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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
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Książki
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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
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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
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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…
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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
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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
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➢  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


