskujemy od pana na 
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przestrzeni ośmiu lat. Nie będę o wszystkim mówić, ponieważ to 
by bardzo długo trwało, ale powiem krótko, że mam cały bagaż 
chorób za sobą. Przyjechałam pierwszy raz, proszę pana, z ser-
cem. Niedomykalność zastawki dwudzielnej, męczenie się. 

Okazało się, że zginęły torbiele na 
wątrobie. Jedna miała 4,8 cm – to 
była bardzo duża torbiel. W zasadzie 
takich rzeczy się nie operuje. Potem, 
proszę pana, oczy – odklejanie się 
siatkówki. Powiedziała pani okulist-
ka, zaczęły się mroczki, że to już, jak 
firanka, tak lata. Przepisała leki, ale ja 
wychodząc od niej pomyślałam sobie, 
muszę zatelefonować, jechać zaraz 
do Warszawy. Zadzwoniłam. Państwo 

za parę dni, czy za dwa dni bodajże, mieliście być w Poznaniu. 
Przyjechałam i po dziesięciu dniach poszłam ponownie. Ona mówi: 
„ja byłam pewna, że pani już nie widzi na to oko”. 
Teraz moja rodzina. Szczególnie będę mówić tutaj o córce. Pro-
wadziła auto i miała poważny wypadek. Miała szczęście, nic się 
takiego nie stało, ale potem te straszne bóle głowy. Leczy-
ła się, powiedzmy, w klinikach różnych, u profesorów, ale po-
wiedziano, że te bóle to są bóle, które zawsze mogą przy zmia-
nach pogody występować, jak również dłuższy czas będą. Więc 
ja oczywiście z panem się skontaktowałam, kiedy ona jeszcze 
była w szpitalu. I proszę sobie wyobrazić, że bóle bezpowrotnie 
minęły. Dalsza sprawa – ciąża. Ciąża wysokiego ryzyka, nie-
zgodność grup krwi. No i, Bogu dzięki, jest siedem i pół miesiąca 
i jest wszystko w porządku. 
A jeszcze tylko parę słów o Trybie Intensywnej Opieki. Kiedy są 
problemy, bo nie zawsze można dojechać, prawda? To wysyłam, 
dzwonię. Zdjęcie pan ma naszej rodziny i to jest bardzo skuteczne. 
Bym polecała wszystkim. 
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55. W lipcu tego roku mama miała wylew, paraliż lewej stro-
ny, zakłócenia mowy. Ja natychmiast uruchomiłem kontakt z pa-

nem Zbyszkiem. Zdjęcie mamy już 
było u pana Zbyszka, bo jest w try-
bie TIOPZ. (Czasem nawet regularny 
kontakt nie jest w stanie uchronić przed 
nagłym atakiem choroby, ale może 
bardzo złagodzić jej skutki i przyspie-
szyć powrót do zdrowia. Przyp. red.) 
Po 4 godzinach lekarze stwierdzili: 
paraliż ustąpił, mowa wróciła. Po 5 

dniach wróciła do domu i czuje się coraz lepiej. Dziękuję bardzo, 
panie Zbyszku! 
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Rozdział IV
„Niemowlęta, zwierzęta…”,

czyli, jak to możliwe bez wiedzy chorego?

Zbyszek Nowak: Bywa, że spotykam się z teorią, że bioener-
goterapia to wyłącznie sugestia. Te osoby mylą to, co ja robię,
z hipnozą. Zastanówmy się nad tym. Energia dociera bezpośrednio 
do zbudowanego z kwantów niematerialnego planu każdego 
żywego organizmu, który jest rusztowaniem dla materii. Nie jest 
w to zaangażowana ani świadomość, ani podświadomość. Równie 
łatwo, a może nawet łatwiej, bo bez stawianych przez świadomego 
odbiorcę rozumowych ograniczeń, docieram do roślin, zwierząt, 
niemowląt, małych dzieci…Czasem, jak w przypadku opisanym na 
końcu tego rozdziału, wystarczy jedno dotknięcie!

56. Myślę, że mam obowiązek podzielić się z Państwem naszą 
rodzinną radością, w której pomógł nam pan Zbyszek. 19 sty-

cznia moja siostra urodziła moją 
maleńką siostrzenicę Antoninę. Ze 
szpitala wyszły po dwóch dobach 
w stanie ogólnym bardzo dobrym. 
Dziecko dostało żółtaczkę, pow-
rót do szpitala. Cztery dni w inku-
batorze. Po wyjściu z inkubatora, 
mała zapadła, nie wiemy, jak to 
określić, śpiączkę, letarg. Nikt jej 
nie mógł dobudzić. Żadnych od-

ruchów. Ani nie ssała piersi, ani nie płakała, ani nie poruszała 
rączkami. W tym dniu, to był piątek dwa tygodnie temu, byłam 
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umówiona z panem Nowakiem. Więc pytam siostry, czy zabrać 
zdjęcie, bo nie każdy podchodzi do tego tak, jak ja. Powiedziała, 
że jak najbardziej. Pokazałam dwa zdjęcia, pan Nowak postawił 
tutaj diagnozę, zalecił nam okłady, powiedział, że może być bie-
gunka. To był piątek. W ten piątek pojechałam do szpitala, z małą 
się jeszcze nic nie działo, oprócz właśnie objawów biegunki. Nadal 
była nie do wybudzenia. W sobotę poszliśmy na zbiorowe spot-
kanie w Poznaniu i jeszcze raz poprosiłam o kontakt z tą maleńką 
naszą Antosią. Pamiętam jak dziś, co mi pan Nowak odpowiedział. 
Że dojedziemy do szpitala i mała na pewno już będzie zdrowa. Nie 
ukrywam, że z niedowierzaniem, ale pojechaliśmy do tego szpi-
tala. Mała zaczęła tak sobie troszeczkę pomrukiwać. Po naszym 
wyjściu, około piętnastu minut po naszym wyjściu ze szpitala, 
siostra i szwagier, naprawdę z płaczem, zadzwonili i mi powiedzieli, 
że to jest cud, bo mała się obudziła, tak jakby nigdy nic. Po prostu 
dziecko płakało, sygnalizowało, że jest głodne, ssało pierś. I stan…
lekarze właściwie… tam był już taki etap, że dziecko miało już po-
bierany płyn mózgowy do badania, bo nikt nie wiedział, co się stało. 
Dziecko zdrowe zapadło w dwudobową śpiączkę. Po tym kontakcie 
zdjęcia z panem, dziecko dzisiaj mamy zdrowe i szczęśliwe, za co 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jak pan będzie w Poznaniu, na 
pewno Antosia do pana z rodzicami dotrze. Dziękuję bardzo.

57. Syn praktycznie od urodzenia jest w Trybie Intensywnej 
Opieki przez Zdjęcie. Urodził się w zamartwicy (podawano mu tlen), 

z rozszczepieniem wargi. Później 
okazało się, że ma niewydolne 
nerki. To wszystko sprawiło, że 
w pierwszym miesiącu życia już trafił 
na intensywną terapię i szybciutko 
wysłano zdjęcie do pana Zbyszka. 
Dzięki temu syn właściwie żyje. Od 
tego momentu dziecko, co miesiąc 
jest w TIOPZ. Trzy lata męczyliśmy 
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się na dializach. Sześć miesięcy temu okazało się, że jest nerka 
dla Kuby. Pojechaliśmy do Warszawy. Nerka nie podjęła działań 
od razu. Cały czas był kontakt z panem przez maila i dziecko jest 
zdrowe. Nawet pamiętam takie wypowiedzi lekarzy, że na to, co 
przeszedł, jest bardzo wytrzymałym dzieckiem. Dziwiono się, skąd 
u tak małego dziecka tyle energii i tyle wytrzymałości do tego, co 
przeszedł. My wiemy, skąd i bardzo panu dziękujemy. 

58. Mój pies został uleczony, uratowany dzięki takiej właśnie 
terapii przez zdjęcie. Miał padaczkę. Trzy rodzaje leków, żaden 

nie pomagał. Dopiero, jak oddałam 
zdjęcie do opieki. 3 marca oddałam, 
8 marca miał osiem ataków. Byłam 
przerażona, ale pamiętałam, że pan 
Zbyszek mówił, że może być silna 
reakcja. Od tego czasu, do dzisiaj 
w ogóle nie padaczkuje. Miał też tik, 
mimowolne ruchy głową, też ustąpiły. 
Jest cudownym psem, zdrowym, biega 
i cieszy się życiem, a ja nim. 

Zbyszek Nowak: Wspaniale. Czy może Pani powiedzieć, kim Pani 
jest z zawodu?

Lekarzem, psychiatrą.

59. Ja chciałam tylko powiedzieć o takiej sprawie, że nieko-
niecznie ta osoba musi o tym wiedzieć i scedować to swoje cierpi-
enie na tę kartkę. Bo moja siostra była bardzo chora i ja zrobiłam 
jej sama zdjęcie, opisałam to do pana i wysłałam. To był problem 
z jelitami, tam było kilka operacji, ja to wszystko opisałam. I ona 
była cały czas w domu, bo już ją do szpitala nie chcieli przyjąć. 
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Dlatego wiem, że to jest dzięki panu, bo nie było żadnych le-
karstw, ani żadnej już potem interwencji, bo to było kilka oper-

acji pod rząd. Już po prostu ręce 
rozłożyli, że nie. I ona w ogóle 
o tym nie wiedziała, bo już nie chciała
w ogóle o tym słyszeć. Ja po prostu 
jej zrobiłam zdjęcie, opisałam i do 
pana wysłałam. Myśmy tam z pan-
em pracowali, nie pamiętam, chy-
ba 2 albo 3 miesiące. Moja siostra 
czuje się świetnie, to wszystko się 
pogoiło, żyje do dzisiaj, jest zdrowa. 

No, tylko w ten sposób mogę to po prostu uzasadnić, że niekonie-
cznie muszą wiedzieć te osoby o tym. Dziękuję! 

60. Mój ojciec 4 lata temu leżał w szpitalu. Guz złośliwy na 
płucu. Był już bardzo wycieńczony. Lekarze mówią, że jest ciężka 
sytuacja. Ja nawet nic nie mówiąc ojcu, wysłałem zdjęcie. Po tygod-

niu sytuacja się po prostu odmieniła. 
Guz zniknął, lekarze oczy otwierają, 
nie wiedzą, co się dzieje. Po dwóch 
tygodniach ojciec wychodzi ze szpi-
tala, troszkę osłabiony, ale w ciągu 
paru miesięcy odzyskał siły. Ojciec 
jest rówieśnikiem pana Zbyszka 
i do tej pory jest chory, jeśli nie zro-

bi dziennie pięćdziesięciu, sześćdziesięciu kilometrów na rowerze. 
Sytuacja moja z przed sześciu lat. Wróciłem po ciężkiej chorobie. 
Po półrocznym pobycie w szpitalu, rozbity i psychicznie i fizy-
cznie. Zacząłem po prostu przyjeżdżać. Odzyskałem sprawność 
fizyczną i psychiczną. Po jednej z wizyt, na drugi dzień pobiegłem 
na 1000 metrów, uzyskałem czas lepszy o dwadzieścia sekund 
niż przed chorobą. A w trakcie tej choroby utraciłem jedną nerkę. 
Dziękuję. 
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61. Mąż już od dawna, chyba 
od roku, jest w Trybie Intensy-
wnej Opieki przez Zdjęcie. Nie wie 
o tym. Przestał prawie palić, a palił 
bardzo, bardzo długo. Bóle głowy 
były bardzo duże i częste. Ustąpiły, 
więc to na pewno jest pomoc Pana 
Zbyszka. 

Ja również prosperuję dzięki tym spotkaniom. Jednak jest to 
dla mnie szalenie dużo, samopoczucie, to jest dla mnie szalenie 
ważne.

62. Wzięłam te papierosy (wnu-
ka przyp. red.), ale on nie wiedział, 
dlatego że palił, a mi szkoda tego 
chłopaka jest. No i później nie mógł 
palić. I tak, co zaciągnął się, to mu 
było nie dobrze. Ale córka wiedziała, 
o co chodzi, i zaczęliśmy się śmiać
z niego. A on: „żeście mnie zrobili 
w konia i tak będę palił!”, ale zwracał 
i nie pali.

63. Jestem mamą sześcioletniej Patrycji. Przyjeżdżam do pana 
Zbyszka od ponad miesiąca. Moje dziecko jest leczone szpitalnie. 

Ma stwierdzoną małopłytkowość, 
niedokrwistość, powiększoną 
znacznie wątrobę i śledzionę, 
węzły chłonne. Od ponad 
miesiąca, kiedy przyjeżdżamy do 
pana Zbyszka, moja córka czuje się 
dużo lepiej. Wątroba, śledziona jest 
znacznie pomniejszona. Dziecko 
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czuje się wyśmienicie. Nic jej nie jest, nie dolega. Morfologia 
również bardzo się poprawiła, jeszcze tylko płytki krwi ma bardzo 
słabe. Aczkolwiek pijemy miodek codziennie rano z wodą na pół 
szklaneczki, na czczo i to wszystko się normuje. Także jesteśmy 
bardzo szczęśliwe, bardzo dziękujemy.

64. Chciałam powiedzieć 
a propos wnuczka. Bardzo często 
chorował na zapalenie ucha i co 
dwa tygodnie katar miał. Do tego 
dochodziło, że lekarz zaproponował 
drenaż uszu. W listopadzie byliśmy 
u pana Zbyszka. Po trzech tygod-
niach na kontrolnej wizycie, uszy są 
suche i do dzisiaj są suche i nie za-
chodzi potrzeba drenażu. 

65. Dziecko zaczęło mówić.

Zbyszek Nowak: A przedtem?

 Nie mówiło w ogóle.

Zbyszek Nowak: Co zaczyna mówić?

 Zdaniami, wyrazy poszczególne, takie, które mu 
 naprawdę trudność sprawiały.

Zbyszek Nowak: W jakim wieku jest dziecko?

 Dziecko ma sześć lat.

Zbyszek Nowak: I do tej pory nie mówiło?
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Do tej pory, przez okres praktycznie, 
kiedy zaczęłam, bo jestem piąty 
raz u pana, dziecko zaczęło mówić 
coraz lepiej i są lepsze efekty. Poza 
tym ma wadę serca, która też się 
cofnęła bardzo ładnie.

66. Chciałabym coś powiedzieć na temat mojej wnuczki. Od 
dwóch lat była alergiczką. Codziennie na lekach. Leczenie byłoby 

szpitalne, tylko córka nie wyraziła 
zgody. Dusiło, dusiło dziecko. Nie 
mogła spać. Jeśli nie dostałaby le-
ków, to miałaby noc nieprzespaną. 
Aż do wymiotów, tak to się działo. To 
trwało dwa lata. Przypadkiem, kiedy 
ja byłam u Pana Zbyszka, wzięłam 
wnuczkę ze sobą. Pan Zbyszek tylko 
przywitał się z wnuczką, pogłaskał 
po głowie i mówi: „no musi być do-
brze”. Od lipca dziecko nie bierze 

żadnych leków, nie kaszle, śpi spokojnie. Nie potrzeba szpitalnego 
leczenia, jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy.



��
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Rozdział V
„Sceptycy, realiści, pesymiści…”,

czyli, czy trzeba w to wierzyć?

Zbyszek Nowak: Podobnie, jak nie trzeba wiedzieć o moim 
działaniu, tak nie trzeba w nie wierzyć a priori. Lubię mieć do 
czynienia ze sceptykami. Lubię przez fakty, z którymi przecież trudno 
dyskutować, powodować zamęt w głowach tak zwanych realistów, 
nazbyt przywiązanych do swej książkowej i szkolnej wiedzy. Był 
nawet jeden pan w Gdyni, którego w życiu nie poznałem osobiście. 
TIOPZ i okłady z energetyzowanej wody uratowały mu stopę przed 
amputacją. Na spotkaniach mówiła o tym córka, a kiedy zapytałem, 
gdzie ojciec, czemu w takim razie nie przyszedł? Usłyszałem: „bo 
nadal w to nie wierzy”. Zatem na zawziętych i zamkniętych na to, co 
nieznane i tak nie ma sposobu. A może jednak? Czasem wytrwałość, 
miłość i cierpliwość najbliższych, mogą zdziałać cuda.

67. Zaczęło się od schorzeń bardzo poważnych. Wiele lat 
byłem leczony na astmę. Te ciągłe wzywanie pogotowia, ciągłe 
stany jakieś takie, rzutujące również na schorzenie serca, które 

nie lubi tego rodzaju awarii. Do 
tego wszystkiego w pewnym okre-
sie okazało się, że jestem również 
chory onkologicznie. Innymi 
słowy mówiąc, początki kontaktów 
z panem Zbyszkiem zastały mnie
w stanie, można powiedzieć, kry-
tycznym. Kontakty z panem Zbysz-
kiem trwały już te kilka lat i po kolei 
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te wszystkie schorzenia jakoś zaczęły zanikać. To chyba pierwszy 
kardiolog powiedział: „wie pan, właściwie to ja już z panem nie 
potrzebuję się spotykać, jest pan zdrowy”. Drugi lekarz, który 
opiekował się mną na tą astmę, powtórzył właściwie to samo: 
„wie pan, właściwie to jest pan już zdrowy…”. Kontakt z nim już 
się urwał. Trzecim schorzeniem była ta onkologia. Skończyło się 
właściwie taką samą wypowiedzią: „wie pan, onkologicznie to jest 
już pan zupełnie zdrowy.” Czyli w praktyce, po kolei odpadały 
wszystkie schorzenia.
Chciałem powiedzieć jeszcze, że na początku byłem strasznie 
negatywnie nastawiony do terapii proponowanej przez pana 
Zbyszka. I właściwie w dalszym ciągu jestem negatywnie nas-
tawiony. Ale jako racjonalista muszę jednak stwierdzić fakty. Fakty 
były takie, jak mówię. Tak, że panie Zbyszku, zostałem pokonany 
w tym racjonalizmie.

68. Mój przyjaciel od 6 lat jest dializowany z powodu 
przewlekłej niewydolności nerek. On nigdy nie wierzył 
w pana Zbyszka i ostatnio go zmusiłam, bo skoro pan Zbyszek 

mi pomógł w bardzo wielu i bardzo 
ciężkich rzeczach… (Chodzi o przy-
wrócenie krążenia w ręce. Pani Iwona 
przyjechała na wyraźne polecenie 
matki, na kilka dni przed planowaną 
operacją amputacji ręki. Lekarzom 
którzy zrobili szesnaście operacji nie 
udało się usprawnić ręki. Po spot-
kaniu w Podkowie okazało się, że 
uruchomiło się krążenie oboczne, 

mimo że Pani Iwona była z początku zaciekłym wrogiem tej metody 
i krańcową sceptyczką. Przyp. red.) Usiadł, włączyłam kasetę. On raz 
oglądał i zaczął wymiotować. Źle się po tym czuł, stwierdził, że nie 
będzie oglądać. Ale w końcu zmusiłam go – siedział i oglądał. To 
dwa, trzy dni żeśmy oglądali tę kasetę. Zaczął się pojawiać mocz, 
po kilka kropli, później już coraz więcej. Przez sześć lat nie było 
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nic zupełnie. W tej chwili zaczyna być coraz lepiej, mimo tego, że 
nie widział pana ani razu na żywo, nie był nigdzie. Tylko wysłałam 
jego zdjęcie właśnie do TIOPZ i przez oglądanie kasety.

69. Pierwsze spotkanie z Panem miałam w 1991 roku,
w czerwcu. Byłam do tego sceptycznie nastawiona i nie szłam 

z żadnym nastawieniem, że mi 
Pan pomoże. W tym samym dniu, 
w którym byłam u Pana, od swo-
jego doktora dostałam skierowanie 
na onkologię do Krakowa. Prob-
lem dotyczył piersi, która mnie 
bolała już dziesięć lat. I po tym 
jedynym spotkaniu, gdzie byłam, 
no byłam, dlatego że… no powiem 
tak: dostałam bilet, to przyszłam. 

Od tej pory to już jest osiemnaście lat, ja nie mam żadnego 
problemu, a byłam tylko raz i jestem za to bardzo wdzięczna.

70. Ja chciałem podziękować za moje dzieci. Córka miała na 
obu piersiach guzy i miała mieć obie piersi wycięte. Natomiast 

zięć miał guz na czole wielkości 
pudełka od pasty. Wszystko to się 
elegancko zagoiło. Dziś są weseli, 
zdrowi i dziękują i ja też dziękuję. Pan 
mi pomógł odzwyczaić się od pale-
nia. Ale jeszcze nie powiedziałem 
o jednej rzeczy – pierwszy raz 
byłem bardzo sceptycznie nas-
tawiony do tych wizyt i ja w ogóle 
nie wszedłem do środka, do namio-
tu, tylko zostałem w samochodzie. 
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Spałem całą drogę. Kiedy przyjechaliśmy do Łodzi, wyskoczyłem
z samochodu, a zięć mnie pyta: „Tatku, co ty jesteś taki żywy? No 
właśnie, mówię, nie wiem. Przestał mnie boleć kręgosłup”. 
A zatem to miejsce – Podkowa Leśna - musi mieć jakieś specyfi-
czne działanie. Dziękuję bardzo!

71. Kontakt z panem Zbyszkiem może nie ja sam rozpocząłem, 
aczkolwiek moja mama. Ja na początku nie uwierzyłem w to 

i byłem, no można powiedzieć, 
pesymistycznie nastawiony. Nie 
wierzyłem w coś takiego, jak 
człowiek, który leczy i zwraca lu-
dziom zdrowie, a niekiedy też życie. 
Muszę się Państwu przyznać, że 
od dzieciństwa byłem chory na 
padaczkę. Lekarze nie dawali mi 
żadnej szansy, że moja choroba 

będzie wyleczona. Przyjmowałem leki systematycznie. Pewnego 
dnia moja mama podsunęła mi taki pomysł, żebym usiadł przed 
telewizorem razem z nią, wykonał te trzy gesty i przekonał się, 
czy to pomoże, czy nie pomoże. Siadałem tak z mamą. To trwało 
rok, dwa lata… Oczywiście systematycznie spotykałem się z le-
karzami, uczestniczyłem w badaniach i, niewiarygodne, ale z dnia 
na dzień moja sytuacja była coraz lepsza. Leki lekarze oczywiście 
dalej mi przepisywali, ale dawka leków była coraz mniejsza, coraz 
mniejsza… Aż do dnia dzisiejszego. Stoi przed Państwem zdrowy 
człowiek. Jedyne słowo, które mogę powiedzieć, to po prostu cud. 
Dziękuję panu!

72. My z energii pana Zbyszka korzystamy z mężem już od 
kilkunastu lat, bo jeździliśmy do Podkowy Leśnej. Ja sama jako 
pierwsza pojechałam, z ciekawości. Miałam straszny kaszel, ale nie 
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o to mi chodziło, tylko z ciekawości 
zobaczyć, jak to tam jest. Skoro już 
pojechałam, no to skorzystam z tej 
energii. Skorzystałam, wróciłam do 
domu i położyłam się spać. Rano 
się budzę, czegoś mi brakuje. Myślę 
sobie, Boże, co się stało? Mąż siedzi 
obok mnie na fotelu i ja mówię - 
słuchaj, czegoś mi tu brakuje, czy 
ja kasłałam w nocy czy nie? A mąż 

mówi: „wiesz co, ja tak siedzę i patrzę, czy ty w ogóle żyjesz!”. 
Kaszel się skończył i do dnia dzisiejszego jest spokój.

73. Dwa tygodnie temu synowi coś wpadło w oko. Zaczęło 
to oko bardzo boleć. Pojechaliśmy na pogotowie. Pani doktor 

przepisała jakieś tam maści, kropel-
ki. Z tym, że on nie wykupił tego. 
Przyjechał do domu z tym bolącym 
okiem, cały czas go bolało. Ja 
w pewnym momencie mówię, wiesz 
co, to ja Ci zrobię kompres. Ale on 
nie wiedział, bo po prostu nie wie-
rzy w to i nie wiedział, co to jest.
I przyłożyłam mu na to oko kom-
pres, a wciąż go to oko bar-

dzo bolało. I w pewnym momencie po paru minutach on mówi 
tak: „mama, to mnie przestało po prostu boleć”. Zrobiłam mu 
jeszcze trzy takie okłady. Na następny dzień okazało się, że nie 
musi wykupywać leków, bo przestało boleć.

74. Chciałbym dodać wszystkim otuchy, którzy mniej wierzą, 
lub w ogóle nie wierzą. Piętnaście lat temu miałem zwykły zabieg 
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wyrostka robaczkowego. Te zrosty, które nastąpiły po opera-
cji zamiast się wytracić, to robiły się coraz większe do wewnątrz 

już. One mnie tak paraliżowały, że 
chodziłem jak jaki paragraf. Coraz 
gorzej było. Na wizytach lekarskich 
pytałem się, co z tym będzie. To 
mi powiedzieli, że to będzie coraz 
gorsze i coraz większe. Blizny po-
operacyjnej nie da się operować! 
Przyjechałem do Pana Zbyszka 
do Podkowy i to było piętnaście 
lat temu. Pojechałem, wróciłem

i o wszystkim zapomniałem. Od tamtego czasu, proszę sobie 
wyobrazić, tego miejsca w ogóle nie czuję. Nigdzie się nic już nie 
odnowiło, ani nie powtórzyło. 

75. Zbyszek Nowak: Po raz pierwszy, proszę Państwa, ze 
zdjęcia ratowałem ją w 2002 roku. Była w ubiegłym roku i mówi tak: 
„razem ze mną szesnaście kobiet zaczęło leczenie ostrej białaczki 
szpikowej na hematologii. Z tych szesnastu żyję tylko ja”. To nie są 
proszę Państwa odosobnione przypadki.

W 1998, w lutym, okazało się, że 
mam guza na nerce lewej. To jest 
nowotwór ponad dziesięć cen-
tymetrów. Szybko musiałem nerkę 
usunąć. Później się okazało, że 
miałem przerzuty do nadnercza. 
Miałem drugą operację, usunięto 
mi nadnercze. Miałem cztery lata 
spokój. W międzyczasie już po-

przez zdjęcie był kontakt. Żona wysyłała, nawet nie wiedziałem. 
I miałem następną w 2004 operację. Usunięto mi śledzionę, 
kawałek trzustki i prawe nadnercze. Później po roku się okazało, że 
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mam przerzuty do płuc. Miałem te guzy dosyć duże. No i zacząłem 
wtedy intensywnie do pana Nowaka chodzić. Także tu, co drugi 
miesiąc, ale byłem w Podkowie kilkanaście razy już. Nas zaczynało 
dwanaście osób, osiem lat temu. Sam zostałem. Myślę, że ci po-
zostali nie chodzili do pana Zbyszka. Ja korzystam z tego, wierzę 
w to wszystko. Dalej pracuję, chcieli mnie na rentę wysłać, ale 
powiedziałem - na rencistę to ja nie wyglądam. Pracuję, walczę, 
no i widać, że żyję i jest dobrze. Proszę o dalsze wsparcie panie 
Zbyszku.

Zbyszek Nowak.: Dziękuję, oczywiście.



��



��

Rozdział VI
„Medycyna nie ma na to lekarstwa…”, 

czyli, co zrobić, kiedy lekarze nie dają szans, 
nie można podać leku, 

albo nie można operować?

76. W 1990 roku coś się ze mną stało. Wysypka się zrobiła. 
Ręce do łokci miałam bez skóry, twarz wielką i ogromną bez skóry, 

nogi do kolan bez skóry. Nie 
mogłam jeść, nie mogłam nic… 
kompletnie, kompletnie nic. 
Wyobraźcie sobie kobieta, która 
nie może zjeść, nie może ubrać 
się, nic nie może zrobić. W in-
stytucie byłam przez tydzień. 
Zrobili mi badania i powiedzieli 
mi, że nawet światowa medy-
cyna nie ma na to lekarstwa. To 
jest jeden z najgorszych przy-

padków na świecie. A co dopiero my… to zostanie do końca. Ja 
w 1992 pojechałam do pana Nowaka. I od tej pory zaczęło się! 
Wywaliło na mnie jeszcze gorzej. Myślałam, że nie wrócę do domu, 
ale dojechałam szczęśliwie jakoś. Potem zaczęło wszystko zanikać. 
I patrzcie, jak ja teraz wyglądam, patrzcie! Wszystko robię i mogę 
się myć, bo mi nie wolno było wody dotknąć. Nie wolno było nic. 
Wszystko robię, piorę, ogród obrabiam, wszystko… i żyję! I dzi-
siaj mam po 13 latach opieki pana Nowaka… I patrzcie, jak ja 
wyglądam. Ja wam wszystkim tego życzę – takiej pomocy. 
Bóg zapłać! 
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77. Miałem zakrzep w prawym oku i profesor, który to 
zobaczył, kiedy go zapytałem, powiedział: „no wie pan, te sprawy 

to grożą nawet, że może pan utracić 
oko. Trzeba dbać o rozrzedzenie 
krwi, leki i badania na bieżąco”. To 
wszystko było prowadzone, ale cały 
czas byłem u Pana Zbyszka. Nato-
miast miesiąc temu, kiedy asystent-
ka pana profesora oglądała moje 
oko, robiła angiografię, stwierdziła, 
że: „to coś niezwykłego, to oko, 
tak jakby tego zakrzepu prawie nie 

było, muszę profesora poprosić i mu przekażę, o co tu chodzi. 
Przecież my tak wiele nie robiliśmy tutaj, bo cóż można zrobić?”. 
Także była zdziwiona tym bardzo. Za to chciałem podziękować 
Panu Zbyszkowi.

78. Od trzynastu lat walczę 
z chorobą nowotworową 
niewrażliwą na żadne leczenie. Na 
dzień dzisiejszy USG jest czyste, 
zniknęły nawet przerzuty. Jestem 
na każdym pana spotkaniu. 

Zbyszek Nowak: Od trzynastu lat? O mój Boże! To gratuluję.

 Tak. Miałam pół roku życia! Dziękuję panie Zbyszku.

79. W roku 1997, kiedy byłem poddany operacji nowo-
tworowej jelita grubego i w wyniku silnych torsji coś tam uderzyło 
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do ucha środkowego i przestałem słyszeć prawie. Zawroty głowy 
miałem. Udałem się do lekarza, do profesora specjalisty i ona 

stwierdziła po badaniach oraz po 
przeprowadzeniu takich badań 
komputerowych w Akademii Me-
dycznej, że jest kompletna utrata 
słuchu prawego ucha. To mnie 
bardzo martwiło, bo ani chodzić, 
a tym bardziej jeździć samochodem, 
a bardzo lubię. Żona wtedy, to 
było po raz pierwszy, usłyszała 
o panu, wodę naenergetyzowała

i jakieś pięć czy sześć razy przykładałem do tego ucha. I w pewnym 
momencie tak jakby coś odstąpiło. To mogą znać ludzie, którzy 
nurkują pod wodę i nagle coś się rozpręży w uchu. Więc udałem 
się znowu do Akademii Medycznej na badania i tam stwierdzono, 
że nie tylko nastąpiła poprawa, ale to prawe ucho jest lepsze od 
tego przedtem dobrego – lewego.
W roku 2001 trafiłem do szpitala w wyniku zatoru jelita cienkiego. 
Pooperacyjne zrosty nastąpiły. Poddałem się operacji usunięcia 
części jelita cienkiego i operacja się niby udała, ale dwa dni później 
stwierdzono zakażenie rany i ciało na brzuchu zaczęło gnić, 
wygniła dziura wielka jak pięść, że można sobie było tam wszystko 
oglądać. Lekarz, co przychodził, to mówił do żony: „Stan stabi-
lny, stabilny…”. Nic się tu nie zmieniało. Żona bez mojej wiedzy 
wysłała do pana kartkę ze zdjęciem, poddając mnie tej indywidu-
alnej, intensywnej opiece i następnie przyniosła energetyzowaną 
wodę. Ja tę wodę wykorzystywałem w ten sposób, że szedłem do 
łazienki, bo już mogłem trochę chodzić, wypłukiwałem te wszyst-
kie nieczystości, jakie tam były, następnie lekarka czekała, aż ja 
zrobię swój okład z tej wody energetyzowanej. Dopiero potem ona 
robiła swoje czary. Gdzieś tak po trzech tygodniach lekarz, który 
się mną opiekował, szedł na urlop i mówi: „proszę pana, to się 
spotkamy jeszcze po urlopie, za dwa tygodnie, bo tu u pana ja 
nie widzę żadnej poprawy”. Tymczasem po pięciu dniach stwier-
dzono, że ja prawie jestem zdrów. Przeniesiono mnie z sali takich 
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umrzyków na salę ogólną i tam po kilku dniach wypisano mnie do 
domu. Mija siedem lat prawie i ja jestem zdrów. Tak, że to są dwa 
takie, nazwałbym to jakieś cuda, które mnie dotknęły dzięki panu. 
Dziękuję bardzo.

80. Trzy lata temu mąż miał polip, bardzo duży guz grubego 
jelita. Był przygotowany na operację, już nawet był umówiony ter-

min. Ale ja wycofałam to wszystko 
i poprosiłam o spotkanie u pana 
Zbyszka. Jedno spotkanie, drugie 
spotkanie. Następna kolonoskopia 
i okazuje się, że nie ma nic.
Jest czyste jelito. A jelito było 

do usunięcia. Ponieważ mój mąż jest też chory na serce, to 
jednocześnie powodowało, że operacja nie mogłaby się odbyć. 
Dziękuję bardzo.

Żeby dalsze leczenie było możliwe

81. Ja chciałam powiedzieć o swojej chorobie. (Rak szyjki 
macicy. Przyp. red.). Jestem po dwunastu kursach chemii. Jak 

się zgłosiłam do pana Zbyszka, 
ważyłam 40 kilo, a teraz ważę 
47. Jeśli chodziłam na chemię, to 
byłam przez trzy dni nieprzytomna, 
to znaczy brałam te proszki, które 
niszczyły mi wątrobę, żołądek, 
wszystko. A będąc u pana Zbyszka 
po prostu mój organizm został tak 
odnowiony, że jak szłam na chemię, 
to nie potrzebowałam żadnych 
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proszków, żadnych zastrzyków, niczego. I teraz chodzę raz na trzy 
miesiące na badania kontrolne i nic się nie dzieje. Dzięki panu 
Zbyszkowi.

82. Chciała ta pani podziękować. Zaszła w ciążę, to jeszcze do 
Podkowy, do pana jeździła ze mną dwa razy. Do lekarza poszła, 
rak piersi. Guz taki, trzeba usunąć pierś, ale najpierw trzeba ciążę 

usunąć. Ona płacze: „mam raka pier-
si, a jestem w ciąży, chcą usunąć, 
nie dam, niech umrę, a nie dam”. 
Mówię - słuchaj, ja jadę do Podkowy 
Leśnej. Tak jej wytłumaczyłam. 
Jedź i spróbuj. Bo wiem, że jedna 
pani z Mrągowa jeździła, w ciążę 
dziesięć lat nie mogła zajść, a mąż 
się wypowiadał, że „z panem Zbysz-

kiem w ciążę zaszła!”. Pojechali. Dwa razy ze mną pojechała do 
Podkowy Leśnej. Guz zszedł, zginął. Przed urodzeniem raz do Ol-
sztyna przyjechała. Urodziła to dziecko i piersi nie odjęli. Tą piersią 
karmiła. Guz zginął. Za dwa lata się tam do nich dostałam. Ta 
dziewczynka chodzi, piękna, ładna, a buzia, jak krew z mlekiem. 
Zdrowa do dziś, najzdrowsza! Ta pani urodziła, piersią karmiła i już 
po niej drugie dwie dziewczynki urodziła. Trzecią teraz urodziła.
I wszystko zdrowe. I kazała tu telefonicznie podziękować serdecz-
nie, bo nie może przyjechać. 

Bóle fantomowe – tego się nie leczy

83. 15 lat temu, właściwie 16 lat temu zachorowałem na nowo-
twór. Niestety było tak groźnie, że trafiłem w szybkim tempie do 
szpitala. Jestem po resekcji płuca jednego. Po roku czasu, okazało 
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się, że rak robi spustoszenie. Zaczynają się przerzuty. Przerzut do 
kości. Do tego stopnia, że zniszczył kość tak, że ręka pękła. Nie-
stety musiała być amputowana. Mało tego, w czasie amputacji ręki, 
wszczepiono mi żółtaczkę zakaźną i żółtaczka zakaźna zrobiła 

takie spustoszenie w organizmie, że 
rzeczywiście nie dawano mi więcej 
jak trzy miesiące życia. Ponieważ 
byłem i po chemii, i po radioterapii 
w związku z chorobą nowotworową, 
tak, że w zasadzie byłem tak słaby, 
że ja po prostu w mieszkaniu 
o własne nogi się przewracałem. 
Traciłem przytomność, moje wyniki 
krwi, ASPATY, ALATY na poziomie 

tysiąca, gdzie norma jest 30-40. To nie spadało po prostu, leczenie 
objawowe tylko, czyli walczyłem z bólem, bo ból po amputowa-
nej ręce nie ustępował. Bóle fantomowe robiły swoje. No, i co 
ciekawego, po pierwszej wizycie w Podkowie Leśnej, ja wiem,
w terminie 2-3 dni byłem na badaniu krwi i już wtedy okazało 
się, że te wszystkie transaminazy, czyli ASPATY, ALATY, są pra-
wie w normie. Wydawało się to niemal niemożliwe. Pani doktor 
wzruszała ramionami, ale mówi: „zobaczymy, za tydzień następne
badanie”. 
I ja w tym czasie trafiłem drugi raz do pana Zbyszka. I rzeczywiście, 
po chyba półtora tygodniu następne badanie. Okazuje się, że 
wszystkie wyniki w normie i tak do dzisiaj. Póki co, do tej pory 
czuję się bardzo dobrze, w tej chwili pracuję, pracuję zawodowo, 
pracuję w pełnym wymiarze. Normalne życie pędzę i jestem 
wdzięczny. Tylko dzięki Zbyszkowi żyję dzisiaj i to w doskonałej 
formie. Dziękuję bardzo!

Zbyszek Nowak: Bóle fantomowe występują w częściach ciała, 
które z różnych przyczyn zostały amputowane lub usunięte. Mimo, 
że organów nie ma fizycznie, nadal są sygnałem nieprawidłowości 
w planie niematerialnym. Ponieważ moje działanie odbywa się 
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właśnie na planie niematerialnym, z bólami fantomowymi radzę 
sobie w 100 %. 

84. Jestem po wypadku już od 44 lat. (W wypadku ten pan 
stracił rękę i nogę. Przyp. red.) 36 lat cierpiałem na bóle fanto-
mowe. Zachorowałem na nerki. Lekarze chcieli koniecznie, żebym 
szedł na operację. A ja operacji się bałem po prostu. No i w tele-
wizji przypadkowo zobaczyłem ten program „Ręce, które leczą” 

i pojechałem do Podkowy. 
I od tej pory bóle minęły. Nie ma 
bólów fantomowych i z nerkami też 
jest w porządku. Przed tym, ile ja 
się budziłem w nocy, tabletkami 
to już wymiotowałem. A oprócz 
tego od tej pory, jak zacząłem do 
Pana jeździć, to papierosy oddałem
i skończyło się palenie. Papierosy 
mi śmierdziały i w ogóle nie szło 

palić. Przemęczyłem się tak ze trzy dni, tak próbowałem palić. 
Wreszcie mówię, to nie ma sensu na siłę się zmuszać. Od tej pory 
przestałem palić.

Strach przed lekarzem?
Namawiam do badań

85. Do dentysty nie chodziłem wcale, bo się bałem, 
bo raz byłem u dentysty i wyrwał mi zdrowego (…) a potem nie 
chodziłem i dostałem… dwa zawały miałem. Żona mnie namówiła 
i chodziła ze mną do dentysty i ze zdjęciami chodziłem. I nie 
tylko u dentysty, bo jeszcze byłem na koronografii ze zdjęciem, 
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bo też się bałem iść. I na każdych
badaniach, na które idę, też mam 
w skarpetce zdjęcie. I idę, i się nie 
boję. Poszedłem do dentysty i pani 
dentystka się pyta: „jak, na zas-
trzyk?”. Ja mówię, nie - na żywca. 
I wszystkie na żywca wyrwałem. 10 
zębów wyrwałem. I już mam nowe 
założone.

86. W grudniu wysłałam 
zdjęcie do pana, bo już przestałam 
chodzić. Mieszkam na drugim piętrze
i stawy biodrowe mam tak znisz-
czone, że ortopeda nie chciał już ze 
mną rozmawiać. Tylko natychmiast 
na operację. A ja się uwzięłam, bo 
ja się boję operacji. Dzisiaj wchodzę 
na drugie piętro bez trzymania się 
poręczy. Dziękuję.

87. Moja córka bardzo narzekała na bóle żołądka. Dwa, 
trzy miesiące. Do lekarza nie chciała w ogóle pójść, bo jest 

pesymistką. W końcu zrobiła 
badanie żołądka. Okazało się, że 
ma wrzód w żołądku wielkości 
orzecha włoskiego. Jednego 
razu namówiłam ją, podstępem, 
sposobem… Przyszła tutaj. 
Zaczęłam jej podstępnie dawać 
wodę do picia. Pić jej się chce, to 
ja szybko mówię – napij się wody. 
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Tylko nie pokazywałam jej, jaka ta woda jest. Piła, no jakieś, ja 
wiem, ze cztery tygodnie tę wodę. Lekarz zrobił powtórnie badanie 
(…) i mówi: „nie wiem, albo była pomyłka, albo coś się zrobiło, 
ponieważ jest tylko jakiś tam cień po tym wrzodzie w żołądku”. 
Panie Zbyszku, bardzo dziękuję, bo okazuje się, że ten wrzód 
został wyleczony, że nie potrzeba robić operacji. Dziękuję bardzo, 
panie Zbyszku. Podstępem, ale pomogliśmy jej.

88. Byłam akurat przed wrześniowym spotkaniem u okulisty, 
lekarki, która bardzo skrupulatnie badała moje oczy. I byłam zdzi-

wiona, czy tam coś się dzieje, czy 
tam jest coś źle. Odkąd do Pana 
chodzę, to już jest sześć lat. I po 
wtóre byłam zdziwiona, jak wezwała 
swoją koleżankę i powiedziała: 
„zobacz ta kobieta ma w oczach 
naczynia krwionośne młodsze
o dziesięć lat”. Moje oczy mają do-
piero sześćdziesiąt dwa! Więc byłam 
bardzo szczęśliwa, że dobrze widzę. 
Dziękuję bardzo.

89. Byłam ze trzy, cztery razy z własnym synem. On się 
urodził z elementami porażenia mózgowego. Przy tym jest i pa-
daczka. Wiadomo, że to są psychotropy dawane. Tu kilka razy 
byłam u pana Zbyszka, bo jeszcze wykryto u niego gruczolaka. 
Miał mieć operację, ja się po prostu nie zgodziłam na to. Przyznam 
się, że od roku przestałam dawać mu te psychotropy, bo miał taką 
silną dawkę, że on dosłownie spał na lekcjach. Okazało się, że 
jak w tym roku, w lecie poszłam do neurologa sprawdzić, to po 
wykonaniu EEG wyszło, że dziecko jest zdrowe i nie musi brać 
psychotropów. Pani doktor wyskoczyła na mnie, że niby, co to ja 
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za mama! Że tak, jakbym sama sobie operację zrobiła. Poszłam do 
endokrynologa. Syn dość wysoki jest, mimo że ma czternaście lat, 

to ma prawie dwa metry wzrostu. 
Pani doktor powiedziała, że on gi-
gantyzm ma. Okazało się, że to nie 
gigantyzm, dlatego że są rodzice 
wysocy. Ten gruczolak tak samo. 
Powtórnie, chyba ze dwa razy, zrobili 
prześwietlenie i rezonans magnety-
czny. Okazało się, że po gruczolaku 
nie ma absolutnie śladu. Także tylko 
to, że myśmy przyjeżdżali tutaj…, 
on chodzi do szkoły, ale mamy Pana 

kasetę. Co jakiś czas, raz w tygodniu, a nieraz i codziennie, jak tak 
się troszkę źle czuje. Mój syn już nie pamiętam, kiedy chorował na 
grypę. Jest uodporniony. Tak, że bardzo dziękuję.

90. Ja z żoną jeździłem do 
Podkowy Leśnej. Żona miała 
osteoporozę 32%. Po roku cza-
su, jeszcze jak jeździliśmy raz
w miesiącu do pana do Podkowy, 
po roku czasu, doktor robił bada-
nia żonie, stwierdził 18%. Po roku 
czasu. 
Po następnym roku, żona zrobiła 

badanie. Mówi: „pani Zofio, nie ma pani, po co tu przyjeżdżać, bo 
nawet śladu po osteoporozie nie ma”.

91. Chciałam powiedzieć o problemach zdrowotnych moje-
go męża. Więc akuratnie 18 czerwca minęło 5 lat, jak mój mąż 
przeszedł bardzo poważną operację, to znaczy miał usuniętą 
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część żołądka łącznie z guzem. Co się okazało? W badaniach 
pooperacyjnych wynikało, że zostały malutkie przerzuty i sprawa 

była złośliwa. No, jak widać, mąż 
siedzi obok mnie. Nie ma żadnych 
problemów zdrowotnych. Badania 
kontrolne, które były przeprowa-
dzone, tam pani doktor, która się 
opiekuje mężem stwierdziła, że 
bardzo miło jest jej powiedzieć,
że po tylu latach pacjent po prostu 
jest zdrowy. Byliśmy kilka tygodni 
temu na badaniu USG kontrolnym. 

No, nie ma żadnych problemów. W międzyczasie jeszcze wynikła 
sprawa torbieli na nerce. Już pisaliśmy, bo jesteśmy w ciągłym 
kontakcie, pisaliśmy właśnie o tym problemie. Co się okazało? Że 
przy badaniach kontrolnych tomografem nic nie stwierdzono na 
nerce. Ja dziękuję w imieniu męża i swoim, bo też jestem w kon-
takcie z panem Zbyszkiem, za opiekę, no i polecamy się dalszej.

92. Doznałam złamania 
żebra. Lekarz stwierdził, że przy-
najmniej ten miesiąc, półtora to 
będę leżeć. To był ból niepowtarzal-
ny. Korzystałam z tej właśnie formy 
TIOPZ, o której pan Zbyszek mówi. 
I o dziwo, już po siedmiu dniach 
ja wstałam. Zaczęłam chodzić po-
woli nie wierząc, że to jest możliwe. 
Zadzwoniłam do szpitala na dyżur 

i powiedziano mi, że nie, że to jeszcze długo, bo to opłucna, 
bo to są skomplikowane rzeczy. Ale już po następnych czterech 
dniach zdrowa byłam na tyle, że mogłam chodzić, mogłam już 
napisać, podziękować. Zresztą dokumentacja jest u pana Zbyszka. 
I strasznie dziękuję.
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Leki odstawia tylko lekarz

93. Mój mąż od kilku lat choruje na niedokrwienie kończyn 
dolnych, czyli nie było już ratunku, bo lekarze powiedzieli, że tak 

już musi być. To jest ból. Uszedł 
20-30 metrów, skurcz łapał, musiał 
stanąć. No, mówi, jeżeli będzie tak 
dalej, to trzeba nogę odjąć i już. 
Chodziliśmy na zbiorowe spotkania 
i po pierwszym (…) dwa miesiące 
temu, mąż normalnie chodzi. To 
jest wprost nie do pomyślenia - 
uszliśmy 3 kilometry i może dwa 
razy przystanął. Panie Zbyszku, 

90% jest polepszenia. Okłady robi z wody, pije wodę i w ogóle leki 
bierze, takie jak lekarz kazał, ale to jest wprost cud. 

Przyzwolenie i akceptacja ze strony lekarzy

94. Ja może się podzielę moimi sukcesami, bo ja do pana Zbysz-
ka przyjeżdżam już kolejny raz. Pierwszy problem, który miałam był 

dziesięć lat temu. Z moją córeczką 
właśnie tutaj przyjeżdżałam do 
pana Zbyszka. Zaczęło się od wi-
rusa, zapalenia wątroby typu 
C. Wyniki tak się pogarszały, że 
już doszło do początkowego sta-
dium marskości. Już była mowa 
o przeszczepie. Miałam być dawcą 
dla córki. Byliśmy u pana Zbyszka
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4 razy. Wykonane zostały kolejne badania i, ku zdziwieniu wszyst-
kich, po prostu nagle wszystkie wyniki były doskonałe. Wątroba 
jest wspaniała. Moja córka ma teraz 19 lat.

Zbyszek Nowak: Kto panią do mnie skierował?

Tak, trafiłam na bardzo mądrą panią profesor, która widziała, że 
już jest taki stan bardzo poważny i właśnie ona mi kazała wybrać 
się i skorzystać z takiej metody. Bardzo mało ludzi się znajduje 
właśnie w takim świecie medycznym, sama w nim pracuję i wiem, 
jak ludzie na to sceptycznie patrzą, dlatego to jest bardzo ważne.
A między innymi przyjeżdżaliśmy wówczas, to też taki malutki su-
kces właśnie, o którym chcę wspomnieć. Moje córki posłyszały od 
pana Zbyszka o tej możliwości rzucenia palenia, o tym podrzucaniu 
papierosów. Podebrały dla męża, mój mąż palił półtorej do dwóch 
paczek dziennie. I, proszę mi wierzyć, że od tamtej pory nie zapalił 
ani jednego papierosa. 
Ja chciałam powiedzieć, że ja teraz mam bardzo poważny problem, 
z którym przyjeżdżam do pana Zbyszka i trzy tygodnie temu byłam. 
Po spotkaniu z panem Zbyszkiem miałam na drugi dzień wykonane 
badania i miałam przejść 2-3 transfuzje wymienne, bo już miałam 
bardzo niedobrą krew. Ku zdziwieniu wszystkich, a mojej bardzo 
wielkiej radości, nie przeszłam tych transfuzji, nie mam żadnych 
bólów, doskonale się czuję.

Zbyszek Nowak : To znaczy, jest pani na tych środkach?

Nie, nie, teraz nie jestem. Teraz mnie nic nie boli, teraz jestem 
szczęśliwa i nie chce mi się nawet wyjeżdżać.

95. Zatrzymałem się w Pruszkowie, w domu moich bliskich 
krewnych, lekarza internisty i lekarza ortopedy. „Wujku, jeżeli 
masz o tym przekonanie, to masz rację, bo my również słyszymy 
wiele dobrych rzeczy”. Panie Zbyszku, chcę przekazać właśnie 
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tych lekarzy opinię. Jestem chory 
na raka prostaty złośliwego. 
Od ośmiu lat, dzięki spotkaniom 
bezpośrednim co półtora miesiąca, 
badania onkologiczne wskazują, że 
rak się nie rozrasta, nie atakuje, 
o czym świadczą ostatnie bada-
nia sprzed dwóch tygodni. A także 
wskaźnik PSA wynosi 0,1. Ktoś 
powie, panie Janku, pan ma cywilną 

odwagę mówić o chorobie. Mówię o tym publicznie, że warto mieć 
z panem kontakt bezpośredni i pośredni.

Nieprzygotowani na cuda

96. W 1981 roku miałam na nosie taki mały guzek, okazało 
się – złośliwy. Powiedziano, że są przerzuty do mózgu i mnie już 

nic nie uratuje. Poszłam na rentgen. 
Takie woreczki zakładali na oczy, 
osunęło się i ten rentgen tak silny, 
że zgasło mi prawe oko. I od 1981 
roku pisano mi zawsze: prawe 
oko bez widzenia. I tu 19 sier-
pnia 2002 roku przyszłam do pana.
I po prostu nie mogłam uwierzyć. Jak 
poszłam do lekarza i powiedziałam, 

że ja widzę na oko, gdzie nie ma widzenia, to powiedział: „Proszę 
mi bzdur nie opowiadać!”.

Zbyszek Nowak.: Mówiąc o moich ambasadorach - osobach, 
które skorzystały z pomocy i przekazały tę wiadomość dalej – mam 
na myśli inną panią, która również z moją pomocą odzyskała 
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wzrok. Jej entuzjastyczna opowieść spowodowała ciąg niezwykłych 
wydarzeń. Z Paryża przyjechał do mnie syn tej Pani wraz z kolegą 
oraz zdjęciami najbliższych, lista osób, którym udało się pomóc 
znów się wydłużyła.

Ułatwiam lekarzom robotę

97. Zbyszek Nowak: „Niedawno, w lipcu tego roku 
dowiedziałam się, że mam raka (jelita grubego). Strasznie to 
przeżyłam. Pewnego dnia siostra przywiozła mi pana książkę „Ku-
rierem z Podkowy”, ale odstawiłam tę książkę na półkę, gdyż do ta-
kich rzeczy byłam sceptycznie nastawiona. Po dwóch dniach wzięłam 

ją jednak do ręki i nie mogłam się 
od niej oderwać. Książka ta bardzo 
psychicznie mnie wzmocniła, dała 
wskazówki na lepsze życie i więcej 
uśmiechu na twarzy. Po seansie zbio-
rowym nic szczególnego nie czułam. 
Zapisałam się do Trybu Intensywnej 
Opieki Przez Zdjęcie. Przez Inter-
net wysłałam zdjęcie. 5 sierpnia 

2008 stawiłam się do szpitala na usunięcie guza. Tomografia kom-
puterowa wykazała, że guz ściśle przylega do macicy. Te badania 
były robione jeszcze przed seansem Pana we Wrocławiu. Lekarze 
stwierdzili, iż nie ma konieczności robienia nowych badań przed 
operacją, gdyż te są dość świeże. W czasie operacji 7 sierpnia 2008, 
okazało się, że guz nie przylegał wcale do macicy. Wycięto mi guz, 
który okazał się mało złośliwy”. 

To ja jestem tą Dominiką i dziękuję panu Zbyszkowi za wszystko! 
Idę Pana uściskać!!!
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98. Ja jestem tą osobą z wysokimi markerami – ponad 6000! 
Teraz jest 50,4. Dowiedziałam się o tym w kwietniu, że jest no-
wotwór złośliwy (jajnika), trzeciego stopnia. Nieduże szanse 
na życie. Przede wszystkim inicjatywa męża, żeby odszukać pana 

Zbyszka. Trafiliśmy dwa razy przed 
operacją. 
W maju byłam pierwszy raz opero-
wana, z tym że operacja mogła być 
tylko częściowo wykonana, ponieważ 
macica była połączona ze wszystkim.
Z pęcherzem. Dostawałam sześć 
chemii, takich trzydniowych, sil-
nych i przed każdą spotykałam się 
z panem Zbyszkiem. Z tym, że le-

karz w dalszym ciągu nie był pewien, czy będzie można wykonać 
tę drugą operację, bo to było tak zaawansowane. W listopadzie 
zdecydował, że będziemy próbować otwierać ponownie, z tym że 
mówił, że może być tak, że będę otwarta i z powrotem zaszyta. 
W listopadzie miałam drugą operację i ku zdziwieniu lekarzy, 
wszystko można było usunąć, łącznie z węzłami chłonnymi. Na 
koniec lekarz tylko mi powiedział, że nie wystarczyła tylko jego 
umiejętność, że na pewno musiała czuwać nade mną jakaś 
opatrzność boża, bo inaczej się tego nie da wytłumaczyć.

99. W 2006 roku zacząłem mieć problemy z… naukowo to się 
mówi: z sikaniem. Badania krwi, USG, to nie ma co narzekać, to jest 
łagodny rozrost prostaty. Nie mówiąc nic swojej lekarce, poszedłem 
do innego urologa. Jak mu opisałem te swoje przypadłości, on 
powiedział: „proszę pana, zrobimy USG, ale niech pan się nastawi 
na najgorsze, bo to, co pan mówi nie wygląda dobrze. On mi to 
mówi, a ja się całkiem dobrze czuję, a poszedłem do niego dla 
pewności. Operacja, po trzech tygodniach kontrola, plus wyniki 
histopatologiczne. Rak pęcherza z przerzutami na prostatę. 
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Pan doktor, któremu to pokazałem, powiedział: „proszę pana, 
ale to było! Myśmy wszystko wycięli, w tej chwili jest wszystko
w porządku”. Co ja mam dalej robić? „Nic proszę pana – żyć!” 
Ponieważ jestem takim człowiekiem dociekliwym, cały czas byłem 
w całkiem dobrej kondycji psychicznej, zgłosiłem się na onkologię. 
Tam mi zrobili tomografię, jeszcze jakieś inne badania… Na stół, 
ponieważ dalej komórki nowotworowe są. Żona powiedziała: „wsia-
damy w samochód jedziemy do pana”. Ja panu powiedziałem ofi-
cjalnie, że ja w to nie wierzę. Znaczy nie wierzę w pana działanie! 
Bo lepiej z góry powiedzieć, a nie tam się fałszywie uśmiechać. Pan 
mi przyciął, że to nie ma znaczenia, czy ja wierzę czy nie. Co już 

mnie troszkę uspokoiło. 
Wróciliśmy i pan co… ten miód 
i okłady z wody i godzina 20.00 
oraz 22.00. Z dużym reżimem tego 
wszystkiego przestrzegałem. 
Trwało to wszystko do lipca, bo 
w lipcu miałem badania kontrolne. 
W trakcie badań kontrolnych 
stwierdzili: „no, nie jest dobrze”,
 i w związku z tym - chemioterapia. 

Cały czas miód, okłady 20.00 i 22.00. Sześć razy wziąłem tą chemię. 
Nie będę ukrywał, że kompletnie bez negatywnych skutków. To 
znaczy godzinę gdzieś leżałem, nie było wymiotów. Ale mało tego, 
ja się w ogóle źle nie czułem. Po godzinie już byłem całkiem… 
W listopadzie trzecia operacja. 9 stycznia tego roku miałem 
rozmowę z chirurgiem. I słyszę: „proszę pana, sytuacja jest taka, 
że trzeba teraz przeprowadzić totalną operację. To znaczy wyciąć 
wszystko, ponieważ te komórki się tam rozprzestrzeniają. No i musi 
się pan nastawić, że to jest kalectwo po tej operacji. Bo to jest 
rozległa operacja, około pięciu, sześciu godzin, w pana wieku. Ale 
serce nie jest złe, więc tutaj nie ma zagrożenia”. Z tym, że mówił: 
„oczywiście może pan próbować jakiegoś innego leczenia, ale
z góry mówię, że ono nic nie da”. I akurat się tak złożyło, że był pan 
wtedy w Krakowie. I tak pan powiedział: „niech pan stąd ucieka, 
najlepiej na prowincję”. Konkretnie padły Kielce. Istotnie ordyna-
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tor radioterapii w Kielcach nie ma czterdziestu lat. On obejrzał te 
wszystkie wyniki i powiedział: „proszę pana, podejmiemy się radio-
terapii”. Skierowali mnie na 32 naświetlania, dużą dawką. Lekarz, 
który…oni się tam zmieniali, ale jeden lekarz, już po (…) zwrócił 
uwagę na coś takiego, że ja nie mam żadnych zmian na skórze. 
Może to jest mało wiarygodne, ale ten pan zwrócił uwagę. Ja mu 
wprost powiedziałem, bo mnie się pytał, czy ja coś stosuję. Ja 
mam skórę (cały czas miałem skórę noworodka), że stosuję pana 
Zbyszka Nowaka, co będę ukrywał. Nie będę ukrywał, co zresztą 
pan już tutaj powiedział, że psychicznie (być może dzięki panu) ja 
się cały czas bardzo dobrze czuję. I nie dopuszczam do siebie: C4, 
C5, C ileś tam jest… Dziękuję panie Zbyszku. 

100. Ja chciałam się podzielić 
tutaj swoją radością. Dwa i pół roku 
przyjeżdżam do pana Zbyszka. Trzy 
lata temu zdiagnozowano u mnie 
nowotwór złośliwy piersi lewej. 
Przeszłam tylko chemioterapię. 
Miała być operacja i radiotera-
pia – tego już nie było. Ani ope-
racji, ani radioterapii. Cały czas się 

wspomagam energią pana Zbyszka. Ostatnia wizyta w poradni 
chemioterapii – wiadomość bardzo przyjemna dla mnie - jestem 
zupełnie zdrowa. 

101. Zbyszek Nowak: Współpraca. Z jednej strony szpital 
robi swoje, z drugiej strony Zbyszek. I zawsze, kiedy spotykam się 
z Państwem, to mówię, że nie wolno rezygnować z pomocy me-
dycznej, nie wolno rezygnować z leków. Nie wolno! Po prostu to 
jest działanie zawsze dwutorowe. 
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Poznałam pana Zbyszka po pierwszej operacji, którą miałam 29 
maja. Lekarz mnie po prostu otworzył i zaszył, w większości. Zna-

czy niewiele udało się wtedy zrobić. 
I dzięki jakby roztropności profe-
sora, który mnie prowadził i też ten 
pan właśnie skierował mnie do pana 
Zbyszka. Tak, że ktoś, kto jest wy-
soko postawiony w medycynie trady-
cyjnej skierował do pana Zbyszka… 
I od tego czasu się spotykaliśmy. 
Pan Zbyszek przygotowywał mnie 
do chemii. Rzeczywiście tak jest. 

Jestem 10 dni po drugiej operacji i pod koniec tygodnia dostałam 
informację, że w żadnej z pobranych próbek tego, co mi wycięto, 
nie było śladu nowotworu. No cóż, dziękuję.

102. Pan Zbyszek tu dziś wspominał kilkakrotnie, że był 
u chłopca w szpitalu. To właśnie u mojego syna. Był bardzo cho-

ry od siedmiu miesięcy, miał os-
tre zapalenie trzustki. Po trzech
i pół miesiąca z każdym dniem 
było coraz gorzej. Przed miesiącem 
udało mi się Pana Zbyszka namówić 
i przyszedł odwiedzić mojego syna. 
W pierwszym i drugim dniu jesz-
cze nie było poprawy, dopiero
w trzecim. Od tego momentu za-
czyna wracać do zdrowia. Zmiany 

były zaskakujące. Z tego miejsca pragnę, panie Zbigniewie, z głębi 
serca panu pięknie podziękować. Dziękuję bardzo.

Zbyszek Nowak: Dlaczego unikam wizyt w szpitalu? Szpital nie 
jest dobrym miejscem dla bezpośredniego kontaktu. Za dużo tam
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emocji, oczekiwań, za duża presja. Ale metoda TIOPZ - pomoc na 
odległość przez pośrednika, jakim jest ktoś z rodziny lub przyjaciół, 
przynosi bardzo dobre rezultaty. Jest dopracowana i skuteczna.
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Rozdział VII
Gwałtowne reakcje,

czyli, 
organizm się oczyszcza!

103. Ja dziękuję serdecznie za pomoc w zakresie tym, że 
moją bezsenność zlikwidowałam. Po prostu miałam trudności 

z zasypianiem, a było to bardzo 
ważne dla mnie, ponieważ jestem 
po operacji serca, więc organizm 
się męczył. Kiedy nie spałam - 
brałam leki, teraz wystrzegam się 
tych leków. Raz na jakiś tam, bar-
dzo odległy, czas biorę. Również 
obniżyło mi się ciśnienie. 
Zapewne to jest pana zasługą, 
bardzo serdecznie dziękuję. Ale 

również mam taką uwagę i proszę mi odpowiedzieć. Czy reakcja 
mojego organizmu po ostatnim spotkaniu… bardzo źle się czułam 
przez dwa, trzy dni. Nie wiem, czy to jest dobry objaw?

Zbyszek Nowak: Odpowiadam natychmiast. Proszę Państwa, 
uprzedzam o tym. Drodzy Państwo, to jest energia! To wygląda miło 
i przyjemnie. Państwo wyciągacie dłonie, uśmiechacie się do mnie 
- ja do Państwa. Ale teraz tak, ta funkcja elektryczna serca, jest 
określona na niewłaściwym poziomie. Teraz zmiana i wyrzucenie
z tego mięśnia, ustawienie tej nowej częstotliwości, tej nowej pracy, 
prawidłowej pracy tego organu, pociąga za sobą nieraz rozmaite 
reakcje. To może być, proszę Państwa, bardzo złe samopoczucie. 
Tak, oczywiście! I dlatego, drodzy Państwo, to mówię: uwaga tem-
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peratura, biegunka, wymioty, wysypka! Boże, co się dzieje, rzuca 
nami o podłogę! No a potem ustępuje wszystko, bo musiało to wyjść. 
Proszę Państwa, organizm każdego z nas jest jak śmietnik. My so-
bie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. Co powoduje działanie 
energetyczne? Organizm się uruchomił i zaczyna to wyrzucać.
A wtedy trzeba to przeczekać spokojnie, nie denerwować się proszę 
Państwa. I nagle okazuje się, że świeci słońce i jest nam pięknie.

104. Mam chorą trzustkę. Przewlekłe zapalenie trzustki. 
Rok temu dostałem straszliwie silnych bólów, trafiłem do kliniki. 
Przed pójściem do szpitala, w ostatnią sobotę napromieniowałem się, 

dostałem okrutnych bólów. Zawsze 
po tym seansie dostawałem bólów. 
Zacząłem w klinice, o 20.00 i 22.00, 
pobierać tą pańską energię. (Chodzi 
o 3 gesty, które każdy może wykonać 
o 20.00 lub 22.00. W ten sposób od-
biera przekaz energii w tak zwanym 
kontakcie mentalnym - na odległość. 
Przyp. red.) Minął rok czasu. W tym 
tygodniu zrobiłem wszystkie bada-

nia i jestem zdrowy chłop. Wszystko jem, dosłownie wszystko, 
a rok temu, to moim podstawowym i jedynym pożywieniem był 
kisiel. Lekarz stwierdził, że nie wie, w jaki sposób wywinąłem 
się z tej trzustki. 

105. W 2004 roku w marcu byłam u pana Zbyszka na indy-
widualnym spotkaniu. Wtedy bolały mnie barki i całe ręce, ale 
to tak, że w ogóle nie mogłam spać. Po wizycie u pana Zbyszka 
bóle bardzo się nasiliły. W nocy, idąc do łazienki zemdlałam. Rano 
zadzwoniłam do lekarza rodzinnego po numerek; źle się czuję, to 
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pójdę. Ale dostałam dopiero na 
następny dzień. Gdy poszłam do 
pani doktor, ręce mnie nie bolały 
i od tej pory ręce mnie nie bolą. 
Przed tym to mnie tak bolały, że 
miałam sztywne ręce i nie mogłam 
się uczesać. Cztery lata będzie 
w marcu, dziękuję bardzo.

Zbyszek Nowak: Drodzy Państwo, ja zawsze to mówię, na 
każdym spotkaniu. I nieraz jesteście Państwo zdziwieni, co to 
takiego jest. Mimo że ja uprzedzam, że może wystąpić tem-
peratura do czterdziestu stopni, wymioty, biegunka, wysypka, 
silne krótkotrwałe natężenie bólu, bardzo silne. Tak, jakby ta 
dolegliwość się zintensyfikowała, bo to działanie energetyczne 
spowodowało, że ten czynnik, który blokuje stawy, eksplozywnie 
zaczął wychodzić. Oczywiście pojawia się ból, ale to jest ten do-
bry ból. Za chwilę ten ból po prostu ustąpi i nastąpi uruchomienie.

106. Cały listopad właściwie się męczyłam, bo miałam 
w podbrzuszu bóle i w okolicy lewej nerki. Czwartego byłam

u Pana i piątego myślałam, że 
umrę. Po prostu nerka zaczęła 
tak wariować, taki niesamowity 
ból! Wymioty, zlewałam się potem, 
słaniałam na nogach. Musiałam 
wzywać pogotowie. Po podaniu 
kroplówki zrobili USG i powiedzieli, 
że w nerce jest zastój i dlatego 
ten atak był taki mocny. Ale że 
kamyki są bardzo drobne i jest 

bardzo dużo piasku, to powinny wyjść po prostu same. Za tydzień, 
jak dostałam znowu ataku, to znowu pogotowie mnie zabrało. 
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Wczoraj miałam wizytę w urologicznej przychodni. Robili mi USG 
i pan doktor powiedział, że z nerki wszystko zeszło. No i tak to 
wszystko wygląda. Panie Zbyszku, ja dziękuję za wszystko, bo ja 
twierdzę, że to właśnie ruszyło po spotkaniu z Panem.

Zbyszek Nowak: Czy lepsze są dwa porządne ataki, czy operacja 
i rozcięcie całej nerki? Drodzy Państwo, no nie ma rady. Jeżeli ten 
organizm zbudzi się, to potrzeba wstrząsu. No niestety wtedy mogą 
wystąpić rozmaite silne reakcje. I to jest oczywiste, że wtedy wzy-
wamy pogotowie, bierzemy jakieś kroplówki, robimy dodatkowe 
badania. A potem idziemy na sprawdzian i okazuje się, że nerka 
czysta!

107. Ja bym chciała powiedzieć, jak przyszłam pierwszy raz 
do pana. Byłam na gastroskopii i wykazało, że mam wrzody. Chcieli 

wziąć wycinek, ale dostałam krwo-
tok i nie można było. Widzieliśmy 
program w telewizji i mąż mówi, 
to jedź do pana Zbyszka. Ja mówię 
-  coś oszalał? To gdzie tam jest 
ta Podkowa Leśna? Ale jednak 
mnie namówili i pojechałam. Jak 
pojechałam, bardzo źle się czułam, 
a jak przyjechałam, po trzech 
dniach zaczęłam wymiotować. Ale 

smoła, czarna smoła! Sąsiadka powiedziała - dzwońcie po pogoto-
wie, bo to jest rak. A ja mówię - nie, nie, pan Zbyszek powiedział – 
są takie skutki. No, po wszystkim znów poszłam do lekarza zbadać, 
co z tymi wrzodami. I lekarz patrzał, patrzał, powiedział: „takiego 
czegoś jeszcze nie widziałem. No, nie wiem, jak to mam napisać”. 
Ale napisał: „blizny po wrzodach”. No i mogłabym jeszcze dużo 
mówić, bo i trzustka, i wszystko, ale to już na drugi raz. 
Dziękuję! 
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108. Miałam wiele dolegliwości, o których już dzisiaj 
zapomniałam. Na pierwszym spotkaniu z panem Zbyszkiem 
właściwie nie wiedziałam, co wymienić. Bo i serce i nadciśnienie, 
choroba wieńcowa, kręgosłup w stanie dość już zniszczonym. 
Ale już, kiedy pan Zbyszek do nas podszedł, skoncentrował się 

na zupełnie innym miejscu mojego 
organizmu. Ja się bardzo dziwiłam. 
Poczułam chłód. Jak na ogół wszy-
scy czują ciepło, tak ja poczułam 
zimno ogromne. No i przyszłam do 
domu i tak się zastanawiałam, dla-
czego pan Zbyszek mnie tutaj przy 
wątrobie, przy trzustce właściwie, 
rękę trzymał. Co się okazało? Ja 
w pewnym momencie wyczułam

z lewej strony taki guz wielkości dużej śliwki. Zaniepokoiło mnie 
to, ale bałam się iść do lekarza, jak to bywa. Kiedy byłam drugi 
raz na spotkaniu, pan Zbyszek powiedział, że nawet jeśli my nie 
wiemy, że coś się w organizmie rozwija, pan Zbyszek potrafi to 
wyczuć. Za ten bok złapałam, macam, macam, bo się bałam ruszać, 
żeby to nie powiększało się. Ja unikałam tam manewru przy tym. 
Patrzę, nie ma tego dużego guza. A poza tym, to było jeszcze wiele 
innych. Pomógł mi pan Zbyszek - kolana miałam bardzo usz-
tywnione. Nie mogłam chodzić już, do autobusu wejść. Byłam 
u lekarza, brałam antybiotyki i maści… i też po wizycie u pana 
Zbyszka, napisałam te kolana, ja już nawet nie wiem dzisiaj, że 
te kolana mnie kiedyś bolały. Cholesterol - 459 jednostek cho-
lesterolu, cukier -104. Byłam na spotkaniu z panem Zbyszkiem, 
kupiłam miód. Teraz zrobiłam wyniki, to z pół roku minęło. Bałam 
się odebrać. Patrzę, cholesterol – 211, a cukier 81, czy 4; już nie 
pamiętam. Ja panu Zbyszkowi tę dokumentację przekażę.

Zbyszek Nowak: Energia kieruje się najpierw tam, gdzie jest 
największe zagrożenie. Nasza ocena jest subiektywna, nie wiemy, 
co jest przyczyną problemu, znamy tylko skutki. Przyczyna może 
być bezobjawowa, a dolegliwość błędnie odczytana.
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Rozdział VIII
Los odmieniony, 

czyli 
powrót do normalnego życia!

109. Obecnie mam trzyna-
ście lat. Przez dwanaście lat byłem 
alergikiem i byłem uczulony na 
barwniki i konserwanty oraz grzy-
by cladosporium. Objawiało się to 
silnym kaszlem, krtań zamykała się 
i dusiłem się. 
Pogotowie przyjeżdżało do domu
i dawało mi zastrzyk na rozsze-
rzenie krtani. Od roku jeżdżę tutaj 

do pana Zbyszka, co miesiąc regularnie, do Poznania i do Podkowy. 
No i ta alergia minęła. Bardzo serdecznie dziękuję. 

110. Byłem po zawale 
serca, no i przyjechałem do pana 
Zbyszka, bo lekarze orzekli, że 
już się do niczego nie nadaję. Czy 
renta, czy emerytura, co tam pan 
sobie życzy, bo 100% niezdolności 
do pracy. Po seansie u pana Zbysz-
ka, właśnie z tą wodą, z tymi tutaj 
rękoma, które tu teraz oglądaliśmy, 

robiliśmy… doszedłem do takiej sprawności, że w zasadzie ta 
pani doktor, powiedziała pewnego dnia: „właściwie, to jak na 
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pana patrzę, na te pana wyniki, zaczynam wierzyć w skuteczność 
polskiej medycyny”. Tutaj jeszcze raz chciałem właśnie złożyć 
podziękowanie panu Zbyszkowi.

Zbyszek Nowak: Ile to lat temu było?

 Jedenaście.

Zbyszek Nowak: Pracował pan? Wrócił pan potem do pracy?

 Tak. Byłem w Afryce, byłem w wielu krajach jeszcze.

Zbyszek Nowak: Pan jest kapitanem żeglugi wielkiej i prowadził 
ogromne statki.

111. Chorowałam ciągle na anginy. Miałam nieraz i dwa 
razy w miesiącu anginę. Grypa żadnego roku mnie nie ominęła. 

Od dwóch lat korzystam, piję 
wodę z miodem codziennie rano. 
Ale po roku ja już nie miałam 
tych dolegliwości. Również byłam 
u lekarza, u którego leczę się 
na nadciśnienie tętnicze. 
Dostawałam leki, dwa razy dzien-
nie musiałam całą tabletkę połknąć. 
Teraz lekarz zmniejszył do 1/4. 
W związku z tym mam już taką 

stuprocentową pewność, że dzięki panu Zbigniewowi udało się to 
pokonać. Dziękuję, panie Zbigniewie, bardzo. 

112. Przestała mnie boleć głowa. Miałem bardzo silne bóle 
głowy z prawej strony, które wysadzały mi oko. Od ubiegłego 
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tygodnia ten ból przestał całkowicie istnieć, oko mnie nie boli.
I z każdym dniem widzę coraz lepiej na obydwa oczy. A miałem 

już kłopoty ze wzrokiem. Oprócz 
tego rozpoczął się bardzo duży 
proces ustępowania wielkich plam 
łuszczycowych, które pojawiły 
się u mnie w dwa miesiące po 
wybuchu elektrowni w Czarno-
bylu. Zaczęło się od tak zwanych 
zegarków. Czyli w tych miejscach, 
gdzie dotykało cokolwiek meta-
lowego mojego ciała, zaczynały 

się tworzyć plamy łuszczycowe, które później rozchodziły się dość 
pokaźnie na wszystkie stawy i miejsca łączące te stawy.
Z każdym przyjazdem tutaj do pana Zbyszka te objawy ustępują.
I mam nadzieję, że pierwszy raz od dwudziestu lat, może za miesiąc, 
może za dwa, będę mógł założyć koszulę z krótkim rękawem, czy 
krótkie spodnie. Dziękuję.

113. Od lutego schudłam 
30 kilo nic nie stosując. I na noga, 
na której mam różę, taką dużą,
o połowę już mi odpadło. Także ja 
bardzo, bardzo dziękuję. 

114. Ja również, Panie Zbyszku, chciałam najserdeczniej 
podziękować. W ubiegłym roku przywiozłam wnuczka swojego. 
Miał 14 lat i na obydwu piersiach miał guzy. Lekarz wydał skiero-
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wanie na biopsję. Ja poprosiłam synową, żeby nie szła z nim do 
tego szpitala, żeby pozwoliła przywieźć mi go do Pana. Przywiozłam 
go, byłam dwa razy. Robiłam okłady z tej wody. Nie ma guzów. 

Wczoraj jeszcze zawołałam go do 
siebie i mówię, że jeżeli coś się 
dzieje to pojedziemy. „Nie babciu 
kochana, ja jutro mam egzaminy, 
na motor zdaję, także wszystko 
jest dobrze”. Dziękuję najserde-
czniej, jak tylko można. 
Ja ze sobą przyjechałam, miałam 

kamienie nerkowe. Byłam już po jednej operacji, byłam po roz-
biciu, już lekarze nie wiedzieli, co ze mną robić. Ja miałam duże 
kamienie w obydwu nerkach. Dzięki Panu pozbyłam się, nie mam. 
Sytuację rodzinną też miałam bardzo taką nerwową. Nerwica 
żołądka, stresy, okropność. To było nie do zniesienia. Kiedy 
robiłam USG na nerki, to Pani, która to robiła mówi, że nerki mam 
czyste, ale żołądek mam już tak okropnie wyniszczony, że jeżeli 
nic z tym nie zrobię, to tragedia mi grozi. Dzięki panu pozbyłam 
się tego wszystkiego. Dziękuję najserdeczniej, jak tylko można. Nie 
mogłam nic jeść. To było nie do zniesienia, po prostu stres mnie 
zjadał. Ale to wszystko minęło. Żołądek mam, dziękuję serdecznie.

115. Chciałam panu podziękować. Dwanaście lat temu 
byłam pierwszy raz w Podkowie Leśnej u pana z nerwicą lękową, 

z której leczyli mnie panowie dok-
torzy z dziesięć lat. No, oczywiście 
psychotropami, od których byłam 
już uzależniona. To nie było życie, 
ani praca. No i przyjechałam do 
pana. To było trochę takie baj-
kowe. Pan mi dotknął głowy, oczy 
mi się zamknęły, ja myślałam, że 
mi się nie otworzą. Od przyjazdu 
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od pana nie brałam ani jednego leku psychotropowego. Po pros-
tu byłam zdrowa. Czuję się od tego czasu bardzo dobrze. Dzisiaj 
przyjechałam z siostrzenicą. Dziękuję bardzo.

116. Bardzo dużo cierpiałem. Dziękuję za to, że uratował 
mnie Pan od kalectwa, a nawet od śmierci. Dziękuję serdecznie 

za to, że przywrócił mi Pan zdro-
wie. Chorowałem jedenaście lat 
na astmę. Była to bardzo ciężka 
astma. Półtora roku dusiłem się 
przez zatoki. Astma odeszła po jed-
nym seansie i od razu oświadczam, 
że już astmy nie mam. Jeśli chodzi 
o zatoki, to męczyłem się bardzo 
też. Ogromny huk, szum w uszach, 
a oczy przypominały takie duże 

plamy krwi. Dziwiłem się nieraz przed lustrem, jak ja mogę widzieć. 
I właśnie 23 kwietnia, na pierwszym seansie to duszenie przez za-
toki odeszło. Dziękuję serdecznie. Ogromna poprawa w stawach 
kolanowych. Po prostu już mnie prawie wcale nie bolą. Nie bolą 
mnie stawy biodrowe, które tak bolały, że nie mogłem chodzić. To 
samo stawy kolanowe. Bardzo dziękuję.

117. Miałam bardzo, bardzo 
duże problemy z kręgosłupem. 
Musiałam na kolanach schodzić 
z łóżka, żeby wstać. Przyjechałam 
do Pana tak po prostu, nie 
wierzyłam w to. Przyjechałam 
pierwszy raz, to tak do pasa byłam 
taka wyciszona. Siedząc przy stole, 
tak jakby ktoś mnie podniósł do 
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góry i zapomniałam o tym, że ja nie mogę się podnosić.
A jeszcze było takie coś, że miałam bardzo krwawiące hemoro-
idy. I kiedyś przyjechałam i przestały mi krwawić. Bardzo dziękuję 
Panu.

118. Moje problemy ze zdrowiem zaczęły się kilka lat temu. 
Badania w szpitalu wykazały u mnie bardzo dużą anemię. Brałam 

bardzo duże ilości tabletek. Miałam 
alergię. Zaczęły się poważne 
problemy ze wzrokiem.
Przyjechałam do Podkowy Leśnej 
do Pana Zbyszka, tak około trzy 
i pół roku temu. Zaczęłam stosować 
okłady wodą energetyzowaną na 
oczy. Przestałam brać okłady i do 

tej pory jest wszystko w porządku.
Z tabliczki Pana Zbyszka korzystałam i korzystam nadal. Mając 
wolny czas uczyłam się języka angielskiego, trzymając zeszyt
i podręczniki na tej tabliczce. Nie uczyłam się tego języka 
w szkole, ale podstaw się nauczyłam. Chodzę teraz na siłownię, 
dużo jeżdżę po Polsce. Odwiedzam znajomych, rodzinę. Jestem 
w dobrym stanie zdrowia. Byłam niedawno za granicą na Kre-
cie, dużo bardzo pływałam. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję 
Panu Zbyszkowi.

Radość życia

119. Ja ślicznie chciałam podziękować panu Zbyszkowi 
Nowakowi za to, w zasadzie za nowe życie. Ponieważ na depresję 
cierpię od 15 - 16 roku życia, kiedyś przez psychiatrę rozpoznana 
jako depresja dwubiegunowa. Powiem tak, bardzo rujnowała 
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mi życie, przez wiele lat. Dopiero po kontakcie i spotkaniu z pa-
nem Zbyszkiem, który trwa około półtora roku, można powiedzieć, 

że, jako ja mogę powiedzieć, 
że narodził się nowy człowiek. 
Mogę w tej chwili powiedzieć, że 
odrzuciłam całkowicie leki psychia-
tryczne. Korzystam tylko i wyłącznie 
z przekazów, z wody energety-
cznej. Jestem nowym, szczęśliwym, 
uśmiechniętym, zadowolonym z ży-
cia człowiekiem, pomimo że na 
dzień dzisiejszy nie mam pracy, 

różne inne kłopoty życiowe, zdrowotne, a jednak żyję i cieszę się 
radością życia i ślicznie dziękuję. Serdecznie dziękuję!

120. Ja miałam silną 
depresję. Jak wysłałam zdjęcie 
do pana Zbyszka, tak depresja 
ustąpiła i czuję się bardzo dobrze. 
Jeżdżę samochodem. Jestem po 
prostu pogodna.
Zbyszek Nowak: Wspaniale! 

121. Ja już się wypowia-
dałem tutaj wcześniej. Powiem 
tak, ja jestem po operacji na płuco, 
po chemii. Rezultaty są niesamo-
wite, bo elegancko mogę biegać, 
pracować. Markery zeszły do 1,18. 
No i czuję się nieźle tak, że nic tylko 
serdeczne dzięki i Bóg zapłać panie 
Zbyszku.
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122. Od stycznia 2008 roku bardzo się męczyłam. Męczył 
mnie kaszel dwa miesiące do tego stopnia, że jak byłam w piekar-

ni, czy w sklepie, to brałam ręce 
na ścianę, bo tchu mi brakowało. 
Bałam się tego ataku strasznie, 
bo myślałam, że umieram i się 
duszę. No i okazało się później, 
jak przyjechałam do Pana Zbysz-
ka, że wszystko mi przeszło. Mam 
naprawdę spokój i już się nie 
boję tego ataku. Dowiedziałam 
się jeszcze w maju, że mam 
niedoczynność tarczycy. Miałam 

nawet zapalenie płuc, o którym nie wiedziałam. Do Pana Zbysz-
ka przyjechałam trzy razy i nawet nie mam znaku. Wyniki mam 
bardzo dobre, bo niedoczynność tarczycy była 15,8. Później, jak 
przyjechałam do Pana trzy razy miałam 5,7, a teraz mam tylko 3,7, 
tak że jest pięknie.

123. Panie Zbyszku, bar-
dzo dziękuję za prawą rękę, jest 
sprawna i noga jest sprawna. 
A w głowie już nie ma śladu po 
wylewie! Miałem trzy wylewy. 
I różne choroby wyleczone! 
Dziękuję bardzo Panu.

124. Stwierdziłam, że muszę się w końcu podzielić… Już do 
pana Zbyszka jeżdżę może rok, może trochę mniej. Wcześniej też 
parę razy byłam w Podkowie. 
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Od urodzenia choruję na mózgowe porażenie. No i w sumie 
przyzwyczaiłam się do choroby. Ale od dłuższego czasu osoby 
z bliższego otoczenia mówią: „ty masz porażenie mózgowe? 

Gdzie?”. No i zaczęło mnie to 
tak zastanawiać. Samej mi się 
chodzi dużo lepiej i w ogóle robię 
masę rzeczy na raz. Nie czuję 
bólu kręgosłupa. Mało tego, 
chorowałam na astmę, brałam 
leki, które nie pomagały mi prawie 
w ogóle. Teraz leki odstawiłam. 
Wiem, że tak nie można, ale nie 
używam leków, dobrze się czuję. 
Po za tym miałam jeszcze katar, 

w zasadzie od urodzenia. Robiłam test, ale nic nie wychodziło. Ja 
się męczyłam, nie czułam niczego, zapachu żadnego, nic. Katar 
ustąpił, też ku mojej radości. Niby taki prozaiczny problem, a taki 
ważny. Dziękuję.

125. W zeszłym roku bardzo bolał mnie kręgosłup. 
Nie mogłam nic na działce zrobić, ani w domu nic zrobić. Przy 

schylaniu miałam największe 
bóle. Postanowiłam przyjechać 
w czerwcu. Jak się okazało, po 
przyjeździe już, wszystko mi 
odeszło, wszystkie bóle. Normal-
nie na działce i w domu mogłam 
funkcjonować. Ostatnio byłam 
w grudniu, bodajże i bolała mnie 
ręka. Żyły miałam takie sine, aż 
czarne. Już przy pożegnaniu pan 
Zbyszek chwycił mnie za rękę. 

Przyjechałam do domu, ręka przestała boleć i żyły. Gdzieś to się 
wszystko rozeszło. Serdecznie dziękuję.
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126. Od dziesięciu lat cierpię 
na neuralgię nerwu trójdziel-
nego. W zeszłym roku w kwiet-
niu, pierwszy raz przyjechałam do 
Wrocławia. Od tej pory nie musiałam 
chodzić ani na akupunkturę, ani 
nic. Przez cały rok miałam spokój. 
Jakby ręką odjął, ból ustąpił i od 
tej pory mam spokój, za co jestem 
serdecznie wdzięczna. 

127. Siedem lat temu zaczęły mnie strasznie rwać nogi, 
drętwieć. Po prostu to jest nie do określenia. Miałam kompute-

rowe badania. Wykazało, że mam 
martwe nerwy od kostek do pal-
ców. Przez siedem lat, dwa razy 
w roku, jeździłam do sanatorium. 
Brałam kąpiele siarczane, elektry-
czne, co tylko tam istniało. Nic 
mi nie pomogło. A teraz 25 stycz-
nia kupiłam plakat i nie mam nic 
więcej na razie w domu, tylko ten 
plakat. I proszę mi wierzyć, proszę 

Państwa, pan Zbysiu mi nie płaci za to, że ja powiem, co się fak-
tycznie stało. Od 25 stycznia jestem „młody bóg”. 

Zbyszek Nowak: Pani Józia jest malowniczą postacią z Krakowa. 
Przydarzają się jej rozmaite niezwykłe sytuacje. Na przykład, kiedy 
wypełnia kupon toto-lotka na specjalnej deseczce z moim zdjęciem 
– zawsze wygrywa! Niewiele, po kilkaset złotych, ale to właśnie o to 
chodzi. Bo przecież – jak sama mi powiedziała – Pan Bóg nad nią 
czuwa i jakby wygrała milion, to by się jej w głowie przewróciło! 
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W 1996 roku, kiedy nagraliśmy pierwszy program z cyklu „Ręce, 
które leczą”, mój przyjaciel powiedział: „to nie sztuka nakręcić 
jeden taki program – sztuką będzie zrobić ich dziesięć”. W ciągu 
kolejnych 13 lat nagraliśmy tych odcinków grubo pond 200. Nikt ich 
już nie liczy. Niemal za każdym razem biorą w nich udział wyłącznie 
nowi ludzie. Ilu ich było, tego też nikt od dawna nie liczy. 
Ktoś kiedyś zaatakował reżysera programu stwierdzeniem, że ucze-
stnicy na pewno są opłacani. Jako człowiek inteligentny i biegły 
w błyskotliwych ripostach odpowiedział: „oj, to Nowak musi być 
bardzo bogaty, skoro stać go nie tylko na zapłacenie im za udział, 
ale też stałe opłacanie ich milczenia”. 
Jestem dumny z faktu, że nigdy nikogo nie nakłaniałem do mówienia 
nieprawdy. Więcej, nasze programy są często niemal w całości im-
prowizowane – wypowiadają się ci ludzie, którzy przyjechali do 
Podkowy akurat w dniu, kiedy jest ekipa telewizyjna. 
Rozumiem ludzi, którym w swoim realizmie i pragmatyzmie trud-
no pogodzić się z tymi faktami. Może dlatego Pani Józia, wielka 
moja zwolenniczka, postanowiła zapewnić zebranych o mojej 
uczciwości.

Życie z nieuleczalną chorobą

128. Od przeszło osiemna-
stu lat choruję na chorobę kobiecą, 
to jest na endometriozę. To jest 
czwarte stadium, jestem po sześciu 
operacjach, bardzo poważnych. 
Część już rzeczy, że tak powiem, 
wewnątrz siebie nie mam. Ostatnią 
operację miałam w maju w tam-
tym roku i niestety te guzy odrosły, 
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dlatego w październiku byłam u Pana Zbyszka. Po pierwszym ra-
zie, po dwóch tygodniach nic nie było. Niestety ta choroba ma 
to do siebie, że działa z ukrycia i znowu w czerwcu te guzy się 
pojawiły. Czekała mnie kolejna operacja, tym razem usunięcie 
wszystkiego. Pan Zbyszek, to jest teraz dla mnie taki chirurg. 
Ja po prostu przychodzę, pan Zbyszek zadziała na tym spotka-
niu indywidualnym, dwa tygodnie i nic nie ma. Panie Zbyszku, 
dzięki Panu, ja nie widzę szpitala, nie widzę skalpela i czuję się 
naprawdę dużo lepiej. Bardzo Panu dziękuję.

129. 10 lat temu przy-
jeżdżałam z córką, która jest
z zespołem Downa.
Przyjeżdżałam na terapię. Moje 
dziecko poprzez pana terapię 
osiągnęło bardzo dużo w szkole. 
Znaczy mózg pracował i pracuje. 
Osiągnęła bardzo dużo w szkole. 

Umie czytać, umie pisać, umie myśleć, umie liczyć. Dla mnie jest 
to bardzo dużo. Moja praca, plus jej praca, plus pana praca, to są 
osiągnięcia niewspółmierne do tego, co mają inne dzieci.
I za to dziękuję.

130. Od dwóch lat jestem 
chora. Stwierdzono u mnie raka 
jajnika. Przeszłam w tej chwili trzy 
operacje. Pierwsza operacja gine-
kologiczna. Druga wyłoniła stomię. 
Ponad pół roku żyłam z tą stomią. 
Powoli się do niej przyzwyczajałam, 
bo niektórzy lekarze twierdzili, że 
muszę się do tego przyzwyczaić, 
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że tak zostanie. Od drugiej operacji zaczęłam przyjeżdżać do 
pana Zbyszka. Przyjeżdżam, nie powiem, że regularnie, ale sta-
ram się przed każdą chemią być. Najczęściej mnie mąż ciągnie 
tutaj i on mnie mobilizuje. W lipcu przeszłam trzecią operację, 
która stomię z powrotem wróciła. Była to operacja na jelitach. 
Miałam zakrzepicę w międzyczasie. W tej chwili już mi minęła 
ta zakrzepica, to się cofnęło. Po drugiej chemii w zasadzie już 
miałam markery, które wykazywały trzydzieści, czyli taki stan do-
puszczalny, jakby bezchorobowy. No i nadal będę przyjeżdżać 
tutaj do pana Zbyszka.

131. W 1996 roku byliśmy 
u pana, razem z żoną, pierwszy 
raz. Ja miałem RZS. (Reumatoi-
dalne zapalenie stawów. Przyp. red.) 
Palce powyginane z narostami. 
Po roku czasu miałem robione 
prześwietlenie. Nieliczne zmiany. 
A były nadżerki. Narosty i nadżerki, 
guzy. I jest super! Dziękuję.

132. Od dwudziestu lat choruję na reumatoidalne za-
palenie stawów. Atakuje mi stawy, ale, od kiedy uczestniczę 

w spotkaniach, to atakuje znacznie 
mniej. Mimo że stawy zmieniają się, 
to są wszystkie ruchome. 
Bardzo duży kłopot sprawiał mi 
kręgosłup szyjny. Ostatnio, 
kiedy byłam na spotkaniu ósmego 
marca, obiecał pan Zbyszek, że 
chociaż częściowo może, że tak 
powiem, zrobić nam niespodziankę 
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i spowodować, że nasze marzenia się spełnią. Moim marzeniem 
było, żeby chociaż trochę mój kręgosłup był bardziej sprawny. 
Bo naprawdę to były ogromne kłopoty. Nie będę mówiła 
o szczegółach. Muszę powiedzieć, że po pewnym czasie zaczęłam 
odwracać głowę, zaczęłam normalnie schodzić po schodach. 
Niewielkie ciężary mogę dźwignąć. Nie zwracam jakby na to uwa-
gi. Nauczyłam się trochę z tym żyć. Nie wykonuję gwałtownych 
ruchów, ale jest on bardziej ruchomy. I chciałam serdecznie 
podziękować za to. 

133. Chciałam powiedzieć 
i podziękować zarazem panu 
Zbyszkowi za to, że dzięki energii 
bardzo zmniejszył mi się refluks 
żołądkowo przełykowy. Trzy dni 
temu robiłam sobie gastroskopię 
i lekarz mówi: „no wie pani, względny 
ten żołądek jest”. Ja mówię - do-
brze, ale co jeszcze tam trzeba, żeby 
on był naprawdę taki dobry. Lekarz 

mówi: „wie pani, właściwie to nie ma się do czego przyczepić”. 
Bardzo panu, panie Zbyszku, dziękuję, bo to jest jednak choroba 
bardzo poważna i jeżeli się nie leczy, to są wielkie konsekwencje.

134. Zbyszek Nowak: Wiecie Państwo na pewno, że wi-
rusowe zapalenie typu C jest nieuleczalne z medycznego punktu 
widzenia. 

W 2001 roku dowiedziałem się, że jestem chory na wirusowe 
zapalenie wątroby typu C. Po pierwszym spotkaniu u pana 
Zbyszka, od razu robiłem badania. Był wynik ujemny, po roku 
czasu też ujemny i później jeszcze rok czasu byłem na obserwacji 
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w zakaźnym, w Warszawie. Też wynik ujemny. Powiedzieli, żeby 
zapomnieć o chorobie. 

Moja siostra była tu z córką 
dziesięć lat temu. Wtedy cór-
ka miała dziesięć lat. Zaczęło 
się od wirusa typu C wątroby. 
Później się to po latach 
przerodziło w marskość 
wątroby. Oczywiście po 
przyjeździe do pana Zbyszka, 
wszystko wróciło do normy. 
I jest zdrową dziewczynką. 

A siostra też. Miała raka macicy. Była trzy dni tutaj na spot-
kaniach. Siostra pracuje jako pielęgniarka, więc dla niej to było 
takie…no nie bardzo. Nie wierzyła w coś takiego. Jak wróciła to 
w swojej klinice akurat robiła te badania. Lekarze byli bardzo 
zdziwieni, że wszystkie komórki rakowe zniknęły. Jest już zdrową 
osobą. Teraz robiła ponowne badania, tydzień temu i dalej jest 
wszystko dobrze. 

135. Od kilku lat cierpię na dolegliwości związane z sercem. 
Są to powikłania po grypie. Efekt tego jest taki, że nie można 

normalnie funkcjonować, ponieważ 
bardzo rośnie ciśnienie i następuje 
palpitacja serca. Do tego stopnia, że 
od dwudziestego szóstego roku życia 
jestem na takich typowych lekach 
od serca. To uniemożliwia normalne 
funkcjonowanie. Nie można nic 
w domu zrobić, nie można normal-
nie żyć. Trzeba się po prostu położyć 
i czekać, aż leki zaczną działać. 

Przygotowuję się do zajścia w ciążę, więc miesiąc temu przyjechałam 
tutaj. Lekarz radziła mi zmienić leki od serca, ponieważ nie wol-
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no mi w ciąży brać tego typu leków, które brałam do tej pory. 
I zmieniłam te leki. Przez pierwszy tydzień czułam się po prostu fa-
talnie. To było na kilka dni przed przyjazdem tutaj. Miałam bardzo 
wysokie ciśnienie, miałam 200/130, palpitacje. Przyjechałam tu 
miesiąc temu do pana Zbyszka i od tej pory muszę powiedzieć, 
że biorę nowy lek w tej malutkiej dawce i, proszę Państwa, mam 
ciśnienie 113/70, puls 65. Po prostu żyję normalnie, no i praw-
dopodobnie jestem w ciąży. Tak, że wszystko dobrze.

136. Powiem w imieniu mojej mamy, z którą tutaj jestem. 
Jestem na drugim Pana spotkaniu. Przyszłam właściwie, dlatego 

że mama bardzo chciała przyjść. 
Ogląda Pana spotkania w telewizji. 
I oczywiście mamie nie odmówi 
się niczego. Tak jak mama nie 
odmówi córce niczego, przyszłam 
i byłam bardzo, bardzo zaskoczona 
pozytywnie rozmową z Panem. Ja to 
wszystko wiem, jak trzeba żyć i to 
mamie mówiłam. Ale dopiero Pana 
spotkanie wpłynęło na mamę tak, 

że tego posłuchała i jest bardzo duża poprawa. W zeszłym roku 
mama miała udar, po którym była bardzo niesprawna. Po spotkaniu
z Panem nabrała chęci do życia i wiedziała, że trzeba walczyć, 
trzeba chodzić, trzeba o siebie dbać. To wszystko, co Pan mówi, to 
jest prawda. Dziękuję bardzo.

Zbyszek Nowak: Wiem, że mam dar przekonywania ludzi o ko-
nieczności dbania o swoje zdrowie. Mimo wszystko bardzo się 
cieszę z każdego nowego pozytywnie mną zaskoczonego podopie-
cznego.
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Rozdział IX
Ładunek emocji,

czyli czasem nawet Zbyszek 
nie umie opanować wzruszenia!

137. Zbyszek Nowak: Nieprawdopodobna sprawa, jedna
z takich, które powodują, że coś mnie za gardło ściska.

Chcę podziękować Panu Zbyszkowi. Otóż przyjechaliśmy z Holan-
dii. Mój mąż był operowany, miał zmianę w stawie kolanowym. 

Trzy dni po operacji nastąpiła kom-
plikacja. Miał rozedmę płucną 
i nie wiedział, że ma dziurkę 
w sercu. Krew poszła przez serce 
do mózgu, gdzie miał silną afazję. 
Lekarze nie dawali żadnych szans 
przeżycia. Powiedzieli, że mam 
czekać na najgorsze. 
My się nie poddawaliśmy. 
Moja siostra, która mieszka w Pol-
sce, pojechała do Pana Zbyszka 

z jego zdjęciem. Cały tydzień leżał w stanie krytycznym, gdyż 
w sercu nadal jeszcze siedział skrzep, który, jeżeli by się uwolnił, 
mogło by nastąpić ponowne uszkodzenie mózgu. Po tygodniu 
miał robione echo serca, takie większe, które trwało godzinę. 
I lekarze nie mogli znaleźć tego skrzepu, nie wiedzieli, co się 
stało. Najpierw przyszedł asystent i powiedział: „pewnie te tab-
letki pomogły, rozcieńczacze krwi”. Później przyszedł lekarz
i mówił, że też pewnie tabletki. Rodzina, nikt nie wierzył. Co 
się stało, bo ten skrzep mógłby zrobić się mniejszy, ale nigdy, 
nigdy nie powinno według nich nastąpić całkowite zlikwidowanie. 
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Teraz, mój mąż jest pod opieką Pana Zbyszka, cały czas jest pod 
opieką intensywną. Jeżeli możemy, przyjeżdżamy ze zdjęciem, 
a dzisiaj jesteśmy osobiście. On siedzi tutaj z nami, chodzi.

138. Zbyszek Nowak: Legitymacja! Proszę Państwa, 
muszę pokazać ją Państwu. 17 lat temu… ”Trudno mówić o so-
bie, ale to pomaga innym żyć i mieć nadzieję.”	 (Na początku lat 
dziewięćdziesiątych osoby, które odważyły się publicznie opowiedzieć 
o swoich kontaktach ze Zbyszkiem Nowakiem i o rezultatach tera-
pii, otrzymywały legitymację, dowód przynależności do grupy 
najbliższych podopiecznych. Legitymacja ta w czasach, gdy spot-
kania grupowe gromadziły liczbę osób idącą w tysiące, ułatwiała 
także rezerwację dobrego miejsca tuż przy scenie. Przyp. red.)

Postawił mnie Pan na nogi, a już była sprawa beznadziejna, bo były 
bardzo duże zmiany w kolanach. Co tydzień przyjeżdżałam, przez 

trzy miesiące. Zaczęłam chodzić 
i nic mnie nie bolało i było bardzo 
dobrze. Później znów był taki przy-
padek, że bardzo się potłukłam. 
Ledwo mogłam się podnieść. Tego 
dnia Pan Zbyszek był w telewizji. 
Proszę sobie wyobrazić, trzęsło 
mnie niesamowicie, dostałam 
czterdzieści stopni temperatury, 
granatowy mocz ze mnie schodził. 
Mąż przyjechał, zobaczył mnie, że ja 

dosłownie nieprzytomna byłam. Mówię, oglądałam Pana Zbyszka 
i to pewnie jest taka reakcja. Na drugi dzień rano, mąż wchodzi 
do mnie do pokoju, cichusieńko na palcach. A ja się śmieję. Mąż 
mówi, czy ty się dobrze czujesz? Ja mówię, jak najbardziej. Nic 
mnie nie boli. Proszę Państwa nie miałam nigdzie ani jednego 
siniaka. A byłam naprawdę bardzo potłuczona, bo ledwo mogłam 
się poruszać. Także ja w Pana Zbyszka wierzę i wszędzie, gdziekol-
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wiek się znajduję, a ktoś coś mówi przeciwko, to ja mówię - a ja 
wiem jedno, mnie Nowak postawił na nogi!

139. Chciałabym, po dwunastu latach pozytywnego kontak-
tu z panem Zbyszkiem podziękować osobiście tutaj. Zawsze brak 

mi było odwagi, ale w tym momen-
cie jednak jest to wskazane. Jeżeli 
chodzi o mnie, od 1996  roku miałam 
guz głowy. Przy tym padaczka. 
Oczywiście po półtora roku poszło 
w niepamięć. Już po roku było bar-
dzo dobrze. Sprawdzone w Gdańsku 
w klinice przez rezonans. Bezopera-
cyjnie wszystko się skończyło, jest 
dobrze. Jeżeli chodzi o guzki pier-
si, też już nie ma. 

Jest jeszcze jedna sprawa (niepłodność, przyp. red.). Mam wnuczka, 
ma osiem lat. Synowa przez cztery lata z moim synem starali się 
- bez rezultatu. Niby wszystko w porządku, ale nie. Przyciągnęłam 
ich do Podkowy Leśnej na siłę. No i po paru miesiącach moja syno-
wa jednak poczęła. Mój wnusio ma na imię Zbyszek i ma w tej 
chwili osiem lat. Po roku pojawiła się Agatka. Na dzień dzisiejszy 
bardzo dziękuję z całego serca.

140. Mam tremę troszkę, bo po prostu, jak publicznie 
człowiek nie przemawia, to głos drży. Byłam u Pana na takim spot-
kaniu w Łodzi. To było dwudziestego listopada i to było indywidu-
alne spotkanie. Byłam też na ogólnym spotkaniu. Od dwóch lat 
miałam nadczynność tarczycy i nie mogłam brać żadnych leków 
tarczycowych. Po prostu bardzo byłam uczulona i borykałam się 
z tą nadczynnością. Zrobiłam sobie kilka dni temu badanie 
i okazało się, że jest prawie dół normy. Czyli miałam to TSH, taki 
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oznacznik tarczycy, nieoznaczalny. 
W ciągu tych dwóch lat robiłam 
wielokrotne badania, no i jednak 
to był ten właśnie nieoznaczalny 
wskaźnik. Natomiast zrobiłam kilka
dni temu i praktycznie jest 0,2. 
Z tym, że dół normy jest od 0,4 do 
4,0. I u mnie jest praktycznie 0,2. 
Dla mnie to było fantastyczne. Tak 

się cieszyłam po zrobieniu tego badania. Po prostu niewyobrażalnie 
się cieszyłam. Wspaniała rzecz po prostu.

141. Dwa lata temu miałam udar. Wcześniej miałam już 
wyznaczoną operację na serce, ale nie mogli jej ze względu na 

ten udar zrobić. Odciągnęło się to 
przeszło rok. Ale w tym czasie już 
miałam zdjęcie u pana Zbyszka. 
W piżamie zawsze nosiłam przy so-
bie zdjęcie pana Zbyszka i w tore-
bce je miałam. Jak nie mogłam 
przyjechać, to syn przywiózł moje 
zdjęcie do pana Zbyszka. Lekarze 
kręcili głową, mówili, że nie wiedzą 
już, co to jest, dawali mi wszystko. 

I cały czas byłam pod monitorami. Dawali mi heparynę, 
nitroglicerynę dożylną, jakie tylko leki... Nic nie pomagało. 
Jeszcze miałam obrzęk płuc. Teraz dopiero jedna le-
karz mi powiedziała, że pani grabarzowi spod łopaty uciekła. 
A ja nie mówiłam po tym udarze, nie chodziłam, teraz chodzę 
przy lasce. Ale mówić już lepiej mówię, bo na początku to tak 
jak małe dziecko zaczynałam mówić. Bardzo dziękuję, panie 
Zbyszku. Dużo lepiej chodzę, już na dalsze spacery. Mówię 
lepiej, to lekarz sama zauważyła. Czuję się coraz silniejsza 
i naprawdę z całego serca dziękuję. 
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Zbyszek Nowak: Dziękuję i gratuluję, piękna wypowiedź, dziękuję 
serdecznie.

142. W czerwcu 2004, niemal w tym samym dniu, 
dowiedzieliśmy się z mężem o swoich chorobach. Przepraszam, 
ale bardzo to przeżywałam wtedy i widzę, że nadal jest mi ciężko 
powiedzieć. Ale ponieważ mam coś radosnego do powiedzenia, 
więc się odważyłam. Dowiedziałam się wtedy, że mam wirusowe 
zapalenie wątroby typu C, a mąż, że ma chłoniaka. W jednym 
dniu musieliśmy się zgłosić po wyniki do szpitala. Mąż już dwa 

lata przyjmuje chemię i właściwie 
ukończył. Został zakwalifikowany 
do autoprzeszczepu. Od piątego 
stycznia tego roku, od kilku dni, 
jest w klinice transplantacji szpiku 
kostnego. Przez trzy dni wtłaczano 
w niego 65 litrów kroplówek z silną 
trucizną, żeby zbić mu wszystkie 
chore, zdrowe, płytki krwi do zera. 

Dwa razy dziennie dzwonię do męża tam na oddział, bo tam nie 
ma żadnego wejścia. Tam jest filtrowane powietrze, wszystko 
jest odkażane. Kontaktujemy się tylko telefonicznie. I co mnie 
uradowało to to, że mąż powiedział, że lekarze się dziwią, że on 
chodzi po swojej sali. Że korzysta normalnie z ubikacji, z łazienki.
I mimo, że ma osłabiony głos i słyszę, że jest troszeczkę słabszy, 
to lekarze się dziwią, bo inni chorzy po prostu leżą i prawie nie 
wstają. Teraz będzie miał namnażanie szpiku kostnego. Za parę 
dni będzie otrzymywał zastrzyki. Będzie przebywał trzy tygodnie, 
na razie. 
Jestem pełna optymizmu i bardzo się z tego cieszę. 
Natomiast ja 16 listopada przeszłam biopsję wątroby. Pół roku tę 
biopsję wątroby odwlekałam, nie wiem dlaczego, ale bardzo się 
tego bałam. Ponieważ niemal sztywna poszłam do szpitala, pani 
doktor była na mnie zła. Powiedziała, że jeśli mam jakieś obiekcje, 
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to mogę się temu nie poddać i iść do domu. Czułam, że muszę 
to w końcu jednak zrobić, bo przede mną było leczenie interfe-
ronem. Zostałam wpisana na listę. Przeszłam tę biopsję wątroby, 
właściwie zdziwiłam się bardzo, bo na luzie. Ja zadzwoniłam do 
Pana do biura, że jestem w wielkim napięciu, że muszę się temu 
poddać i że proszę o opiekę. Pani powiedziała, żebym była spokoj-
na, że przekaże wiadomość. Ja tę biopsję przeszłam właściwie ja-
kby śpiewająco. Panie się dziwiły, że nic mi się nie dzieje, że mi się 
nie kręci w głowie. Odczułam lekkie bóle tej wątroby po biopsji. 
Nadal czekam na wyniki z histopatologii. 
Natomiast dowiedziałam się wczoraj o HCV, że nie mam wirusa 
C i w osoczu krwi nie mam również wirusa C. Zapytałam, co to 
dla mnie znaczy, a pani doktor powiedziała, że odstępujemy od 
leczenia interferonem. Nie wiem jeszcze, co ta histopatologia za 
jakiś czas pokaże. Na razie za wszystko dziękuję i będę się nadal 
polecać opiece. 

143. Tak wiele korzyści uzyskałam od pana Zbyszka, że aż 
mi jest wstyd, że dopiero teraz chcę podziękować. Ale to jakieś
tchórzostwo dziwne. Moja choroba rozpoczęła się w 1984 roku 

od zapalenia żył. To było tak 
straszne, że… moje ciało miało siny 
kolor. W ogóle nie czułam swojego 
ubrania na ciele. Lekarstwa, 12 lat 
brałam lekarstwa, były coraz sil-
niejsze, coraz mniej mi skutkowały 
i właśnie to kontakt z panem, za 
który, nie znajduję słów, żeby 
wyrazić wdzięczność, nie znajduję… 
Mój organizm czyścił się w ten 

sposób, że po jakiś gdzieś piętnastu spotkaniach, po każdej nocy, 
miałam zaropiałe oko, ucho, pępek, a na podbrzuszu otworzyła 
się na żylaku rana. Nie bolało mnie absolutnie. Trwało to około 
2 miesiące. Czułam się coraz bardziej zdrowa, wiedziałam, że za-
czynam żyć. I kiedy zaczęłam smarować się wodą, okazuje się, 
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że ten grzybek, który strasznie mnie, coraz bardziej, obsypywał 
dwa razy do roku, zaczyna jaśnieć i zaczyna ginąć. Przez 30 lat 
ten grzyb nosiłam. A od 8 lat moje ciało jest naturalne, przybrało 
właściwy kolor, mam czucie, po prostu wiem, że żyję. I to dzięki 
panu, panie Zbyszku… 

144. A więc drodzy Państwo, moje dziecko miało… to jest 
Mateusz, który ma w tej chwili dziesięć lat… jak zachorował miał 
dwa i pół roczku. Lekarze u nas w Żurominie nie poznali się. 
Dziecko miało cztery i pół roku, już ubytek był trzy czwarte kości 
główki stawu biodrowego. Później dziecko dostało przerzutu 

na drugą nóżkę…no i pojechaliśmy 
do Otwocka. W Otwocku chcieli 
mu zrobić operację od razu. Ale 
dali nam szansę założenia gipsu 
i jeśli się choroba zatrzyma to 
mamy szansę, że dziecko bez ope-
racji będzie zdrowe. Ale warunek 
jeden, że będzie siedziało co naj-
mniej cztery lata w gipsie. Zaczęłam 
przyjeżdżać tutaj, ponieważ Ma-
teusz zauważył ten program
w telewizji i mówi: „mamu-

siu, ja chciałbym jechać do tego pana Zbyszka z telewizji”. 
Przyjechaliśmy. Byliśmy pięć razy. Raz w tygodniu, przez pięć ty-
godni przyjeżdżaliśmy. Pojechaliśmy do Otwocka. Okazało się, że 
w przeciągu pięciu tygodni kości były zdrowe. Ja przyjechałam tu-
taj do pana Zbyszka ucieszona, a pan Zbyszek mówi, że jeszcze 
coś wyczuwa. 
Wtedy pojechaliśmy ponownie do Otwocka, a w Otwocku stwier-
dzono, że są kości zupełnie zdrowe. Pojechaliśmy jeszcze raz na 
taką specjalną iglicę, gdzie wchodzi się w głąb kości badając, czy 
tam jest do końca wypełnione. Na zewnątrz była cała zalana już. 
Okazało się, że jeszcze wewnątrz było troszeczkę ubytku. Teraz są 
kości zdrowe, dziecko ma dziesięć lat. Biega, skacze. Troszeczkę 
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zaczął mi narzekać na pięty. Ale z tym sobie poradzimy też. 
Teraz ja mam następny problem, ponieważ dziecko moje dru-
gie - Dawidek, urodził się z zatrucia ciążowego. Nikt nie wykrył, 
że dziecko ma wrodzoną zaćmę. Wykryłam to ja, jak dziecko 
miało cztery i pół roku, i ono chodziło, i tak podpatrywało. Ja 
mówię, że przecież dziecko nie może się wstydzić własnej mat-
ki. Pojechaliśmy do Katowic, do znanej kliniki pani Gierkowej. 
Tam zostało jedno oczko zoperowane, bo powiedziano nam, że 
to trzeba natychmiast zrobić. Więc operowaliśmy jedno oczko. 
Przyjechałam z Katowic, a mój Mateusz mówi: „mamo, dlaczego 
ty nie jedziesz do pana Zbyszka? Przecież ze mną jeździłaś, jedź 
z Dawidem”. Byłam już umówiona na termin na drugie oko, nie 
pojechaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj. I tak się zaczęło, jeździmy, 
jeździmy… W końcu, w tej chwili siatkówka jest czysta w tym dru-
gim oczku. Siatkówka pracuje, dno oka jest czyste. I pięć razy już 
nas odstawiano od operacji. W tej chwili powiedziano, że operacji 
nie będzie. Za co bardzo dziękuję, panie Zbyszku.

145. Mój syn miał wypadek komunikacyjny. Nastąpił 
ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. W związku z tym nie 

miał jednego procentu przeżycia. 
Do tego dołączyło się zapalenie 
opon mózgowych, wodogłowie 
i nastąpił jeszcze ropień. Trwało 
to dosyć długo, chyba sześć 
miesięcy. Zdjęcie zostało oddane 
do trybu intensywnej opieki. Poza 
tym kupiłam kasetę. Puszczałam, 
kiedy spał, bo on przeważnie spał. 
Oczywiście korzystałam z wody, 

którą pił i robiłam różne okłady. Byłam w Podkowie raz z nim, 
tutaj korzystałam w Gdyni. No i w tej chwili chodzi, jest sprawny. 
Także nawet lekarze nie mogli uwierzyć. 
To dosłownie cud.
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146. Miałam trzy lata temu prześwietlane żyły tętnicze, 
gdzie zapchane tu miałam na trzy centymetry i nie dochodziła 

mi krew do mózgu. Po prostu 
sama nie dałam rady wychodzić.
Z bratem wychodziłam, bo cho-
dziłam jak pijana. Skierowana 
zostałam przez panią doktor do 
szpitala, że niby mają mi te żyły 
tu przepychać, czy tam operować. 
Byłam na badaniach przez trzy 
dni. Naprawdę, proszę Państwa, 
nie mam śladu, żeby mi krew nie 

dochodziła do mózgu. Jest wszystko w porządku. Za co gorąco 
panu dziękuję i kocham pana dalej. Jakby żona się na mnie 
obraziła, przyjmuję to, kocham dalej!
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Rozdział X
Trudna sytuacja rodzinna, 

alkohol i papierosy,
kłopoty z nauką i pracą, realizacja marzeń,  

czyli 
nie tylko problemy zdrowotne.

147. Dzięki Trybowi In-
tensywnej Opieki przez Zdjęcie, 
zauważyłam, że stajemy się lepsi 
i doskonalsi. Pragniemy pomagać 
innym. Dajemy im to wsparcie. 
Wsparcie wewnętrzne.

148. Okazało się, że mój zięć, po sporządzeniu przez re-
jenta (aktu notarialnego, przyp. red.), bo przepisałam mu pół domu, 

zrobił się dla mnie bardzo niesym-
patyczny. Przed tym był bardzo 
dobry, każdą moją prośbę spełniał 
na pięcie, w ogóle… No i wreszcie 
z panem Zbyszkiem rozmawiałam. 
I już teraz trzeci miesiąc daję
TIOPZ, bo pan Zbyszek popatrzył 
na jego zdjęcie i powiedział, że jest 
podły i zawzięty. Piszę: podłość 
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i zawziętość. I okazało się, że po tych trzech miesiącach mój 
zięć wraca do normy przed rejentem. Jest bardzo sympatyczny…
dziękuję!

Zbyszek Nowak: Tryb Intensywnej Opieki przez Zdjęcie! Jeżeli 
mam czyjeś zdjęcie, mogę tego człowieka dotknąć. I to jest takie
dotknięcie dobrej ręki. Proszę Państwa, jeżeli macie problem 
z kimś, to nawet nie mówiąc mu nic, można oddać jego zdjęcie. No 
i potem może być właśnie taki skutek.

149. Panie Zbyszku, bar-
dzo dziękuję. Miałam taką trudną 
sytuację rodzinną, bardzo trudną. 
Pisałam ostatnio do Pana Zbyszka 
i jakimś cudem boskim wszystko 
się rozwiązało bezboleśnie. Mąż 
nie chciał zaakceptować zięcia. Po 
prostu to było nie do pomyślenia. 
I tak się stało, że nawet go zaprosił.

150. Zbyszek Nowak: Panie Pawle, dwa słowa na temat 
tego naszego wspólnego zdobywania szczytów (…). Bo proszę 
Państwa, to jest właśnie ten bohater, o którym mówiłem. Pokonał 
samego siebie wielokrotnie… 

Dzień dobry Państwu. Otóż wróciłem parę dni temu z nowej 
wyprawy. Była to pięciotygodniowa wyprawa do Ekwadoru, na zdo-
bycie największych szczytów oraz zdobycie góry, która pokonała 
mnie w tamtym roku, jest to Aconcagua, prawie 7000 metrów. 
Przez rok czasu było to wielkie moje marzenie, o którym pan 
Zbyszek wiedział. I przyznam się szczerze, że zrobiłem to, co za-
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wsze robiłem na poprzednich wyprawach. Zdjęcie pana Zbyszka 
było w plecaku, w kurtce. I na każdą z tych gór, a zdobyłem cztery 
góry, na każdą z tych gór wszedłem. Weszła cała nasza grupa.
I przyznam się szczerze, że to zdjęcie dodawało mi sił w trud-

nych chwilach. Kiedy trzeba było 
pokonać jakąś grań niebezpieczną, 
czy ewentualnie brakowało już siły 
i człowiek najchętniej by się poddał 
i zadawał sobie pytanie po raz 
n-ty, po co ja to robię i na co mi to? 
Cały czas myślałem o tym zdjęciu 
w plecaku, czy w kurtce. Czasami go 
dotykałem, patrzyłem na to zdjęcie 
i mówię - nie no, nie po to, kurczę, 

Zbyszek we mnie tutaj energię wsadza, żebym się poddawał! I za 
każdym razem potrafiłem się przełamać i pójść wyżej. Pójść wyżej 
i wejść. I za to właśnie chciałem Zbyszkowi bardzo podziękować. 
Dlatego że po prostu cały czas czułem tę opiekę energetyczną. 
Mieliśmy ze sobą kontakt. Bardzo się cieszę ze zdobycia tych gór. 
No i zdobycia tej góry, która jednak przez rok czasu czekała na 
mnie. I chciałem także podziękować za to, że po prostu poprzez 
tę opiekę wszyscy szczęśliwie wróciliśmy. Cała nasza grupa, gdzie 
po prostu ocieraliśmy się o różne przypadki niebezpieczne oraz 
widzieliśmy, czy słyszeliśmy o innych grupach, w których coś się 
działo. Za to bardzo dziękuję. Za zdobycie tych gór, za pomoc. 
A i mogę powiedzieć szczerze, że byliśmy tam razem. Oraz za 
szczęśliwy i bezpieczny powrót do Polski. 

151. 25 lat temu zapadłem na ciężką nerwicę lękową, 
która się przerodziła w depresję lękową. Było tak, że w ogóle 
nie mogłem z domu wychodzić. Lekarze mnie leczyli, neurolodzy, 
psychiatrzy przez 15 lat. Miałem propozycję, już pod koniec, 
zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym. Ale zamiast do szpitala 
psychiatrycznego trafiłem do pana Nowaka do Podkowy Leśnej. 
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Zaczęło się wszystko przez oglądanie pana Nowaka w telewizji.
I pan Nowak sobie poradził z moją nerwicą w ciągu chyba pół roku. 

I, panie Zbyszku, jestem panu nie-
zmiernie za to wdzięczny, naprawdę. 
Dzięki panu zdołałem zrealizować 
marzenie mojego życia!
Zostałem przewodnikiem beskidz-
kim, skończyłem szkołę średnią, 
teraz jestem studentem trzeciego 
roku germanistyki i to wszystko 
zawdzięczam panu. Nie wiem, 
jak mam panu się odwdzięczyć za 

to. Chyba tylko tym, że mogę z panem kiedyś w góry wyruszyć, 
oprowadzić pana po górach. Naprawdę jestem panu bardzo 
wdzięczny, bo nieraz miałem już, przyznam się Państwu, myśli 
samobójcze mnie nachodziły. Po co ja żyję, jak ja się wszystkiego 
lękałem? Nie wychodziłem z domu w ogóle. Dopiero ten pierwszy 
seans u pana, panie Zbyszku, to ja nie zapomnę do końca życia. 
Teraz przychodzę tak raz, dwa razy w roku podładować akumula-
tory, jak pan powiedział. 

152. Chciałam panie Zbyszku podziękować troszkę niety-
powo, bo Pan kiedyś pomógł mi zrealizować moje marzenia. (Pani 
w tym momencie wręczyła Zbyszkowi album z fotografiami z podróży 

po całej Europie. Przyp. red.) Za-
wsze marzyłam o podróżach, ale 
wydawało mi się to absolutnie nie 
do zrealizowania. Za trudne. 
A Pan kiedyś na spotkaniu 
powiedział, że marzenia są właśnie 
po to, żeby je spełniać. Potężna 
dawka energii i wszystko stało się 
możliwe. To są krajobrazy z miejsc, 
w których byłam. Jestem u Pana 
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w opiece przez zdjęcie. Bardzo dużo tych dolegliwości ustąpiło. 
Przede wszystkim takie uporczywe bóle głowy. Problemy natury 
reumatologicznej. Uruchomiły się wszystkie stawy, jak rozruszane. 
Uruchomiła się klatka piersiowa, w związku z tym łatwiej mi się 
oddycha. Zwiększyła się pojemność oddechowa płuc. Nie męczę 
się wchodząc pod górkę. Mam większą kondycję, szybciej się ru-
szam. Mam więcej energii i odwagi. Miesiąc temu prawdopodobnie 
nie zajęłabym głosu. Jestem bardziej otwarta na ludzi. 
Dziękuję i proszę jeszcze o opiekę.

153. Ja w ubiegłym roku powiesiłem na ścianie kalendarz, 
podpisany przez pana Zbyszka, z życzeniami. Życzenia były takie, że 

kiedy je przeczytałem, pomyślałem 
sobie, że ze trzy lata ciężkiej pracy 
i pewnie może będzie jakiś efekt. 
Życzenia zaczęły się sprawdzać, 
realizować w sposób, który mnie 
zaskoczył, mniej więcej po dwóch, 
trzech miesiącach. 
Trafiłem do pana Zbyszka z prob-
lemami zdrowotnymi, ale przy oka-

zji poprosiłem też o pomoc w pracy zawodowej. W jednym 
z programów pan Zbyszek mówił, że ma pod opieką, jak pamiętam, 
trzydzieści osób przygotowujących pracę doktorską, dwie habili-
tacje. Ja jestem też w tym gronie. Miałem problem, który polegał 
na tym, że ktoś nie chciał się zgodzić na temat mojej pracy, mimo 
że już dużo wysiłku włożyłem w to, żeby praca zmierzała do końca. 
I po paru miesiącach, sytuacja zmieniła się w taki sposób, że nie 
dość, że nikt mi nie przeszkadza, to jeszcze jestem zachęcany, żeby 
podjąć ten temat, którego mi wcześniej podjąć nie było wolno.
A żeby było mi przyjemniej pracować, to jeszcze dostałem stypen-
dium. Jeśli chodzi o finanse, to ja to chciałem w pełni potwierdzić. 
Znaczy moje zarobki są dwukrotnie wyższe niż przed rokiem. Kiedyś 
zdarzało mi się tyle zarabiać, tylko wtedy pracowałem ponad siły. 
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Wykonywałem pracę dla pieniędzy, która czasem była bez sensu. 
W tej chwili robię wyłącznie to, co mnie interesuje, co sprawia mi 
przyjemność. Mam dużo czasu dla siebie. Przyszło samo. Tak, jak 
wiele innych spraw, które się dzieją w moim życiu. 
Ja pojawiam się u pana Zbyszka regularnie, co miesiąc. 
I rzeczywiście przez ten rok wszystkie zmiany, które dostrzegam, 
są zdumiewające dla mnie, a jednocześnie bardzo pozytywne. 
Bardzo dziękuję, panie Zbyszku.
 

154. Ja korzystałam przez Tryb Intensywnej Opieki 
Przez Zdjęcie dla mojej córki, która… No, trudno się jej było 

uczyć, miała złe wyniki w nauce. 
Wysłałam zdjęcie do pana Zbyszka, 
poprosiłam o pomoc. W tej chwili 
naprawdę dziecko dużo lepiej się 
uczy, osiąga dobre i bardzo dobre 
wyniki w nauce. Nabrała chęci, 
bo ona była taka leniwa, także 
nabrała siły, energii. Naprawdę 
dużo lepiej się uczy i z matematyki, 

fizyki piątki dostaje, co nawet nie pomyślałabym, że ją stać na to. 
Tak, że dziękuję bardzo i bardzo proszę o dalszą opiekę.

155. Marcel czyta 
książki od jakiegoś czasu, 
takie na temat programo-
wania. Czytał książkę od 
pana profesora, docenta. 
Znalazł w tej książce masę 
błędów. Napisał do pana 
profesora i poprawił mu 
tę książkę. Pan docent się 



���

odezwał, podziękował, pogratulował. A, i dopiero na końcu Marcel 
się przyznał, że ma czternaście lat.

156. Ja przyjechałam tutaj przed rozpoczęciem roku szkol-
nego z synkiem. Ponieważ byliśmy u pana w czerwcu. Przyznam się 

szczerze, że w rok czasu w przed-
szkolu, w zerówce nie byli w stanie 
syna nauczyć czytać, w ogóle słyszeć 
słowa. Zaczęliśmy się uczyć z synem 
po rozmowie z panem. Uczyliśmy się 
dwie do czterech godzin dziennie. 
Przerobiliśmy prawie cały materiał 
z zerówki, którego on nie zrobił. Przy 
tym jeszcze świetnie się bawiliśmy. 
On po miesiącu czasu po prostu 

zaskoczył i zaczął rewelacyjnie sam czytać. Sam układa litery. 
Bardzo jest to dla mnie szokujące, że ktoś czegoś nie zrobił przez 
rok czasu, a nam się to udało w przeciągu miesiąca. 

157. Dla tych, co nie wierzą, 
że naprawdę pomaga!
Przez siedemnaście lat męczyłem 
obok działkę, żeby mi sprzedali. 
Kupiłem ten kalendarz - w ciągu 
miesiąca zaproponowali mi dwie. 
Zarobiłem 1/3 na jednej działce
i 1/3 na drugiej. I w międzyczasie 2 
czwórki miałem i 4 trójki!

Zbyszek Nowak: Wspaniale. Proszę Państwa proszę patrzeć, 
dziękuję serdecznie. Patrzymy na kalendarz, wypełniamy kupony 
totalizatora sportowego!
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158. Dostałem w kwietniu kalendarz biznesowy i ten kalen-
darz powiesiłem zięciowi w pokoju, ponieważ rozpoczynał budowę. 

Nie mógł nikogo znaleźć do pracy, 
absolutnie, ten mu nie wykona, 
ten mu nie wykona… Dwa dni po 
powieszeniu tego kalendarza, jakby 
różdżką ruszył. I znaleźli się wyko-
nawcy, i wszyscy w terminie robią. 
Założyliśmy się, że na grudzień do 
domu się wprowadzi. Tak działa ka-

lendarz. Sobie obserwuję, mówię, śmiej się do pana Zbyszka, to 
jest moc kalendarza właśnie!

159. Chciałem 
powiedzieć o sprawie 
akwarium. Nie chowały 
nam się ani ryby, ani 
rośliny. Wszystko nam 
marniało. Żona wpadła 
na pomysł, że włożymy 

od gazety „Świat to Apteka” zdjęcie pana Zbyszka. Od tego 
czasu roślinki pięknie rosną, rybki pływają, woda klarowna. 
Wspaniale! Tak się cieszymy z tego i bardzo dziękujemy. 

160. Chcę bardzo podzięko-
wać panu Zbyszkowi, ponieważ tak 
mniej więcej około 40 lat temu, 
szamponem wypaliłam włosy. 
Żaden dermatolog! I chodziłam bez 
włosów. Zaczęłam smarować głowę 
tą wodą. A tu już mi rosną młode 
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włoski takie małe. Nie miałam od lat włosów! No nie było przez 
tyle lat! Lata siedemdziesiąte to były, jak polałam na głowę, tak 
mi wyszły od razu z wodą. Z cebulkami, czerwona skóra została 
poparzona i koniec. A dzisiaj już mam włosy, ja tutaj wnuczkom 
muszę pokazać, bo nikt nie wierzy.

161. Pan na złość mi zrobił, bo żona przywiozła butelkę. 
Mogłem sobie wypić pół litra i było z głowy. A teraz panie, nie 
wypiję kieliszka, cholera, bo niedobrze i nie będę się truł. To 

mówię na serio, jak słowo daję. Po 
spotkaniu z panem, w czwartek na 
wieczór poszedłem spać. 
W lewej pachwinie dostałem ta-
kich strasznych bólów, jakby
ktoś coś ostrego wziął i mi to 
rozrywał. Później żona mi tą 
wodą naenergetyzowaną jedną 
przyłożyła. Pierwszy nic, drugi nic, 

trzeci dopiero, jak przyłożone, to tak jakby ryba poszła do stawu, 
do wody. I do dzisiaj naprawdę nie ma tego. Jeszcze, wie pan,
z prostatą może coś tam było nie tego. Wie pan, ja mogłem iść 
o godzinie pierwszej spać w nocy, no i musiałem ze dwa, trzy razy 
wstawać. A teraz, wie pan, tak się zleniuchowałem i idę sobie spać 
o wpół do dziesiątej. Do rana prześpię i jest w porządku. 

162. Dziękuję bardzo 
panie Nowak, bo minęło te-
raz sześć lat w grudniu, jak mój 
zięć nie nadużywa alkoholu. 
Przedtem trzynaście lat. Naprawdę 
to było okropne życie w domu. 
I rzeczywiście, panie Zbyszku, bar-
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dzo, bardzo dziękuję, bo od tego czasu naprawdę jest spokój. 
A Panu Bogu Wszechmogącemu, dziękuję za pana dar boży. Co 
nam tyle właśnie pomógł. Dziękujemy.

163. Muszę Państwu powiedzieć taką sprawę. Moje życie 
przebiegało bez papierosa do momentu, kiedy, że tak powiem, 
uprawiałem sport. Po tym okresie pracy zawodowej zaczęły się 
nerwy, palenie papierosów, no byłem namiętnym palaczem.
W pewnym okresie czasu, kiedy się bardzo przeziębiłem, zarzuciłem 
to palenie. 3 lata około udało mi się nie palić papierosów. Ale po-
tem, przy jakimś incydencie, oczywiście związanym z obowiązkami 
służbowymi, z pracą, z otoczeniem, które też paliło, powróciłem 
do tego palenia. No i w ostatnim okresie czasu znowu przytrafiła 
mi się choroba, pod tytułem zapalenie płuc. No to przez pierwszy 
tydzień nie mogłem palić, przez drugi również nie mogłem palić. 
Ze strachu, z niewydolności organizmu. No i przyjechałem w tym 
momencie do pana Zbyszka. Nie zostawiłem tych papierosów, 
oczywiście nie miałem ich przy sobie. Postanowiłem rzucić. Bardzo 
mocno postanowiłem, że już nie będę palił. I cały czas łudziłem 
się, mówię, no, tutaj pan Zbyszek akcentuje tę sprawę, nie będę, 
nie będę palił! Ale w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, jak 
już wydobrzałem oczywiście. Po kilku spotkaniach tutaj, bardziej 
aktywnych, mniej aktywnych u pana Zbyszka, wziąłem tego papie-
rosa do ust. Mówię, sprawdzę, jaka jest moc pana Zbyszka, jaka 
jest moja silna wola? I muszę Państwu powiedzieć, wielokrotnie 
zdarzało się, że przerywałem na jakiś okres czasu i wracałem. Ale 
tym razem okazało się, że papieros, który wziąłem do ust, był tak 
potwornie jakiś niesmaczny, że po dwóch razach odrzuciłem. Mówię 
do mojej kobiety - słuchaj, jeszcze takiego obrzydliwego świństwa 
w ustach nie miałem. Chcę państwu powiedzieć, że najprawdopo-
dobniej jest to takie mocne oddziaływanie, że jeszcze mi nigdy tak 
nie smakował papieros. Prawdopodobnie już nie będę palił, bo 
papieros jest wstrętny. (Wypowiedź anonimowa na prośbę pod-
opiecznego. Przyp. red.)
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164. Pan mi dużo pomógł. 
To znaczy tętniak znikł z aorty 
brzusznej. Papierosy przestałem 
palić. Długo już nie palę, półtora 
tygodnia, a paliłem pięćdziesiąt 
jeden lat. Bardzo ważna sprawa, że 
tak się udało, bo te papierosy mnie 
męczyły. To była dla mnie zmo-

ra. Ostatnio prawe ucho mi wysiadło, dzisiaj słyszę. Serdecznie 
dziękuję.

165. Mąż kupił gdzieś z gaze-
ty kalendarz z Pana zdjęciem. 
I on sobie go przykleił na ścianie, 
tam gdzie spał w swoim pokoju. 
I dosłownie tak... no, długo wpa-
trywał się w to zdjęcie. I w jednym 
momencie, w jednym dniu mówi 
do synów: „bierzcie te wszystkie 

gadżety”, a miał ich od pierona i trochę, do palenia papierosów. 
I w jednym dniu rzucił i do dzisiaj nie pali, to jest żywy dowód
i tutaj siedzi.

166. Chciałam po prostu 
zwrócić uwagę na to, że mój syn 
miał robione z grupą szermierzy 
badania na AWF-ie. I wyszły bardzo 
ciekawe wyniki. Woda wewnątrz 
komórkowa została określona, 
chociaż on ma dwadzieścia dwa i pół 
lat w tej chwili, została określona na 
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poziomie - tak jak u dziecka. Wiek metaboliczny określono na 
piętnaście lat u niego. Także to dzięki pana działalności właśnie, bo 
on jest w TIOPZ cały czas. I po prostu wszyscy mieli tak porówny-
walny wiek, ten biologiczny z tym kalendarzowym. A on ten wiek 
metaboliczny ma na piętnaście lat określony. Dużą zawartość wody 
w organizmie, w komórkach ma po prostu. Zamiast starzeć, to 
odmładza się. Dziękuję bardzo.
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Rozdział XI
Dzieci – rodzicom, rodzice – dzieciom, 

dziadkowie – wnukom, 
czyli najważniejsze jest wsparcie rodziny.

167. Moi rodzice korzystają z pomocy pana Zbyszka już od 
dłuższego czasu. W związku z tym chciałabym bardzo podziękować 
jeszcze raz, ponieważ wyleczył ich z takich chorób, o których le-

karze mówili, że są nie do wyleczenia. 
Między innymi, mamusię bolało bardzo 
biodro. Od jednego indywidualnego 
spotkania pan Zbyszek wyleczył od razu. 
Także nie potrzeba było operacji. Później 
wyleczył mamusi odleżynę, o której le-
karze mówili, że jest nie do wyleczenia. 
Pomógł też wyjść z bardzo ciężkiego 
zawału serca i udaru mózgu. 
Natomiast, jeśli chodzi o tatusia, to tatuś 

miał wstawiany rozrusznik, o którym lekarze mówili, że też nie 
da rady, ponieważ ma bardzo słabe serce. I właściwie, to nie ma 
dla niego żadnej nadziei. Też tatusia wyleczył i na razie czuje się 
dobrze. Można by tu jeszcze dużo, dużo mówić. Tak, że jesteśmy 
bardzo, bardzo wdzięczni. Myślę, że takiej pomocy nie uzyskacie 
Państwo od nikogo innego. Nie ma takiego człowieka o takim sercu 
na całym świecie.

168. Miałam cztery mięśniaki. Robiłam co jakiś czas bada-
nia USG. Teraz przed świętami zrobiłam badanie. Znikły cztery. Nie 
mam ani jednego. Korzystałam tylko z energii.
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I chciałam teraz nadmienić taką sprawę z moją mamą. Mama była 
w szpitalu. Jak ją odwiedzałam, od pewnego czasu miała nogę 

zabandażowaną. Ja pytałam sióstr, 
dlaczego mamie nogę bandażują. 
Powiedziały, że jej ta noga puchnie, 
ale te ich odpowiedzi takie zbywające 
były. Aż po trzech dniach, może
czterech, zaczęła tak się skarżyć, że 
ona nie może na tej stronie leżeć, 
bo po prostu bardzo ją boli noga. 
Więc odbandażowałam. Na kostce 
był strup, czarny i wklęsły, gdzieś 

tak na dwa milimetry. Naokoło rana miała kolor bordowy na cen-
tymetr, a na kolejne półtora ciemno różowy. Przypomniałam so-
bie o pana wodzie i zaczęłam okładać. Tych okładów było bardzo 
dużo, nie zliczę ile. Nie poddawałam się. Rana jest zagojona.

169. Przez półtora roku bardzo ciężko chorowałam na 
kręgosłup. Trzy miesiące temu już leżałam kompletnie w łóżku 
i nie wstawałam, nie myłam się, nie jadłam sama, nie dałam rady 

się opiekować dzieckiem. Nie byłam 
nawet w stanie podnieść szklanki 
z herbatą, bo mnie tak bolał 
kręgosłup. W tej chwili chodzę na 
piąte piętro, nawet po schodach 
stromych w kamienicy. Potrafię 
przynieść dwie butelki wody 
pięciolitrowej ze sklepu. Zaczęłam 
normalnie pracować. A, że tak 
powiem, mam jeszcze dziecko 

sześcioletnie, które szczerze mówiąc tuli się do pana plakatu. Jak 
nie chcę robić sobie wieczorem tej energii, czy czegoś tam, to 
krzyczy na mnie, mówi: „co, już nie kochasz pana Zbyszka?, no 
rób!”. Dosłownie odzyskałam normalne życie, które już spisałam 
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na straty. W ogóle stwierdziłam, że już koniec i nic, i tak dalej, ale 
tutaj po prostu przyjechałam i zaczęłam normalnie żyć. Bardzo 
dziękuję.

Zbyszek Nowak: Dziękuję bardzo, gratuluję, brawo!

170. Syn miał białaczkę. Wykryto ją, jak miał półtora roku. 
W Toruniu brali mu szpik na żywca, bo i tak umrze. Po lecze-
niu chemicznym w Bydgoszczy wysłałem do pana Zbyszka jego 

pierwsze zdjęcie, jakie 
miałem zrobione. Kilka 
razy jeszcze wysyłałem 
to zdjęcie. Jak widać 
jest większy ode mnie 
i zdrowy. 
No żyje! Przede wszyst-

kim żyje, to jest ważne. Nie ma białaczki. Całkowicie nie ma, już 
chyba z osiem lat po remisji, chyba więcej. Przyjechaliśmy tutaj, 
żeby go po prostu wzmocnić. 

Zbyszek Nowak: No właśnie. I z tą sąsiadką jeszcze proszę 
opowiedzieć, bo to też słyszałem…

A sąsiadka to miała guz. Ja ją znam ze trzydzieści lat. Może nawet 
więcej. Myśmy razem pracowali z jej mężem na kolei w Iławie. 
Czyli ona miała guz na lewym boku taki, jak pięść. Podobno trzy 
razy była u pana Zbyszka w Podkowie Leśnej. No i guza nie ma. 

171. Tyle pan mówił o papierosach i chciałam powiedzieć, 
że uważałam zawsze, że nigdy nie przestanę palić, bo uwielbiałam 
palić. Paliłam 20 lat, nie palę - wczoraj minęło 3 lata i 7 miesięcy, jak 
nie palę. Chciałam również podziękować panu za opiekę nad moimi 
dziećmi. Córka miała nerwicę lękową. Wystarczyły 2 miesiące 
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w TIOPZ– nigdy nie widziała pana na oczy – no i jakby ręką odjął. 
Kiedy przywiozłam zdjęcie od pana dla dzieci w 2002 roku, syn 

moczył się 11 lat. I włożyłam syno-
wi do piórnika i jakby ręką odjął. 
Dziękuję także, panie Zbyszku, za 
cała resztę. Pan wie, o czym mówię. 
Dużo nam się już udało przez te 
wszystkie lata, bo ja już 10 lat 
wyciągam swoje ręce. 
Przepraszam za ten głos, ale 
miałabym po prostu jeszcze dużo 

więcej do powiedzenia. Dziękuję panu za siostrę, która jest trzy 
miesiące także w TIOPZ. Nerwica lękowa. Z dnia na dzień jest 
coraz lepiej. Przechodziła gehenny, ale odkąd zaczęła się mnie 
słuchać, jest z dnia na dzień coraz lepiej. 
Dziękuję, panie Zbyszku!

172. Będę tutaj mówić o synu, który dzięki panu Zbyszkowi 
urósł 7 centymetrów w 2007 roku. Rok temu byliśmy tu u pana, syn 

nie rósł. Rok 2006 nie 
było żadnego przyrostu. 
Był pod opieką lekarzy 
i oprócz tego korzystał 
z opieki pana Zbyszka. 
I dzięki temu syn właśnie 
jest o 7 centymetrów 
wyższy. Także bardzo 
serdecznie dziękuję za 
opiekę. 

173. Powiem o naszym wnuczku, który miał ciężką operację 
złamanego obojczyka. Niby się to wszystko zasklepiło, ale ręka 
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lewa została bezwładna. Lekarz, który przychodził na opatrun-
ki, powiedział, że rehabilitacja może trwać nawet do czterech 

miesięcy. On bardzo się rozpłakał 
i powiedział: „co ja teraz zrobię?”, 
a musiał wyjeżdżać za granicę. 
7 września 2003 przyjechaliśmy do 
Pana Zbyszka, do Podkowy. Poszedł 
na spotkanie. 
Wracając razem o nic nie pytaliśmy. 
I nic, dalej nic. On poszedł sobie na 
pięterko i schodzi stamtąd i mówi 
tak: „babciu, mamo, ja już mogę 

podnosić rękę” Od tego czasu nic nie odczuwa, czuje się dobrze. 
Bardzo jesteśmy wdzięczni, że tak się to skończyło. 
A ja miałam cukrzycę i pozbyłam się jej. 

Zbyszek Nowak: Ma Pani stwierdzoną cukrzycę?

 Tak, tak!

Zbyszek Nowak: I co, nie ma jej?

 Nie ma. Zięć mnie pociągnął na badania. Ja bałam 
 się iść, nie wierzyłam. Ale nic nie mam.

174. Mój zięć ma rozedmę 
płuc. Po pracy przychodził do domu, 
nie jadł, kładł się, w ogóle był nie 
do życia, dusiło go. I ja w styczniu, 
25-go dałam zdjęcie. Naprawdę jak 
dzwonił do mnie w zeszłym tygod-
niu, to nie uwierzyłam, że normal-
nie do mnie mówi, jak normalny 
zdrowy człowiek. Bo tak normalnie 
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on mówił jak stary dziadziuś. Nie dusi go. Oczywiście bierze te in-
halatory, bo mówi, że jakby mu się w razie coś. Naprawdę jestem 
panu niezmiernie wdzięczna. Więc, panie Zbysiu, kocham pana, 
jest pan moim najlepszym przyjacielem.

175. Choruję na reumatoidalne zapalenie stawów, 
czyli tak zwany gościec. Właściwie mogę powiedzieć, że nie 

choruję, bo problem oddałam Panu 
Zbyszkowi. I, proszę Państwa, 
rzeczywiście ja tu przyjechałam 
w stanie bardzo złym. Nie mogłam 
w zasadzie chodzić i nie mogłam 
poruszać się. Tabletki przeciw-
bólowe non stop, dzień w dzień, 
bez tabletki przeciwbólowej nie 
wychodziłam w ogóle do pracy, 
a właściwie zawożono mnie do tej 

pracy. Natomiast, proszę spojrzeć, nogi proste, ręce proste, bie-
gam. W tym roku w Krynicy Górskiej, ponieważ dostałam piękny 
prezent od moich dzieci na 30-tą rocznicę ślubu – pobyt w Kry-
nicy, proszę sobie wyobrazić, że biegałam codziennie 6-7 kilo-
metrów. Dziękuję, panie Zbyszku! Naprawdę jestem wdzięczna, 
nie tylko ja, ale cała moja rodzina.

Zbyszek Nowak: Pani Anna bardzo dzielnie walczyła ze swoimi 
problemami. W tej walce niezwykle pomocna była najbliższa rodzi-
na: mąż i dwaj synowie. To wielkie szczęście znaleźć tyle ciepła 
wśród najbliższych. Tyle, nie tylko chęci niesienia doraźnej pomo-
cy, ale udzielania stałego wsparcia. Zastanawiające jest to, że są 
rodziny takie, jak ta. Kochające się i szanujące. Prawdziwy wzór 
godny naśladowania. Wiele rodzin może ogarnąć zazdrość, kiedy 
będą czytać te słowa, bo być może im się nie udało. Ale przecież 
zawsze można próbować, korzystając z pozytywnych wzorców.
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176. Cztery lata temu miałam udar. Było stwierdzone 
zwężenie tętnic. Że mam tylko dwadzieścia procent światła 

w tych tętnicach. Byłam w szpitalu, 
miałam prawą stronę sparaliżowaną. 
Mój mąż kontaktował się ze Zbysz-
kiem. Miałam małe szanse podobno 
na przeżycie, ale paraliż się cofnął 
całkowicie. Miałam mieć bajpasy 
robione. Miałam mieć we wrześniu 
powtórzoną tomografię. Okazało 
się, że mam pięć tętnic i mają one 

pełen przepływ i nie kwalifikują się do żadnej operacji. (Uruchomiła 
się dodatkowa tętnica doprowadzająca krew do głowy, która funkcjonuje 
w wieku niemowlęcym, a w wieku dorosłym zanika. Przyp. red.)

177. Około 17 lat temu córka zaczęła nam chorować. 
Bolały stawy, pięty, nogi, aż do kręgosłupa. Lekarze na miejscu 
w Głogowie zastanawiali się. Badania w klinice we Wrocławiu 

wskazywały na to, że może być 
choroba najzłośliwsza. No, rak po 
prostu, tylko nie wiedzieli, czy to 
węzły chłonne, czy to stawy. 
No, w ogóle było coś zagadkowe-
go. I córka przebywała w szpitalu 
w Głogowie około 2-3 tygod-
nie na obserwacji i szykowano

 jej miejsce na operację do 
Wrocławia. Ja z żoną wykombinowałem takie coś, żeby dostać 
się do pana Zbyszka i zmylić lekarzy w Głogowie, uzyskać 
czas na spotkanie. W Łebie to było. Udaliśmy się do Łeby. 
Było bardzo dużo ludzi wtedy, chyba z NRD, obcokrajowców. 
Z nadzieją każdy czekał na pana Zbyszka. Z resztą tam wiele rze-
czy było ciekawych. Może nawet pan Zbyszek o wszystkim nie wie. 
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Ludzie byli zadowoleni z tych wizyt, chociaż było bardzo tłoczno. 
Ja po tygodniu chyba, czy ośmiu dniach, przyjechałem po żonę 
i córkę. Po przywiezieniu do Głogowa zauważyliśmy, że coś, no 
dziecku jest coś inaczej. Że po prostu chodzi, skłania się, sama się 
umyje, swoje potrzeby załatwi. No i co wychodzi z tego dalej? Że ta 
pani doktor, profesor, która bada to dziecko, każe zrobić przysiady, 
skłony i pyta się żony: czy pani nie pomyliła czasami dziecka? 
Efekt powiedzieć trzeba jest taki, że pan Zbyszek zrobił swoje. 
Po 17-stu latach córka się czuje dobrze, jest mężatką, mamy 
półtoraroczną wnuczkę. Dziękuję!

Zbyszek Nowak: W moim życiu zawodowym jest kilka przełomo-
wych dat. Jedną z nich jest data spotkania w Łebie, w 1990 roku. 
Zapowiedziane niewielkim anonsem w popularnej gazecie, z którą 
w owym czasie współpracowałem, zgromadziło tysiące ludzi spra-
gnionych kontaktu ze mną. W moich najśmielszych oczekiwa-
niach, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Tak doszło 
do pierwszego spontanicznego spotkania ogólnego. Do przekazu 
energii do wielu osób naraz. Do pierwszej odpowiedzi na pytanie
o wartość działania energetycznego podczas kontaktu z dużą grupą 
ludzi jednocześnie i do pierwszego doświadczenia niezwykłej mocy 
tego typu kontaktu i jej nieoczekiwanie pozytywnych skutków. 
Łeba to również pierwsza publiczna prezentacja (dziś już powszech-
nie znanych) trzech gestów, umożliwiających odpromieniowanie, 
kontakt mentalny i działanie energetyczne na odległość. 
W Łebie poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi kon-
takt trwa do dziś, poznałem moją wieloletnią współpracownicę
i organizatorkę spotkań na Śląsku Opolskim – panią Jankę.
 W Łebie wydarzyło się też mnóstwo sytuacji podobnych do opisanej 
powyżej. Zastanowił i poruszył mnie przypadek dziewczynki
z zespołem Downa, która nic nie mówiła, była bezkontaktowa, mimo 
to po spotkaniu powiedziała wyraźnie: kochamy pana Zbyszka
i będziemy się z nim spotykać. Pamiętam młodego mężczyznę, który 
odrzucił kule i wołał szczęśliwy: ja chodzę, ja chodzę.
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Rozdział XII
Słowa, które sprawiają, że czuję się 

człowiekiem spełnionym.

178. Jestem u pana Zbyszka dzisiaj siódmy raz. Chciałam 
Państwu powiedzieć tylko jedną rzecz, że my tutaj rozmawiamy 
o rzeczach ważnych dla naszego zdrowia, mówimy o tym, co kto 
miał, co mu się skończyło. Ja też powiem Państwu tak szybciutko: 
przyjechałam ze swoimi sprawami kobiecymi, miałam skierow-

anie do szpitala. To jest taki wiek 
u kobiety, który jest bardzo trudny 
i są bardzo często schorzenia róż-
nego rodzaju. Więc między innymi, 
dlatego mam to skierowanie do szpi-
tala. Jutro idę na wizytę lekarską. 
Jestem pewna, że mój stan zdrowia 
będzie zupełnie inaczej odebrany 
przez lekarza, ponieważ panie Zbysz-
ku, zrobił pan fantastyczną rzecz. 

Nie wiem, mnie nie interesuje, w jaki sposób pan to robił. Nato-
miast, kiedy przekroczyłam progi tego miejsca poczułam się ener-
getycznie bardzo dobrze. Poczułam się ogólnie rewelacyjnie. Moje 
dolegliwości, ja miałam nawet dosyć poważne takie krwawienia, 
bardzo się martwiłam, ustąpiły już wiele dni temu. 
Ale przede wszystkim dał mi pan wiarę w to, że może być po pros-
tu lepiej, że człowiek może się dobrze czuć, może być dobrze. To 
wszystko, co pan robi, nie jest, proszę pana, tak bardzo ważne, 
jak ważne to, że jest pan bardzo dobrym człowiekiem. Mimo tego, 
że ja nie mogłam sobie pozwolić na przyjazd tutaj ze względów 
finansowych, bo miałam taką trudną sytuację, pan, panie Zbyszku 
- nie wiem, czy mogę to powiedzieć - pan brał mnie do siebie, 
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chociaż na chwilę, żeby mi pomóc. I za to jestem panu wdzięczna. 
I pamiętajcie Państwo o tym. Dziękuję bardzo.

179. Panie Zbyszku, serdecznie chciałam podziękować. 
Stale powinniśmy dziękować, bo przecież pan się nami opie-

kuje. Już jesteśmy staruszkami. 
Przyjeżdżamy, kiedy tylko jest pan 
w Białymstoku. Ja cierpiałam stra-
szliwie. Na raka cierpiałam. Lekarz 
mówił: „miała pani raka, wycięli, nie 
powinno boleć”, ale ja wciąż okrop-
nie cierpiałam. I za pierwszym razem 
jak przyjechaliśmy na Głowackiego 
pierwszy raz, to już będzie około 

czterech lat! My z mężem obliczaliśmy właśnie, że to już będzie 
cztery lata. Nie wierzyłam sama. Myślałam, że to chwilowo. Aż 
do dzisiejszego dnia nie odczuwam nic. Mąż też. Karmiłam go, bo 
przecież ta choroba to dystrofia, postępujące zaniki (mięśni, 
przyp. red.). Ta choroba jest nieuleczalna i postępująca. Mąż teraz 
zasuwa sam, je już, a karmiłam go przecież. I zawsze, zawsze, 
nie tylko tutaj dziękuję, ale stale w każdym pacierzu dziękuję 
Bogu za pana.

180. W 2007 roku został rozpoznany u mnie guz pod-
czaszkowy. Nie był to guz nowotworowy, tylko krwiak, ale 
duży. Miałam różne dolegliwości, szczególnie wtedy mnie bolała 
głowa, kiedy się nachylałam. Zostałam już zakwalifikowana do 
operacji u neurochirurga. To był koniec września. W 2007 roku, 
panie Zbyszku, to było. Zostałam już zakwalifikowana do operacji 
u neurochirurga i miałam być przyjęta do szpitala w poniedziałek 
pod koniec września. A w sobotę zobaczyłam w audycji, właśnie 
demonstrację różnych guzów, które pan Zbyszek przedstawiał. Jak 
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ja to zobaczyłam, to zamiast na operacji byłam w poniedziałek już 
tu. I tak przez kilkanaście tygodni, co tydzień przyjeżdżałam, na 
taką zbiorówkę właśnie. I po tych kilkunastu tygodniach… A jesz-
cze, jak z panem Zbyszkiem rozmawiałam, to pytam na początku, 
tak sobie - a kiedy by ewentualnie zrobić następne badanie, bo 
tomografia wykazała. Pan Zbyszek powiedział: „w połowie stycz-
nia”. W 2008, w połowie stycznia. 
No i ja tak jeżdżę, jeżdżę, nic. Jeżdżę, jeżdżę, nic. Nic się nie dzie-
je, dalej łupie w głowie. W którymś momencie, tak mnie zaczęło 
boleć, tak mnie strasznie zaczęło boleć, myślę koniec, już chyba 

zejdę z tego powodu. On się pewnie 
rozlał ten guz. Dwa dni to trwało. 
Nacierałam wodą. Proszę Państwa, 
nie doceniamy tej wody. Łagodziło 
mi to znakomicie te bóle. Po dwóch 
dniach ja wstaję, nachylam się, żeby 
zawiązać buty - nie łupnęło! Co to 
ma znaczyć? No to jeszcze raz. Nie 
łupnęło! Ale myślę - chwilowo. Za 
dwa dni, za trzy dni, za cztery nie 

łupnęło. Wobec tego ja przyjeżdżam na umówioną wizytę z pa-
nem Zbyszkiem, no i mówię tak i tak… No to już tomografia. A to 
jest już koło Świąt Bożego Narodzenia. Zapisałam się, akurat był 
to czternasty styczeń. I to było fantastyczne, kiedy opisywała le-
karka, tę tomografię komputerową. To ona mówi: „guz, jaki guz?” 
No krwiak wielki jak śliwka. „Jaki krwiak, gdzie tu pani miała ten 
krwiak?” No miałam go. Podsuwam jej to poprzednie zdjęcie. Ona 
porównała. „Czy to pani jest na pewno?” Na pewno. „Ale, jak to 
jest – mówi - że nawet zagłębienia nie ma, nawet jakieś blizny 
kosmetycznej nie ma po tym guzie? Co pani robiła?” A ja mówię 
- to już moja słodka tajemnica. Nie chciałam nic babie mówić, 
bo to szpital. Podziękowałam, poszłam do domu i na tym koniec. 
Dziękuję panie Zbyszku, dziękuję…

Zbyszek Nowak: Ta wypowiedź staje jeszcze ciekawsza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że moja podopieczna też jest lekarzem.
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ALFABETYCZNY INDEKS CHORÓB, 
DOLEGLIWOŚCI I PROBLEMÓW

Liczba po prawej stronie oznacza numer wypowiedzi.

Alergia – 66, 109, 118
Alkoholizm – 161, 162
Anemia – 118
Anoreksja – 12
Astma – 67, 116, 124

Bezsenność – 103 
Białaczka (nowotwór) – 44, 170
Biegunka przewlekła – 45, 52
Borelioza – 13, 31
Bóle fantomowe – 83, 84
Bóle kostno-stawowe – 105
Bóle menstruacyjne – 37, 41
Bóle pooperacyjne – 6, 179
Brak mowy u dziecka – 65
Brak odporności – 48, 89, 111, 152
Brak odruchów u noworodka – 56
Brak sił – 54

Chłoniak (nowotwór) – 50, 142
Ciąża wysokiego ryzyka – 54
Cukrzyca – 108, 173
Cytomegalia – 10

Depresja – 37, 119, 120, 151

Endometrioza – 128
Epilepsja – 51, 58 (pies), 71, 89, 139
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Głowa – afazja mózgu – 137
Głowa – ból – 1, 46, 54, 61, 112, 152
Głowa – guz mózgu – 139
Głowa – uraz czaszkowo mózgowy po wypadku – 145
Głowa – zawroty – 34
Gronkowiec złocisty – 10
Gruczolak (nowotwór) – 89
Grzybica – 10, 143

Hemofilia – 47
Hemoroidy – 117

Kaszel (przewlekły) – 72, 122
Katar (przewlekły) – 124
Komplikacje pooperacyjne po operacji nowotworu – 79
Komplikacje pooperacyjne po operacji przeszczepu nerki – 22
Komplikacje pooperacyjne po operacji serca – 16
Komplikacje pooperacyjne po operacji stawu kolanowego – 137
Komplikacje pooperacyjne po operacji woreczka żółciowego – 6
Komplikacje pooperacyjne po operacji wyrostka robaczkowego 
(zrosty) – 74
Komplikacje po złamaniu obojczyka – 173
Komplikacje po złamaniu żebra – 92
Kręgosłup – ból – 32, 70, 108, 117, 125, 132, 169
Kręgosłup – złamanie – 9
Krwawienie mózgu – 2, 3, 17
Krwiak podczaszkowy – 180 
Krwotok z przewodu pokarmowego – 21

Łuszczyca – 112

Małopłytkowość – 63
Metabolizm komórkowy – 166
Mięśniaki – 41, 168
Moczenie nocne – 171
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Nadciśnienie – 1, 21, 46, 103, 108, 111, 135
Narządy kobiece – 178
Nerki – kamienie – 106, 114
Nerki – niewydolność – 57, 68, 84
Nerwica lękowa – 115, 151, 171
Nerwica żołądka – 114
Neuralgia nerwu trójdzielnego – 126
Niedokrwienie mózgu – 9
Niedokrwistość – 63, 94
Niedotlenienie mózgu – 18
Niedrożność jelit – 59
Niedrożność żył – 36, 146
Niegojące się rany – 1, 40, 76, 79, 168
Niejednoznaczna diagnoza – 11
Niespełnione marzenia – 150, 151, 152
Nieśmiałość – 152
Niewykształcone narządy wewnętrzne – 8
Nogi – ból – 32, 33, 161
Nogi – nerwobóle – 127
Nogi – niedokrwienie – 93
Nogi – zapalenie stawów – 11
Nogi – ubytek kości stawu biodrowego - 144
Nogi – zwyrodnienia stawów – 43, 86, 108, 116, 138, 167
Nowotwór – 67, 78, 101, 177, 179
Nowotwór jajnika – 98, 130
Nowotwór jelita grubego – 97
Nowotwór macicy – 134
Nowotwór nerki – 75
Nowotwór pęcherza – 99
Nowotwór piersi – 42, 69, 70, 82, 100
Nowotwór płuc – 60, 83, 121, 
Nowotwór prostaty – 38, 53, 95
Nowotwór szyjki macicy – 5, 81
Nowotwór ślinianki – 28
Nowotwór żołądka – 91
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Obrażenia narządów wewnętrznych po wypadku – 19
Obrzęk płuc – 20, 141
Oczy – naczynia krwionośne – 88
Oczy – odklejona siatkówka – 54
Oczy – uszkodzenia mechaniczne – 73, 96
Oczy – uszkodzenie wzroku – 118
Oczy – zaćma – 144
Oczy – zakrzep – 77
Odleżyny – 43, 167
Osłabienie fizyczne i psychiczne po ciężkiej chorobie – 60
Osteoporoza – 90
Ostrogi piętowe – 35
Otyłość – 46, 113

Palenie papierosów – 61, 62, 70, 84, 163, 164, 165, 171
Piersi – ból – 69
Piersi – guzy – 42, 70, 82, 100, 139
Podskórne wylewy krwi – 29
Podtopienie – 18
Podwyższony poziom cholesterolu – 108
Polip jelita grubego – 80
Porażenie mózgowe – 124
Potłuczenia – 138
Problemy finansowe – 3, 153, 157
Problemy rodzinne – 148, 149
Problemy zawodowe – 153, 158
Problemy z nauką – 154, 155, 156
Problemy z urzędami – 3
Problemy z zajściem w ciążę – 37, 139
Prostata – 161
Przepuklina pachwinowa – 32
Przerzuty nowotworowe – 75, 78, 83, 91, 99, 130
Przetoka – 30
Przeziębienia – 48, 64

Refluks żołądkowo – przełykowy – 133
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Reumatoidalne zapalenie stawów (gościec) – 131, 132, 175
Ropień na dwunastnicy – 10
Ropień na trzustce – 30
Rozedma płuc – 137, 174
Rozszczep wargi – 57

Sarkoidoza – 14
Serce – choroba wieńcowa – 108
Serce – migotanie przedsionków – 20
Serce – niedomykalność zastawki trójdzielnej – 54
Serce – niewydolność – 43, 67
Serce – powikłania po grypie – 135
Serce – skrzep – 137
Serce – wrodzona wada – 65
Serce – zawał – 20, 43, 110, 167
Skóra – brak włosów – 160
Skóra – guzy podskórne – 108, 114
Skóra – narośle – 36, 70
Skóra – owrzodzenia żylakowe – 40
Skóra – wysypka – 76
Stopa końsko szpotawa – 7
Strach przed lekarzem – 85, 86, 87, 142

Śledziona – powiększenie – 63
Śpiączka wątrobowa – 15

Tarczyca – nadczynność – 140
Tarczyca – niedoczynność – 122
Tętniak aorty brzusznej – 164
Trzustka – 25
Trzustka – zapalenie – 30, 49, 102, 104

Ubytki kości – 38
Udar mózgu – 43, 136, 141, 167, 176
Uszy – pęknięte błony bębenkowe – 33
Uszy – zapalenie – 33, 64
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Utrata słuchu – 79, 164

Wątroba – marskość – 94, 134
Wątroba – powiększenie – 63
Wątroba – torbiele – 54
Wątroba – wirusowe zapalenie typu C – 45, 94, 134, 142
Węzły chłonne – powiększenie – 63
Wzrost - 172
Wodogłowie – 145
Woreczek żółciowy – 25
Wrzody dwunastnicy – 24, 49
Wrzody żołądka – 87, 107
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – 52 
Wylew krwi do mózgu – 18, 55, 123

Zaburzenia krążenia – 36, 146
Zaburzenia neurologiczne – 34, 58 (pies)
Zakrzepica żył – 20, 23, 130
Zakrzepica żył wątrobowych – 15
Zamartwica – 57
Zanik wzroku – 9
Zaniki mięśni – 42
Zapalenie opon mózgowych – 4, 145
Zapalenie płuc – 20, 22, 29, 43
Zapalenie żył – 125, 143
Zatoki – 116
Zatrucie pokarmowe – 31
Zespół Downa – 129
Zesztywnienia stawów – 26
Zęby – 85
Ziarnica złośliwa (nowotwór) – 39
Zwężenie tętnic – 176

Żołądek – zapalenie błony śluzowej – 27
Żółtaczka zakaźna – 83
Żylaki – 40
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ZAKOŃCZENIE

Przedstawione w tej książce historie napisało życie i codziennie pisze 
dalszy ciąg. Z konieczności ograniczyliśmy się do dokumentacji zgro-
madzonej w ciągu ostatnich kilku lat mojej działalności. Wybór, skró-
cenie relacji i próba pewnego ich uporządkowana nie były sprawą łatwą, 
ponieważ zarejestrowanych przypadków są tysiące, a wszystkie są bardzo 
ciekawe.

Historie te mają swój dalszy ciąg, ponieważ większość osób nadal jest 
ze mną w kontakcie i jeśli taka będzie wola Czytelników, zamieścimy je
w kolejnym tomie. Podobnie nowe relacje, które gromadzimy 
pieczołowicie, traktując każdą jak osobny powód do radości. Zatem nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby i Twoja Czytelniku opowieść znalazła się
w kolejnym zbiorze.

Możemy i powinniśmy dzielić się naszym szczęściem, wówczas ono 
będzie się rozprzestrzeniać i do nas wracać.

Chciałbym, aby ta książka wyzwoliła w Czytelnikach potrzebę kontaktu 
ze mną. W ten sposób zaznajemy radości życia i możemy cieszyć się jego 
pięknem.
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