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Dla wielu z nas jest to zupełnie nowa wiedza – poznawanie 
rzeczywistości z punktu widzenia tego, czego nie widzi się 
fizycznymi oczami. Magiczna struktura, nazwana energią, powoli 
odkrywa przed nami swoje tajemnice. Wielu poznaje je na swój 
sposób, określa procesy zachodzące w energii wymyślanymi 

przez siebie terminami. W tej wiedzy zrobił 
się pewien bałagan – brakuje jednoznacznie 
określonych definicji. Z drugiej strony, tak 
specyficzna, wielowymiarowa i wieloprocesowa 
przestrzeń, nie daje się ująć w sztywne ramy 
poznawcze. Wydaje Ci się, że już coś wiesz o 
jakimś procesie energetycznym, a on pokazuje 
Ci, że poznana została tylko jedna z jego 
odsłon. Jakież to ciekawe! 

Mówimy zatem o niekończącej się edukacji 
energetycznej – oczywiście jest nią poznanie 
tego, co inni do tej pory zaobserwowali, ale na 
bazie tego aż się prosi, by każdy sam przedzierał 
się przez przestrzenie niematerialnej wizji 
Istnienia. Taką edukację przechodzimy przez 
całe życie. Dziś wiemy, że warto ćwiczyć, 
trenować swoje pole energetyczne, by 
minimalizować w nim to, czego po prostu nie 
chcemy…

Mam nadzieję, że to co robię, przyniesie 
Wam duże, pozytywne efekty w poznawaniu 
świata niepostrzegalnego „gołym okiem”.

Elżbieta Nowalska

Od redakcji.
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➢
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Świat wymyślił instytucje edukacyjne, których 
nie da się ominąć. Do szkoły trzeba chodzić, 
pewnych rzeczy trzeba się nauczyć. Dokładnie tak 
samo jest z naszą energią, z istotą każdego z nas 
– uczymy się jej przez całe życie. Tej edukacji nie 
da się uniknąć.

Reinkarnacja – powracamy tutaj lub idziemy 
w zupełnie inne strony jakiegoś Globalnego Bycia. 
Ta wędrówka to też edukacja. Chodzi o to, by 
nasza energia czegoś się nauczyła, jak najwięcej 
doznała, zrozumiała różne punkty widzenia, 

poczuła różnorodne uczucia, nakarmiła się nowymi myślami, nowymi uczuciami. My po prostu 
uczestniczymy w procesie edukacji związanym z ogromną wszechprzestrzenią Istnienia!

Teraz najbardziej interesuje nas aktualna edukacja energetyczna naszego tego życia, tego 
wcielenia. Skupieni jesteśmy na doświadczaniu bycia w materii. Popełniamy jednak błąd, sądząc, 
że tylko o to chodzi! Nasza edukacja energetyczna dotyczy przede wszystkim tej niezwykłej, 
niewidocznej dla oczu komunikacji, którą zapewne tylko w jakiejś części sobie teraz uświadamiamy. 
Ona dokonuje się poprzez wszelkie zachodzące w nas połączenia myślowo-uczuciowe. Jedne   
już mamy zbudowane, inne aktualnie budujemy lub będziemy na pewno budowali w przyszłości 

z powodu naszego wewnętrznego biznes planu.
W trakcie życia skupiamy się na tym, co widzimy, czego możemy dotknąć. Jednak nasze 

pole energetyczne nie jest przedmiotem, obrazem powieszonym na ścianie, który w ten sposób 
możemy oglądać. To szalenie mądra struktura, wielowymiarowa przestrzeń, której zasięgu, siły 
itp. nie da się do niczego porównać, nawet do jakiegoś superkomputera. To, co dzisiaj znamy jako 
komputer, w zestawieniu z polem energetycznym jest po prostu bardzo prostym urządzeniem!

Pole energetyczne to struktura, która ciągle podejmuje jakieś decyzje. Na pewno żyliśmy 
ileś wieków temu, kilka lub kilkanaście razy, i to w wielu miejscach, przybierając różne postury. 
Za każdym razem o coś nam chodziło. Po zakończeniu każdego „gdzieś bycia”, wyciągaliśmy 
z przebytych doświadczeń jakieś ważne wnioski, dostrzegliśmy, co na przestrzeni minionego 
życia było istotne. To wszystko ma wpływ na to, kim jesteśmy teraz, co odczuwamy, jakie wartości, 
uczucia i myśli nas determinują.

Edukacja energetyczna to zdobywanie wiedzy rozumem i uczuciami, zdobywanie 
umiejętności dokonywania wyborów, nauka optymalnego reagowania na energie nam zagrażające 
i korzystne dla nas. Obowiązkiem każdego jest zdobywać taką wiedzę, dzieki niej coraz lepiej 
troszczyć się o siebie, o swoje pole energetyczne, być otwartym na aktualną swoją edukację 
energetyczną.                                                                                                                                 ➢

Twoja 

niekończąca 

się edukacja
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←    Energia każdego z Nas, z prędkością trudną sobie do wyobrażenia, komunikuje się ze 
wszystkim, co znajduje się wkoło, z tym co było, jest i będzie. Ona wciąż przetwarza informacje. 
Wygrywamy, gdy nie blokujemy tego procesu! Dlatego uczymy się dbać o swoje wewnętrzne 
zdrowie, niwelować blokady, wychodzić ze schematów, zachowywać w sobie ciszę, nie kapitulować 
w obliczu problemu itp. To wszystko pomaga tych ważnych procesów nie blokować!

Jak funkcjonuje edukacja energetyczna? Jest to stopniowanie trudności, wyzwań, pojawianie 
się ich z coraz to innych poziomów, świadome rozwijanie swojego wewnętrznego potencjału. Jest 
nią rozwój wewnętrzny, osobisty, duchowy ludzi. Czym te określenia się różnią? Niczym. One

w  gruncie rzeczy mówią o tym samym – o procesie edukacji energetycznej człowieka.
Edukacja energetyczna to umiejętność dokonywania wyborów intuicyjnie, poza 

świadomością oraz świadomie. Chodzi oczywiście o wybieranie tego, co nas wspiera, do nas 
pasuje – nie jest celem uczenie się poprzez porażki, dramaty.

Jeżeli połączę się z tym, co do mnie nie pasuje, mogę sobie z tym dać radę, ale tracę na to jakiś 
czas, pewien swój potencjał. Istotne jest pozyskiwanie dla siebie pozytywnej energii, ale trzeba 
też pamiętać, że ważne jest nie tracić swojego wewnętrznego kapitału, nadziei, marzeń, zapału, 
wiary, siły, przekonania o swojej wartości i mocy. Ludzie dużo zyskują energetycznie, ale dużo też 
tracą, nie gospodarując rozsądnie swoim kapitałem energetycznym. Nie chodzi o tracenie tego, co 
już się zdobyło, bo to w nas jest i będzie. Rzecz w traceniu możliwości, czasu, które mogą wiele 
nam dać, a nie dadzą, bo zbaczamy ze swojej sensownej drogi życia…

Ktoś powie, że to też jest edukacja energetyczna. Postacie Duchowe oponują: „Mylicie się, to 
można porównać do pozostawienia ucznia drugi rok w tej samej klasie, by jeszcze raz przerobił 
ten sam materiał…”.

W tej tematyce dlatego tak się hołubi człowieka spokój, harmonię wewnętrzną, oczyszczanie 
przestrzeni życia i swojego pola energetycznego – by nie było tak rozumianej straty. Ona następuje,  
gdy wchodzę w relacje, z których nic sensownego nie wynika. Postacie Duchowe mówią, że 
tracę wtedy swój potencjał energetyczny, kapitał. Człowiek powie – zdobywamy doświadczenia. 
Postacie Duchowe odpowiedzą – tak żeście się najedli teorii cierpienia, że jeśli ktoś boleścią przez 
życie przejdzie, jest dla was bohaterem. A ta boleść to utrata własnego potencjału.

Naturalnym stanem każdego pola energetycznego (roślin, zwierząt, ludzi) jest stan jedności, 
harmonii wewnętrznej, bycie w rozwoju, stan szczęśliwości, radości, bycie w pozytywnej 
komunikacji, niepoprzestawanie na relacjach, które już się do tej pory zbudowało.

Edukacja energetyczna prowadzi człowieka do takiego właśnie naturalnego stanu 
ducha, funkcjonowania poprzez niego.

Przecież cały czas chodzi o rozwój potencjału energetycznego, budowanie pozytywnych  relacji 
ze sobą, z innymi. Żyjemy, istniejemy po to, by kumulować kapitał energetyczny. Odnoszenie 
sukcesów na polu posiadania majątku materialnego wcale temu nie zaprzecza!                       ➢
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←      Uczymy się takiego naturalnego funkcjonowania. Dowiedzieliśmy się o Systemie Wartości, 
nazwanym Prawami Godności Istnienia, wysłuchaliśmy przez lata wielu przekazów, poznaliśmy   
różne Postacie Energetyczne, Duchowe. Uczestniczymy w wykładach, kursach, treningach 
energetycznych, by edukować swoje pole energetyczne. Chcemy, by było silne, mądre, samo się 
regenerujące, oczyszczające, wzmacniające i bardzo aktywne.

Te lata to czas transformacji energetycznej na Ziemi. Energia zmienia się, miesza ze sobą. 
Do Europy docierają ludzie o innym rodzaju energii, innym poziomie wibracji, systemie wartości. 
To nie dzieje się po to, by komuś zrobić na złość. Chodzi o spotkanie się różnych przestrzeni 
energetycznych, edukację ich, by każda wyszyła z takiego spotkania z pozytywnymi kapitałami.

Tego procesu NIKT nie zmieni. Popłynęła energia. To jest pozytywny proces, bo zmusza do 
weryfikacji swoich dotychczasowych poglądów i zachowań! W prywatnym życiu ludzie też takiego 
procesu doświadczają – wydarzenia przecież tak często burzą dotychczas zorganizowane życie, 
trzeba je organizować od początku, budować nowe.

Mamy czasy nasilonej edukacji energetycznej – ma nas nauczyć nowego. Chodzi o to, byśmy   
nie zachowywali się jak bezradny uczeń, który nie wie, jak rozwiązać swoje zadanie.

Edukacja energetyczna to proces takiego konstruowania swojego świata myśli i uczuć, by nie 
bały się kontaktów z innymi, nawet skrajnie różnymi od siebie energiami, systemami myślowymi, 
uczuciowymi – ludzi i nie tylko ludzi!

Szkoda, że w szkolnym systemie edukacyjnym odchodzi się od uczenia wrażliwości, 
gloryfikowania wartości, zwracania uwagi na relacje międzyludzkie. Wielu ludzi ma z tym problem, 
szuka ratunku w gabinecie lekarskim, bo nie rozumie siebie, swoich reakcji, boi się nowości, 
konfrontacji z innymi poglądami, zachowaniami. W związkach ludzi załamują zachowania bliskich 
im osób! Dlaczego tak się dzieje? Bo w tyle za naukami ścisłymi pozostała ta inna edukacja, 
energetyczna. Dlaczego rozpadają się związki? Bo w związku zaczyna brakować wymiany 
pozytywnej energii, inspiracji, nie ma rozwoju wzajemnych relacji, a każda energia, która nie ma 
rozwoju, zaczyna źle funkcjonować…

NIC się nie dzieje po to, by robić komuś na złość. Uczymy się rozumieć, że jeśli nie mamy pracy 
to nie dlatego, że los chce nam dokuczyć, ale dlatego, że optymalne dla nas znajduje się gdzieś 
indziej, nie tam, gdzie jesteśmy. Edukacja energetyczna ma pomóc wyczuć to miejsce, czy do 
niego pasujemy, z kim mamy być, które poglądy są nasze, które obce, jaka energia nas wspiera, 
jaka osłabia, że nie jest się tu za karę, dla cierpienia, że mamy szukać pozytywności itd.

Edukacja energetyczna uczy mądrego, holistycznego sposobu patrzenia na 
rzeczywistość. To nie jest edukacja magii ani wiedza tajemna! Edukacja energetyczna uczy 
rozumienia drugiego człowieka, każdego pola energetycznego, funkcjonowania z nim w zgodzie 
z Prawami Godności Istnienia.                                                                                                      ➢
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Rozwój wewnętrzny, duchowy to poszukiwanie 
doskonalszej, silniejszej, mądrzejszej energii w sobie 
i poza sobą. Po co? Chcemy żyć piękniej, mądrzej, być 
szczęśliwi, zdrowi, kochać i być kochanym. Rozumiemy, 
że nasz świat nie będzie lepszy bez dokonania się 
w ludziach transformacji energetycznej, zmian poziomu   
komunikacji niematerii z materią.

Rodząc się, przynosimy na Ziemię swoją energię, 
swój dotychczasowy dorobek energetyczny, łączymy 
się z już tu istniejącą, wytworzoną przez poprzednie 
pokolenia, energią. Przez całe życie – przetwarzamy ją, 
weryfikujemy, oczyszczamy, wzmacniamy, niwelujemy, 
gloryfikujemy albo lekceważymy, osłabiamy, przyspie-
szamy jej rozwój albo go spowalniamy. Wzrost poziomu 
naszej świadomości pomaga nam osiągać w tym 
zadaniu coraz lepsze efekty. Dzięki temu bardziej 
oczyszczamy energię, niż ją zabrudzamy, bardziej 
wzmacniamy jej pozytywne aspekty, niż wprowadzamy 
ją w chaos, walkę.

Współczesność umożliwiła człowiekowi dostęp do 
szybkiego przepływu informacji. Nigdy wcześniej nie 
miał człowiek tak sprzyjających warunków, by w  trakcie 
jednego życia tak wiele przeżywać, poznawać, 
zrozumieć, wykreować. Coraz bardziej docenia się 
znaczenie zadbania o swoje pole energetyczne, jego 
relacje z ciałem, swoją gospodarkę energetyczną 
każdego dnia, całego życia.                                                      ➢

Co to jest

←      Pole energetyczne to największy SKARB, jaki istnieje w całym Wszechświecie – największy 
majątek, jaki ktokolwiek, gdziekolwiek, może posiadać. To jest Osobowość, Istnienie, życie.

Przestrzeń Duchowa manifestuje się w naszym świecie poprzez kontakty z ludźmi, książki, 
obrazy energetyczne. W ten sposób wspierają edukację energetyczną. Gdy wieszasz na 
ścianie obraz energetyczny, on nigdy nie ma wciąż takiej samej energii – jest żywą strukturą. 
Choć jego barwy się nie ruszają, cały czas komunikują się ze sobą, z Tobą. Ich zadaniem jest 
być w inspirującej komunikacji z Twoim polem energetycznym! Obraz energetycznym jest tylko 
pretekstem, by człowiek miał na wyciągnięcie ręki energię, która komunikuje się z nim, edukuje 
jego pole energetyczne, inspiruje.

Formy stosowanej obecnie edukacji energetycznej:
● kontakt z dorobkiem kultury;
● książki, również z przekazami;
● wykłady propagujące zagadnienia rozwoju wewnętrznego człowieka (też internetowe);
● treningi energetyczne systematycznie kodujące w Tobie pozytywność (też internetowe);
● obrazy energetyczne malowane dla konkretnej osoby.                                                               ■

trening energetyczny?
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←     Jak dbać o swoją kondycję energetyczną?
● prosząc innych o wsparcie, przekazanie energii,
● przebywając w miejscach o pozytywnej energii,
● mając relacje z pozytywnymi osobami,
● poddając się działaniu fal elektromagnetycznych,
● uczestnicząc w kursach, wykładach w tym celu organizowanych,
● mając kontakt z kulturą, pięknem, naturą,
● dbając o pozytywność swoich myśli i uczuć,
● konfrontując się z innymi punktami widzenia, zachowaniami,
● przeżywając głębokie stany duchowe.
Tworzymy nową, chcianą przez siebie energię, pobudzając swoje procesy myślowe i uczuciowe.
To zadanie wypełniają życiowe zdarzenia. Jednak lepiej jest je wyręczać w tym obowiązku!  

Czytanie książek, uczestniczenie 
w kursach, warsztatach wspierających 
nasze zmiany energetyczne – to 
pomaga nam w przedefiniowaniu 
siebie, zbudowaniu w sobie innej 
energii. Gdy już tę nową, chcianą 
energię poczujemy, zrozumiemy, 
zaakceptujemy, warto zastosować 
dla jej utrwalenia w sobie tzw. trening 
energetyczny.

Trening energetyczny to (moja 
autorska) metoda utrwalania w sobie chcianej energii, stanu ducha, w którym czujemy się bardzo 
dobrze. Jest to systematyczne, przez kilka dni, budowanie więzi z zaakceptowaną przez siebie 
energią, by nasza aktualna energia nawiązała współpracę z energią nową, inną. By tak się stało, 
potrzebne jest przez pewien czas, systematyczne łączenie się z taką energią, pobycie w niej. 
Jednorazowo się tego nie osiągnie, dlatego trening energetyczny trwa przez 10 dni. Ponadto, jego 
uczestnicy mogą jego nagrania odsłuchiwać wielokrotnie.

Każda energia, każde pole energetyczne jest strukturą będącą w ciągłych, niekończących 
się wewnętrznych procesach. Nie umiemy jeszcze tak na te procesy wpływać, by jakiekolwiek 
jednorazowe zadziałanie przynosiło oczekiwane przez nas efekty. Inicjowane zmiany w naszym 
polu energetycznym muszą mieć pewien czas, by zadomowić się w nim, wypracować stałe relacje  
z ciałem itp. Dlatego tak istotne jest powtarzanie kodowania siebie określoną energią, wibracją, 
wizją. Poza tym, człowiek też musi mieć czas na nauczenie się siebie w innej tonacji energetycznej.

Trening energetyczny wiedzę energetyczną transformuje w rzeczywiste funkcjonowanie 
człowieka pola energetycznego.

Dotychczas odbyły się następujące treningi energetyczne:
– po wykładzie internetowym „Postaw na swój wewnętrzny rozwój” odbyły się 3 kursy 

internetowe tłumaczące funkcjonowanie naszego pola energetycznego. Nosiły tytuły: „Twoje 
pole energetyczne”, „Kondycja Twojego pola energetycznego” „Wzmocnij swoje pole pole 
energetyczne”. Po tych kursach odbył się internetowy trening energetyczny „Twoje wewnętrzne 
zdrowie”. Były to 4 serie treningu, każda trwająca przez 10 dni (łącznie 40 nagrań).

– po wykładzie„ Warto niwelować swoje ograniczenia” odbył się kurs i trening energetyczny pt. 
„Niweluj swoje blokady”.

– po wykładzie „Porozmawiaj ze swoim przeznaczeniem” odbył się trening energetyczny  
o tym samym tytule.                                                                                                                          ➢
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←     – kolejne treningi energetyczne to „Zawalcz o siebie!” oraz „Tylko spokojnie!”.
Trening energetyczny można porównać do systematycznego treningu fizycznego. Trening 

sportowy polega na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, wymaganiom. 
W jego efekcie następuje adaptacja, wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych, 
nauczenie się pewnych nawyków ruchowych, wzrost masy mięśniowej lub redukcja tkanki 
tłuszczowej. Trening energetyczny to systematyczne uczenie się bycia w pozytywnej dla siebie 
energii.

     Trening energetyczny to nowa metoda pracy ze sobą:
● nie jednorazowe, ale systematyczne wprowadzanie siebie w dobry nastrój, w stan harmonii 

wewnętrznej;
● nauka pozytywnych reakcji myślowych i uczuciowych, szybkiego do nich powracania;
● nauka spokojnego reagowania na zdarzające się sytuacje;
● nauka utrzymywania w sobie odpowiedniego poziomu ciszy, jedności;
● nauka radzenia sobie ze wszystkim;
● nauka pozytywnego, skutecznego, pozbawionego chaosu reagowania na rzeczywistość;
● nauka budowania w sobie dobrego przepływu energii;
● nauka dystansowania się od tego, czego nie chcesz;
● nauka stawania się Mistrzem radzenia sobie ze sobą i zewnętrznymi sytuacjami.

Aby osiągnąć zamierzone efekty, nie wystarczy raz lub dwa razy pobyć w stanie wewnętrznym 
innym od tego, z którego chcesz się wydostać! Trzeba przez pewien czas wciąż utrzymywać 
kontakt, połączenie z tym, do czego dążysz.

Jak przebiega trening energetyczny?
Codziennie rano otrzymuje sie na swoją pocztę mailową nagranie poszczególnych, kolejnych 

odcinków treningu. Każdy odcinek trwa 0,5 godziny. Można odsłuchiwać nagrań, patrząc na 
załączone do nich zdjęcia, przy zamkniętych oczach, leżąc na kanapie lub wykonując jakieś 
czynności domowe. Są polecane osobom mającym problemy z zasypianiem, by słuchały ich 
przed pójściem spać!

■



Co odmładza
 nasz

mózg?
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Stwierdzono, że u wielu 50-letnich osób mózg czuje się tak, jakby miał 42 lata. Co odmładza 
mózg?

● Zmiana. Na podstawie badań na pszczołach stwierdzono, że zmiana roli w społeczności 
poprawia pamięć, a wciąż wykonywanie tego samego obniża zdolność uczenia się.

● Zachowanie umiaru w jedzeniu.
● Sen.
● Seks, ale pod jednym warunkiem – gdy jest uprawiany z nowymi partnerami(!). Kiedy się 

zakochujemy, nasz mózg automatycznie się zmienia, tworzy nowe połączenia nerwowe 
i komórki.

● Aktywność fizyczna – poprawia prace neuronów.
● Kakao.
● Dostarczanie sobie impulsów emocjonalnych.
● Wchodzenie w inną, silniejszą, lepszą dla siebie energię.
● Uczenie się obsługiwania coraz nowocześniejszego sprzętu.
● Podejmowanie decyzji.                                                                                                            ■

Obraz energetyczny malowany jest zupełnie inaczej niż tradycyjny. Nie planuje się jego wyglądu. 
Jest totalna improwizacja. Malujący wyłącza swój umysł, staje się pośrednikiem, odtwórcą tego, 
co steruje jego ręką. Co do niego wtedy dociera? Zewnętrzne impulsy, obrazy, wizje. Tym lepszy 
jest obraz energetyczny, im mniej zawiera inwencji własnej malującego.

Cel malowania takich obrazów – przekazanie tego, co jest najlepsze, potrzebne dla konkretnej 
osoby. Tego rodzaju energia zostaje po prostu na płótnie zakodowana. Mniej istotne jest, jak        ➢  

Jak 
     działają 
                 obrazy 
                         energetyczne?
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←         taki obraz wygląda, bo istotniejsze jest, jakie zostały w nim zakodowane uczucia, intencje, 
wibracje z przestrzeni pozamaterialnej. Obraz umożliwia kontakt z energią, której nie ma na co 
dzień w otoczeniu osoby, dla której jest on malowany.

Nie umiemy takiej energii precyzyjnie zdefiniować, ale wiemy, że przestrzeń duchowa 
wie, jaki rodzaj energii jest potrzebny danej osobie. Zakodowana w obrazie energia prowadzi 
z właścicielem obrazu niemy dialog, wymianę energetyczną. Pole energetyczne ludzi łaknie 
pokarmu niematerialnego – silnych wibracji, wzniosłych uczuć, ciepła, wiedzy, mądrości. Barwy 
obrazu są pretekstem do ukazania zakodowanych na nim energii i wibracji. My oczami widzimy 
barwy, ale najważniejsze jest, co odbieramy sercem, swoją wrażliwością.

W polu energetycznym człowieka zawsze powinien być ruch. To warunek dobrego samopoczucia 
psychicznego i fizycznego. Zbyt długie pozostawanie w stagnacji, bezruchu, bez wewnętrznej 
przemiany, to początek pojawiania się wszelkich nieprawidłowości. Prawidłowym procesem jest  
intensywne płynięcie energii w całym polu energetycznym.

Obraz energetyczny stymuluje procesy samoregeneracji, czyli samoradzenia sobie aury, 
wspiera budowanie jedności myśli, uczuć i materii. Inne, zakłócające cząstki, wibracje są wtedy 
odrzucane lub transformowane.

Transformowanie, trawienie przez organizm, pole energetyczne wszelkich sprzecznych z nim 
energii, ma w każdym organizmie określony pułap wytrzymałości. Jego przekraczanie grozi 
konsekwencjami! Energia z obrazu energetycznego pomaga powiększać ten pułap wytrzymałości 
organizmu i pola energetycznego. ■
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Po sformułowaniu wiedzy pora podejmować wyzwania. 
Ukazują one, jaką ta wiedza posiada w sobie światłość, jak 
umie połączyć się z innymi strukturami – strukturami myśli, 
uczuć, materii, by wesprzeć je, by spowodować ich rozkwitanie. 
Sławą, sukcesem Człowieka jest Jego dowiadywanie się, co 
w sobie ma, jaką posiada wiedzę i o jakim pułapie zdolności 
przetwarzania się w inną strukturę.

Od dawna mawia się o przyspieszeniu energetycznym 
na Ziemi. To Są już te lata… W oddalonych od Ziemi 
przestrzeniach widoczne stają się wiry kumulujące się, 
nastawiające się swym potencjałem w kierunku Ziemi. Stają 
się silne, poddawane są bowiem wewnętrznej weryfikacji – oczyszczeniu, uporządkowaniu, 
usystematyzowaniu, by w efekcie spotkania z Ziemią uczynić w niej wzrost, a nie pogorzelisko.

Dlaczego wirami nazywam wiedzę, myśli i uczucia kumulowane dzięki temu, że ogromna 
ilość Serc Osobowości nazywanych Energiami, które owacyjnie wspierają Istnienie, woła o sławę 
dla Ziemi? Wirem jest siła, wirem jest Energia, która pierwej skrystalizowała w sobie potencjał, 
który można nazwać systemem wartości, ideą, potem skupiła wokół niego wiele Osobowości 
Energetycznych, a następnie uruchomiła ten potencjał – by wprowadzić go w proces połączenia 
się z innymi wiroenergiami, by doprowadzić do stanu skutecznego zaistnienia.

Patrząc na Was, na ludzi, wiele Osobowości Energetycznych z tzw. Świata Energii odczuwa 
pragnienie współpracy z Tymi, którym Istnienie Tu, na Ziemi, leży na Sercu. Dlatego tak wielu 
ludzi zaczęło mieć kontakty z Tamtą Przestrzenią – pisząc przekazy, przetwarzając odczuwaną, 
odbieraną Energię na akt twórczości (obrazy, wiersze, porady), budując metody wspierania innych 
ludzi. Podobny proces nasilania się pragnienia współpracy pojawił się wśród ludzi – spotkania, 
kursy, dyskusje, chęć budowania dobra… To wszystko stało się powodem Ich poznawania się 
ze sobą, wspierania, budowania kanałów silnych połączeń, mających szansę istnieć wiecznie. 
W efekcie i ludzie ze sobą, i Osobowości Energetyczne ze sobą, i ludzie z tymi Osobowościami 
tworzyć zaczęli i tworzyć będą inny Świat, inną płaszczyznę Istnienia – opartą na idei dobra, na 
idei Godności Istnienia.

Kumulacja wirowoenergetyczna dokonująca się poza Ziemią polega na współpracy wielu 
Osobowości w celu uczynienia realnością tego, co stanowi Ich w wzajemne i oczyszczanie jest 
głównym procesem Istnienia. Bardzo ważne jest ofiarowywanie sobie wzajemnie szansy na 
wchodzenie w Świat Prawd Sprecyzowanych (utworzonych) i sprawdzonych w Istnieniu przez 
drugiego Człowieka, drugą Osobowość. Wiedza tak powstająca, poprzez weryfikację Serca (pola 
uczuciowości ludzkiej), jest prawdą Twoją.

W oddaleniu powstają wirowoenergetyczne struktury wciąż jednoczące się z bardzo silnymi 
Osobowościami Istnienia – z ludźmi, z Energiami Tamtych przestrzeni. Te wirowo energetyczne 
struktury przenikają się nawzajem w sposób wolny, kumulują elementy wzajemnie się wspierające. 
Intensyfikacja tego procesu, ukierunkowanie go na Ziemię, stawia przed jednymi i drugimi, przed 
Tamtą formą Istnienia i Tą, ogromne wyzwanie naznaczenia kierunku przemian.

Przeznaczeniem Istnienia jest rozwój. Siłą przeznaczenia, siłą rozwoju jest pięknienie tego, co 
nazywacie systemem wartości. Pięknienie jest oddalaniem się od parlamentarnych poglądów. Co 
to są parlamentarne poglądy? To ustanawianie czegoś ponad Osobowością, poza Jej Sercem, 
poza Jej wiedzą i wolą, bez brania pod uwagę wrodzonego (a więc absolutnie Ją określającego) 
podłoża Jej rozkwitania. Nie powinno się kazać Komuś stawać poza swym rytmem, pulsem 
rozwoju. Ta idea dotyczy zarówno ludzi, jak i Energii – bez względu na pułap              ➢ 

KIERUNKI PRZEMIAN
(fragment książki pt. „Złota Nić”)
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←     osiągniętego pojmowania Istnienia. Ale powinno się umożliwiać i ludziom, i Energiom 
docieranie do fal Ich wspierających, wzbogacających, oddychać Światłem, którego nie poznały do 
tej pory, a którego cząsteczki sprawiają Ich łączenie się z procesem zdecydowanie Ich dotyczącym.

Każda Osobowość jest Księgą Istnienia. Wszystko, co się dokonało, jest w Niej zapisane. 
Każda Osobowość sama wpisuje w tę Księgę to, co jest Jej dorobkiem. Jest coś, co te wszystkie 
Księgi łączy – bez względu na to, czy dotyczy to ludzi, czy Osobowości nieposiadających materii. 
To pragnienie bycia pięknym poprzez: dobro, nadzieję na dobro, wiązanie siebie z każdym 
elementem Istnienia podkreślającym istnienie dobra. Czym jest dobro? To każda Barwa, w której 
czujesz nasilanie się w sobie procesu pięknienia.

Czy owe wirowoenergetyczne struktury tworzące się stale dla Ziemi będą umiały pokazać 
Człowiekowi głębsze, większe pokłady istniejącego w Nim dobra? Czy przybliżając się do Ziemi 
sprawią, że ludzie szybciej, efektywniej łączyć się będą w wirowo energetyczne struktury oparte 
na budowaniu owego piękna w Nich i poza Nimi? Czy wirowoenergetyczne struktury pomogą 
ludziom odnosić się do siebie i do innych form Istnienia w aureoli budowania, wzmacniania 
najważniejszego podłoża, jakim jest dobro? Po to wirowoenergetyczne struktury przechodzą 
wspomnianą weryfikację, by tak się stało.

Ziemia – szuka, błądzi, ale wielu, bardzo wielu już wie, że siłą jest jednoczenie się wokół idei 
Istnienia, że walką jest trwanie i rozwijanie idei Istnienia.

W którym momencie poczuje Człowiek, iż owe wirowoenergetyczne struktury będą w Nim 
i obok Niego? Wtedy, gdy odrzuciwszy wewnętrzny lęk odczuwania nowego, poczuje absolutnie 
Go ogarniającą siłę swego Istnienia – stanie się pewniejszy, poczuje nawrót sił witalnych i silne 
pragnienie odrzucania wszystkiego, co zaprzecza Jego definicji piękna, odczuje pragnienie bycia 
w pięknie i oddychania nim.

Czy może Człowiek sam starać się definiować swój Świat, określać jego ramy jako kanony, 
bez których jest ubogi, ułomny, nie taki, jakim chce, by był? Już to czyni. Nie zadrży Ziemia od 
uniesienia się law ponad jej powierzchnię, od wystąpienia fal – zadrży od siły fali samookreślania 
się Człowieka i wiązania się Jego z tymi, którzy tożsami są z rozwojem piękna.

Co jest Twoim pięknem? Czego szukasz? Czego nie chcesz, gdy patrzysz na siebie, na ludzi, 
na Świat? Pięknem jest to, co umiesz zobaczyć,stworzyć, czym umiesz opisać swój Świat, co 
umiesz, przetwarzając to na swoje Jestestwo.

Dlaczego wirowoenergetyczne struktury Tamtych Przestrzeni łączą się z Ziemią? Bo Wasza 
idea piękna rodzona poprzez wiek Istnienia, jest taką samą ideą piękna, która jest podstawą Ich 
Istnienia. Szanujmy wolnostojeństwo, ale nie jest pokłonem dla Istnienia patrzenie, jak Światło 
zagasa…

Przecież Barwa Istnienia jest Barwą JEDNOŚCI.
Pan

Borki, grudzień 2006
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Rak 
21.06– 22.07

Lew
23.07 – 22.08

Panna
23.08 – 22.09

Byk
20.04 – 20.05

Bliźnięta
21.05 – 20.06

Baran
21.03 – 19.04

Waga
23.09 – 23.10

Horoskop  

Skorpion
24.10 – 21.11

Koziorożec
22.12 – 20.01

Wodnik
21.01 – 19.02

Ryby
20.02 – 20.03

Strzelec
22.11 – 21.12

Wyjdź poza to, co jest. Pozostaw poza sobą to, co Ciebie już nudzi. 
Potrzebna jest Ci nowa energia – taka, która otworzy przed Tobą nowe 
perspektywy, sprawi, że powróci entuzjazm, wewnętrzna młodość. 
Jesteś człowiekiem czynu. Idź dalej!
Celem Twojego życia nie jest mnożenie sieci sporów, intryg. Unikaj 
ich, stań z boku, popatrz obiektywnie. Zaoszczędzisz wtedy bardzo 
dużo swojego wewnętrznego kapitału. On przyda Ci się na potem…

Starczy Ci sił i czasu na wszystko. Kolejne dni nie postawią przed 
Tobą wyzwań ponad Twoje możliwości. Skup się na cieszeniu się 
jesienią, spokojnym oceanem otaczającej Ciebie energii. Doceń 
siebie, swoje życie.

Łagodność nie jest zaprzeczeniem Twojej natury, to raczej osiągnięcie 
przez Ciebie wyższych pułapów swojego rozwoju. Więcej zyskuje 
się kochając, współpracując, niż podkreślając swoją odrębność, 
władczość.
Poda Ci rękę to, co widoczne i to, co jest niematerialne. Wieje 
pomyślny wiatr… Tylko się tej energii poddaj, tylko nie udawaj kogoś, 
kim nie jesteś! Bacz, by każde Twoje zachowanie, myśl, uczucie były 
autentycznie Twoje.
Cierpliwość popłaca. Tyle zostało włożonych w kreowanie Twojej 
przyszłości starań, myśli, uczuć. Wszystko zostało wsparte pokornym 
braniem tego, co przynosił czas. Na solidnym fundamencie wznosi się 
silna, stabilna teraźniejszość i przyszłość.
Naucz sie przywoływać do siebie pozytywność. Po prostu myśl o niej, 
odczuwaj ją w sobie i wokół siebie. Jesli nie będziesz doszukiwać 
się swojej jakiejkolwiek przegranej, ominie Ciebie. Twoje myśli mają 
ogromną moc sprawczą.
Drobne zdarzenia scalają się, tworzą sensowną kontynuację, 
przyszłość. Widząc pojedyncze zdarzenia, nie zawsze dostrzega się 
dokąd prowadzą... Zaufaj im. Dobrze wiesz, że jest wiecej dobrego 
przed Tobą niż za Tobą.
Przemyśl minione miesiące tego roku – odpowiedz sobie na pytanie, 
czy udało Ci się osiągnąć to, co było przez Ciebie planowane? Chwila 
refleksji będzie źródłem mądrych decyzji, postanowień, powodem 
skorygowania tego, co jest...
Przygotowujesz się do nowego etapu swojego życia. Dokładnie wiesz, 
kto będzie Ci w nim towarzyszył. Nie wiesz tylko, jak to będzie…
Szczegóły nie są ważne. Istotny jest tych zmian obrany kierunek,  
a on jest logiczną kontynuacją Twoich marzeń.
Skup się na wykonywaniu swoich obowiązków. Spokojnie wykonuj 
jeden po drugim. Nie martw się o nic. Delektuj się harmonią 
wewnętrzną, poukładanym życiem, przestrzenią, w której świetnie 
dajesz sobie radę.

Jeśli zdarzają się sytuacje pełne niedopowiedzeń, pokrętnych 
tłumaczeń, wprowadzające niepokój, budzące wątpliwości, brak 
pewności, co jest prawdą – musi też przyjść coś, co taką energię 
oczyści. Warto chcieć, by to coś przyszło jak najszybciej!

Październik 2015
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Ostatnie wolne miejsca! 

Lot z Warszawy, hotel – Solvasa Concordia Playa Hotel ****

HB – 2 posiłki w cenie od 2 190 zł,
FB – 3 posiłki w cenie od 2 290 zł,   all inclusive w cenie od 2 490 złotych

Hotel znajduje się w kurorcie Puerto de la Cruz: 70 m od plaży, która ma czarny piasek, 
ma swój odkryty basen, 150 m od hotelu znajduje się słynne kąpielisko Lago Martianez z 
basenami wypełnionymi morską wodą, wstęp na cały dzień – 5,5 euro/osoby, od centrum 
miasta – 100 m, od lotniska – 20 km.

Atrakcje Peurto de la Crous: – ogród botaniczny, pełen egzotycznych kwiatów i wielkich 
drzew – 3 euro wstęp. Jardin Aquatico, 4,50 euro wstęp, Loro Park, największy w Euro-
pie, park zoo-botaniczny, wulkan Teide, trzeci co do wielkości wulkan świata, dowozi na  
niego kolejka linowa (koszt 24,30 euro/osoba).
Podczas wyjazdu – zajęcia rozwoju wewnętrznego prowadzone przez Elżbietę Nowalską.
Zgłoszenia – mwkursy@gmail.com

Wyspy Kanaryjskie
16 – 23.11.2015 r. 

(Teneryfa) – warsztaty tygodniowe
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14.10.2015 r. (środa) – Warszawa – spot. autorskie             „Jak mądrze operować swoją energią?”.
Wykład i dyskusja na temat funkcjonowania pola energetycznego człowieka. Dowiesz się, jak i na co 
zwracać uwagę, by na darmo nie tracić swojego potencjału energetycznego.
Miejsce spotkania: OSIR ul. Polna 7a, II piętro, godz. 1800 – 2000 (wstęp 20,00 zł), dojazd autobusami 
nr 117, 122, 131, 138, 182, 187, 188, 359, 408, 501, 505, 519, 522, 523, 524, 607, 611, tramwaje nr 4, 
18, 19, 35, oraz metrem wysiadając na stacji Politechnika.

17 – 18.10.2015 r. (sobota, niedziela) – Będzin k.Katowic – warsztaty dwudniowe
Warsztaty poświęcone uruchamianiu wewnętrznego potencjału energetycznego – omówienie poszcze-
gólnych procesów, jakie zachodzą w aurze, potem praktyczne ćwiczenia na ich zintensyfikowanie. 
Prowadzenia zmierzające do uzyskania maksymalnej komunikacji ze swoją Głębią. Dyskusja, 
odpowiedzi na pytania. Na zajęcia proszę przyjść z karimatą lub kocem. 

Informacje, zapisy – tel. 663 104 534

24.10.2015 r. (sobota) godz. 1800 – Łódź, –  spot. autorskie       „Jak mądrze operować swoją energią?”.
Wykład, dyskusja na temat funkcjonowania pola energetycznego człowieka. Dowiesz się, jak i na co 
zwracać uwagę, by na darmo nie tracić swojego potencjału energetycznego. 

Informacje, zapisy – tel. 42 631 18 91

24 – 25.10.2015 r. (sobota, niedziela) – Łódź – warsztaty dwudniowe.
Warsztaty poświęcone uruchamianiu wewnętrznego potencjału energetycznego – omówienie 
poszczególnych procesów, jakie zachodzą w aurze, potem praktyczne ćwiczenia na ich 
zintensyfikowanie. Prowadzenia zmierzające do uzyskania maksymalnej komunikacji ze swoją 
Głębią. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.  Na zajęcia proszę przyjść z karimatą lub kocem.  

Informacje, zapisy – tel. 42 631 18 91

7 – 8.11.2015 r. (sobota, niedziela) – Wrocław – warsztaty dwudniowe    „Uruchamianie swojego 
wewnętrznego potencjału”.
Warsztaty poświęcone uruchamianiu wewnętrznego potencjału energetycznego – omówienie 
poszczególnych procesów, jakie zachodzą w aurze, potem praktyczne ćwiczenia na ich 
zintensyfikowanie. Prowadzenia zmierzające do uzyskania maksymalnej komunikacji ze swoją 
Głębią. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. Na zajęcia proszę przyjść z karimatą lub kocem.

Informacje, zapisy – tel. 668 460 202

18.11.2015 r. (środa)  –  Warszawa, spot. autorskie    „Przeszłość nie musi rozmawiać z przyszłością”.
Wykład tłumaczący, jakie tendencje przeszłości warto akceptować w swoim aktualnym życiu, a jakich 
nie. Wytłumaczenie, na czym polega zmiana jakości dotyczącej nas energii, dlaczego warto odcinać 
się od energii, która już straciła swoją moc sprawczą… Wstęp – 20 zł (termin może ulec zmianie).

21 – 22.11.2015 r. (sobota, niedziela) – Warszawa hotel „Hera” ul. Belwederska 26/40. 
Warsztaty dwudniowe, poświęcone uruchamianiu wewnętrznego potencjału energetycznego. Wykład, 
zajęcia praktyczne.                                                              Informacje, zapisy – mwkursy@gmail.com

4.12.2015 r. (piątek) – Białystok, spot. autorskie.                                                Informacje – 660 631 192

5,6.12.2015 r. (sobota, niedziela) – Białystok, warsztaty dwudniowe            „Uruchamianie swojego 
wewnętrznego potencjału”.                                            Informacje, zapisy – 660 631 192

16.12.2015 r. (środa) – Warszawa, spot. autorskie                „Jak wpływać na swoją przyszłość?”.
Dowiesz się o sposobach kreowania swojej przyszłości. Upewnisz się, że nie warto poddawać się temu, 
czego nie chcesz. Posłuchasz o otwartości energii Twojej przyszłości, Twojej Głębi Energetycznej na 
Twoje kodowanie jutra.

31.12.2015 r. – 3.01.2016 r. – Stary Sękocin k.Warszawy – „Bal Srebrnej Energii”. Trzydniowe 
warsztaty sylwestrowe, hotel „Leśna Polana”. 

Spotkania Elżbiety Nowalskiej w 2015 roku



Książki, płyty, nagrania wykładów, kursów, 
treningów internetowych 

Elżbiety Nowalskiej

KATALOG

sklep internetowy

 www.nowalska.pl



Książka z pierwszymi przekazami odebranymi przez E. Nowalską. W książce znajdziesz    
najważniejsze informacje dotyczące innego wymiaru naszego życia. Pierwsze wydanie książki 
ukazało się w 1995 roku. Zapoczątkowała ona serię wydawniczą, nazwaną „Myśl War-
szawska”. Dzięki tej książce poznasz fundamenty wiedzy dotyczącej Ciebie, życia i śmierci. 

Książka powstała w 1997 roku. W tytule ma znak zapytania – sugeruje on, że nie ma  
wiedzy, poglądów, które powinny być ludziom zakazywane! Właśnie takie poglądy poznasz, 
czytając tę książkę! Masz prawo poznawać wszystko, co odkrywają inni ludzie, bo ta wiedza   
przecież pomaga człowiekowi w życiu!

Książka zawiera przekazy odebrane na przełomie 1996/1997 roku.  Znajdziesz w niej pro-
ste sposoby, pomagające wyrobić w sobie intuicję, zwracać uwagę na to, czego nie dostrzega 
się fizycznymi oczami. 

To unikatowy zapis pytań zadawanych przez ludzi Postaci Duchowej i uzyskanych 
od Niej odpowiedzi. Pytania zadawali ludzie, odpowiedzi zapisywane były jako przekazy.  
W książce znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadajemy sobie jako ludzie. 
Znajdziesz w niej również wykład ukazujący widzenie naszej współczesności z zupełnie innej 
perspektywy…

 25.00 zł

 25.00 zł

 25.00 zł

 25.00 zł

Format A-5, str. 130, okładka miękka

Format A-5, str. 144, okładka miękka

Format A-5, str. 96, okładka miękka

Format A-5, str. 168, okładka miękka

➢  Prawda odkrywana na nowo

➢  ZAKAZANE POGLĄDY?

➢  OPOWIEŚĆ O PRZEMIENIANIU SIĘ

➢  ZIEMIA W OCZACH ZAŚWIATÓW

1

2

3

4

Książki
sklep internetowy,  www.nowalska.pl



Przeczytasz niezwykłą rozmowę – pomiędzy dwoma Osobowościami z innego wymiaru. 
Jest to zapis rozmowy prowadzonej przez Nie na użytek ludzi!
Ich dialog to właściwie wypowiadanie zdań oznajmujących, które są potem komentowane 
przez drugą Osobowość Duchową. Taki dialog poprzedzają trzy przedmowy – każda jest  
przekazem od różnych Postaci Duchowych.

Przyjacielem jest ten, kto pomaga Ci poznać, zrozumieć siebie, życie, wszechświat, Świat 
Duchowy. Dowiesz się, na jakich Przyjaciół Duchowych możesz liczyć, na czym polega Twoja 
z nimi relacja i co z niej może wyniknąć...

To drugie, poszerzone wydanie tej książki. Niezwykły jest w niej zapis rozmowy pomiędzy  
Osobowością Duchową i człowiekiem (Marek). Poznasz ich punkty widzenia na różne  
problemy życiowe ludzi – spojrzenie ludzkie i „innego wymiaru”.

Umieszczona została w książce również rozmowa  Autorki z Markiem. Dotyczy – duchowości,  
kontaktów ludzi z innym wymiarem, aury, zabobonów, karmy itp.

Książka przypomni Ci o najważniejszym obowiązku w stosunku do siebie – o reagowaniu 
na wszelkie sygnały ostrzegające Ciebie przed wszystkim, co nie jest dla Ciebie wskazane, 
o bronieniu się przed strachem, o opieraniu się na tych, którzy pozytywnie Ciebie wspierają.

 25.00 zł

 25.00 zł

 25.00 zł

 25.00 zł

Format A-5, str. 96, okładka miękka

Format A-5, str. 88, okładka miękka

Format A-5, str. 144, okładka miękka

Format A-5, str. 136, okładka miękka

➢  Epoka Serca

➢  PRZYJACIELE ŚWIATA

➢  Siła Wibracji

➢  Być zawsze

6

7

8

9

Książka mówi o naszych pragnieniach jednoczenia się z innymi, by stworzyć warunki 
dla godnego, spokojnego, szczęśliwego życia. Aby tak się stało, zanim przyjdzie jutro, musi 
pojawiać się w ludziach wiedza pozbawiona bezduszności, zbliżona do prawd globalnych. 
W książce znajdziesz jej założenia. Dowiesz się, co pomaga w budowaniu takiej współpracy.

 25.00 złFormat A-5, str. 130, okładka miękka

➢  Zanim przyjdzie Jutro

5



Główną część książki stanowi opowieść Autorki o tym, jak doszło do odbierania przez Nią  
przekazów, co wydarzało się, że zaczęła je zapisywać. Poznasz sentencję wiedzy o innym wy-
miarze Istnienia, zdobytą przez lata zajmowania się takim kontaktem. Poznasz wiele sugestii  
gwarantujących bezpieczne kontaktowanie się człowieka ze Światem Energii.

Książka pomoże Ci zrobić porządek w sobie, w swoim polu energetycznym i życiu. Czy-
tając ją, oczyścisz, zregenerujesz swoją aurę. Zawarte w książce teksty przekażą Ci wiedzę 
na temat TAMTEJ przestrzeni Istnienia. Dowiesz się, czym ona różni się od naszej, ziemskiej. 
Wzrośnie Twoja świadomość na temat relacji wzajemnych tych dwu światów.

Złota Nić to symbol energii, która umie wszystko łączyć, nawet wbrew istniejącym  
różnicom. Poznasz wzruszające opisy ważnych momentów z Istnienia, życia Postaci Ducho-
wych, które są autorami tych przekazów. Zrozumiesz wiele spraw, które Ciebie dotyczą. Pod-
powiedzą Ci, co warto brać pod uwagę w życiu, a co warto pomijać milczeniem…

Książka zawiera przekazy z warsztatów rozwoju wewnetrznego, które odbyły sie w latach 
2007-2008. Czytając je, uspokoisz się wewnętrznie, pomogą Ci przemyśleć siebie i swoje 
życie. Dzięki temu poczujesz przypływ sił do życia, odkryjesz w sobie głębokie pokłady swojej 
pozytywnej energii…

 30.00 zł

 30.00 zł

 30.00 zł

 30.00 zł

Format A-5, str. 160, okładka miękka

Format A-5, str. 200, okładka miękka

Format A-5, str. 144, okładka miękka

Format A-5, str. 240, okładka miękka

➢  Tajemnice  Świata Energii

➢  Prawda odkrywana na nowo

➢  Złota Nić

➢  Gdy dotykasz Nieba…

11

12

13

14

Poznasz odpowiedzi na listy czytelników tygodnika „Gwiazdy mówią”. Ukazały się w piśmie   
jako teksty przekazów. W książce znajdziesz porady na różne ludzkie problemy, nazwano je 
naszymi przystankami życiowymi. Książka pomoże, zachęci Ciebie do mądrego rozwiązywa-
nia swoich problemów, bronienia się przed utkwieniem w nich.

 25.00 złFormat A-5, str. 144, okładka miękka

➢  Przystanki Życia

10



Dom to symbol wnętrza każdego z nas, naszej głębi energetycznej, ciała. To symbol miej-
sca, z którego przychodzimy na Ziemię, do którego wracamy po śmierci. Domem jest również 
system wartości sprawiający, że czujemy się szczęśliwi, funkcjonujemy w sposób optymalny, 
nie krzywdzimy ani siebie, ani innych. Książka pomaga powrócić do swojej właściwej tonacji.

Czytając tę książkę, dowiesz się jak świadomie wpływać na swoją pozytywną, wewnętrz-
ną transformację. Poznasz, jak tego dokanać, dzięki aktywizacji, intensyfikacji swoich myśli 
i uczuć. Tekst książki poprowadzi Ciebie w Twój wewnętrzny świat, do głębokich pokładów 
Twojej siły i wiedzy. Odkryjesz swój wewnętrzny potencjał! 

Każdy przekaz z tej książki wprowadzi Ciebie w inne, niezwykłe stany emocjonalne.  
Poczujesz łączność z pozytywną energią. Dzięki niej staniesz się osobą bardziej  
uporządkowaną, silniejszą, pełną  miłości, lekkości, lubianą przez wszystkich itd. Książka po-
może Ci być szczęśliwym człowiekiem!

Książka udowodni Ci, że nie osiągniesz w swoim życiu sukcesów, jeśli nie będziesz umieć  
być w jedności ze sobą, z innymi. Taka  jedność  jest   budowana na różnych płaszczyznach 
– wewnątrz Ciebie, w relacjach z innymi ludźmi, z szeroko rozumianym światem zewnętrznym.

 35.00 zł

 35.00 zł

 35.00 zł

 35.00 zł

Format A-5, str. 272, okładka miękka

Format A-5, str. 224, okładka miękka

Format A-5, str. 208, okładka miękka

Format A-5, str. 200, okładka miękka

16

17

18

19

➢  Powrót do Domu

➢  O Miłości Nieba i Ziemi

➢  Eliksir szczęścia

➢  Jedność

Zbiór przekazów w tej książce podpowie Ci, co i jak warto robić, by osiągnąć zdecydowanie 
doskonalszy poziom swojego rozwoju, a co za tym idzie, swojego życia. Otrzymasz niemal  
instruktaż, jak efektywnie wpływać na swoją aurę, przejdziesz proces silnego doładowania się 
energetycznego!

 35.00 złFormat A-5, str. 312, okładka miękka

➢  Rozświetlenie

15



Elżbieta Nowalska przeczytała dla Ciebie cztery pierwsze swoje książki. Możesz ich  
słuchać w trakcie wykonywania czynności domowych, podczas jazdy samochodem itp. 
Audiobooki to wygodna forma poznawania wiedzy, odbierania nastroju tekstu.

Nagrania pomogą wykonywać ćwiczenia oczyszczające, rozświetlające i wzmacniają-
ce Twoje pole energetyczne! Ćwiczenia są oparte na elementarnej wiedzy o metodach  
budowania w sobie harmonii, intensyfikowania wewnętrznego rozwoju. Płyta zawiera  
również nagrania piosenek powstałych jako przekazy.

Idealne teksty, nagrania dla chcących poprawić sobie swój nastrój! Każdy tekst na tej 
płycie jest skierowanym do Ciebie monologiem Przyjaciela. Po ich wysłuchaniu zdystansu-
jesz się od tego, co Ciebie martwi – łatwiej dasz sobie z tym radę! Płyta wycisza, uspokaja, 
nastraja pozytywnie do życia.

40.00 zł

25.00 zł

25.00 zł

25.00 zł

➢  Audiobooki

➢  Ty

➢  Listy do Ciebie

Płyta CD

Płyta CD

Płyta CD

Na płycie są filmy z nagranymi przekazami – wspomnieniami Osobowości z innego 
wymiaru. E.Nowalska czyta teksty mówiące o ważnych dla Postaci Duchowych chwilach, 
zdarzeniach, przemyśleniach z Ich przeszłości. Dowiesz się, co Ich zdaniem, naprawdę 
jest ważne w życiu. 

➢  W Obłokach jestem

Płyta DVD

Twoje schematy myślowe są Twoim największym wrogiem! Ta książka będzie  
namawiać Ciebie do wychodzenia ze swoich schematów myślowych i uczuciowych. Dzięki 
temu dasz sobie szansę na poznanie czegoś nowego, innego, otworzysz przed sobą  
perspektywę osiągania sukcesów. Dawna, dotychczasowa energia już Ci tego nie da…

 35.00 złFormat A-5, str. 224, okładka miękka20

➢  Poza schematami

Płyty CD, DVD
sklep internetowy,  www.nowalska.pl



Płyta zawiera wzruszające przekazy, pełne nowego spojrzenia na naszą rzeczywistość.  
Zarejestrowane zostały podczas wyjazdu na warsztaty rozwoju wewnętrznego do  
Austrii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Na płycie znajdziesz również przekazy z pobytu  
w Medjugorie.

25.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe  Bośnia i Hercegowina, Chorwacja – 2013

Płyta CD

Na płycie znajduje się 11  unikalnych nagrań przekazów odebranych w  historycznych 
miejscach Egiptu – podczas zwiedzania świątyń, przy Sfinksie, w komnacie Cheopsa,  
podczas rejsu statkiem po Nilu.

25.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe    Egipt – 2012

Płyta CD

Otrzymujesz 18 nagrań unikalnych przekazów z wyprawy doTunezji. Płyta przeniesie 
Ciebie do innego świata – przekazy dadzą Ci wsparcie, umożliwią uchwycenie dystansu do 
siebie i swoich problemów. Możesz jej  odsłuchiwać, gdy poczujesz potrzebę wyciszenia 
się, uspokojenia, wytonowania swoich emocji. 

25.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe    Tunezja 2011 – 2012

Płyta CD

35.00 zł

Posłuchasz niezwykle wzruszających, silnych energetycznie przekazów z wyjazdu na 
warsztaty rozwoju wewnętrznego na grecką wyspę Rodos. Przeżyjesz to, co uczestnicy tej 
wyprawy – ogromne wzmocnienie wibracyjne – poczujesz nieznaną sobie dotąd energię. 
Poznasz ciekawe punkty widzenia na temat życia, które przydadzą Ci się na co dzień…

25.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe    Rodos – 2014

Płyta CD

Dzięki tej płycie, nie jadąc do Hiszpanii, nie będąc fizycznie przed Stupą Oświece-
nia Buddy, poczujesz mikroklimat tych miejsc. Płyta wprowadzi Ciebie w stany myślowe,  
uczuciowe, których nigdy nie zapomnisz. Życie to przeżycia – płyta dostarczy Ci ich bardzo 
wiele!

25.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe    Hiszpania – 2012

Płyta CD

Wyprawy Duchowe
sklep internetowy,  www.nowalska.pl



Przekonasz się, że można poczuć przypływ sił życiowych dzięki uporządkowaniu  
swoich myśli i uczuć. Nie jest sztuką zadowalać się tym, co już się ma. Kurs pomoże Ci 
wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Zaczniesz od poznania źródeł swojej siły, przejdziesz do 
metod kreowania swojej teraźniejszości i przyszłości.

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Wzmocnij swoje Pole Energetyczne

Płyta DVD

Ważna jest kondycja Twojego ciała, ale również ważna jest kondycja Twojego pola 
energetycznego. Dowiedz się, co to jest dobra kondycja Twojej aury. Na bazie tej wiedzy, 
zrozumiesz powody swojej skuteczności lub porażek życiowych. Nauczysz się, jak można 
trenować swoje pole energetyczne.

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Kondycja Twojego Pola Energetycznego

Płyta DVD

Oryginalne nagrania przekazów z podróży do Włoch – z zajęć wspierających rozwój 
wewnętrzny człowieka. Odbyły się one w Mikulovie, Asyżu, San Giovanni Rotondo, Rimini, 
Wenecji. Na płycie znajdziesz również zdjęcia z tej wyprawy.

Twój organizm jest specyficznym polem energetycznym, przestrzenią myśli i uczuć.  
Dowiesz się o polu energetycznym tego, co powinien wiedzieć współczesny człowiek.   
Dzięki tej wiedzy możesz skutecznie kodować siebie na siłę, zdrowie, sukces, szczęście. 
Kurs przekazuje informacje o energii człowieka, niezbędne dla nowocześnie myślącej  
osoby.

25.00 zł

120.00 zł

➢  Wyprawy Duchowe    Włochy – 2015

➢  Kurs internetowy     Twoje Pole Energetyczne

Płyta CD

Płyta DVD

Starzenie się nie jest zależne od Twojego wieku metrykalnego! To, czy wyglądasz,  
czujesz się staro, zależy od kondycji Twojego pola energetycznego. Młode wiekowo osoby 
bywają stare wewnętrznie. I odwrotnie, starsi mają w sobie dużo młodości. Dowiesz się, 
jakie sygnały sygnalizują zbyt szybkie starzenie się człowieka i jak na nie skutecznie re-
agować. 

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Jak się nie starzeć

Płyta CD

Kursy internetowe
sklep internetowy,  www.nowalska.pl



Powodem Twoich problemów, odczuwania róznego rodzaju niemożności, są dotyczące 
Ciebie blokady energetyczne. Nie widać ich, a skutecznie wszystko utrudniają! Blokady to 
energie, z którymi nie umiesz, nie możesz się połączyć – dlatego nie udaje Ci się odnosić 
sukcesów, osiągać celów. Kurs pomoże Ci nie popełniać błędu, jakim jest niereagowanie  
na swoje blokady.

Dużo wiemy o funkcjonowaniu człowieka pola energetycznego. Czy aura roślin i zwie-
rząt funkcjonuje tak samo jak ludzi? Poznaj wiele ciekawych informacji na ten temat. Usłysz 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o energię roślin i zwierząt, jej wpływ na nas 
i odwrotnie.

120.00 zł

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Niweluj Swoje Blokady

➢  Kurs internetowy    Energia roślin i zwierząt

Płyta DVD

Płyta DVD

Każdy ma swojego Opiekuna Duchowego, Anioła. Nie wszyscy umieją mądrze czerpać 
z istniejącej z Nimi więzi energetycznej. Okazuje się, że gdy nie przejawiasz zainteresowa-
nia współpracą z Nimi, po prostu czekają na Twoją aktywność. Dowiedz się, ilu miewamy   
Opiekunów, na czym polega z nimi komunikacja.

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Ty i Twoje Energie Opiekuńcze

Płyta DVD

Tej wiedzy nie poznaje się w szkole. Kurs zasugeruje Ci, jak w praktyce stosować 
współczesną wiedzę na temat swojego pola energetycznego. Kurs mówi o wpływie na 
Ciebie tego, czego nie widzisz, co wyczuwasz intuicyjnie, da Ci praktyczne porady, metody 
stosowania w pełni swojego potencjału w życiu codziennym, jak kodować swoje wnętrze.

Temat udanych, niezbyt udanych związków dotyczy wszystkich. Kurs pokaże Ci ener-
getyczne spojrzenie na jakośc Twoich związków, wytłumaczy od czego zależy, że są takie, 
a nie inne. 

120.00 zł

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Energia w praktyce Twojego życia

➢  Kurs internetowy    Energia Naszych Związków

Płyta DVD

Płyta DVD

Poznaj najnowszą wiedzę na temat umierania. Pomaga ona nie przyspieszać tego  
procesu, dbać o jak najdłuższe życie. Spojrzysz na umieranie jako na proces, który  
rozpoczyna się zdecydowanie wcześniej, niż następuje śmierć. Dowiesz się, jak ten  
proces spowalniać, nie przyczyniać się do jego przyspieszania, jak reagować na subtelne,  
energetyczne oznaki zwiastujące go.

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Co trzeba wiedzieć o umieraniu?

Płyta DVD



Jeśli jest Ci już coś pisane, i tak warto z tym czymś się skonfrontować!  
Wykład przekona Ciebie, że masz wpływ na swoją przyszłość, możesz minimali-
zować dotyczące Ciebie przykre rzeczy, maksymalizować dobre. Poznaj zupełnie 
inne spojrzenie na swoje przeznaczenie. To podejście oddaje Ci władzę nad Twoją 
przyszłością w Twoje ręce...

Każdy ma swoje przyzwyczajenia. Z wieloma jest nam dobrze, ale wiele bywa 
dla nas pułapką… Życie to ruch, rozwój, zmiany, weryfikowanie aktualności.  
Współcześni wychodzą z wielu schematów myślenia. A Ty? Pozostanie w tych 
samych schematach to uwięzienie siebie na swoje własne życzenie!

Nie tylko Ty masz problemy w życiu. One są ważne, ale ważniejsze jest  
odpowiednie Twoje do nich nastawienie. Wykład pomoże Ci spokojniej spojrzeć na  
swoje wyzwania, nie gloryfikować ich, postawić na swoją umiejętność podejmowa-
nia szybkich i słusznych decyzji.

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

➢  Porozmawiajmy z przeznaczeniem

➢  Z jakich schematów myślowych wychodzimy?

➢  POROZMAWIAJMY O ŻYCIU

Wykład internetowy

Wykład internetowy

Wykład internetowy

Wykłady internetowe
sklep internetowy,  www.nowalska.pl

Nieświadomie krzywdzimy samych siebie, zachowujemy się, jakbyśmy byli swoim  
własnym katem. Kurs pomoże Ci tak się nie zachowywać ani w stosunku do siebie, ani 
w stosunku do innych. Dowiesz się, czym się najczęściej katujesz. Nagrania pomogą Ci 
odejść od takich zachowań.

Zawalcz o siebie – musisz to zrobić, gdy tracisz poczucie zadowolenia z siebie,  
aktualnego życia, odczuwasz lęk przed przyszłością, tracisz wiarę w ludzi, nie lubisz swojej 
pracy, żyjesz w ciągłym stresie, odczuwasz samotność itp.

Kurs pomoże Ci przypomnieć sobie, że jesteś kimś najważniejszym, że Twoim obowiązkiem jest 
dbać o kondycję swojego życia. Zawalczyć o siebie to dążyć do zmian, bronić się przed stagnacją, 
kreować nowe sytuacje, robić wszystko, by być po prostu sobą.

120.00 zł

120.00 zł

➢  Kurs internetowy    Jak nie być swoim katem?

➢  Kurs internetowy    Zawalcz o siebie

Płyta DVD

Płyta DVD



Jeśli myślisz, że nie masz blokad, ograniczeń wytworzonych przez siebie albo 
przez innych, jesteś w błędzie! Uświadomienie sobie tych blokad to pierwszy krok 
do ich skutecznego zniwelowania. Dzięki temu poczujesz się lepiej, osiągniesz 
więcej, pozytywnie zaskoczysz nawet siebie!

Ważne jest zabieganie o materialny byt życia. To zależy od posiadanej przez 
Ciebie siły, mądrości i odwagi. Twoja życiowa skuteczność zależy od osiągniętego 
przez Ciebie poziomu rozwoju wewnętrznego.Wykład podpowie, jak to zrobić.

To, co wiemy, czego mamy świadomość, to nie wszystko. Lepiej, jeśli pomiędzy 
tymi dwoma biegunami nie ma dużego dysonansu! Kurs powie, jak taki dysonans 
zmniejszać, przybliży do siebie te dwa bieguny.

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

➢  Warto niwelować swoje ograniczenia

➢  Postaw na swój wewnętrzny rozwój

Wykład internetowy

Wykład internetowy

Wykład internetowy

➢  Świadome i nieświadome – dwa bieguny tej samej  
osoby

Najczęściej planujesz na tydzień, miesiąc, rok. To zdecydowanie za krótka  
perspektywa. Twoja energia skuteczniej funkcjonuje, gdy myślisz perspe- 
ktywicznie. Gdy zaczniesz planować sobie przyszłość, przyniesie Ci to, czego 
chcesz. Naucz się planować swoją przyszłość. 

20.00 zł

➢  Zaplanuj sobie przyszłość

Wykład internetowy

Wykład nie tylko zaspokoi Twoją ciekawość na temat energetycznych  
relacji z innymi ludźmi. Przekonasz się, że informacje przekazane w tym wykładzie,  
pozytywnie wpłyną na Twoje nastawienie do wszystkich Twoich bliskich  
i znajomych.

Wykład wygłoszony z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Dowiesz się, że  
w Twoim życiu nie Twój wiek jest ważny, ale poziom dojrzałości. Wykład pomoże Ci 
nie złościć się na innych,  nie wymagać od nich tego, czego po prostu nie umieją…

20.00 zł

20.00 zł

➢  Dlaczego rodzimy się w tej, a nie innej rodzinie?

➢  Dzieci, dorośli… Czy to tylko kewstia posiadanego  
wieku

Wykład internetowy

Wykład internetowy



Nowonarodzenie to początek innego, nowego, lepszego, szczęśliwszego  
etapu życia. Czasami przychodzi samo, jako efekt zdarzeń życiowych. Wykład 
zachęca do wzięcia spraw w swoje ręce, niepozostawania zbyt długo w życiowej  
stagnacji. Przekonaj się, że dla własnego dobra należy reagować na smutek,  
poczucie apatii... 

Nawet osoby krytykujące wróżbiarstwo, astrologię, numerologię, karty lubią  
posłuchać, co może je spotkać. Poznasz współczesne, pozbawione zabobonów, 
lęków, spojrzenie na wróżenie, jasnowidzenie. Dowiesz się, jak Twój organizm, 
Twoja energia dają Ci sygnał, czy coś dobrze lub źle robisz…

O co chodzi w Twoim życiu? Czego najbardziej pragniesz? Dlaczego masz 
poczucie niespełnienia? Wykład pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania. Nie 
ma przypadków! Nie musi być tak, jak jest – jeśli Ciebie to nie satysfakcjonuje.

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

➢  Nowonarodzenie dla każdego wskazane…

➢  Powróż sobie

➢  Czego szukamy? Co znajdujemy?

Wykład internetowy

Wykład internetowy

Wykład internetowy

Nie ma przypadków, jedne zdarzenia wynikają z drugich, powstają na bazie 
określonej energii. Budowanie dla siebie bezpiecznej przestrzeni to podstawowe 
zadanie człowieka. Czy bierzesz pod uwagę, z czym się łączysz, komunikujesz, na 
co dajesz przyzwolenie i co z tego dla Ciebie wynika?

20.00 zł

➢  Bezpieczna Przestrzeń

Wykład internetowy

Ludzie zawsze komunikowali się z niewidzialnymi dla siebie przestrzeniami. 
Kiedyś robili to inaczej. Dziś są dostępne bardziej nowoczesne sposoby kontakto-
wania się ze światem niematerii, Światem Duchowym. Wykład  o tym opowiada.

Najczęściej nasze relacje z innymi wyglądają inaczej, niż nam się wydaje. Jak 
poznawać ich prawdziwe oblicze? Ludzie bywają mistrzami kamuflażu, jednak nie 
mają wpływu na to, co można odbierać z ich pola energetycznego! 

20.00 zł

20.00 zł

➢  Na czym polega Twój kontakt z innym wymiarem

Wykład internetowy

Wykład internetowy

➢  W jakich energetycznych związkach jesteśmy 
i możemy być



Trening „Twoje wewnętrzne zdrowie” składa się z 4 oddzielnych serii nagrań. Każda 
część to 10-odcinkowy trening. Kurs uporządkuje Twoje myśli i uczucia, wyciszy Ciebie,  
zmotywuje do konsekwentnego realizowania swoich pragnień, zbytniego nieprzejmowania 
się tym, co tylko z pozoru wydaje się ważne. Zadbasz o dobrą wewnętrzną kondycję!

Dbać o swoje zdrowie to nie tylko troszczyć się o pracę organizmu. Na jego pracę 
ma ogromny wpływ to, co dzieje się w systemie naszego myślenia i odczuwania, czyli  
w naszym polu energetycznym. Od nastawienia do siebie, ciała, życia zależy bardzo wiele.
Kurs pomoże Ci nawiązać pozytywne relacje ze sobą.

120.00 zł

➢  Trening energetyczny    Twoje Wewnętrzne Zdrowie cz.1

➢  Trening energetyczny    Twoje Wewnętrzne Zdrowie cz.2

Płyta CD

Okazuje się, że sami wyrządzamy sobie krzywdę. Katem potrafią być na-
sze myśli, uczucia – wprowadzające chaos, obniżające kondycję życia,  
powodujące złe relacje z innymi itp. Kurs wytłumaczy, co jest dla Ciebie „trudną 
energią”, jak się do niej ustosunkować, jak dystansować się od źródeł wszelkich 
komplikacji.

20.00 zł

➢  Jak nie być swoim katem?

Wykład internetowy

Internetowe treningi energetyczne
sklep internetowy,  www.nowalska.pl

Płyta CD

Wykład wygłoszony przed Sylwestrem 2013/2014, ale dotyczy wszystkich  
przełomów lat. Dowiesz się, co zrobić, by zakodować przyszłość swoim systemem 
myślenia, uczuciami, by była dla Ciebie jak najlepsza. Skuteczne operowanie  
swoim polem energetycznym, nazwano „czarowaniem”… 

Ludzie kochają zwierzęta, naturę Ziemi, coraz bardziej doceniają relacje z nimi. 
Wykład opowiada o silnych związkach energetycznych człowieka z roślinami,  
zwierzętami, pomiędzy nimi. Wykład zachęci Ciebie do patrzenia na świat roślin,  
zwierząt inaczej, z punktu widzenia ich pól energetycznych... One też mają aurę!

20.00 zł

20.00 zł

➢  Zaczaruj swój Nowy Rok 2014

➢  Enrgia Roślin i Zwierząt

Wykład internetowy

Wykład internetowy

120.00 zł



Tening praktycznie zmobilizuje Ciebie do przezwyciężania przeciwności, blokad ener-
getycznych. Kurs pomoże Ci w odpowiednim do nich nastawieniu się, skumulowaniu swo-
jego potencjału na ich niwelację. Zrozumiesz, że nie warto gloryfikować istnienia w życiu 
blokad, że warto mądrze operować swoją energią, by one nie ograniczały Ciebie w życiu.

To nowatorski sposób motywowania, przez Ciebie swojego pola energetycznego. Przez 
10 kolejnych dni słuchasz po jednym odcinku nagrania, które pomagą Ci zrobić porządek w 
swoim systemie myślenia i odczuwania. Porozmawiaj ze swoim przeznaczeniem – wpły-
nie na inne postrzeganie przez Ciebie swojego losu. Pomoże Ci również zniwelować na 
swojej dalszej drodze życia to, czego absolutnie nie chcesz! Nagrania odcinków zmienią 
Twoje wyobrażenia o możliwościach i stosunek do dotychczasowych niemożności.

120.00 zł

120.00 zł

➢  Trening energetyczny    Niweluj Swoje Blokady

➢  Trening energetyczny    Porozmawiaj ze swoim przeznaczeniem

Płyta CD

Płyta CD

S K L E P   I N T E R N E T O W Y
w w w. n o w a l s k a . p l

Wewnętrzne zdrowie – to optymalne funkcjonowanie Twoich myśli i uczuć, nie  
przeszkadzające ciału. W polu energetycznym człowieka działają inne prawa, zasady  
niż w naszym ciele. Trening energetyczny właśnie do nich się odwołuje. 

Trening energetyczny pomaga systematycznie uporządkowywać siebie, wyciszać,  
motywować do radzenia sobie z przeciwnościami, kodować siebie na dobrą współpracę 
swojego pola energetycznego ze swoim ciałem. Kurs pomoże Ci przeciwdziałać  
załamaniom, wahaniom Twojej koniunktury wewnętrznej.

120.00 zł

120.00 zł

➢  Trening energetyczny    Twoje Wewnętrzne Zdrowie cz.3

➢  Trening energetyczny    Twoje Wewnętrzne Zdrowie cz.4

Płyta CD

Płyta CD


