-ZDROWIE a ŻYCIE lub
,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,

,,WODA CUD ŻYCIA,,

ZROZUMIENIE -WODY-

WODA -SŁODKA-MORSKA-OCEANICZNA-MARTWA-ŻYWA

STANY SKUPIENIA I ICH ZROZUMIENIE

„WODA CUD ŻYCIA”
,Jako twór żyjący i myślący,
Czym jest i jak ona wygląda ,w środku- oraz jej ,,Inteligencja,, -!!

Wodę można podzielić na trzy podstawowe jej grupy:
1.Woda słodko-zorientowana lub potocznie mówiąc pitna.
2.Woda słono-zorientowana o średnim zasoleniu .
3.Woda oceaniczna o bardzo dużym zasoleniu.

Widok oceanicznej spokojnej ,wody o dużym zasoleniu

OPISUJE- , LUCJAN ANTONI JAN 1 vel Kaper Gdanski
®
Zbraniam wykożystywać moje opracowania do celów zarobkowych.

tel: 667.448.798 lub formą - elektronicznią
biofitogeneza@gmail.com lucjanzgdanska@gmail.com

Do napisana tej książeczki o inteligenjii wody doszło w wyniku

przedziwnego spotkania ,,Mistycznego,, na Zamku Królewskim

w Krakowie -na Wawelu na małym dziedzińcu zaraz za wieżą
Senatorską,do jakiego doszło podczas białych nocy muzealnych-

tu widzimy długi ogonek oczekujących na wejśćie do Wawelu.

I przekazania takiej informacjii o wodzie przez pewne ,,MEDIUM

które to po zagęszczeniu swojej materii objawiło się ,pokazując
się wszystkim oczekującym na wejśćie ,ale tylko nieliczne osoby
taki fakt zauważyły ,wśród nich byłem i ja i ten duch jako takie
medium ,Prosząc mnie o opisanie tego faktu spotkania się z nim
zalecił mnie żeby zająć się wodą ,i uzdrowiskami w Krakowie i
tematem ,o wodzie ,a były ze mną cztery inne osoby, podczas

zwiedzania na Wawelu ,które także widziały , jego formę jako

medium i tak był pewien Pan z Krakowa Radiesteta ,oraz Pan Z
Gdańska znany i ceniony Wykonawca Piramidek ,Bioterapełta i

twórca sprzętu magnetycznego do Profesjonalnej Radiescezjii
,oraz Pani Jasnowidz z Gdyni -i te osoby są widoczne na zdjęciu

zaprezentowanym razem z ,,Medium na Wawelu ,, jako duch , i

to zagęszczone ,zmaterializowane medium ,tak jak widzimy go
na zaprezentowanych powyżej zdjęciach ,czyli jego forma wody
ale w formie energii plazmatyczno gazowej po ,,Medium ,, które
to stale nas obserwowało i nam towarzyszyło podczas naszego
zwiedzania oczeluśći na Zamku Wawelskim starając się jak
gdyby zwracać moją uwagę na jego formę zaistnienia i się nam
objawienia w takiej to jego nicośćiowej formie enegii pogazowej
i na elementy wystawy które być może dla mnie były mało
ciekawe ,ale jak gdyby po ich wskazaniu przez to,,Mistyczne
Medium ,,pokazywały obrazy z przeszłośći widoczne na
wystawie i związek tego Medium z tym faktem i tak więcej o tym
spotkaniu i o jego ,,MISTYCZNYM,, darze i o naszych odczuciach
i wrażeniach będę opisywał na końcu tej broszurki.
,,Zastosowałem formę opisu wizualizacyjnego -czyli przekazu
wiedzy o wodzie za pomocą ,szkiców ,rysunków ,zdjęć i obrazu

,bo to one jako formy dowodu przekazanego , są faktem danej
chwili czaso przestrzennego zaistnienia reakcji w materii wody

,,BO OBRAZY SZKICE ZDJĘCIA -SĄ TYLKO NARZĘDZIEM
PRZEKAZU MYŚLI TWÓRCZEJ I JEJ UZUPEŁNIENIEM ,KTÓREJ
CZASEM SŁOWO NAPISANE I ZAISTNIAŁE NIE JEST W STANIE
PRZEKAZAĆ TEGO CO TKWI W SAMEJ NATURZE WODY -a i
inteligencja oraz wrażliwość wyobrażni niech opowiada Wam ,o
tym co nie zostało ujęte i w słownej formie napisane !!! ,
A te użyte słowa i na dodatek zmaterializowane są tak przeze
mnie okrojone i pozbawione nazw technologicznej prozy w celu
myślę czystego faktu , dotarcia do każdej i każdego z osobna
jako osoby w celu ogólnie pojętym , słownictwie i pozbawionym
słów wysublimowanych ,ale po to by przekaz , ładunku wiedzy
dotarł dosłownie do każego ,bo cel jest wielki i ambitny to :
,,CUD NASZEJ NATURY JAKIM JEST WODA,,

,,ŻYJEMY W ERZE WODY I WODNIKA,,

,,A NASZE CIAŁA TO TAKŻE WODA,,

Zatem poznajmy lepiej i głębiej tą

Wodę ,wilgoć bo w erze wodnika czeka
nasze ciała fizyczno cielesne ciągły atak
z świata wody ,wilgoci ,grzybów które
ciągle i stale się modyfikując , staną się
dla naszych ciał plagą - na całą erę
wodnika czyli na całe -1000- lat .
,,GRZYBY i od nich - Porażenia,,
,, I TĄ WODĘ MOŻNA POMIERZYĆ I
SPRAWDZIĆ JEJ ANOMALIA W NAS ,,

Zatem zmorą stają się dla obecnej technologii i jej
elektronicznych form ,,GRZYBY ,GRZYBCE,, i od nich
porażenia, zakażenia i nietolerancja naszego układu

oddechowego na te wszystkie zdarzenia od nich oraz

pyłków zaczynając ,poprzez wszechobecnie stosowanych

klimatyzacjii ,nawiewów podgrzanego powietrza , a ich

procesy odgrzybiania i odkażania z tych patogenów i od

nich samych ich zarodników ,owocników i form ich
przetrwalnikowych ale,nas stale i ciągle porażajacych i
ciągle nas atakujących -za pomocą klimatyzacji-nawiewu.

,,OBJAWY CHOROBY W NAS -SĄ ZAWSZE ŹRÓDŁEM
NIECZYSTOŚĆI NASZEJ DUSZY -A PROBLEM
CHOROBY TO JUŻ CAŁOŚĆIOWE ZANIEDBANIE
NASZEJ DUSZY I DUCHA W NASZYM CIELE ,,

Dlatego tylko Ci - odważni ludzie z Nas , walczą z
chorobą o Życie do końca -ale tylko Ci nieprzeciętni
zwyciężają wojnę o własne życie w zdrowiu ,bo
rozumieją co oznacza dla nas Woda ale ta w Nas.

POLECAM ESENCJE ENERGII

Energie w formach Preperatów.

Esencje Energii Mineralnych.

-Esencje z Naszego Instytutu dla zdrowia.

Więcej opisów znajdziecie w innej broszurce

-Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z boreliozą

,bartonellą ,babeszjozą ,tibolą i innymi patogenami

,a witaminy i Esencje Energii dla Zdrowia

Poglądowo widoki ,,Esencji Energii,,

-polecam dla tych osób zainteresowanych .

A korelacje i zapotrzebowanie w nas i naszych

organach ,narządach możemy sprawdzić

dokonując pomiarów ogólnych lub bardzo
precyzyjnie za pomocą ,Bovis z Vola,- lub innym
miernikiem ,,AQUA -TESTER,,

Praktycznie można zmierzyć i sprawdzić .

,, WSTĘP DO POJĘCIA I ZROZUMIENIA ,,
Stany skupienia wody dla jednych błachostka a dla innych najważniejsza
sprawa do badań i przemyśleń ,na początku pokażę stan skupienia wody,

Prosty związek -ale co i jak -w nim ,- stanowi cały czas zagatkę stwórczą.
Prosty związek wodoru i tlenu ,razem ze sobą połączone ,a stanowią wodę
cud życia ,o zadziwiających jego wzajemnych relacjach ,w sposobie w
jakim molekuły,czyli cząsteczki wody ,zachowują się w stosunku do
siebie.I tak cząsteczka wody nabiera zupełnie nowych właśćiwośći ,jakich
nie ma ani wodór,ani tlen .Jedną z tych właśćiwości jest przesunięcie
ładunku elektrycznego w kierunku atomu tlenu ,który to atom niczym w
miniaturowym magnesie staje się biegunem ujemnym ,podczas gdy dwa
atomy wodoru po drugiej stronie stają się biegunem dodatnim.Mówiąc

językiem fizyki ,cząsteczka wody stanowi dipol,w którym jedna strona
jest naładowana dodatnio ,a druga ujemnie.Podobnie jak w przypadku
magnesów ,bieguny ujemne i dodatnie dwóch molekuł przyciągają się,
wskutek czego pojedyńcze cząsteczki wody układają się, w dość ciekawy
skomplikowany łańcuchowy twór ,Ich połączenie powoduje ,że prosty
,lekki związek chemiczny,jakim jest woda ,w temperarurze między 0°C a
100°C ma zwykłą i bardzo pospolitą postać cieczy ,ale jak bardzo jest ona .

A więc to jego dipolowe właśćiwośći -wody przesądziły o tym ,że związek
ten stał się ,,cudem życia ,, lub eliksirem życia ,,i żaden inny nie może go
zastąpić .Ale największe znaczenie ma tutaj fakt ,że cząsteczki wody
wnikają wszędzie tam ,gdzie występują ujemne lub dodatnio naładowane
inne cząsteczki lub częśći większych związków chemicznych -na przykład
białek.I w ten sposób woda staje się rozpuszczalnikiem i środkiem
transportu dla soli ,białek ,cukrów -czy minerałów , ale jest barierą dla
nierozpuszczalnych w niej tłuszczów.W roztworze wodnym tłuszcze mogą
się zbijać w kulki i grudki i w tej postaći mogą być dalej transportowane
,nie przyklejając się od razu do każdej powierzchni .Wszystkie te
osobliwośći i właściwości wody w stanie ciekłym -płynnym na poziomie
molekularnym mają ogromne znaczenie ,nie tylko dla wszystkich tych
organizmów żywych ,roślinnych i innych ,ale także dla wspólnej naszej
symbiozy, energetycznej i wzajemnej wymiany między kosmicznej a na

poziomach struktur mniejszych i ich relacjii wzajemnych współistnych

Różny ciężar właściwy wody i jej gęstość i energie,w formie zmiany jej
stanu skupienia z płynnej na stałą jako lód -ale między tymi dwoma

stanami jej skupienia pojawia się stan lotny jako ,opary wodne które
można najlepiej wiosną lub póżną jeśienią poobsdrwować rankiem przed

wschodem słońca lub brzaskiem obserwując szybę w naszym oknie ,i
wynikajace różnice temperatury na zewnątrz szyby i w wewnątrz naszego

pomieszczenia z którego prowadzimy obserwację tak jak to widać na
zdjęciach w celu dokładnego zrozumienia ,i tak para wody i gdy ona jako
para trafia do atmosfery i zaczyna swój proces lewitacjii to zmienia się

w powietrzu , a gdy w jej stanie lotnym trafi na -mróz i zimno to także

jako woda w stanie lotnym przechodzi dziwny stan ,ale zarazem bardzo
ciekawy proces jej zamiany w formie zaistnienia różnorodnych procesów

zmian , aż dojdzie poprzez płatki śniegowe do stałego jej stanu skupienia

jako jej forma lodowa i tak jako lód -czyli woda w stanie stałym -pływa po

powierzchni wody w stanie jej ciekłej.I robiąc tego typu doświadczenie
ale najlepiej zimą podczas -chłodu lub lepiej -mrozu , podgrzejmy sobie
naszą wodę w stanie ciekłym do powiedzmy takiej temperatury , 84°C i

nalejmy jej do dwóch różnych naczyń lub kubków jeden niech będzie
metalowy ,a drugi plastikowy i wystawmy je na zewnątrz na działanie

mrozu ,chłodu i zimna ,i zachodzący proces szoku termicznego między
powierzchnią naczyń , a otoczeniem i temperatura wody wywoła nam
szybką reakcję wody poprzez struktury termicznego szoku i nasza
podgrzana woda zacznie parować unosząc się w powietrze ,ale tu spotka

kolejną barierę szoku lub mega szoku , i jako para zacznie nam zamarzać

zmieniać swoje oblicze wraz z jej walorami wewnętrznym ,ale taki mega
szok termiczny szybko ją zmieni na unoszące się leciuko płatki śniegu.I
tak przeprowadzając tak banalnie proste doświadczenie badawcze mamy
do czynienia z kilkoma stanami skupienia naszej wody od tego prostego i

podstawowego jej stan skupienia wody jako płynny ,poprzez jej lewitację i

przejscie w stan gazowy lotny -para ,oraz dalej mamy jej zmianę na stan

przejściowy między lotnym a stałym -lodem ,stan hibernacji płatki śniegu

aż po proces ich się zbrylenia i utworzenia grudek lodu jako stanu stałego
a ile mamy w tych przejściowych zalerznośćiach wody ,mocy ,siły ,energii
i możliwośći ich wykorzystania -para -śilnik w lokomotywach parowych.

,,ZROZUMIENIE CZĄSTECZKOWEJ ENERGII- WODY-RUCHU-WIRU-PRACY,,

Zatem podobnie jak wokolo naszej Planety Ziemi ,krążące różnorodne
inne Energie Kosmiczne tak samo się dzieje wokoło cząsteczki ,,WODY,,

,,WODA ŻYWA ,, w dużym skrócie to taka woda oktogenalna -oznacza

ruch ,energię i pracę albo dokładniej ,,Woda Żyjąca i Myśląca Inteligencja

elektronów wokoło pierwiastków czyli cząsteczki strukturalnej wody
żywej lub macierzystej lub jak mawiają inni wody czystej wzorcowej
,zmiana stanu skupienia z ciekłego płynnego wody na stan jej stały
-zamrożony oznacza utratę -ruchu,energii i pracy 8 elektronów na ich 4
orbitach okrążających zawartość wewnętrzną wody a gdy-Tlen-traci dwa
elektrony ,czyli jako postać wody- żywej ma elektronów osiem , ale jej

energii dipolowej czyli- układ oktogenalnych powiązań wzajemnych i

przestrzennych wraz z ,,Osobliwośćią ,,-pamięcią żywej wody ,oraz

,,Tożsamośćią,,- iskrą pierwiastka aktu myśli stwórczej Absolutu oznacza

zawsze płynność ,ruch ,energię i życie w harmoni ze wszechświatem ,a

woda zamrożona -zachibernowana ma ich sześć -układ heksagenalnych

powiązań wzajemnych jest płaska i straciła wewnętrzną tożsamość i
osobliwość ,jest wybebeszona i obojętna ,wraz z wewnętrzną martwotą.

Oto tory -orbity ruchu ,energii i pracy wokoło cząsteczki wody widzimy

-ruch=życie -gdy połączymy punkty ale jako elektrony , na ich obrzeżach

orbit elektronowych energii dipolowych ,- stale pracujacych w żywej

wodzie -ale linią to utworzymy bryłę pokazującą nam klaster i jego stałą

formę ośmiokątnej przestrzeni płaskiej tworzącej formę-jednego okna .

,,Tu na tym zdjęciu pokrywy okrywającej zejśćie do kanału akweduktu
,widzimy wyrażnie zaznaczone dwie formy ,we wnętrzu dwa trójkąty i
układ heksagenalny -sześćiokątny ,czyli woda w formie stałej lodowej i na
jego obrzeżu widzimy -układ oktogenalny -ośmiokątny w formie dwóch
czworoboków ,czyli zdublowany układ tetragonalny ale istniejacych w
wodzie razem jako woda w stanie płynnym ,ciekłym i na dodaek -żywa.

Tu natomiast mamy przestrzenną bryłe z fraktalno -izometrycznego

punktu odniesienia- spojrzenia ,ale jako- heksagenalną -sześćiokątną .

,,Czastka pierwiastku tlenu w wodzie jako pierwiasek życia ,wraz z
orbitami -dwiema , jedna wewnętrzna ma dwa elektrony i druga
zewnętrzna orbita ma sześć elektronów ,i tak te elektrony razem jest ich
osiem tworzą razem układ oktogenalny który -daje ruch i energię .

Utrata w związku chemicznm ,,Wody ,,-jednej orbity tej wewnętrznej
wraz z dwoma elektronami ,w procesie zmiany jej stanu skupienia , z

ciekłego , na stały-lodowy jako stan skupienia ,powoduje zmiany stanu
wzajemnych powiązań z ośmiokątnego na sześciokątny- ale jako płaski
zachibernowany-martwy bez ruch i energii ,i to ten aspekt powoduje

zmiany w wodzie jako pierwiastku życia-utrata ruchu ,energii -to śmierć
dla wszystkiego co żyje i tak samo dzieje się w wodzie -Symbolu Życia.

Wodór -jako pierwiastek , ma jedną orbitę i jednego elektrona .

,, FORMA WODY STAŁA JAKO LÓD ,,
W formie zamrożonej -nie płynnej zdjęcie wykonane pod mikroskopem
,widać na zdjęciu bardzo wyraźnie- formę powiązań wzajemnych dwóch
tożsamośći ,bo woda to H2O -czyli wodór i tlen ,oddzielnie te dwie
tożsamośći stanowią bardzo wybuchowe i palące się gazy ,a razem ze
sobą połączone stanowią wodę ,i tak stan skupienia stały w formie
zamrożonej widzimy dokładnie ,układ geometrycznego- sześciokątnie lub
heksagenalnie połączonego wzajemnie związku ,wraz z jego
wewnętrznym oknem , oraz zawartośćią w tym oknie o formie
sześciokątnej -zamkniętej powierzchni płaskiej i tkwiącej w tym
wnętrzu-oknie ,martwej postaci -lub zachibernowanej , bio-informacji
pamięci wody,wraz z całym ładunkiem energii w stanie spoczynku,w nim
tkwiącym ,czyli w jej wnętrzu .Z zewnątrz jest obramowaną strukturą
wzajemnych powiązań .Na punktach zwrotnych kształtów zewnętrznych
widzimy wybrzuszenia i anomalia związane z przejściem wody ze stanu
ciekłego żywego do stanu stałego -zamrożonego czyli utratą dwóch
elektronów .Więc podsumując ten fakt -jest to efekt martwicy wodnej
,wraz z jej obrazem tego co pozostało ,po prawdzie -jaką jest woda w
stanie płynnym ,ciekłym -żywa woda .Na zdjęciu martwa forma po
płynnej wodzie do której to, gdy była ona żywą formą ktoś ,wymawiał
słowa podziękowania ,,dziękuję ,,-widok masakry wody po jej zamrożeniu

?
I aby woda po jej rozmrożeniu powróciła do stanu żywego i ciekłego ,musi
dojść do zjawiska ,kohezjii i abhezji -czyli musi ona po rozmrożeniu będąc

w stanie ciekłym i wybebeszonym-utrata prapamięci i pierwiastka życia
aktu myśli stwórczej Absolutu , odzyskać utracone dwa elektrony na

orbicie wewnętrzej i tak jeden elektron na jej wewnętrznej orbicie to:
prapamięć wody ,natomiast drugi elektron to iskra aktu stwórczego .

Układ powiązań heksagenalny -stan skupienia wody ,stały zamrożony.

Model pierwistkowy dwa wodory i jeden tlen-stanu stałego wody .

Szkic modelu cząsteczek powiązanych w formie zamrożonej zmienionej.

Anomalia ,,wody w jej zachowaniu się w temperaturze 4°C -ma jeszcze

inne ale jak istotne konsekwencje .Dzięki niej w każdym większym
akwenie powstaje dość stabilna stratyfikacja wody z wyraźnym
podziałem na warstwę powierzchniową -górną i część dolną jakże inną .

Maczugowate kształty stanu stałego wody -lodu są anomalią i ciekawostka

Kryształy wody ,zamarzły i ukształtowały się wbrew prawu przyciągania

grawitacjii ziemskiej i zamarzając potworzyły niczym kwarce minerału .

-Niektóre formy utworzonych układów wzajemnych -zmarzniętych

płatków śniegowych -zadziwiają nawet samą naturę w jej różnorodnośći

zaistnienia w procesie zmiany stanu skupienia wody z płynnej na stałą .

Zatem stan wody stały lodowy ,i ciekło płynny i formy pośrednie ale wody

,POPATRZCIE NA SPECJALNE DOŚWIADCZENIE Z WODĄ,
-Inaczej zamarza woda poświęcona i ,,Egzorcyzmowana,,-ustawiona na

parapecie na zewnątrz okna na 12 godzin na mrozie od minus -12 do -17 °C
bo temperatura była zmienna w tym dniu przez okres 12 godzin -oceńcie-

-Zdjęcie pierwsze wody egzorcyzmowanej i jak ona zamarzła -tem.-17°C.-

Zdjęcie z przybliżeniem dziwnego zdarzenia-wody ,ale w sposób inny taki

szczególny przygotowanej i jak ona jako woda w jednej częśći nie
zamarzła całkowicie-lecz częściowo tworząc warstwę taką warstwę górną

z opadającymi frakcjami form zamarzniętych aż po ich formę soplami ku
dołowi ,wraz z formą przejśćiową boczną ale łączacą te formy z tymi na
dole w formie lodu o zadziwiających strukturach , jego formach postaci
kryształków osadzonych w warstwie dolnej i jest to pewnego rodzaju
ewenement ,bo forma stała wody jako lód pływa po powierzchni wody w
stanie jej skupienia płynnym -wraz z bocznym jej osadem zmarzlinowym
bocznie łączącym obie struktury ,czyli warstwy górnej i warstwy dolnej
-na obrzeżu powierzchni wody ukształtowały się ,,płatkowe odmiany
wody zamarzniętej podobne formy -do płatków śniegu ,i tak zadziwiła
mnie i wszystkie osoby w laboratorium -ta specjalnie przygotowana do
badań doświadczalnych woda ,a mianowicie był to zbiór różnorodnych

odmia wody od tej higroskopowej ,błonkowatej , po wodę taką inną
cmentarną jak równierz zostały dodane wody duchowe czyli taka woda
pobłogosławiona ,oraz woda wyświęcona i taka jeszcze inna woda
egzorcyzmowana i badania pod mikroskopem ujawniły jeszcze inne i
dziwniejsze jej formy i procesy które zafundowała sama natura wodzie
poprzez działanie mrozu i spadku w nocy temperatury, także na taką
wodę ale już poświęconą , a następnie egzorcyzmowaną -przez osobę
uduchowionego zakonnika i egzorcystę w obrządku Kośćioła

Rzymsko-Katolickiej Reguły i Celebry.I dodatkowo przeprowadziliśmy
doświadczenie dodając wodę egzorcyzmowaną do wody nabranej w

ujęciu z cmentarnego punktu czerpania wody i po ich się - połączeniu

zamroźiliśmy ją w specjalnym naczyniu -i woda pokazała nam oblicza

pamięci- tych z cmenarnego pochówku -jest to Ciekawostka jedynego
rodzaju , po prostu woda pokazuje oczekiwania tych z cmentarza ,mało-

Tu na tym zdjęciu widzimy zagęszczone Energie Plazmatyczne ,po już
zmarłych i źle pochwanych szczątkach ,,BIOMASY CIELESNEJ ,,-są one

dodatkowo oznaczone czerwonym znacznikiem ,dla ich widoku i tyle !!

-tego to ,,Ci,, Odwiedzający miejsce spoczynku ,,BIOMASY,, bez już duszy i
ducha ,czynią róznorodne powiedzmy obrzędy ,wykunują znaki krzyża
,ale jak to wykonują ,że co niektóre pozostałe Energie Plazmatyczne na
cmentarzu zaczynają błądzić ,materializują się i proszą o godny i dobry

ich pochówek ze względu na ,,Prawidłowe ,Ryty ,Celebry ,ich Majestrie ,i
wówczas pozostawiają te energie po zmarłych ,takie plazmatyczne ,inne

lub umartwione czyli inne ślady po nieżyjących osobach ,ale te ich inne

pozostałe ślady są zawsze w takiej wodzie ,wodzie innej ,,Cmentarnej,,-Bo

powiedzmy że ktoś zmarł i jego ciało nie zostało spalone i pochowano go
w grobie ziemnym na jeśieni w ciepłej jeszcze ziemi ,za dnia a wieczorem

gdy spadła nagle temperatura na powierzchni ,i zaczoł się ich - proces
parowania ze względu na różnice temperatury ,i woda parując ta z ciała

w grobie wydostaje się w formie oparów wodnych na powierzchnie ,poza

trumnę i wędruje dalej bo w ciele mamy około 76% wody za naszego życia

to i po naszej śmierci ta woda w naszej tej martwej bio-masie zostaje i ona

jako woda z naszej biomasy zacznie parować wędrując ku górze i na jej

powierzchni wszędzie dookoła naszego pochówku i tam gdy zaistnieje ,to

się tam pomalutku zaczyna zagęszczać i skraplać ,i takie to kropelki wody

my sobie pozbieramy ale pamiętajmy że trzeba ją zebrać rano przed

słonecznym wschodem ,i w taki szczególny sposób taką wodę cmentarną

sobie ktoś sam mający wiedzę pozbiera ,to -to co w niej się nam pokaże i

nam objawi ,łącznie z tym jak była celebrowana forma ,,aktu,,- złożenia
zwłok do grobu ,i trumny można opomiarować ,przebadać poanalizować
,i taką wodę cmentarną podmrożić a nawet ją zamroźić i co mamy obraz

całośćiowy ,ale zawarty we wnętrzu takiej innej wody która nie zamarza
normalnie jest to inny rodzaj wody ,,specjalnej wody cmentarnej?? I tu
może przypomnę że w kiedyś szeptuchny i lejący wodę ,wodolejkowanezbierały taką inną i specjalną wodę cmentarną ale taką złą i obciążoną i
to za jej pomocą zakładały-gusła wodne ,klątwy i złe zauoroczenia , dla
tych co im źle czynili , i w odwecie ,ale takie złe i ciężkie duchowo ,i dla

nich najlepszą wodą była taka woda ale pozbierana po tych samobójcach
lub jeszcze lepiej po tych co się powieśili , lub się sami utopili odbierając
sobie życie i po nich taka woda higroskopowa lub błonkowata była jako

medium do odprawiania i czynienia aktów zła , dla tych żywych w Tu na
ziemi ,i tak spotkałem taką ,,Panią,, od wody lania i jej zadawania ,,myśli,,

,bo tak się ta osoba określiła że jest Wodną Szeptuchą od zadawania myśli

w wodzie ,i dowiedziałem się że do dnia dziśiejszego są ,i zbierają wodę i
podpowiedziała mi podczas wymiany wiedzy że powiedzmy taka ,,kropla,,

wody dodana na przyklad do kropelnicy w kośćiele ,albo jeszcze lepiej na

chrzest przygotowana ,to dopiero działa ,nawet mówiła że jak pokropi
swoją wodą ,list do kogoś lub kartkę z życzeniami to także jej woda działa
mimo że się w papier wchłonie i dodała z przekąsem że takie - Szeptuchysą i się dobrze mają , bo ich woda dla nich energię zbiera ,i są dosłownie
wszędzie od uzdrowisk gdzie się wodę pije ,przy tężniach i borowinach ,w

solankowych rajach ,od Mazur poprzez Kaszuby , aż po Morski Staw w

Zakopanym i Zalew Wiślany i czynią swoją wodą , swą powinność zbierają
wodę podczas przyduchy o rośie nad ranem pełzając po ziemi gdzieś I jaki

może mieć taka powiedzmy taka woda swój program i jej moc sprawczą

wraz z całą paletą w niej zawartej jej pamięci po tym zmarłym i z niego

taka woda ,na przykład po topielcu w studni ,lub zamordowanej osobie i
wrzuconej do studni ,i co z taką -wodą studnianą- i z jej całym dopływem
,żródlem , czy jest dobra ,czy może zła , lub wręcz chora i toksyczna jej

sprawczość ,ale jako wody studnianej po topielcowej i gdy trafi taki jej
rodzaj wody w chore i złe ręce osoby niedobrej, lub wręcz zrozgoryczałej

ale mającej powiedzmy odpowiednią wiedzę osoby ,i taką to formę wody
użyje w niecnych i niedobrych jej planach dla osób żyjących na ziemi , ale
taka woda po osobach już nieżyjących i ona jako ta woda martwicza lub

nawet wręcz gnilno cmentarno każąca ,tych innych co się przyczynili do
aktu zejścia tej osoby już nieżyjącej -i na dodatek jak przebiegał ten akt

zejścia takiej osoby z tu na ziemi ,do tam do jej miejsca Wszechwiecznego

Przebywania a co będzie jak na przykład taką kropelkę ,,TAKIEJ WODY ,,CMENTARNEJ,,-i obciążonej dodatkowo energiami aktu odejśći lub zejśćia
dodamy powiedzmy komuś dla przykładu do soczku lub do herbatki ,i co
jak myślicie ,jak może taka woda przekazywać to co w niej jest ,lub było??

I tak Szeptuchy Wodnolejkowe dobrze sobie żyją i dbają o nie inni od nich

mistrzowie ,bo jak stwierdziła pewna dzieląca się ze mną wiedzą o takiej

wodnej mocy ,muszą dla nich tych mistrzów wyrabiać ,wodę i oleum ale
profanum i te ichne ,,Szeptuchny ,, szykują nawet takie specjalne co nieco
ale jako powiedzmy ,,mogilniki,, gdzie są złożone ofiarne cośie i w jakimś

tam czasie astralnego astedentu i koninkcjii , oraz przuduchy to się one
same zbierają i odprawiają jakieś ,,ichne cośie,, i wówczas one takie

jakieś czynią swoje ,a ich pomocnicy znad ,,mogilników,, zbierają wodę
,ale taką inna i mega mocną do ich potrzeb i dla tych innych ,,Góru,, do
ich ,ceromoni namaszczeń i ichnych wyświęceń ,ale dla ich adeptów po
,,ichnych,, kursach ,szkoleniach i gdy ich Góru i mistrz po takim jakimś

tam ,,ichnym,, kursie taką wodą lub ichnym oleum namaśći lub wyświęci
,to ma takiego ucznia ,adepta na smyczy ,lub jak pająk na nici i jego
uwiężi ,i taka to woda zbiera różnorodne energie i pracuje dla tego
mistrza a na jego ucznia działa ,ale jako profanum jego energii i tyle.

Zatem jak myślicie co tkwi w takiej powiedzmy cmentarnej wodzie ,i czy

jest możliwa taka komunikacja między ciałem , a jego oparami ,w formie

wody i przekaz wiedzy od w trumnie leżących zwłok ,myślcie - bo ja wiem

na pewno i można to opomiarować mając miernik,,AQUA-TESTER ,,i Co ??

Warto pozbierać kropelki takiej wdy jako ,,dar,,- z drugiej strony . Różny

ciężar właściwy wody i jej gęstość i bioenergie ,ale w formie zmiany jej
stanu skupienia z ciała z formy płynno cielesnej biomasy pozostałośći po

nieżyjącej osobie i w wyniku szoku temperaturowego woda taka- parując

zmienia swój stan skupienia na ten lotny ,parując się wydostaje na
powierzchnię i na tej zewnętrznej powierzchni zaczyna się zagęszczać i

materializując może przybierać różnorodne formy ,kształty ,aż osiągnie

pewnego rodzaju swoją taką formę ale jak bardzo indywidualną i różną
od tej formy plazmatyzno gazowej jako jej podstawowej formy ,po formy
jej energetyczne które to z kolei jako jej formy już istniejące , ale na tych
wodnych i energetycznych ich zaistnieniach ,potrzebują się powiedzmy
jeszcze bardziej doenergetyzować żeby powstały ich grubsze inne formy
zaistnień i w takich przypadkach jej- takiej tej formie wody ,ale jako ona
na poziomie lekkiej lewitacjii i energetycznego jej bytu potrzebuje - taka

jej forma pobrać większej ilośći energii ale już nie od świata otoczenia tej

wody czyli od nieśpiących minerałów i roślinnośći ,lecz od osoby ,istoty
żywej z jej środowiskowego zaistnienia ,i tu przeważnie przychodzą z
takim darem ładunku energii ludzie , ale ci odwiedzający powiedzmy
miejsce pochówku i spoczynku i dostarczają od siebie takiej energii dla

tej wody ale w jej formie energetycznej i lekko jako lewitującej ,i bywa

czasami że gdy dana osoba ale żywa ma takich energii za mało lub ich

form w niewystarczających ilośćiach to taka forma tej wody cmentarnej

ale lekko lewitującej i energetycznej zostaje jak gdyby dołączona do pola
energi tej osoby odwiedzającej miejsce pochówku na cmentarzu i czasami

wystarczy zwykły kontakt w odpowiednim czasie i sytuacjii termicznej
,nawet z powiedzmy ,wieńcem lub kwiatami złożonymi wcześniej w
miejscu pochowania w grobie ziemnym kogoś kto zmarł ,odszedł i te jej

formy energetyczno pogazowe i plazmatycznie istniejące zabiera ze sobą
po odwiedzinach na cmentarzu i je przenośi w swoim polu energii ,do
jakiegoś tam momętu aż ona jako ta forma wody energetycznej ale z
cmentarnego jej zaistnienia nie ośiągnie odpowiedniej mocy energii żeby
się zagęśćić i zademonstrować w otoczeniu ludzi żywych na ziemi , i gdy
już taki status ośiągnie to zaczyna się wówczas skraplać i ,zmieniając swój
stan skupienia ,ale będąc między tymi dwoma stanami jej skupienia jest
formą lotną jako opary lub energie wodno plazmatyczno gazowe , i gdy
ona jako woda i jej forma stanu skupienia lotna - w formie lotnej trafi do
atmosfery to zaczyna wówczas przechodzić swój inny proces ale na jej
poziomie lewitacjii to także się ona zmienia przechodząc do ,ale już w

powietrzu gdy trafi na chłód ,zimno lub mróz to także jako woda , ale w
stanie biolotnym przechodzi inny - dziwny jej stan , ale zarazem bardzo

ciekawy inny jej proces zamiany w formie zaistnienia zróżnicowanych jej
procesów szoku termicznego i zaistniałych w nim zróżnocowań bio dia
lektrycznych zmian w jej stanach lotnych ,gazowych , i jej jako wody

lewitacji ale tej antygrawitacyjnej lekkiej ,i ją wznoszącej co widać na

zrobionym przeze mnie zdjęciu -unoszące się kule wody do góry , ale w
zróżnicowanych jej jeszcze ciągach wznoszących ,aż ona woda powiedzmy
dojdzie do jej krytycznego punktu szokowego powiedzmy że na jej kilku
poziomach ,pierwszym z nich zawsze jest utrata magnetyzmu i grawitacji

ziemskiego jej przyciągania ,dochodzi to takich jej zjawisk w miejscach

innych szczególnych ,na przykład nad wyrobiskami kopalnianymi ,po
wydobytym węglu lub soli i tu gdzie wydobyto sól z podłoża mamy jeszcze

dodatkowo inne zjawiska związane z lewitacją wody lub pod ziemnymi
starymi korytarzami ,przejściami lub pod podłogą posadzki w zamkach

kadedrach ,kościelnych nawach , kryptowych, lub jaskiniami ,grotami ,

albo nieckami po wydobytej -soli lub ich form solankowych gdzie jest
jeszcze dużo wody ale jak ona jest inna taka słona woda i jej inne także są

relacje do wody higroskopijnej i tej błonkowatej także , albo po ropie
naftowej ,lub wnękach po glinkowych lub wyparowanej wydobytej pompą

wodzie gruntownej takiej po ulewach i powodziach zalaniach ,ale
wypompowanej z ujęć wody pitnej lub ze starych sztolni kopalnianych na

przykład z kopalni soli ,i takie wody ale skażone i na dodatek z infekcją
po innych energiach i dodatkowo związane z błonkowata odmianą wody ,

bo w reakcji soli i połączenia tych wod -dipolowych frakcjii na poziomach

kapilarowo solnych struktur wody daje nam całkiem już inny jej ,bo solno
zorientowanej i zintegrowanej przez jej zainfekowanie taką higroskopią ,
a i pozostałych pod ziemią różnorodnych pustych niecek, enklaw ,starych
schronów wojskowych lub innych zbiorników technicznych ,gdzie kiedyś
była woda lub gaz ziemny lub przechowywano paliwa , taktyczne a

obecnie są zapomiane i gdzie nad ich powierzchnią obecnie przebiega
sobie droga jezdnia ulica i na nich odbywający się ruch aut samochodów
ciężarówek i ich przejazd daje mega wibracje ,drgania i zmianę tęperatur

i odrywają od podłoża gdzie na jego powierzchni mamy wody inne ,to ich

całe fragmenty w postaći ,cztap lub jako kule wody bąble ,lub nawet mega
krople nawet wielkośći pomarańczy i woda ale ta powiedzmy inna lekko
stale i płynnie unośi się w górę lewitując ,co sprawia miłe wrażenia , ale

muśi być do tego jeszcze powiedzmy spadek ciśnienia atmosferycznego

oraz tak zwana przyducha ćiśnieniowa powietrzna oraz inne termiczno

cieple zróżnicowania wraz z procesem parowania i unoszenia wolnego i
swobodnego oparów wody ale tej zwykłej gruntowej ,ale z termicznego
punktu widzenia ,i gdy do tego dochodzi na przykład w porze wiosennej

,lub na jeśieni albo w zimie i na dodatek w terenie ,podmokłym typu

rozlewiska wodne ,bagna ,moczary lub w krainie jezior ,rzek , lub inny jej
proces parowania w terenie nadmorskim ,albo w terenie górskim ,innym

procesy parowania wody i wówczas jakby ona jako woda zaczyna swoją

naturalną wędrówkę w górę i parując zaczyna swoją lewitację i staje się
powiedzmy podobna do wody higroskopijnej lub jeszcze lepiej i badziej

dokładnie nazwijmy ją jako wodę ,,adsorpcyjną,,- ale w odpowiednim

miejscu na ziemi lub w specjalnie stworzonych dla niej jako wody innej w warunkach które to sami przygotujemy w laboratorium ,lub taka woda
higroskopijna tworzy się w odpowiednim , miejscu stworzonym śiłami

naszej cudownej natury dla przykładu w takim miejscu endynicznym w

górach w strefie aeracji to w wyniku jej adsorpcji fizycznych z udziałem
wody w formie jej cząsteczek ale już jako pary wodnej z powietrza ,to na

powierzchni skalnej w górach i ich struktury ziaren skały ,to woda jako
powiedzmy para wodna otula je pokrywając swoją powierzchownośćią i
całą swoją masą struktury wodnej - te ziarna i ich cząsteczki skalno
minerologiczne lub ich miniaturkowe ziarenka i je pokrywa jako woda

cieniutką warstewką powiedzmy od 1 unt -aksztrema do nawet jej 100
jednostek średnic cząsteczkowych wody- wówczas staje się ona jako woda

śilnie związana z jej podłożem i nie lewituje ,unosząc się swobodnie w
górę po prostu jest śilnie trzymana w ryzach przez śiły ją wiążące ze

ziarnami cząstek minerologicznch i ich energię tą kosmiczną i taką od
minerałów pochodzącą ,ale tych nieśpiących ,i tu przypomnę wszystkim
że minerały mogą spać i wówczas przez okres 2100 lat nie emitują tych

swych energi którymi są one nasycane podczas ich fosylizacji i narastania

ich w naszej skorupie ziemskiej z geologicznego punktu odnieśienia ,i w

takich warunkach ta nasza woda ma wówczas dużą swoją gęstość ,około 2

g/cm 3 ,i bardzo niską temperaturę jej zamarzania około (-78°C) i wówczas

jako ona woda nie ma zdolnośći rozpuszczania innych substancji ,nie
może być pobierana przez świat roślinny i nie bierze ona udziału w

podziemnym krążeniu wód ,ale tkwiąc w takim jej innym i na dodatek

przedziwnym stanie ,ale jej ta bioenergia i ona sama ma inne ogromne

znaczenie dla życia ,rozwoju i wzrostu roślin z biofitogenalnego punktu
odnieśienia jest ona inna dziwna -i jest po prostu wodą ale higroskopijną

.I gdy ta nasza woda osiągnie energie powiedzmy kosmiczne i jeszcze
dodatkowo pobierze energie minerologiczne od minerałów które nie śpią
,a minerały mogą spać nawet 2100 lat ,to jeżeli ta nasza woda zazsie to

takich energii to zmienia się jej stan i powiedzmy staje się ona na skutek

sił i mocy kohoezjolizowanych pewną i inną jej formą ,jest to po prostu
woda błonkowata lub jako woda adhezyjna i ona tworzy się powiedzmy

na powierzchni lub jeszcze dokładniej na warstewce powierzchownej
naszej wody higroskopijnej ,którą wcześniej dla Was opisałem ,ale tworzy

się ona jako woda błonkowata w warunkach gdy otoczka adsorpcyjna

pokrywa powiedzmy całą powierzchnię tej wody higroskopijnej na
cząstkowych ziarenkach nieśpiących minerologicznych cząstek,i zaczyna

pomalutku ustawać proces wiązania cząsteczek pary wodnej i wówczas

warstewka wody błonkowatej jest luźno związana z podłożem na którym

zaistniał taki jej proces i woda błonkowata jest wöwczas inna i tak różna
od wody z jej podłoża czyli tej higroskopijnej ,i dla przykładu ta woda

błonkowata zamarza w temperaturze niższej od ,,0°C i ona w niewielkim
jej stopniu rozpuszcza inne substancje ,ale ma ograniczoną zdolność

poruszania się i na ogół jest niedostępna dla roślin a nad nią czyli tą wodą

,,Na tym szkicowo poglądowym rysunku ,mamy w jedne kropelce wody
innej podelementy i tak wodę higrosopijną jako ,,A,, wodę błonkowatą
jako ,,B,, wodę plazmowatą jak ,,C,, oraz wodę energo-zwaną jako ,,D,,

-błonkowatą mamy jeszcze inną warstewkę powiedzmy plazmatyczną

wodę która to ma mega przedziwne jej właśćiwośći i idąc dalej w moich
opisach muszę dopisać że nad tą strukturą wody mamy jeszcze inne
frakcje ale są to już poziomy wody energetycznej tak całkiem inne ale

także jest to woda ale już o całkiem innej jej formie stanu skupienia ,i tu

dla przykładu weżmy sytuację dla lepszego zrozumienia powiedzmy że na

piaszczystej pustyni , gdzie za dnia mamy temperaturę powiedzmy około

plus +50°C ,a w nocy ona spada do minus -5°C- stopni i mamy mega szok i
skok wywołany śiłami i mocami termicznej natury ,natomiast nad nią
wznoszące się frakcje biofitokohoezjowalne wraz z całym pakietem
energii lekko lewitują i gdy ośiągną pułap swojej bariery i szoku zimno

chłodnego to one przechodzą z ich stanu lotnego gazowego ,na ich inny
stan także lotny ale już powiedzmy zahibernowany ,ale już jako jej nowa

forma ,ale wciąż jeszcze lekka i wznosząca się za pomocą wirujących
energii ,ale już jako płatek śniegu ,ale ciągle o energii lewitacjii i anty
grawitacji ,i ciągle działający szok termiczny ,zimno ,chłód i mróz ,stale

zmienia i utrwala taki jej stan jako wody ,ale już o całkiem innym i

nowym jej stanie .Czyli woda już jako skrzepła i gdy na dodatek się zlepi i

zbryli to ośiągając swoją nową masę krytyczną i jej wagę ,to spada na

ziemię ,ale już w innej swojej strukturze i nowej jej postaci ,czyli nasza

woda ale pod zmienioną postacią jako bryłki ,,gradowe,, I tak ta nasza
woda ze stanu jej ciekłego lub płynnego zanim dojdzie do stanu jej
skupienia jako forma lodu -ale między tymi dwoma stanami jej skupienia

pojawia się jej stan lotny jako para wody i gdy ona jako para wody w jej
czystej swojej formie trafia - do atmosfery i w niej zacznie swoje inne
procesy przeprowadzane samymi mocami i śiłami cudownej natury ,od

lewitacjii i antygrawitacjii to ciągle i stale się zmienia przez jej wędrówkę

w górę w powietrzu i przechodzi tam całą masę różnorodnych zmian ,ich
procedur wraz z całą masą procesów jej przemiennych ,aż tam w
powietrzu osiągnie swoje stany śniegowe jako ona woda ale jako płatki
śniegu ,a następnie się zgrupuje tworząc formy zlepkowe i w końcu

znowu jest na naszej ziemi ,ale już pod postacią stałą jako formy lodowej

,czyli stanu skupienia jej jako wody ale w stanie stałej jako lód,i ona jako

woda ale pod postacią formy stałej jako lód i jej forma lodowa ,to sama po

sobie pływa ,ale po powierzchni wody ale tej wody w stanie jej ciekłym .

,,ZATEM TERAZ NA NOWO I JUŻ Z PEŁNIEJSZYM WODY ZROZUMIENIEM
POPATRZMY NA TEN NASZ SŁOICZEK I ZROZUMIEJMY Z JAKĄ WODĄ
MAMY DO CZYNIENIA W TYM ZAMARZŁYM I NIEZAMARZŁYM STANEM,,

-Zdjęcie osadowionych płatköw śniegowych ,pod zakrętką na bocznej

częśći słoika -ukształtowane w procesie zamarzania wody siłami natury.

-Zdjęcie całościowe z innego ujęcia tego mrożnego poranka w Instytucie-

-Pomiary miernikiem analogowym wody wyświęconej i egzorcyzmowanej
w relacjach do wody wodociągowej ,i zebranych -kropelek rosy porannej

pokazją nam w sposób nie budzący jakichkolwiek zastrzeżeń że czysta na

plaży nadmorskiej jest także lubiana przez łabędzie które czują energię w
wodzie ,bo po jej pomierzeniu była słaba ,a po jej doenergetyzowaniu i

dodaniu wody żywej i myślącej ,łabędzie zaczęły się tej wodzie ostrożnie

przyglądać ,a następnie popijając były bardzo zadowolone z takiej czystej

wody na poziomie pomiarów jej sfer w skali Bovisa oraz jej zmienionych

tych walorów i sfer w obszarach duchowych które są systematycznie

przez kogoś mierzone sprawdzane kontrolowane i monitorowane dla -

,zachowania walorów dobrej energetyki ,a wrazie potrzeby są te wody tak

troszeczkę energetyzowane i zmieniana jest ich powiedzmy dialektryka

dla potrzeb wszystkiego od ptaków po ,ryby i ludzi także gdzieś tak - pod

Gdańskiem na plaży w rejonie dzielnicy Gańsk -Stogi i tak dla przykładu

zrobione pomiary w tym samym czasie i z użyciem takich samych
mierników w Gdańsku -Stogi i w Kanale Portowym w Szczecinie pokazały
nam takie same walory wody czyli około 6700 wibracji jednostek w skali

Bovisa ,a gdy ją wodę , ja w Gdańsku poprawiłem podnosząc jej te walory

energii do poziomu 9000 wibracjii energetycznych w skali Bovisa ,to

dosłownie po skońcaeniu doenergetyzowania wody w Gdansku i jej
pomiar ,a dokonane pomiary w Szczecinie , pokazały takie same jej

walory ,i tak po skoordynowaniu i skalibrowaniu takich samych
mierników i dokonaniu odczytów możemy zauważalnie sprawdzić efekt

dobrej poprawy energetyki wody ,bo woda jako dobry przekażnik ,od
razu pokazuje nam relacje jej poprawy bez względu na odległość ,i tak
jak jest ta woda w naszym słoiczku także inna czysta i uduchowiona na
poziomach duszy i ducha w obszarach ,ale w odniesieniu do jej relacjii

i relacji pomiarowych do człowieka uduchowionego jako podstawy do

analiz sfer duchowych , pozwala nam się głęboko Zastanowić nad wodą.

-Takim to jak na zaprezentowanym urządzeniu pomiarowym -mierniku

Bovisa -po modernizacji - ale analogowym dokonaliśmy wstępnych ocen i

pomiarów ale z użyciem specjalnych sond szpilowych ,oraz pomiary ale

już innymi urządzeniami zczytującymi , mierzącymi - innej wysokiej
klasy elektronicznym sprzętem pomiarowo-rejestrującym i skanującym.

1.Woda przed zamrożeniem wyświęcona i egzorcyzmowana miała w

pomiarach analogowych -11.000-jedenaście tysięcy jednostek Bovisa i tych

walorów nie zmieniła podczas jej zamrożenia -ale siłami samej natury

-czyli stojąc na parapecie okna ,wystawiona na oddziaływanie mrozu

który zafundowała nam sama natura,pomiary pokazywały ,chwilowe

minimalne odchylenia i anomalia ,ale po ustabilizowaniu się napięć

powierzchniowych i wyruwnaniu się naprężeń ,wynikłych z szoku

termicznego -temperaturowego oddziaływania na wodę- wyniki były

stabilne ,stałe i zachowały swoje pierwotne pomiary mimo zawartych w

niej dodatkowych frakcji i elementów lodowej odmiany-czyli formy -stałej

jako płatki szronowo-śniegowe ,bryłki lodu kostkowo-sześciankowego

,lodu unoszacego się w środkowej częśi słoiczka ,oraz pozostałych frakcji

soczewkowych form lodowych wraz z lodową formą na powierzchni i

częśćią wody niezamarzłej czyli formą płynną -co stanowi nie lada cud.

-Nagrany wykres występującego skoku naprężeń wody -użyłem sondy -

-Tu widzomy wyrażnie proces stabilizacjii wody czystej egzorcyzmowanej

po doznamym szoku termiczno-temeraturowym i stabilizacjii wody-

-Tu widzimy wgrane do pamięci odczyty pomiarowe wody i wyświetlone-

Zdjęcie dla przypomienia-zamarzłej wody wyświęconej,egzorcyzmowanej

ale w rycie i obrządku Rzymsko-Katolickiego Kośćioła a reguły i Celebry
według Kononów i Zasad Egzorcyzmowania ,,Watykańsich,,- Celebr,

I tak wiemy z przeprowadzonych badań porównawczych i podglądania
wody po jej akcie i celebrze egzercyzmowania że taka woda zmienia się

nie tylko na jej walorach wewnętrznych ale także zmienia się jej walor

energii dipolowych ,na poziomach struktury bioenergii na jej wszystkich

poziomach - dokonane pomiary specjalistycznym miernikiem wojskowym

takim jakie wojsko wżywa do pomiaru wody po jej uzdatnieniu do picia
przez żołnierzy w terenie ,wynika jeden fakt woda taka egzorcyzmowana

jest ponad wszelką wątpliwość wodą wysoce energetyczną i bio-diktarną.

Zatem zajęliśmy się faktem egzorcyzmowanej i wyświęconej wody ,i
prace badawczo odkrywcze w tej kwestii materii trwają ,i za jakiś czas je

opiszę pokazując różnice między wodą ,wyświęconą a egzorcyzmowaną

jak i tą tylko pobłogosławioną wodą ale przez osobę uduchowiona z tych

duchowych osób roziniętych i z odpowiednim stopniem doskonałośći -

Tu widzimy na tym zdjęciu trzy kropelki jako pierwsza jest to symbol ,, A,,

woda Pobłogoslawiona ,następnie woda Święcona ma ona symbol ,,B,,

Tu na tym zdjęciu widzimy energie płynace z wody święconj w rycie jej

Wyśięcania obrzedu dwóch kośćiołów ,rzymsko katolickiego i kośćioła
obrzędu wschodniego czyli greko-katolickiego i jego także Celery z wodą-

oraz Woda o symbolu ,,C,, jest to Woda Egzorcyzmowana i jej Energia . -

Tu natomiast mamy zjęcie Energii Wody po jej Akcie ,,Egzorcyzmowania,,

Możecie Sobie -poanalizować ,oglądając wynikłe różnice w widoku wód-

-duchowej na poziomie własnej duszy i własnego ducha - a braki lub takie

inne zaburzenia i anomalia w nas na poziomie duszy i ducha ,oraz już

zaistniałe powiedzmy ataki ze strony świata ,,ZŁYCH ENERGII,, astralu i

podczepienia się do naszego pola ,,ENERGII,, możemy pomierzyć z dużą

precyzją i dokładnośćią będąc sami bez pomocy osoby wspomagającej
tak jak to widzimy na zaprezentowanych zdjęciach ,po prostu kształt

sondy skrzyneczkowej daje nam swobodę wyboru ,w procesie pomiaru i

tak możemy opomiarować posługując się mapką dłoni z kasterami i ich

komunikatorami na dłoni łącznie z konkretnym już zainfekowanym w

nas i w naszym ciele fizycznym ,narządami lub ,organem albo układem

konkretnym -obronnym - abo krwioobiegowym ,a zaprezentowane mapki
z poszcególnymi na naszych dłoniach komunikatorami będą dla Was taką
formą kierunku możliwośći w dokonywanych ,pomiarach i ich analiźie .

przyczyna może tkwić tego problemu nie w otoczeniu lecz w nas samych

,bo dla przykładu ,wchodząc do świątyni w kośćiele Rzymsko Katolickim
wszyscy na samym początku wejśćia do takiej Świątyni ,moczą swoją dłoń

w kropelnicy , gdzie powinna się znajdować ,,WODA,, i za pomocą TEJ

Wody i własnej energii i własnej Wiedzy Celebrują Znak Krzyża na Sobie
za pomocą ,,WODY ŚWIĘCONEJ,, -ale jak Ten Znak Krzyża Czynią na Sobie

za pomocą tej Wody -to już całkiem inny problem ,opisuję go dokładnie w

innej mojej Broszurce pod tytułem ,,AKT DO SUMIENIA ,,-polecam , bo

warto się z tymi obszarami zapoznać i sobie pomóc wypraszając te złe i

niedobre lub wręcz toksyczne ,,Energie z ,,ONEGO-dla naszego zdrowia i

naszej funkcjonalnośći ,podczepione ,podłaczone energie ze świata ,,ICH,,

Sfery-DUSZY i DUCHA ,,i sobie zaradzić kożystając z Energii Wyższych lub

samej wody ale takiej w dziedzinie wody doskonałej i duchowej lub
wyświęconej lub nawet egzorcyzmowanej ,i na pewno skutek będzie
dobry i oczekiwany ,i dysponując odpowiednim sprzętem i miernikiem

,możemy sami po pomiarach i sprawdzeniu ,przekierunkować takie

energie i na miejsce tych ,,ZŁYCH,, wprowadzić ,,Dobre,, w bardzo prosty

sposób przekierunkować za pomocą miernika ,pojemnika z wodą takie
enrgie duchowe -bezpośrednio na nasz zainfekowany organ lub narząd -

ale powinna uczynić Takie Oczyszczenie minimum Osoba Uduchowiona .
2.Woda zebrana specjalną metodą z kropelek osiadłej rosy porannej

miała w pomiarach analogowych -8700 -osiemtyśięcy siedemset jednostek
pomiarowych w skali Bowisa .gdzie skala kończy się na 11000 tysiacach. A
zwykła woda na przykład z kranu ma 6400 jednostek ,jak widać na zdjęciu

3.Woda wodociągowa nabrana z kranu taka zwykła i niefiltrowana miała

w pomiarach analgowych -6 500- sześćtsięcy pięćset jednostek Bovisa. I z

tego faktu nasówa się jedna prawda i jeden jedyny wniosek w odniesieniu
do człowieka ,że kto jest czysty i uduchowiony to także ma to -10.500 do

maksymalnie 11.000 jednostek pomiarowych w skali analogowego

pomiaru Bovisa -a dlaczego skala Bovisa kończy się na 1O.000 tysiacach

jednostek pomiarowych-bo Ludzka szyszynka jako narząd ,organ jak kto
woli gdy osiąga pułap 11 000 jednostek wibracjii to się odrywa od rdzenia

kręgowego przedłużonego -powodując zgon osoby ktöra taką wartość

jednostkową osiagneła-i dlatego skala ,,Bovisa,,-kończy się na 10.500. -

-Szkic dla lepszego zrozumienia i pojęcia - ,, Szyszynka ,,-część mózgu

osiągając poziom wibracjii 11.000 ,- jedenaśćie tysięcy jednostek w skali
,,Bovisa,, u osoby przeciętnej i nie uduchowionej odrywa się - powodując
jej zgon a z kolei jej naderwanie powoduje śpiączkę ,marazm paraliż -jest
zaznaczona jako -nr.5 na szkicu poglądowym anatomicznym od rdzenia

przedłużonego -części całościowego rdzenia kręgosłupowego pwodując
śmierć ,zgon osoby która takie walory pomiarowe by ośiągneła za życia.

,,Szkico rysunek z topografią anatomiczną toźsamośći składowych ,,
-Szkic drugi dla przeanalizowania i zrozumienia zagadnień ,,szyszynka,,-

-Zatem analizując pmiary wody czystej wyświęconej i egzorcyzmowanej

w relacji do człowieka -którego ciało fizyczne składa się w 76% z wody ,to

-natomiast nasz mózg składa się -lub ma aż 93% wody w sobie ,od naszych

narodzin po nasz akt zejścia ,bo gdy przychodzimy na świat rodząc się to
nasze całe ciało składa się dokładnie w 93% z wody ,i co niektóre osoby

miały pierwszy kontakt z wodą ,ale już jaką taką szpitalną ,lub z kranu i

kanalizacjii ,to już całkiem inny aspekt tego naszego pierwszego kontaktu

z wodą płynną ,po opuszczeniu - wody płodowej żywej , ale z czasem my
dorastamy i ta proporcja się zmienia ale oprócz mózgu ,natomiast nasze

ciało kształtuje się ,,wapnieje,,- aż osiągnie pułap 76% zawartośći wody w

nas samych , i tak każdy człowiek będąc czysty nie tylko w swojej sferze
fizyczno-cielesnej swojej wody , ale także na poziomie swojej duszy i
swojego ducha i żyjący moralnie z kanonami i prawami Bożymi w zgodzie
i harmoni ze światem ,otoczeniem-powienien mieć walory pomiarowe na

poziomie -tak jak ta mocna- woda-czysta ,wyświęcana i egzorcyzmowana.

I tak możemy nasze te wewnętrzne walory , ale powiedzmy na poziomie

naszej ,,szyszynki,,-wzmacniać ,poprawiać bo to właśnie w niej mamy
dużo elementarnych energii które tam gnizadują od naszych narodzin

wraz z całą masą różnorodnych pierwiastków ,frakcjii nawet takich które
w naturalnych ich formach pierwiastkowych na naszej tu Ziemi nie

występują ale wszystkie one są w naszej szyszynce tylko na poziomach

energetyczno wodnych i żeby one zaistniały w naszej szyszynce czyli
przyjęły formy zmaterializowanych i zgęszczonych form pierwiastków to
nasze całe ciało muśi wchłonąć odpowiednią ilość takich innych energii
kosmicznych które po ich dotarciu do gruczołu naszej szyszynki ,dadzą
lub wywołają poziom ich krystalizacjii ,i jak już te energie się objawią w
formie krystalizacjii materialnej w naszej szyszynce to on nasz mózg je
zaakceptuje pozna i po ich się rozgoszczeniu dadzą nam nowe obszary i

nowe płaszczyzny ,doznań ,poznawczych i tych fizyczno materialnych
doznań ,bo one po prostu zaistniały w nas w naturalnych ich procesach
krystalizacjii i zmaterializowania się w naszej szyszynce ,i przez ten fakt

są one jako nowe pierwiastki rozpoznawalne i zaakceptowane przez nasz
wewnętrzny układ obronny i imunologiczny i nie są one atakowane przez
wytwarzane antyprzeciwciała ,po prostu mimo że nie ma ich na naszej

ziemi bo nie występują one na niej ,to i tak nasze ciało je rozpoznaje jako

dla nas wyższe dobro i je akceptuje i podejmuje nasz mózg z nimi pracę

dla naszego rozwoju i postępu na wszystkich obszarach i tych fizyczno
cielesnych jak i także na poziomach intelektualnych ,i tak możemy lekko
sami przyspieszyć procesy zagęszczania się tych energii wodnych w
naszej szyszynce za pomocą energii kosmicznych ,ale pochodzących od
meteorytów ale takich dobrych ,przemierzonych o dobrych energiach
kosmicznych nam nie szkodzących i nieradiologicznie skażonych .Po

prostu trzeba nośić przy sobie taki meteoryt i niech nasze ciało on swymi
energiami dobroczynnymi i kosmicznymi nasyca dając nam pełniejszy

rozwój naszych sfer fizycznych i na poziomie duszy i ducha ,a to w naszej
szyszynce a w niej proces krystalizacjii pierwiastkowo materialnej w nas,

Czyli wyniki pomiarowe około lub,,-czyli maksymalne -10.000 jednostek
pomiarowych w skali ,,Bovisa,,-jako odnośnik jego stanu czystosći i

harmoni wewnątrz zaistniałej w nim samm,a każdy wynik po,, Niżej ,,tej

wartośći-czyli od -10.000 w dół do 6.500 jednostek tyle ile ma ta woda z

kranu ,wodociagowa niefiltrowana i zainfekowana dodatkami ,lub

jeszcze gorzej czyli po niżej poziomu wody kranowej -oznacza tylko jego

zabrudzenia i zaflegmacenia na wszstkich poziomach i sferach nam
znanych-czyli , wyniki pomiarowe gorsze i słabsze , oznaczają we wnętrzu

człowieka brudy ,anomalia i zaburzenia ,zainfekowane- przez tryb wiary

,jego postępowanie i żywot w Tu na Ziemi -ale tego człowieka , u którego

stwierdza się wyniki pomiarowe gorsze od punktu wyjścia jako odnośnika
w stosunku do wody -bo nasze całe ciało to ponad 76% woda-jako dorośli .

-Jaka nasówa się myśl i pomocna rada ,żyjmy czyśći duchowo jak woda w

nas samych ta nasza wwnętrzna i niech dorównuje ta nasza -tej wodzie
egzorcyzmowanej i wyświęconej która osiąga wynki 11.000 jednostek .

-Inne instrumenty użyte do pmiarów wody tej ciekłej i tej w nas Samch.

,,Urządzenie zczytujące ze stanów faktycznych zaistniałych - zaburzeń ,,
-Możemy także pomierzyć tą wodę w nas samych i nie tylko -

-Dokonjąc pmiarów i odczytów dzisiaj możemy nieco więcej powiedzieć o

mocach śiłach i energiach ,wraz z wibracjami ich gęstośćą i ich cyklami.

-Oraz poprawiać ,wodę ale siłami naszej cudownej natury ,nie dokonując
jakich kolwiek interwencjii do struktury wewnątrzcałościowych połączeń
między wzajemnych relacjii ,ale na poziomie samej wody -bo każda do
niej jaka-kolwiek ingerencja w postaci choćby oddziaływaniem energii

elektrycznej ,magnetycznej ,elektomagnetycznej ale wywołane przez ciągi
za pomocą energii elektrycznej jako zasilania do przetworników ,dają

efekt odwrotny ,a niżeli ten dobry -po prostu woda żywa ,,Żyjąc,,-oddala
ile może te złe relacje ,powracajac do swojej pierwotnej czystej i zdrowej

formy .ale te inne zachowuje w swej pamięci -i o tym już wiemy ,badając
ją uczymy się ją rozumieć i zaczynamy postrzegać jako twór ,,ŻYJĄCY,,

-Badania odkrywczo poznaniowe nadal wciąż trwają , poprzez stosowanie

doświadczeń w tych obszarach odkryć w wodzie , a używane - niektóre

instrumenty pomiarowe -niektóre z nich na dzień dzisiejszy są tajne ,więc
co w wodzie można obmierzyć ,wyskanować ,sprawdzić - ją podglądając

poprawiając lub energetyzując ,albo wprowadzajac do jej energii na
poziomie dipolowym ,pewne frakcje i ich elementarne kody -tak zwana

woda okołokwarkonowa lub kwantowa ,będą sukcesywnie poszerzane
,opisywae i aktualizowane przeze mnie , w miarę poozwoleń na ich wam
zaprezentowanie , a wyniki opisywane powiedzmy za jakiś tam czas ??

-I tak tą naszą wodę z kranu ,,wodociągówkę,,-o wibracjach ,6400 do 7500
jednostek w skali ,,Bovisa,,-tak jak to widzimy na zaprezentowanym tu

zdjęciu i taką wodę i nie tylko ,możemy poprawić dodając jej energi -do
poziomu 10.000 jednostek w skali Bovisa,-porządkując ją i w niej energie

elementarne w sposób komplementarny za pomocą ,,Geoemitera,,-Ci z

Was co chcą więcej wiedzieć i rozumieć to polecam im inne moje opisy w

formie broszurki pt.,,GEOEMITER,,- zrozumienie jego działania.-Polecam .

Widok ,Geoemitera,-są małe,duże z różnorodnymi ozdobami- mandalami.

-kto jest zainteresowany ,,Geoemiterem ,niech dzwoni tel.667.448.798.

-Opisy zadziwiające wszystkich i zdjęcia zaprezentuję za jakiś tam czas-

-Na tym zdjęciu widzimy wyrażnie powstałą nad powierzchnią wody
warstwę śniegowych płatków jak gdyby czapkę osłonową przed
działaniem mrozu na wodę ,poświęconą i egzorcyzmowaną w
zamkniętym słoiczku ustawionym na parapecie okna w instytucie.

-Inną osobną formą były sześcianowo-kosteczkowe formy zawisłego w

niezamarzłej formie wody -kostki lodu ale unoszące się nad warstwą dna.
-Zdjęcie kryształków wody egzorcyzmowanej -z warstwy na górze-

-Kryształkowe zdjęcia z warstwy osadzonej na dole -w celu porównania-

-Inna bardzo dziwna struktura zamarzniętego kryształku wody -woda nie

zmieniła połączeń z oktogenalnych na heksogenalne tylko utworzyła

powiązania w formie okręgu -czyli kołowe formy wpływ egzorcyzmu-

Woda przejęła energię z płynących słów wypowiadanych na okrągło,,

-Inne kryształki powizań wewnętrznych struktur wody -wpływ modlitwy-

Jak widzimy modlitwa kontemplacja czy mantra ale płynąca z duszy.

-Całość wraz ze słoiczkiem -ale widziana trochę inaczej -poglądowo-

-Zdjęcia w innej formie w celu zaobserwowanie zmian i anomalii-

-Znależliśmy aż osiem różnorodnych form kryształków zamarzniętej

-Inne ujęcie dla tych co lubią więcej widzieć podczas wizualizacjii-

-Formy kostkowo-sześćiościanowe lodu unoszącego się nad warstwą dna-

-Inne formy lodowych tożsamośći-soczewkowo lodowe zaistnienia-

wody .a po jej rozmrożeniu klastery zachowały spójność w powiązaniach.

-Zdjęcie wody w stanie płynnym która nie zamarzła w naszym słoiczku-

-Zatem wniosek jest jeden -woda przyjmuje uduchowione formy

komunikacjii z nią i zachowuje -w swojej pamięci zmieniając strukturę.

-Zdjęcie wody z cmentarza i wody egzorcyzmowanej -a postacie które się
uwidoczniły w procesie jej zamrażanie -fotosy w celach dydaktycznych-

Tu nie będę opisywać co uwidacznia nam zdjęcie ,niech każdy sam patrzy.

-Ujęcie tego samego zdarzenia w wodzie ,ale w negatywie -obserwujcie-

-Inną i całkiem oddzielną ciekawostką wody egzorcyzmowanej jest fakt
wytworzenia w jej niezamarzłej częśći -cząstek o formie soczewk

lodowych które stanowią nie lada ciekawostkę -po prostu po rozlaniu

częśći niezamarzłej wody -na specjalne naczynko -przez ,,Odpowiednią

Osobę,,-oto co się nam pokazało -oglądając nie oceniajcie -patrzcie i tyle-

Zatem woda jest niemówiącym świadkiem ,zdarzeń słów naszych myśli ??

-To samo ale zrobione w negatywie -dla lepszego postrzegania zdarzeń-

-Bardzo dużo nowych nikomu nigdy nie opisanych zdarzeń wynikłych z
wodą -ale jak różną i inną .i jako twór ,,ŻYJĄCY,,i myślący -wraz z w'ody
badaniami w tej kwestii materii opiszę za jakiś tam czas-prace trwają .!!

Zdjęcie ciekawostki jaskini lodowej w Jakucjii-krainie wiecznej zmarzliny

Zdjęcie wejścia do groty lodowej -Grenlandia wyprawa w 2012 roku.

,WODA JEST WSZĘDZIE -I ZA -WSZĘDZIAMI TAKŻE JEST,

Ale w stanie zmarzliny i to w formie sopli to jak ostrza

I to bardzo niebezpieczne ostrza soplowe bo jak spadnie

takie ostrze podczas spaceru w jaskini lodowe to klaps ??

,,ZROZUMIENIE ZJAWISKA KOHEZJII I APHEJII W
WODZIE ,A ZACHODZĄCEGO W NATURZE ŚWIATA ZIÓŁ
ROŚLIN ,DRZEW -ja posłużę się drzwem dla zrozumienia
i pojęcia tych zachodzących zjawisk praw natury.

Szkic obiegu wody od pułapu chmur po podziemie .
Ogromne znaczenie ma inna bardzo ciekawa właściwość wody ,śćiśle
związana z jej dipolową naturą a mianowicie anomalia w jej zachowaniu
się w temperaturze 4°C ,prawie wszystkie ciecze wraz ze spadkiem
temperatury stają się cięższe ,natomiast w miarę ogrzewania -stają się
lżejsze .Tak też zachowuje się woda -ale tylko do temperatury 4°C .Od tego
momętu temperatury ,wraz z jej dalszym stopniowym spadkiem woda
staje się lżejsza ,rozszerzając się ,a gdy temperatura dojdzie do 0°C -ale
zera jako stabilnego ,bo tu przypomnę wszystkim że rozróżniamy cztery
zdarzenia związane z opcją ,,O,, lub rodzaje formy ,,zerowej,, -opcji czyli
krótko mówiąc jako pierwsze mamy ,,O,, - stabilne tkwiące ,oraz zero tak

zwane migoczące ,oraz zero dodatnie i zero ujemne ,i w naszej wodzie
najciekawszą formą jest tak zwane zero ,,migoczace,, czyli niestabilne a
wywołuje ten stan ,,tego migoczącego zera,, nic innego jak tylko proces
związany z energią napięc powierzchniowych struktury wodnej ,czyli
redoks i wówczas nasza woda zaczyna się przekształcać tracić swoje

połączenia oktogenalne w przestrzennej jej formie zaistnienia ale jako
woda w stanie ciekłym ,płynnym i na jej połączeniach oktogenalnych gdy

dochodzi do destabilizacjii i zmiany na formę połączeń heksagenalnych

dochodzi do procesów ich destabilizacjii -czyli poczatkowej formy jej się
przekształcania ze stanu płynnego w stan stały lodowy i staje się w tym
procesie pomalutku jako destabilna ciecz płynna gęstniejąca ale w wodzie

wystrukturyzowanej i tak zachodzące dalej zmiany jej destabilizacjii
powodują w jej strukturze dalsze zamiany poprzez zamigotanie napięć

wewnątrzwzajemnych powiązań w wystrukturyzowanych jej całych
powiązaniach wzajemnych co skutkuje jej rozluźnieniem i migotaniem
wewnętrznych jej powiązań i gdy dalej spadająca temperatura dochodzi

do punktu lub stanu jej krytycznego to nasza woda zmienia swój stan

skupienia z wody żywej i ciekłej na stan ale stały i staje się po prostu
formą -lodu ,I będąc lodem po zmianie swojego stanu skupienia jest
prawie o 8,5 razy lżejsza od stanu wyjściowego ciekłego ,niż będąc w
stanie płynnym w temperaturze 4°C .Dlaczego tak się dzieje w naszej
wodzie ale tej żywej i wystrukturyzowanej bo ,otóż w temperaturze 4°C
cząsteczki wody osiągają swoją maksymalną jej stabilność i gęstość .

Zdjęcie kryształów lodu zrobione w Krainie Wiecznej Zmarzliny Jakucii.

A tu na na tym zdjęciu widzimy bryły lodowe pływające na wodzie ciekłej.

Wynika stąd ,że woda jest wówczas najcięższa i ma we wnętrzu własnych

powiązań najśilniejsze własne wzajemne powiązania i stabilne napięcia
powierzchniowe na poziomie redoksu.I w takiej to oto temperaturze
woda żywa i płynna jest cudem życia ,wraz z całą swą zawartośćią
wewnętrzną i jej tożsamościami.Wraz z dalszym spadkiem temperatury

zaczyna się restrukturyzacja cząsteczkowa naszej wody i prowadząca do
powstawania kryształów lodu-i zmiany połączeń wzajemnych powiązań.

I tak w kryształach lodu cząsteczki wody zmienione są i od siebie nieco

bardziej oddalone, niż w stanie płynnym przy temperaturze 4°C .To

dlatego lód jako zmieniona forma stanu skupienia naszej wody jest
lżejszy od wody ciekłej w stanie płynnym i po jej powierzchni pływa .

Ponadto nad powierzchnię wody wystaje zawsze mniej niż jedna dziesiąta
objętości lodu ,ale to wystarcza ,żeby lód pływał i nie opadał na dno.Lód
utrzymuje się więc na górze ,podczas gdy cięższa woda w stanie płynnym i
ciekłym o temperaturze 4°C zawsze gromadzi się w dole poniżej brył lodu

Gigantyczne wyspy pływającego lodu -zamieszkane tylko przez Morsy.

,,Zdjęcie najlżejszej formy lodu pod postacią jako-płatek śniegowy ,,

Inną ciekawostkę ale związaną z energią zawartą w masie lodu opisuję w
innej mojej broszurce pod tytułem ,,Meteoryty,,-polecam przeanalizować.
,,SZKIC płatka lodowej formy wody lub -śniegowej formy zaistniena .

Płatki śniegu każdy z nich ma inny i inndywidualny kształt,a związane to
jest z procesem ich powstawania w temperaturze od 0 °C do-2 °C i na

dodatek muszą mieć specyficzne warunki ,ćiśnienie i zawarość tlenu w

powietrzu oraz indywidualna pamięć wody, w stanie skupienia lotnym
,para mgiełka i procesy jej stopniowego schładzania ,w żywiole powietrza

Zatem zastanówmy się , co z nią , My robimy ,i jak ?

,,Woda i ogień razem w symbiozie -czy jest to możliwe ?

,,KOHEZJA I APHEZJA -a ruch życie i energia wraz z
,,OSOBLIWOŚĆIĄ ,,-pamięcią wody i ,,TOŻSAMOŚĆIĄ,,
-iskrą paliwa życia aktu stwórczego ,,ABSOLUTU ,,

,,Wizualizacja ,,drzewa ,,-jako Grala ciągłośći przepływu

energii od korzni po najwyższy listek w koronie gałęźi,,
Liście drzew zamieniają energie ,świetlisto-solarne i
energie kosmiczne z poziomu energii do poziomu materi
,przy okazjii pobierają dwutlenek węgla ,przerabiając go
na tlen -niezbędny do funkcjonaowania życia na Ziemi .

Tak więc w koronach drzew dochodzi do procesów
,materializacjii z poziomu energii do poziomu materii,
oraz całego szeregu procesöw chemicznych ,fizycznych ,i
energetycznych zmian równolegle po sobie zachodzących

w sharmonizowany sposób z otoczeniem w cyklach ,snu
-w zimie ,pracy intensywnej od wiosny do koñca lata i
odpoczynku -na jesieni wraz z ciągłym magazynowaniem
zapasów , na zimę i wiosenną pobutkę , ze snu zimowego.

,,PRZRKRÖJ PNIA DRZEWA I JEGO KOMÓRKI ,,

,,LIŚĆ Z KROPLĄ WODY -ROSY PORANNEJ i ENERGIAMI,,

CAŁOŚĆIOWE ZWIZUALIZOWANIE ZDARZENIA NATURY,

,,Szkic liśćia i jego budowa anatomiczna ,dla lepszego
pojęcia i zrozumienia opisywanych zdarzeń .Liście
zasysają dwutlenek węgla i wydzielają tlen-za pomocą
otworków zwanych aparatem szparkowym a
umiejscowionym zazwyczaj na spodniej częśći liścia a
umożliwia tą funkcję przestwór międzykomórkowy liścia
,natomiast w pozostałych strukturach liśći dochodzi do
całej gamy przemian fizyczno chemicznych drobinek
wody ,procesöw biofitogenalnych i zdarzeń fotonowosolarno świetlistych ,oraz przetważania energii
kosmicznych na zmaterializowane formy zaistnień w

systemie drzewa jako jego energi i materii zagęszczonej .

I w tych procesach całościowych dochodzi do procesów
zmian w strukturach dostarczonej wody od korzenii,

z ziemi ,wraz z jej częśćiowym odparowywaniem czyli
zamianą na stan skupienia gazowy -lotny , i częściową
przemianą ,wraz z wytwarzaniem soków ,cukröw i
związköw pokarmowo odżywczych dla całego drzewa

,łacznie z magazynowaniem zapasöw -zasobów energii

,mocy i sił wszelakich w celach odżywczych na zimę ,a
schowanych - zmagazynowanych przez drzewa w ich
korzeniach , a częściowo w pniu samego drzewostanu .

I tak tansport wody niezbędnej do funkcjonowania i

życia drzewa odbywa się z pokładów ziemi za pomocą

korzeni od poziomu ich zaistnienia czyli tych małych

najmniejszych cienitkich żywicieli , aż do korony drzewa
jej gałęźi konarów i malutkich gałązek do samych listköw

,podobnie jak w świecie krzaków ,roślinnośći,źiół i mchu.

i co ciekawe ten cały tansport wody nie wymaga od
drzewa ,jakiegokolwiek energetycznego zaangarzowania.

Jakiego kolwiek wkładu energii-sił mocy ,ze strony całego

drzewostanu ,jak-kolwiek woda sama płynie w strkturze

drzewa wbrew prawom przyciągania ziemskiego łamiąc

wszelkie prawa grawitacji i ciężkośći -płynie w drzewie z
dołu do góry.Dzieje się to tak nawet wtedy ,gdy droga od

pobierających wodę korzeni -do odległych liśći które ją
przemieniają i częściowo wydalają wynośi od 50 czy
nawet ponad 100 metrów albo i więcej w przypadkach
starych i dorodnych wysokich drzew ,lub krzaków ,ziół .

W miarę postępujących procesów a zachodzących w
liśćiach ,i częściowego oddania wody w procesach
parowania ,przez otwory szparkowe .płyn z dołu cały
czas dopływa .Przy długiej drodze ,u bardzo wysokich
drzew naczynia ksylenu podlegają potężnym ciśnieniom
a wytwarzanych siłami i energiami pochodzących z
kosmosu przekaczających nawet 400 atmosfer -a dzieje
się to dzięki działaniu siły kohezji i adhezji która to w
drzewie,krzaku ,roślinie, wytwarza siły antygrawitacji

wraz z ciśnieniem wewnętrznym w strukturach drzewa .

Działające siły kohezjii i adhezjii zapewniają utrzymanie

ciągłośći przepływu wody od korzeni po listki na szczycie
drzewa w jego koronie .I to te siły antygrawitacji wraz z

wytworzonym ciśnieniem wewnętrznym ,a mocami i

śiłami ,wytworzonymi przez energie ,, Kosmiczne ,,-i ich
przmianę dają efekt lewitacjii wody ale ,w systemie
całościowym drzewa,krzaku,roślin bez udziału i wysiłku
jakiegokolwiek z udziałem drzewa .Oto przykład dla was
ale w formie zdjęć i zachodzące zjawisko adhezjii.

-Na zdjęciu te formy złoto miodowe to woda wraz z

sokami drzewa wspina się do góry a co na to grawitacja ?

-Po prostu woda lewituje odcinając procesy przyciągania

ziemskiego -poradziła sama sobie z grawitacją i całym

magnetyzmem ziemskiego przyciągania -Kuli Ziemskiej.

Po prostu to kosmos i jego energie chcąc się pokazać i
zmaterializować ,zagęścić i zaistnieć na Ziemi organizuje

to całe zajście zdarzenie o nazwie,, kohezji i adhezjii ,,w

środowisku drzewostanu -przy okazjii jak gdyby od

niechcenia ,oczyszczają nam naszą wodę- zamienia jej
energię i w pakiecie dorzuca jak gdyby od niechcenia

-dodając w całych procesach przemian biofitogenalnych i
energetycznych nam tlenu -oczyszczając dla nas na ziemi

powietrze w atmosferze okołoziemskiej z dwutlenku
węgla ,który to my wydychamy wydalając go na zewnątrz
organizmu w procesach jego wymiany w naszych płucach

I tak to w drzewach szpilkowych ,woda płynie sobie w

nich z szybkośćią 1 do 2 metrów na godzinę ,natomiast u
drzewa liściastego ,z dobrze rozwiniętym systemem

naczyń -mierzono wartośći przepływu wody rzędu 4 do 6
metrów na godzinę. Różne gatuki drzew mają inne i nie

jednakowe zapotrzebowanie na wodę i jej przepływ wraz
z wędrowaniem ,w wewnętrznych strukturach jest różny

oczywiście w wodnym zapotrzebowaniu ,na jeden metr

kwadratowy powierzchni liśći w koronie drzewa,wierzba

zużywa -przetwarzając rocznie około 160 litrów wody
,natomiast -olsza 110 , a jawor mniej niż 90 litrów wody .
,,WODA OCEANICZNA MOCNO ZASOLONA-Też INNA,,

Woda oceaniczna zorientowana jako słona służy także.

Zdjęcie zrobione z zawirowań mgieł i oparów wody .

,,ZDJĘCIE WIRU CYKLONOWEGO WRAZ Z WODĄ,, ale

możemy określić wodę w wirowym jej tańcu jako żywioł

złej energi ,bo niszczącej i demolującej harmonię ziemi.

Woda złośliwa niedobra jako wir cyklonu wraz z
deszczem i drobinami porwanej wody ze zbiornika .
,,ZDJĘCIE PŁYNĄCEJ WODY SKAŻONEJ IZOTOPEM ,,

Woda skażona -radioaktywna ,wodę ciężka także ma inną

deuter -ciekawą strukturę wewnętrznych jej anomali .

Woda ciężka której cząsteczka zawiera tlenek deuteru ,D2O bo

zamiast wodoru ,H- jest w wodzie ciężkiej na przykład deuter ,w
porównaniu z wodą zwykłą jest słabiej zdysocjowana i gorzej
rozpuszcza sole ,ale na niektóre bakterie działa szkodliwie i w
nieznacznej ilośći występuje w wodzie ,H2O dlatego wodę ciężką
można otrzymać na przykład w wyniku długotrwałej elektrolizy
wody ,a pozostałość po takiej elektrolizie jest zazwyczaj śilnie
wzbogacona o zawartośći wody ciężkiej jest stosowana jako
modelator i chłodziwo w niektórych rodzajach reaktorów
jądrowych ,znane są także inne odmiany izotopowe takiej wody

,T2O ,HDO,HTO , T2O,oraz jako najcięższa z ciężkich to DTO .tak
zwana woda najcięższa bo z izotopów Trytu ,lub mega Wodoru.

,,Uniesiona woda z powierzchni oceanu podczas sztormu,

-stanowi potęrzną energię skumulowanych śił wody.

,,MANDALA DO POPRAWIANIA WODY-NIE DZIAŁA,, a
dlaczego bo wykonany kształt jest heksagenalny i także
podstawki ,karafki ,czarki z tym kształtem także są złe.

Mandala o geometrii heksagenalnej -sześciokąnej i

postawiona woda po jej rozmrożeniu ,za pomocą tej
mandali i jej promieniowania kształtu ma z powrotem

nabrać ,,Tożsamośći i Osobliwośći,,-sprawdziłem i
zbadałem nie działa ,woda nie zmienia układu swych

walorów wewnętrznych powiązań ma stale swoje te

oktogenalne -ośmiokątne , i nie zmienia wewnętrznej
izometrii między klasterami ,zachowuje wszystkie swoje

walory energii dipolowych od napięć ,naprężeń i migotań
na jej fraktalno przestrzennych wewnątrz wzajemnych

relacii na poziomach bio mili już w niej zaistniałych ,po

prostu woda musi po takim zdarzeniu jakim jest proces

zmiany stanu jej skupienia z płynnego na stały i lodowy

,musi zostać najpierw oczyszczona przez świat ziemi i jej

minerałów i przez korzenie świata roślin ,drzew przejść

proces kohezji i adhezji -i wtedy wraca jej pamięć i

energia -oraz pozostałe przeprowadzone różnorodne
doświadczalne badania nie przyniosły rezultatów, w

sęsie pozytywnym ,Potrzebne są energie kosmiczne i

kohezja -innej metody nie znam na dzień dziśiejszy .

,,WYCINEK KOSMOSU lub jego skrawek ,,Uniwersum,,

Zdjęcie zrobione z międzygalaktycznego obiektu ,,NASA,,

,,Wizualizacja drzewa i przemian zachodzących w nim w

jego wewnętrznych strukturach ale świetlisto-swietlnych
i tych biofotonowych ,koheezjolizowanych zdarzeń .

,,Wizualizacja fotonowych energii świetlisto-solarnych,,

- ROŚLINKA I JEJ PRZEMIANA ENERGII ŚWIETLISTO -

SOLARNYCH DAJE PEŁNY POWRÓT WODZIE DO ENERGII

Zatem nie tylko świat lasu i jego drzewa ale także mała

roślinność jako miniaturki drzew także czynią to co czyni

cały drzewostan -lecz tylko na poziomie bio i mili-makro

Tu z kolei na tym zdjęciu widzimy sam proces poboru

energii świetlisto solarnych przez kwiatek tej roślinki.

,,Ciekawostka najdłużej żyjące drzewa na Ziemii,,

,,Sosny Ośćistej odmiany żyją jak ta na zdjęciu ponad

4000 -cztery tysiące lat ,jest to okaz pomnik przyrody w
górach Brazyli -obliczono wiek tej ,,Sosny,, na podstawie
słoi odłupanego kawałka z jej pnia -wichurą w górach .I
te sosny żyjąc tak długo -jest to rekord w skali globalnej
potrafią w górach w okresach silnych mrozów zamarznąć
i tak zachibernowane trwać po kilkadziesiąt lat ,aż
przyjdzie dobry cykl zmian temperaturowych -to
rozmarzają i żyją dalej przetwarzając ,nam wodę i
powietrze i nie tyko -jest to ciekawostka na skalę Świata.

-Zatem dbajmy o las i jego całośćiowe zasoby -

, ,,WODA jak inna ,, KAMIENNA ,,-lub skamieniała.

Inna ciekawostka ,,woda kamienna ,,-jako opal kamień
szlachetny doceniany i poszukiwany od tyśięcy lat .

W każdym opalu mamy od 6do 35 %wody skamieniałej!

A tego procesu -czyli skamienienia lub zagacenia wody dokonuje świat minerału ,energie i czas w milionach lat.

,,KAMIENNA ODMIANA WODY -OPAL ,,-co to takiego .

Opal-jest to uwodniona odmiana krzemionki ,inaczej mówiąc ,jest to

skamieniała odmiana drewna wraz z jego sokami ,otórz to drewno zostało

przeparzone gorącymi cząsteczkami wody podczas wybuchu ,,Gejzeru,,-i
w procesie jego przeparzenia się i wymieszania -soków drewna wraz z

gorącą wodą z gejzeru powstał melasowej odmiany sok który w procesach
geologicznych przemian skamieniał i dlatego w każdym opalu szlachetnej
odmiany znajdujemy od 6 do 35 % skamieniałej wody .Te opalizujące
wspaniałe barwy w opalach migocząc w nich ,zmieniają się z każdym jego

ruchem ,pokazują całą paletę tęczowych odmian kolorystycznych barw,a
te opalizujące wspaniałe barwy nadają opalowi ,mikromalutkie kanaliki

w jego strukturze wewnętrznej lub szczelinki wypełnione skamieniałą

wodą ale jak inną -wymieszaną z dodatkiem soku drzew już na planecie
Ziemia nie istniejących -bo proces ich kamienienia trwa miliardy lat .
Zatem też i ta woda ale jak inna ta z przed miliardów lat ale zamknięta
przez naturę w opalach i na dodatek skamieniała i czy taką wodę jako
powiedzmy nasz odnośnik powinno się nazywać ,,WODĄ MACIERZYSTĄ ,,
,lub może tą wodę sprzed powiedzmy milionów lat ale która dla nas się
jak gdyby zachowała do naszych czasów w swojej jej pierwotnej naturze i

tak jak ona woda tkwi w całych okazach jej zaistnienia czyli po prostu jest
i tkwi nadal ale w bryłkach bursztynu zamknięta i schowana przez świat
naszej cudownej natury w jej pierwotnym stanie ,i czy może ją tą wodę

tkwiącą w bryłkach bursztynu powinno się nazywać wodą wzorcową lub

wodą macierzystą która przetrwała w swojej naturalnej formie stanu
skupienia jako woda płynna ale schowana w bryłkach bursztynu , do

badań dla nas i dokonywania poruwnań i dla naszych potomnych bo jest
inna ciekawa z pra dziejöw lub przedwieków sprzed zlodowacenia i tak
był to okres eocenu między 36 a 38 milionöw lat temu -tak samo jest inna

ciekawa i wiekowa .I to ta woda sprzed miliardów lat -ta skamieniała jest
ciekawostką do badań naukowych , a ta z bursztynu także stanowi nie

lada gradkę bo bursztyn elektrostatycznie ujemny chroni swą warstwą
otaczającą tą wodę w jego wnętrzu przed oddziaływaniem innych energii

z zewnątrz zachowując jej pierwotne walory do badań-ale o tm może
napiszę kiedyś ze względu na trwające ciągle badania w tej kwesti?

Inaczej wygląda pod mikroskopem woda żywa ale także pobrana z
odpowiedniego miejsca- stan skupienia-ciekły lub płynny jak kto woli .
PO PROSTU ,, ŻYWY CUD NATURY ,,Myślący i Żyjący Twór Natury,, .

Widok wody w stanie skupienia płynnym -woda żyje we wnętrzu poniżej ,
membrany zamykającej okrywajacej klastry które to są utrzymywane przez
wolno dryfujące energie wolnych ultimatonów ,widzimy wyraźnie żywą

wirującą energię w środku to pamięć wody i jeszcze malutką pobłyskującą
ciągle i stale gwiazdkę ,jest to Boski pierwiastek energii,ciągle migoczącej
energii, aktu stworzenia ,myśli Boskiej energi-nazywany,-,,Bozonem Higsa,,-

A oprucz tego zjawiska dynamicznie się nam pokazującego ,widzimy formę
bryły geometrycznej, o ośmiokątnym połączeniu ,między tożsamościowymi
wody.Jest to forma oktogenalna i przestrzenna ,zatem na podsumowanie
woda w stanie żywym płynnym wraz z zawartością i energiami we wnętrzu to
Cud Życia , ale jako woda - ,,ŻYJĄCA I MYŚLĄCA Z SAMODZIELNĄ PAMIĘCIĄ,,-

Zdjęcie -Sama czysta i pierwotna pamięci,prapamięć wody w jej wnętrzu!
Zdjęcie gwiazdeczki we wnętrzu żywej wody ciekłej ,Boski Pierwiastek Aktu

Stwórczej Myśli Absolutu w wodzie - CUD I ELIKSIR ŻYCIA -Bozon Higgsa-

,,Zdjęcie energii gwiazdeczki ,,Bozon -Higsa,,-oraz mniejsze widziane w głębi

jej struktury nadenergi czyli wolne wirujące i dryfujące energie -ultimatonów

-I taką właśnie wodę powinno się używać do homeopati i do Esencjii Energii.

I my sami taka wodę pozyskujemy w laboratorium , ale na nasze potrzeby do

zastosowania takiej właśnie żywej i myślącej wody do naszych Esencjii

Energii ale w formie preperatów uzdrawiajacych , Ale procedura i Celebra

przygotowawcza Takiej Wody jako Cdu Tworu Żyjacego jest już całkiem inną-

- treśćią zagadnienia , ale związanego cały czas z ,,naszą wodą,, ale jako ona

woda twór żyjący i myślący i taki jej stan ona może ośiągnąc gdy będzie się

nia zajmować odpowiednia ,,Osoba taka uduchowiona z duchowych i wtedy

nasz woda będzie lekiem dając procesy uzdrowcze i uzdrawiające nam nasze

chore ciała ale to już całkiem inna jej Majestria Przygotowawczo Sprawcza .

WODA UDUCHOWIONA ,,JAKO LEK,, w Stanie jej skupienia ciekłym ,płynnym

czyli lekarstwo w formie wody duchowej dla naszej duszy zagubionej i ducha.
Ale żeby takie cudo w formie wody zaistniało -to na samym początku muśimy

zadbać o nasz materiał wyjśćiowy ,czyli wodę i tu najlepszą się wydaje taka z
wód głębinowych ,i wówczas to mamy dobry materiał początkowy jako wodę-

,powyżej przedstawiam zdjęcia -zdjęcie to wgląd przez mębranę do leku ,do

wnętrza wody żywej ,wraz z jej nienaruszoną zawartością ,pamięcią i energią

całościowo zamkniętą membraną osłaniającą ,o bryle geometrycznej-i 64- ech

jej płaszczyznach -tak jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu jedna jej

cząsteczka wody żywej i płynnej niczym miniaurkowa piłeczka do gry w golfa

,gdzie łącznie ma na swojej powierzchni -sferze 64 placki powierzchniowe ale

o kształcie ,,oktogenalnym -ośmiokątnych wzajemnych powiązań gdzie jedna
,powierzchnia tej ,przestrzennej konstrukcji to pełna płaska bryła ośmiokątu,

wody płynnej i żywej duchowo-to okno o formie ośmiokątnej powierzchni ,lub

oktogenalnym powiązaniu wzajemnym tożsamości składowych tej wody ,i

zdjęcie drugie gdzie jest widoczna myśl i pierwiastek aktu stworzenia ,Boski
pierwiastek w żywej ,cząstce wody wystrukturyzowanej, wraz z zawartośćią .

,,Czyste opadajàce krople żywej wody duchowej-opadając tworzą inny rodzaj

jej otoczki,,-kształtu oraz jej energii jako paliwa duchowego dla nszego ducha.

Na zdjęciu widzimy wyraźnie ,wnętrze cząsteczki wody w stanie płynnym ,z
zawartością jej energiami i ciągle ,i dynamicznie pracującą pamięcią wody

oraz maleńką gwiazdkę pobłyskującą energiami ,jest to powiększenie 1

milion 300 tyśięcy ,razy ale wody innej tej uduchowionej i żywej wraz z jej

całym pakietem tożsamości -wystrukturyzowanej dla potrzeb dydaktycznych.

Zdjęcie wodospadu na pograniczu Kanady i USA.

ZROZUMIRNIE STRUKTURY CZĄSTKI WODY ŻYJĄCEJ ŻYWEJ

Na zdjęciu widać mębranę -okrywającą okno ,powiązań wzajemnych ,wraz z

jej energiami ,na obrzerzach mębrany ,trzymającymi w stałyn naprężeniu i
naciągnięciu płaszcza okrywającego całościowo i przeźroczyście ,,klaster ,,
wody na jednej powierzchni wody ,z jej 64 powierzchni ,klasterów ,wraz z
wejście do wnętrza wody żywej ,i przedstawienia zawartego żywego, ładunku
we wnętrzu cząsteczki wody wystrukturyzowanej ,ale bez szkody dla jej
zawartośći wewnętrznej i wzajemnych relacjii ,powiązań osobliwośći i

tożsamośći w sharmonizowanej symbiozie międzytożsamościowej wody .

,a dających cząstce wody kształt i obrzeże zewnętrzne całościowej konstrukcji

przestrzennej ,a składającej się z 64 okien klastrów o oktogenalnej formie ich

istnienia i z wewnętrzną jej zawartośćią to mamy wodę jako tworu żyjącego .

Na zdjęciu widzimy w całości ,tożsamość z wnętrza cząsteczki wody
żywej -wiecznie i stale pobłyskującą energię -gwiazdeczkę wraz z jej

przynalerznośćiami wokoło niej -czy jest to dusza ,czy może akt
stwórczej myśli ,Boskiego aktu Stworzenia ,jest na obecnym etapie

tylko ,,tezą ,, ze względu na ograniczenia obecnej naszej ,technologii
badawczo pomiarowej -może z czasem , i postępem w tej dziedzinie

, zobaczymy jeszcze więcej -czyli myśli wody żyjącej i myślącej ,bo
dziś widzimy i podglądamy jej ..pamięć ,jej gwiazdeczkę energiijako bozon Higsa i jeszcze mniejsze strukury ultmatomów - ale na
wiecej i lepiej i na to nieznane -trzeba poczekać parę ładnych lat

,zanim ruszymy dalej i więcej zrozumiemy .Tyle wiemy na teraz.

Wgląd do wnętrza przez mębranę okrywajacą lub wrecz otulającą

zawartość wewnętrzną wody i tą mębranę na zewnętrznej części

klastronu trzymają w ryzach ciągle kontrolując jej stan naciągu i
jego napinania i są to troszeczkę inne energie ,to właśnie te malutkie

jasne bąbelki to nic innego jak tylko sedymentujace tryptony bio

relatywnych energii struktur zewnętrznych wodnej czastki w jej

izometrii przestrzennego obrazu fraktalu czasteczki wody wraz z
ciagle dryfującymi wolnymi ultimatonami energi ,skumulowanych
śił i mocy wewnątrz czasteczki wody wystrukturyzowanej ,w jej
obrazie ale w całośćiowo przestrzennej jej formie z izometryczno

fraktalnego punktu zerknięcia do niej - jako na całośćiowy obraz

cząsteczki struktury wody ,i to one jako wolno dryfujace energie

ultimatonowe dają nam wewnetrzne ciągi energii -bio fotonowomezotronowych sił energii i mocy wody ,ale w jej całościowym
obrazie bienergetycznym na poziomach jej frakcji dipolowych
energii w strukturalnym obrazie fraktalnego zerknięcia na całośći
bio mocy ,śiły energi w jej całośćiowej cząsteczce wody ale ,wraz z

jej wewnętrznymi tożsamościami i osobliwośćiami środkowymi ale
jeszcze mniejsze i ciągle współpracujące z pozostałymi cząsteczkami

gniazdującymi lub mieszkającymi we wnętrzu cząsteczki ,,żywej

wody,,jak tworze Cudu Myślącego i Żyjącego-WODY MACIERZYSTEJ-

-Powiększona wersja pamięci wody -obok widzimy wyrażne jeszcze
mniejsze struktury ,są to wolne ultimatony które to dryfując w
zamkniętym wnętrzu wody wysrukturyzowanej ciągle ożywiają
struktury pamięci wody ,oraz powodują że rozbłyskująca stale
gwiazdeczka -Boski pierwastek Aktu Myśli Stwórczeje ,,BOZON -

HIGSA,,-ciągle jaśnieje swym blaskiem i tętnem rozbłysku we

wnętrzu -Wody jako Cudu Życia-prezentowany na wcześniejszym .

Zdjęciu wody ,także i te wewnętrzne osobliwośći i tożsamośći w

wodzie ,współbierznie ze sobą współpracując jak ,powiedzmy w

ciele ludzkim -mądrość ,inteligencja i oświecenie dają nam w

naszych ciałach fizyczno cielesnych wszechwieczną harmonię

naszej duszy i naszego ducha ,to w cząsteczce wody macierzystej jej

wewnętrzna prapamięć ,wraz z pobłyskującą gwiazdeczką i do tego

dryfujące wolne ultimatony wytwarzają we wnętrzu naszej wody jej

indywidualną ,,INTELIGENCJĘ WODNĄ,,-czyli z naukowego punktu

odnieśienia są to we wnętrzu naszej wody wystrukturyzowanej i na

dodatek macierzystej Wody-Czystej Nad jej Energie ale już Inne o

ich Porkularnej i Sedymentującej się Wzajemnie Nad Energii Wody

,ale już jako powiedzmy wytworzona strukturami wewnętrznymi jej

nowa Śiła ,Moc i Energia -czyli ,,INTELIGENCJA WODY w niej Samej.

Ale takie wyższe jej stany zaistnienia tych zjawisk w niej samej jako

wodzie ,i ich pełna demonstracyjną mocą wraz z ich pojęciem,formą

zrozumienia i ich się pojawienia muszą być w dwóch jej stanach

skupienia jako żywa i płynna czyli twór wody żyjącej i myślącej i
dodatkowo jako woda w stanie jej skupienia stało -lotno płynna lub

zaczynająca jako ona woda proces swojej wewnętrznej lewitacjii ale
z antygrawitacyjnym aspektem wody w pełnej jej symbiozie wodnej

z odwiecznymi prawami ,naszej cudownej natury i zachodzącymi w

niej w samoczynny sposób dobrymi jej zmianami w niej samej ,bo
woda w swej Porkularno Sedymentującej formie jako powiedzmy ta

Woda ale już Inteligentna ,sama sobie da radę zmieniając ,,TO,, w

samoczynny w niej tkwiący proces ,jej się oczyszczania przez jej

parowanie ,zmiane przeciążenia czyli poprzez przezwyciężenie śił

grawitacjii i przyciągania ziemskiego , a następnie jej opadanie na

ziemię ,przejście przez energie ziemi ,świat roślinnośći ,i zaistnienia
ponownego ale już jako ,,Inteligentnego Cudu Życia,, - jako tej Wody

Lodowa forma gruszkowej odmiany zlodowaciała anomalia ,-kraina wiecznej zmarzliny !

Proponuję żeby każdy ,każda istota osoba -zdecydowała sama która ,

,forma mu odpowiada bardziej !Stan stały zamrożony czy żywy i płynny.

Woda latem z potoku górskiego -żywa i zdrowa .

Powiększona woda w formie stałej-zamrożonej ,to efekt pozbycia się

dobroczynnie działającej energii ,zamkniętej w jej wnętrzu i jej
wybebeszenie i jej wynaturzenie ,lub forma odpoczynku i snu wody, w

stanie zachibernowanym -zamrożonym jako ,jej stanie skupienia ,i żeby
woda po odpoczynku-śnie ,w procesie jej zamrożenia ,wróciła z powrotem

do stanu płynnego ,i źywego ,musi przejść kolejną fazę zmiany ,ze stanu

stałego-zamrożonego ,w stan lotny-gazowy ,czyli mgłę ,parę i poprzez
żywioł powietrza , zostaje lekko utleniona ,i przechibernowana siłami
natury ,kosmosu ,i po jej ,przechibernowaniu opada na ziemię, ale w
formie samoskraplania się czyli rosy -porannej ,i przejscia przez rośliny

,ziola ,drzewa -doznaje zdarzenia kohezji i adhezji i po tych zdarzeniach

woda dochodzi do stanu żywej wody jako cudu natury jej stanu I matrycy

pierwowzoru -wraca do formy żywej ,i płynnej wraz z jej zawartością

,czyli prapamięcią ,jej energiami ,i tożsamościami ,osobliwosciami wraz
z jej iskrą .gwiazdeczką ,lub Boską iskierką ,jako akt stworzenia siłami

natury.A gdy poprzez formę deszczu opadnie z chmur na ziemię to

wykazuje formy przestrzenne oktogenalne , ale rozerwane ,bez
zawartości , wewnętrznej ,zatem, akt , jej dotlenienia ,ale taki inny za

pomocą rosy porannej ,i pobrania przez samą wodę ,energi z ziemi
poprzez rośliny ,drzewa , i ich korzenie -odtwarza w sobie jako wodzie
,prapamięć wraz z jej zawartością , przy pomocy energii ,ziemi , kosmosu

i to ,taki cykl ,, -Ją-czyli Wodę -,, czyni na nowo, ją wzbogacając ,o to
Coś.-co tkwi tu gdzieś,na Ziemi ,a część w kosmosie ?Cudem życia-WODĄ-.

#forma zamrożona lub zachibernowana widać wyraźnie heksagenalne
połączenia wzajemnych relacjii tożsamościowych między wodorem i
tlenem ,oraz wnętrze martwe i zdegradowane w stanie uśpienia,żeby

osiągnąc taki efekt potrzebujemy zamroźić próbkę wody, w temperaturze

-5 °C ,czyli poddać wcześniej przygotowaną próbkę z wodą i jej zmianie

,stanu jej skupienia z ciekłego , na stały zamrożony ,i powiększyć naszą
,zamrożoną wodę pod mikroskopem co najmniej 1600 krotnie .W
rezultacie zobaczymy na naszej próbce skrystalizowaną formę lodu ,

wraz z wybebeszoną , lub jej zachibernowaną pamięcią -czarną dziurą
nicośći - tego co było , w żywej wodzie przed jej zamrożeniem ,i zmianą jej
stanu skupiena .Tego typu próby przeprowadza się w celu udowodnienia

,że woda po zamrożeniu staje się ,wodą martwą i uszkodzoną -więc

zastanówmy się tu , co są warte ,wszystkie poddane procesom zamrożenia

produkty spożywcze ,a szczególnie warzywa i owoce które mają w sobie
do 97 % -procent wody ?Podobny efekt jaki widzimy na prezentowanym
zdjęciu możemy uzyskać poprzez oddziaływanie na wodę złymi falami

torsyjnymi ,elektrycznymi ,magnetycznymi ,ich uderzenie -oddziaływanie
powoduje wręcz, wybebeszenie wody ,i pozbycie się ,jej zawartości, w jej
wnętrzu, czyli energii pierwiastka życia -malutkiej gwiazdki ciągle żywej i
wirującej energii dającej nam ludziom ,wigor energie życiowe i zdrowie
niosąc wraz z tym całą majestrię aktu stworzenia i Boskiej myśli Twórczej

.
-Szklanka wody do picia -ale jaka jest ta woda zastanów się na chwilkę-

#
Zdjęcie cząsteczki wody ,,PIERWOTNEJ,, lub tej -Wzorcowo Macierzystej

-podobnie jak w Naszych Ciałach Cielesno Fizycznych nasze komórki
macierzyste i ich struktury odtwórczo regeneracyjne ale zawarte w
naszym szpiku kostnym i dla ich bezpieczeństwa ,ukryte i zamknięte we
wnętrzach naszego sejfu- ,,w KOŚĆIACH,, dla ich bezpieczeństwa i tak
samo jest z naszą ,,Macierzystą Wodą ,, powiedzmy tą ukrytą głęboko w
lodowcu ,lub wodą wzorcowaną lub strukturalną wodą o żywej jej opcji

orientacjii wraz z jej wewnątrz klasteronową zawartośćią tożsamośćiową

Tu na tym szkico rysunku widzimy izometryczno-fraktalną przestrzeń

wokoło jej zawartośći wewnętrznej ,ale o boku jednej z figur penta -

gramowej czyli pięciokątnej ,a tu przypomnę Wszystkim że Woda Żywa i

Myśląca ma ,,podobną,,-przestrzenną izometryczną figurę z fraktalnego

punktu odnieśienia ,ale już oktogenalną czyli ośmiokątną bryłę ,tu po
niżej widzimy układy teragonalne czworośćianowe poglądowo gdzie tych

płaszczyzn ma łącznie 64 w całościowym obrazie swej fraktalnośći wraz z

zawartośćią jej wewnętrznych tożsamośći i osobliwośći ,na tym zdjęciu
widzimy szlify brylantowe a w epicentrum szlif brylantowy przestrzenny
i ten szkic jest po to żeby lepiej można sobie zwizualizować oktogenalna

przestrzeń wody ale jako jej cząsteczki w formie oktogenalnej i żywej i na
dodatek każda płaszczyzna boczno przestrzenna jest okryta mębraną.

,w jej wnętrzu ,po niżej jej membrany co widzimy wyrażnie pod
odpowiednim mikroskopem -powiedzmy tunelowym który milion razy

może nam powiększyć obraz naszej Macierzystej ,lub Wzorcowej wody i
wówczas ,widać wyrażnie w jej wnętrzu -mgiełkę jako jej pra-pamięć i
,oraz wiecznie i stale migoczącą miniaturkową osobliwość w formie

pewnego rodzaju ,,gwiazdeczkę,,-ale jako ,,Akt Myśli Stwórczej,, -inaczej

mówiąc ,,BOSKI PIERWISTEK ŻYCIA ,,- lub bozon Higsa ,oraz jeszcze

mniejsze struktury energii są to już wolne ultimatonowe energie ,a całość

jest to pewnego rodzaju bryła całościowa - przestrzenna i jest ona cała w
swoich wzajemnych relacjach połączenień całych i konstrukcyjnych -

frakcji , nierozerwana o całośćiowych jej formach międzywzajemnymi

połączeniami jej struktury ,wraz z całościowo pojętymi i zrozumiałymi
,relacjami tożsamościowymi, ma ona 64 płaszczyzny figury przestrzennej

o jej izometryczno -fraktalnej przestrzeni całośćiowej i swój naturalny
bio ładunek energii dipolowej całośći ,wraz z jej wewnętrzną energią

,,Wiedzy-Mocy,, i jej bioenergii ale w środku mezotronowych ciągów

ultimatonowych tożsamośći ,bioenergią fraktalnego jej zróżnicowania

między wzajemnych połączeń migotania ,wraz z jego biopolem mili oporu
,bio-napięcia i jego bio-natężenia , oraz pewnego rodzaju biologicznej jej

Informacjii ,gdzie była i w jakich jej stanach skupienia ,ale zapisanych w
jej wnętrzu samymi siłami i mocami natury -nie ludzką myślą i jakimś

tam ,z nią -psełdo programem ,energetyczno-informacyjnym -o bardzo
okrojonej formie jakiegokolwiek zapisu ,bo kończy się taka forma próby

zapisu ,dodania -zawsze tak samo ,rozerwaniem powiązań wzajemnych
oktogenalnych relacjii ,utraty bionapięć ,bionaprężeń i strat biowitalnych
energii w cząsteczce naszej płynnej i żywej wodzie ,wraz ze stratą energii
na poziomie jej pola dipolowych osobliwośći ,a woda staje się z żywej
twórczej i tej myślącej jako Twór Żyjący i Myślący - Wodą martwa i pusta
w jej wnętrzu -ale wraz z utratą wszystkich jej walorów i osobliwośći -?

Czyli z izometryczno fraktalnego odniesienia w wodzie płynnej Żywej
wraz z jej wewnętrzną zawartośćią ma ona w swoim wnętrzu własną
pamięć i tu w tym szkico-rysunku ale tylko w pięciokątnym zerknięciu
zaznaczyłem w jego wnętrzu symbolem ,,A,, i to w takim miejscu jest
pamięć wody ,oraz Ciągle Pobłyskujaca Gwiazdeczka ,,Bozon Higgsa,, i tu
na tym poglądowym szkicu ma on symbol ,,B,, ,oraz są jeszcze inne
frakcje czyli wolne energie dryfujących stale bioenergie - ultimatonowe
oznaczone symbolem ,,C,, i całość jest umieszczona we wnętrzu cząsteczki
wody , ale o jej ośmiokątnym figuralno bocznym obrysie -oktogenalnym i

nie ma wody w stanie płynnym ,ciekłym ,pentagramowej lub jeszcze
gorzej heksagenalnej jak twierdzą -inni- malkontęci bez dobrej wiedzy
manewrując niewiedzą innych wmawiają im że mają wodę heksagenalną

czyli o klastrach sześćiokątnych ,i tyle ,a w wodzie oktogenalnej płynnej i

żywej każde boczne jej figuralne obrzeże to takie okno lub klaster który
to jest zamkniety od zewnątrz mębraną i całość tworzy łącznie 64 boczne

figury ośmiokątne czyli 8x8 =64 bocznych figur klastronów w wodzie .
W przeprowadzonych badaniach w laboratorium a związanemu ze

stresowaniem wody żywej i myślącej wiemy na pewno jedno że ,,Stres,,

Zatem złe ,,Stresowanie ,, wody w stanie ciekłym i takiej żywej poprzez
działanie na nią falami magnetycznymi ale takimi o walorach zera i na

dodatek migoczącego w jednym przypadku daje nam powiększenie się

napięcia powierzchniowego i powiedzmy ,ruch cząstek wody lub jej lekki
taniec wirowo ośiowy ,ale wystarczy tylko powiedzmy ciutkę odrobinkę

przekroczyć wartośći dipolowe ,i mamy uszkodzoną naszą żywą wodę ,po
prostu następuje w niej nieodwracalny proces rozwiązań ,marazm ruchu
i słabnie wzajemna relacja zgody naprężeniowej jej klastrów , a co za tym

idzie mębrany wody w jej klasterach się wybrzuszają i pękając czynią

wyjśćie z jej wnętrza nad Energii , i ucieka z wnętrza wody nam energia

jej źycia wraz z jej pierwotnym i macierzystym kodem życia .A relacje
wzajemnych powiązań zostają zniekształcone ,bez energii i pusta jest jej

struktura wnętrza ,a woda po prostu po jej ,,Zestresowaniu,, jest martwa.

Czyli w jej całośćiowych korelacjach walorów energii dipolowej zostaje

zniekształcona jej wewnętrzna wszech harmonia izometryczno aksonowa

przestrzenna gdzie jej cała bryła klastronowa w fraktalno przestrzennej

korelacji zostaje zdeharmonizowana przez co wpływy i oddziaływanie na

jej korelacje wzajemnych powiązań zostają zakłucone ,zaburzone i ona po
prostu staje się przestrzenną i jej fraktalną pustośćią w jej wnętrzu jest

martwa i wybebeszona z waloru wody ,,CUDU,, jako Żyjącej i Myślącej jak
Tworu Żywego wraz z jego Wewnętrzną ,,INTELIGENCJĄ,, wraz z jej
utratą Wszechharmoni -Pierwiastku Aktu Myśli Stwórczej Macierzystej.

,,ROZERWANE POŁĄCZENIA RELACJII WZAJEMNYCH TAK DZIAŁA ZŁA,,

*ELEKTROLIZA LUB PRÓBA ZAPISU INFORMACJII ELEKTRONICZNYMI

METODAMI PSEŁDO PROGRAMAMI - USZKADZAMY FORMĘ WODY ?

Zdjęcie rozerwanych połaczeń wzajemnych relacjii ,w cząsteczce wody
,bez zawarośći i tożsamości wewnętrznej -woda pusta bez pierwiastka

życia ,taki efekt można osiągać falami torsyjnymi ,lub w urządzeniach do

wytwarzania martwej ,i żywej wody,lub w procesach złego wytwarzania
nano wód koloidalnych, poprzez efekt zachodzących- hydrooksydacjii nie
udanej lub złych dobranych cykli i faz w nano technologi wytwarzania

nano cząsteczek w wodzie gdzie powstaje zawieśina metaliczna która ma
być nano-czymś takim ,lub próbą zapisu informacjii psełdo uzdrowczymi
-programami elektronicznymi i elektrosmogiem ich fal,wprowadzonych
do wewnętrznych osobliwosći i tożsamośći wody które po prostu ją czynią
uszkodzoną i wybebeszona ale z użyciem programów z laptopów czy
także ,maszyn przetwornic ,generatorów ale eletrosmogowotechnicznych
i podawaniem z tych urządzeń energii fali- uderzenia -mikro- elektrycznej
fazy cyklu podania daje zawsze-efekt który jest zawsze taki sam -zły
program i -uszkodzenie z rozerwaniem wewnątrz-wzajemnych powiązań
struktury wody -i zaniknięciem jej energii osobliwośći - podobnie działa ,

efekt uderzenia pioruna błyskawicy wygenerowany ,siłami wyładowań

atmosferycznych ,lub efektem uderzenia energią prądu ,o złej i nie
przemyślanej częstotliwości jego amplitudy, jej cyklu impulsu , długości

podania ,do wody-tak zwany efekt mikrozwarcia wodnego ,ale o złym

jego działaniu na wodę żywą w stanie płynnym ,możemy taki efekt

uzyskać drogą wygenerowanego uderzenia błyskawicą w zbiornik wody
,typu staw, jezioro, lub inny mały akwen wody ..jak również poprzez źle
zamyślone urządzenia ,lub transformatorki ,generatorki ,i ich smog -do
wytwarzania wody martwej i żywej oparte na działaniu diodowym ,albo
inne generatory do wytwarzania wody ,,alkalicznej i zasadowej,, ,lub inne
do wytwarzania wody koloidalnej -tak zwanych wodnch lub uwodnionych
nano-koloidów ,psełdo srebra-nano koloidalnego-o nasyceniach od 10 do
30 pipi-en zawartośći cząsteczkowych zawieśin metalicznych w wodzie,i
zamiast nano-koloidów mamy porozrywane różnorodne wodne stworki
o,dziwnej ich strukturze emulsyjnej brei widzianej pod mikroskopem.

Gdzie słowo ,,EMULSJA,,-zawsze oznacza zbiór różnorodnych frakcjii
,związków wytrąconych ze śćianek naczyń ,w których to wytwarzamy
naszą wodę która ma nas uzdrawiać ,oczyszczać i zaśilać ale w co ,a woda
jest bez energii i zawarośći wewnętrznej , a dodatkowo ,zainfekowaną
ciecz z zawartośćia -zazyndrowanych frakcjii uwolnionych z całośćiowych
łańcuchów powiązań międzyatomowych cząsteczek i wyrwanych z nich ,
atomów i osiadłych w naszej wodzie -tworządzych jakąś nową ,,emulsję,,
lub ,,koktail,, -nie wodę uzdrawiająco leczniczą , tylko wodę z zawieśiną

cząsteczek atomöw wyrwanych -srebra lub złota a dzieje się tak zawsze w
procesach złego wytwarzania -raczej prób ,koloidalnych ,,nano,, psełdo
-wód koktaili brejowych i takie to urządzenie spotkałem na pokazach i
prezentacjii w ,,Parku Naukowym - gdzieś w jakimś tam mieśćie w Polsce i
powiedzmy po zadaniu paru pytań ,osobie pomysłodawcy tego zestawu
urządzenia ,TO -Ten ,,PAN ,,-miał -mega- problem ale z dobrą odpowiedzią
na zadane bardzo proste pytania , a dotyczące wody żywej i jej energii .

Po prostu po chwili namysłu usłyszałem ,że to tylko są nano wody ,a
wytwarzane są metodą galwanizacyjną i służą nie do picia lecz do higieny
w zakreśie zabijania ,bakterii ,wirusów szczególnie w szpitalach ,izbach
przyjęć izolatkach ,po prostu nano srebrna woda z metaliczną zawieśiną
atomowych cząstek srebra -czyli nie nanosrebrna ,bo nano oznacza
wielkość koloidalną a nie atomowych czastek pierwiastków srebra w
wodzie gdzie przy wielkośći cząsteczki nanokoloidalnej woda staje się lub
jest aseptyczna ,bakteriobujcza i niszczy ,bakterie jest rozpylana na okna
i myte są posadzki ,śćiany i higienizowane toalety ,w procesach myćia i
czyszczenia - odkarzania ,jak równierz nano woda srebrna jest dodawana
w pralniach do prania ,pośćieli ,piżam ,koców dając pewność że są one
czyste i powstaje efekt -aseptycznośći a nawet jest używana do magli i
żelazek i odkurzaczy , do prasowania parowego i do sprzątania z
odkurzaniem ale parowym i bakteriobójczym ,bo woda odparuje a nano
cząsteczki ,czyli koloidy zostaną we włóknach struktury materiału ,w
zakamarkach włókien lub między płytkami ,kafelkami ,szczelinami
parkietu i działają antybakteriologicznie ,zabijając bakterie i to się

zgadza ,bo gdy nano cząsteczki srebra są powiedzmy we włóknach
materiału podkoszulki ,skarpetki lub w naszej bieliżnie ,piżamie - to gdy

się spocimy i je nawilżymy to zaczną działać nano cząsteczki srebra

bakteriobujczo ,ale żeby tak się działo to taka nano woda srebrna lub
koloidowa bo to oznacza to samo musi mieć odpowiednią ilość zawartej w
niej czasteczek tego rodowego i czystego srebra ,i jako minimum tej

wartośći to jest miano o wartośći 30 ppn lub 0.250 agst na nano sześcian.I
tak możemy kupić nano wody srebrne ,oraz nano-złote i są także opcje
połączone czyli srebro i złoto w bańkach 5 litrowych ale jako nano wody
nie lecznicze ,lub uzdrowcze lecz tylko do higienizowania aseptycznego.

.Najgorzej natomiast prezentuje się ,,wytwarzanie- wody -MARTWEJ I
ŻYWEJ- za pomocą elektronicznych urządzeń zainstalowanych ,w
przykrywkach a pojemnik w formie dzbanka lub wiaderka z plastikowego

materiału ale z odzysku i ponownie przerobionego ,-zapewne wytorzone
w fabrykach w Chinach ,Indiach z plastiku o nie znanym jego składzie ,i
na dodatek jeszcze dodano jakiś barwnik z tlenkiem ołowiu- do tego z

odzysku plastiku ,i mamy wielką nie wiadomą co w procesach tworzenia i
podgrzewania się wytwarzania wody martwej nam -pwstaje - przedziwna
mieszanina wodnego roztworu ,ale z dodatkiem wraz z wytrąceniami z
plastiku -po prostu emulsyjna lub koktajlowa breja - martwiczna wodna
ciecz ,a same elektrody po wytworzeniu cieczy wyglądają jak by ich kwas
zżarł mają całą masę utraconych powierzchni które uległy całkowitemu
rozpuszczeniu się w - wyniku wytwarzanej elektrolizy w takimś tam
cudownym a zakupionym urządzenia do wyrabiania tego czegoś- Tam -a
ponoć elektrody zrobiono z tytanu ,a wyglądają jak śitko z brakami i
powyrywanymi cząstkami atomowych struktur ,od złych prądów po
prostu mamy do czynienia z małą galwanizernią i przepływem prądu
,który płynąc wyrywa cząstki atomów z jednej elektrody i część z tych
atomöw osadza się nam w wodzie ,a część na drugiej z elektrod -po prostu
malutka ,,GALWANIZERNIA,, Sama nazwa jest wręcz odpychająca ,,Woda
martwa ,, i Woda ponoć Żywa??? Ale z pakietem i aplikacjami- ale po
zanalizowaniu także woda-martwy trup z tej,wodnej i brejowej cieczy-

-Prezentowany szkic ,urządzenia do wytwarzania martwic w wodzie -po

prostu -mikro ,,GALWANNIZERNIA,, a powstający elektrosmog rozrywa
nam połączenia wewnętrznych powiązań wodnych-tożsamośći - klastery
-czyniąc wodę martwiczną bez zawartośći wewnętrznej ,a po jej

zamrożeniu prezentuje się jeszcze gorzej mamy po prostu tylko martwą
wodę ,bez jej struktur cudu życia. A obecne na rynku zmieniono nazwę i
określa się ,,Generatory do wytwarzania wody alkalicznej i zasadowej,,
-mijające sie z prawdą ,bo stara nazwa określała tę czynność ,,woda
martwa i żywa,,-ale lepij brzmni woda Galwanizacyja jako odtłuszczalnik
do elementów które były w innym procesie galwano-technicznych metod
ocynkowane ,posrebrzane ,kadmowane ,miedziowane i chemicy wrzucali
jeszcze powłokę ,,tak zwanej ,,zyndry,, lub wątroby anty utleniajcej się
powłoki ochronnej , przed oddziaływaniem z otoczenia ,środowiska
kwaśnych deszczów i powłoka na przykład poniklowana dłużej się
utrzymywała na powierzchniach elementów ,i od tych metod wzioł się
pomysł na wyrabianie wody ,,marywej i żywej ,ale była ona wyrabiana w

naczyniach szklanych .A obecnie w plastikowych dzbankach produkcjii

chińskiej z nie wiadomego składu -tego budulca na plastikowy dzbanek
do filtrowania wody zimnej z kranu.i tak te plastikowe dzbanki są
przerabiane pod wytwornice czegość tam o nazwie wody-alkalicznej i
zasadowej ,,-wraz z umieszczonymi elektrodami z tytanu -które się
rozpuszczają ,w wyniku zaistniałej elektrolizy wody -czyli powstająca
woda ,to jakaś brejowa emulsja śilnie żrąca ,że nawet sam tytan nie
wytrzymuje ,i ulega -procesom degeneracjii -i my to coś mamy pić ???

Do wykonywania tego czegoś - mój znajomy z Olsztyna ,zakupił taki tam
generator do wytwarzania wody martwej i żywej ,ale z plastikowym
dzbankiem zastosowanym jako pojemnik do elektrolizy wody na martwą.

-Zdjęcia elektrod z tytanu po trzech miesiącach eksploatacjii ale w

dzbanku plastikowym ,poradziłem znajomemu żeby zakupił pojemnik
szklany i w nim wytwarzał wodę martwą i żywą -i jak myślicie ,elektrody
wytrzymują i nie dochodzi do ich degeneracjii i rozpuszczania się tytanu

,po prostu atomy powiązań wewnętrznych w tytanie są wyrywane -to
proces elektrogalwaniczny i jak do wody dodamy na przykład kwasu
solnego i na miejscu gdzie mamy minus na elektrodzie umieśćimy guzik
na przykad miedziany albo sprzączkę od paska to go pokryjemy cienką
warstewką tytanu -bo to malutka galwanizernia do galwanotechniki.

A miał być ponoć ,,-Generator do wytwarzania wody zdrowej,,Zasadowej i

Alkalicznej,, takiej uzdrawiającej i na dodatek- w plastikowym dzbanku -

- produkcjii chińskiej ,na zdjęciu po niej elektrody z tytanu po pracy w
urządzeniu przez okres czasu ponad jednego miesiąca- cel poglądowy -

zaczeły się rozpuszczać jak gdyby kwas je zżerał ,i gdy to zauważył to mój
ten znajomy to poprośił mnie o pomoc i radę ,co z tym uczynić -więc

założyliśmy zespół ekspertów i porobiliśmy doświadczenia i próby na tym
urządzeniu ale -badawcze tego ,,Cudu do wytwarzania wody ,,alkalicznej i
zasadowe-wraz z inchalatorem ale w plastikowym dzbanku zamontowane

.I tak niech zdjęcia przemawiają same za siebie ja ich nie będę oceniał

-prace trwają -ale z badań wstępnych wytworzonej wody wynika jeden
fakt ,że zachodzące procesy podczas podgrzewania wody w dzbanku
przez elektrody z tytanu -zachodzi syntezowanie się frakcji - związków
chemicznych dyfuzjii ze zyndrowaniem ,między plastikiem z dzbanka a
wodą i elektrodami wytwarza się pewnego rodzaju emulsja kwasożerna i

to ona powodując reakcję chemiczną powoduje wżery na tytanowych
elektrodach ,a powstające przy okazjii reakcje chemicznych typu dzbanek
i podgrzany plastik dzbankowy -w relacjach woda i tytanowe elektrody
daje swoistego rodzaju gazy , i relacje nowych związków chemicznych

rozpuszczonych i zawieszonych częściowo w wodzie , a częściowo one
wyparowywują na pokrywkę tam się skrapla i spadając po ich destylacji,

łączy się z wodą w dzbanku i nakręca się -koło powstawania coraz to
śilniejszego związku chemicznej reakcji ,analizy i badania wciąż trwają
Po ich zakończeniu opiszę to cudo do wytwarzania wody ,,alkalicznej i

zasadowej ,ale już wiemy że gdy użyjemy nie właśćiwej wody takiej

powiedzmy z dodatkami ale owocników od grzybowych i jest taka woda
zainfekowana to pojawia sie inny problem -infekcjii odgrzybowej w

proceśie popijania tak wykonywanych wód ,,uzdrawiających,, i mamy już

kłopot ale innej powiedzmy natury -NASZE ZDROWIE-a grzyby od tego

czegoś ,tak wytworzonego ,dalsze opisy będą,-ale za jakiś tam czas ale w

dziedzinie porażeń od grzybowych gdzie obecnie w erze wodnika porażeń
od grzybowych będzie coraz więcej ,a antybiotykoterapie i tabletki już na

nie nie działają ,bo zginie kolonia osobników dorosłych ,a przetrają jej

owocniki w formach przetrwalnikowych i po ich się namnożeniu i ich

wyśiewie na powierzchnie naszej skóry już są zmodyfikowane inne i

uodpornione ,bo taka ich jest już natura ,przetrwać i się uodpornić .

I tak jak widzimy na wynikach analiz porażenia od grzybowcowe ,od

kropidlaka czarnego ,przez grzybca czerwonego ,zielonawce i figowkowce

a będzie ich coraz więcej i to coraz to nowe odmiany zmutantowione .

A gdy się ich przetrwłe formy uodprnią na poprzedni lek ,chemię trapię

to ich nowy wysyp i rozwój będzie jeszcze większy a walka o powrót do

zdrowia jeszcze brdziej skomplikoany i walka wydłużona bardziej trudna

I takie porażenia od grzybcowe i nie tylko , możemy we wczesnych ich
fazach namnarzania się opomiarować ,i nie dopuśćić do ich całośćiowego

skolonializowania naszych narządów ,naszych organów i doprowadzenia
do alergicznych porażeń i spowodowania w naszym całym ciele zmian na
wszystkich ukladach od nerwowego po chłonny ,aż po krwioobiegowy -!!!

Teraz zdjęcia muszą wam wystarczyć opisu część dalsza nastąpi za jakiś
czas łącznie z metodami walki z porażeniami atakami od grzybowcowymi
-Zdjęcie rozerwanych powiązań międzystrukturalnymi powiązaniami
wody ,Woda Kwantowa - jest martwa i bez jej zawartośći wewnętrznej-

-Zdjęcie formy stałej lodowej -kryształek wody martwej z urządzenia do
wytwarzania wody -ponoć ma być dwu formowa ,a jest tylko martwicza.

widzimy rozerwane połączenia w kryształku wody kwantwej i martwej.

-Zdjęcie poglądowe oddziaływania odwiecznych praw natury -

*
Zdjęcie wyładowań atmosferycznych ,wywołane siłami natury ,a co na to
cząstka naszej żywej wody ? Jak myślicie -energia jej rośnie czy zostaje
ona rozładowana-wybebeszona ,i pozbawiona zawartości wewnętrznej ?

-Efekt uderzenia tajfunu i poderwania mas wody -oceanicznej zasolonej-

-Zatem pomyślmy popijając wodę ,która jest dla nas zdrowsza i lepsza.

-Bo nawet najlepsza woda , ale z dodanymi kawałkami lodu -latem
zmienia swój wygląd ,energię i swoje wewnętrzne walory -czyli lepiej
latem popijać wodę ,ale taką nie schłodzoną lodem lecz taką która
przyjmnie temperaturę z otoczenia i się poukładają w niej naprężenia i
napięcia wewnętrznej struktury wody ,i taka na pewno ugasi nasze
pragnienie i zaspokoi braki na poziomie wymian elektrolitowych .

-Prezentuję kilka rodzajów wody butelkowanej zakupionej w sklepie -i co

mamy w wodzie pijąc ją niech wyniki pomiarowe przemawiają same .???

-Woda zwykła niegazowana -o nazwie tak jak jest to ujęte w tabelce -

-Woda butelkowana druga poddana analizie badawczej co w niej jest -

Zrozumienie procesu hydrooksydacjii ! Ale tej źle zrobionej polega na
fakcie zastosowania ,po pierwsze szkodliwych elektrod -czyli takich które
w swoich srtukturach mają złe dodatki metali żelaza ,i w procesach

przepływu prądu ,od katody do anody, lub w sposób odwrócony ,czyli od
anody do katody i w sposób przemienny, dochodzi w tych procesach i
zjawisku hydrooksydacjii lub eletrolizy smogowej ,magnetycznej
-dochodzi do ,,zyndrowania,,-osadzania się na powierzchni elektrod ,
różnorodnych związków wytrąconych podtlenków metali z elektrod ,i ich
procesów przebarwień ,jeżeli zauwaźymy na elektrodach osady
brunato-rdzawe,albo rudo-brązowe to zawsze jest to oznaką tlenku żelaza

-Inna woda butelkowana zakupiona w sklepie i poddana analizieto na pewno mamy do czynienia ze szkodliwymi frakcjami ,nie tylko na
elektrodach , ale także w wodzie .Drugim problemem mogą się okazać

prądy użyte do procesów ,eletrolizy lub -hydrooksydacjii ,mogą one

-A co możemy znaleść we wnętrzu ,rur ,nypli ,kolanek i zaworach-

uszkadzać nam klastery ,cząstek wody ,rozrywając je w procesach ,tak

zwanych mikrozwarć ,wewnątrz struktualnie występujących, i to one

tworzą mikro fale torsyjne, które to wybebeszają nam żywe struktury

,brył przestrzennych w wodzie czyniąc ją martwą i uszkodzoną .

-Prezentowane wody możemy zakupić w butelkach na terenie kraju-

-Woda pobrana ze studni w gospodarstwie ,,agroturystycznym ,,-o nazwie
,,niebieska ,,-i u drugiego gospodarza pobrana woda o nazwie ,,czerwona,,

-Inna woda pobrana ze studni -ale zmodernizowana i połączony pobór

wody za pomocą rur i hydroforu wraz z pompą podającą-,, czerwona,,-

I tak nasza ,,agrao rolna,,-kultura uprawy dodaje nam także- mega chemi
do naszej wody ,ale obecnie to już dyskretniej co niektórzy, bo nocą to coś

Wywożą na swoje areały ,pola ,łąki i całe hektarowe bio-uprawy rolne na

sprzedaż -bo dla siebie to troszkę inaczej uprawiają na innych poletkach

,rozsiewając chemię ale na tych innych areałach zanim opadnie rosa wraz

z pojawieniem się słońca ,bo to inne oznacza plony na sprzedaż do innych
Poniżej prezentuję inną markę ,,Wody-do picia,, która jest
rozprowadzana wraz z urządzeniami do jej rozlewania i picia -woda

Żywiec ,i co w niej możemy znaleść ,po prostu totalne porażenie wody

Woda Żywiec w specjalnych dużych butelkach ,i co w niej jest otóż była
porażona biologicznie ,i stojąc ujawniły się w niej wykwity w postaci
zielonych struktór glonowych i śinic ,i cóź my to popijamy robiąc sobie
herbatkę ,kawę lub pijąc ją bez przegotowania ,po prostu żenada totalna.

Czyli lepiej jest nabrać wody z rzeki lub jeziora ,bo prezentują takie same
walory jak woda specjalnie butelkowana i dystrybułowana jako super

woda do picia ,ale jak widzimy na zaprezentowanych zdjęciach to ta woda
to tylko chwyt reklamowy i nic więcej no i oczywiśćie opłat za taką ,,Wodę

Tu widzimy mały pokaz w Parku Naukowym z wodą i jej poprawianiem
ale za pomocą ,,Geoemitera,,-wzbudzał nie lada sensację wśröd oglądaczy

-Opis dokonywanych pomiarów na poziomach energi , energetyczno-

kohoezjolizowanych waloröw struktury wody -jest to dziewięć poziomõw.

-Dla tych wszystkich osób wnikliwych i dociekliwych które lubią więcej

lepiej i głębiej zrozumieć -zakresy dokonywanych analiz i pomiarów.

-Lepsze zrozumienie co w butelkowanych wodach siedzi -w celach

pogladowych i dydaktucznych -co może być -oprucz wody i nie tylko.

-Woda pobrana z wodociągowych ujęć następnie została ona oczyszczona

,,szungitem,, -alotropową odmianą węgla i ustawiona na ,,Geoemiterze ,,

w celu uporządkowania jej struktur energetycznych w sposób optymalny

-niech wyniki przemawiają same za siebie po prostu z użyciem prostych

sąd szpilowych ,ale ich szpile kontaktowe zostały wykonane z metalu o

odpowiednich stopach i ich składu specjalnie dobranych metali- miernika
analogowego także specjalnego -popatrzcie,na zdjęcia i możliwośći
pomiaru naszej wody i jej walorów dipolowych tożsamośći energii w niej -

,,OPISY ZROZUMIENIA FUNKCJII POMIAROEANIA ,,
1.Pomiar miernikiem Analogowym ,,Bovis z funkcją Volla,,-o symbolu na
tablicy sterującej miernika ,,Bv,,-oznacza możliwośći opomiarowania
wody i jej energii biowitalnych zaistniałych w jej polach ,obszarach jej

energii dipolowych wzajemnych korelacjii w niej samej gniazdujące ,i nie
tylko bo w sokach ,potrawach płynnych ,czy bezpośrednio w owocach
,warzywach ,napojach energetycznych ,i możliwośći szybkiego pomiaru

walorów w nas samych drzemiących ,lub w bardzo precyzyjnie i
dokładnie te braki energii ,opomiarowane w poszczególnych naszych

,organach ,narządach ,i nie tylko na poziomie sfer cielesno fizycznych ale
także przełanczając na pulpicie sterującym miernika możemy zmierzyć

te aspekty ,na poziomie pól astralnych -sfery naszej duszy ,lub jeszcze

głębiej na poziomie naszego ducha ,i po opmiarowaniu nas samych ,i
sprawdzeniu korelacjii do spożywanych ,pokarmów ,napoi sprawdzić jak
one nas ,,POŚILĄ,, i doenergetyzują nasze obszary ,pól energii ale już tak

całośćiowo komplementarnie i energetycznie ,bo nasz pokarm to dla Nas

Nasze zdrowie i śiły ,wraz z mocami a płynacymi z wody którą pijemy i z
pokarmu którym się pośilamy i odżywiamy dla naszego ciała ,ale także te
dzremiace w nich energie te duchowe ..dla Naszej DUSZY I DUCHA w NAS.

2.Spomiarowanie o symbolu ,,cQ,,- czyli -pozostawionych śladów energii
astralnej w naszej wodzie i czy te pozostawione ślady na poziomie energii
astralnej są dla naszych w nas gniazdujących takich energii pozytywne

czy są one neutralne czy być może są inne i dla nas są negatywne , ale w
zderzeniu z naszymi wynikami pomiarowania na tych samych

płaszczyznach energetyczych energii ale na poziomie energii astralnych.

3.Opomiarowanie o symbolu ,,uV,,-są to pomiary występujących

bionapięć bioenergii na poziomach powierzchniowych ,wewnętrznych i

tych osadczych ale bytujących w opomiarowywaniej naszej wodzie.

4.Spomiarowanie o symbolu ,,Mr,,-oznacza że pomiarujemy zawarte lub
pozostawione w naszej wodzie energie na poziomie sfery duchowej i tam

w tej wodzie tkwiące energie ze Świata Ducha nie duszy i możemy taki

fakt zestawić z naszymi potrzebami w takich samych relacjach pomiaru.

5.Pomiarowanie o symbolu ,,2 ner,,-tą funkcją miernika możemy
pomierzyć walory dipolowych energii naprężeń międzystrukturalnych
zależnośći w izometrycznych anomaliach występujących w naszej wodzie.

Nie tylko w naczyniu ,szklance czy ,,Kubku Aktuwnym ,,ale poprzez nasz
palec i żywioł wody ,możemy skontrolowac korelacje w naszym Ciele i
naszą całą gospodarkę ,,wodna,, nie tylko na poziomie wymian w naszych

komórkach elektrolitów na poziomie współzalerznośći w gospodarce , lub
w sposób i potrzeby specjalne szczególnie Nasze Panie ,gdy zajdą w ciąże

,lub gdy nie mogą zajść w ciążę , a wody płodowe jako dajace życie to

nowe a procesy ,zarodka ,płodu i niemowlęcia w łonie mamy i jej wody ale także wody w nerkach ,w naszym pęcherzu moczowym i jego drogach

,kanałach i co tam ewentualnie w nich zalega ,się zamula i krystalizuje
blokując ujśćie tej już przefitrowanej i przepracowanej w naszym ciele

wody tej marywej którą nasz organizm muśi wydalić na zewnątrz ,a
korelacje do jego potrzeb tej wody ,ale już nowej mocnej i poprawionej
doenergetyzowanej i dającej nam nowe śiły do pracy i życia-wody żywej.

6.Możliwość dokonania opomiarowania ,,3ś,,-ta funkcja w naszym
mierniku umożliwia dokonania pomiarów zaburzeń połączeń całośćiowej

struktury między fraktalnymi ciągami spadku biomiliopornośći w wodzie

7.Pomiar o symbolu ,,4 ż,,-za pomocą ustawienia takiej funkcjii można
opomiarować migoczące zależnośći naprężeń wibracyjnych walorów
całośćiowych ale na poziomie mębran klasteronów wody ale z ich
jednostronnych wybrzuszeń w całośćiowej jej przestrzennej wartośći. Z
uwzględnieniem jej izometryczno-aksonowej korelacjii jako całośći wody.

8.Pomiar o symbolu ,,5 krt,,-za pomocą tej funkcjii miernika możemy

pomierzyć w naszej wodzie walory zgodnośći co do naszego zaśilania się

w bioenergetyczne walory w relacjii do naszej kwasowośći ,a kwasowośći

tożsamych i gniazdujących w opomiarowywanej naszej wodzie a faktu

potrzeb na tych poziomach w naszej wewnętrznej limfie obiegowej.

-Na obenym etapie prace badawczo naukowe wciąż trwają ,a wyniki i ich
postęp w tym zakreśie , będę starał się Wam zaprezentować dla celów
rozwojowo poglądowych i dydaktycznych także .Ale muśimy zawsze

pamiętać że na samym początku musimy Sami Siebie Pomierzyć i zapisać

te nasze wartośći po ich opomiarowaniu i zawsze zestawić z medium
które mierzymy , w relacjii do Naszych potrzeb w tym zakreśie .Na

przykład tym medium może być - zwykła kranowa woda ,wyćiśnięty sok z
owocow ,lub warzyw ,albo całe owoce ,nawet jajka kurze przepiórcze ,z
tym że trzeba je albo nakłuć lub pozbawić skarupki ,także musztardy
,drzemy ,powidła ,majonezy lub płyny i napoje wysoce energetyczne albo
przetwory ,marynaty ,kompoty także oleje roślinne ,koniaki ,piwo ,winko
.Kilka słów o ,,Geomiterze ,,-ci z was co chcą więcej wiedzieć polecam inną

moją broszurkę do przeczytania ,,Geoemiter-zrozumienie ,,wraz z opisem

jak on działa jak go rozstawiać ,wraz z nauką Rad-estezjologi-polecam .

-Wzystkim czytającym moje opisy ,polecam aby się każdy i każda osoba

zastanowiła się co pije -kupując wodę butelkowaną ,a może ,,Geoemiter,,

-Lepiej postawić butelkę i uporządkować energię wody w sposób
komplementarny za pomocą geoemitera -i pić ale już żródło życia -wodę-

-Inne elemnty poddane porządkowaniu także są lepsze -tabelka mówi

sama za siebie -woda kranowa opis przed na początku tabelki ,i efekt po
na końcu tabelki wraz z warstwą przydenną lub osadowa -poglądowo.

-Woda z kranu -taka sobie po prostu codzienna i zwyczajna -wodociągowa

zanim trafi do naszego wnętrza ,i naszych komórek -musi przebyć mega
dziwną drogę -o której nam się nawet nie śni nikomu lub zamyśli w śnie.

I tak będąc na Targach Zdrowia ,,Od Wahadełka do Gwiazd ,, spotkałem
ten zaprezentowany na zdjęciu ,,Kubek Aktywny,,-który to stał się

głównym celem dyskusjii panelowej do której doszło , przez inny także
dziwny przypadek ,a minowicie spotkanie na tych Targach Zdrowia

pewnej Znane i Szanowanej Osoby ,a mianowicie Pana Profesora który to

także był na tych Targach i jak zwykle poszukiwał ,nowych pomysłów i
tego co najnowsze w dziedzinie opomiarowania ,nowinek i ciekawostek

,tak jak widzimy na zdjęciu powyżej miernika ,Pan Szanowny Profesor i
obok Pan Andrzej Wolanin z Malborka także zainteresowany kubkiem ,bo

na wodzie to dość dobrze się zna jak to mi raczył oświadczyć i ją stosuje w

piekarni do wyrabianych produktów z dużym powodzeniem a wiadomo
że dobra woda i super mąka to podstawa i jest to ten Pan w zielonawej
marynarce ,a w głębi w czarnym golfie z kubkiem w ręku jest inny Pan
Uzdrowiciel i Laseroterapełta Pan Paweł Piotrowski także w znakomitym

gronie dyskusji panelowej w terenie o walorach zwiazanych z wodą i

możliwośćiami jej poprawiania w tym przedziwnym-,,Kubku Aktywnym,,-

i te osobistośći które trafiły w to miejsce mogły popić wody z kubka i go
potestować o czym zapewniał wszystkich Pan Jacek Zdrojewski który sam
popijał i delektował się poprawioną wodą ,ale mocami i śiłami kubka .I

także sam szanowny Pan Profesor popijał i degustował wodę z kubka .

Światowej Sławy Specjalista i Współpracownik wielu projektów ,, NASA,,
a wiadomo że poza naszą Cudowną Planetą Ziemią ,tam w kosmośie to z
naszą tą z ziemi wodą to jest mega problem ,nawet na orbicie i stacjach.

Badawczych bez naszej wody z Ziemi nie ma mowy o jakim kolwiek życiu
i tak zachęcony popijaniem poprawionej wody ,Pan Profesor ze świtą
asystą i świtą -Zainteresował się tym ,,Kubkiem Aktywnym,, następnie
zakupił go bo według jego i mojej opini -jest to skok do przodu z taką
propozycją ,bo jak wszyscy wiemy w obecnym czasie ,Ludzie są zabiegani
i pędem stale i w wielkim pośpiechu w miastach się przemieszczają ,nie
mając rano czasu wypić herbaty ,kawy , czy swoich ziółek i robią sobie na
drogę i noszą kubki ,kubeczki i przenośne termośiki popijajac dosłownie ,
wszędzie od autobusów miejskich , w tramwajach w samochodach popatrzmy na światłach stojąc w korkach , ile osób ma termiczne kubki
,bańki ,bidony ,termosiki przenośne i popija sobie ,dobrze przygotowane
płyny ,soczki napoje , ale po ich wcześniejszym w domu przygotowaniu
,bo wiedza o wodzie się rozchodzi ale ta dobra i każdy chce kożystać z jej
dóbr ,i tak całe już powiedzmy populacje jeżdżą i popijają swoje , z
kubeczka i tak Szanowny Pan Profesor prośił mnie o pomoc w celu jego
opomiarowania i sprawdzenia jego walorów a mianowicie ,tego- ,,Kubka
Aktywnego ,, -do poprawiania tego co w jego wnętrzu się znajdzie ,od

wody kranowej ,po soki ,owoce ,a nawet ,gotowe drinki ,nalewki ,ziółka
,herbatki ,aż po całe egzemplarze ,od owoców -i co mi przyszło -pomóc
Panu Szanownemu koledze i zaprzęgnąć do pracy wiedzę i przyżądy

,mierniki i urządzenia skanujace mierzące zmiany wystepujące po jego
zastosowaniu ,czyli energie płynące z przedziwnego -Kubka Aktywnego ,,

Tak więc niech zaprezentowane Wam drodzy czytelnicy tej broszurki

pomiary miernikiem konduktometrem, ale z funkcją aparatu Holda do

Was przemawiają same -woda z kranu stan pomiaru -970 jednostek ,i po

wlaniu jej do kubka aktywnego zaprezentowała nam swoje oblicze i tak

ten pomiar to 315 jednostek na mierniku konduktometr ,dalsze analizy i -

I tak na targach Zdrowia ale od ,,Wahadełka do Gwiazd,, w Gdańsku

możemy znaleść nie jedna nowinke techniczna ,ciekawostkę i najnowsze

opracowania wraz z myślą wiodącą , i wiedzą o Tym ludzie nie tylko w
Naszej Wspólnej Europie ,ale i na Świecie i szukając Odwiedzają takie

Spotkania ze Zdrowiem ,Energia a Natura i Ośiągnięciami w tym Zakreśie
.Przyjeżdają do Światowej -,,Stolëcy -Kaszëb ,,i ,,Bursztynu,,-czyli do -

,,Gduńska -Gdańska,, gdzie odbywają się także Śwatowej Sławy Zjazdy
Gdańszczan i tak przybywaja Autohtoni ,Naukowcy i Szukający Pomysłów

- diagnozy będą dla Was Zaprezentowane ,bo prace badawcze nad tym

przedziwnie działającym ,,Kubkiem Aktywnym ,,-zostały zapoczątkowane

i zapewne trzeba będzie przeprowadzić całą masę doświadczalnych prób

i badań nad jego przedziwnymi walorami ,ale na zdjęciach widzicie

pomiary wody kranowej po jej wlaniu do kubka ,i jak widzimy ma miano
1582_ jednostek ,bo muśimy zawsze pomnozyć otrzymany wynik razy 10 i

jak widzimy na pulpicie sterujacym miernika pozycja pomiaru nr.1. czyli

nie komentując możecie sami sobie poanalizować -co wkonuje kubek i jak

przekazuje w nim zawarte energie do wlanej do jego wnętrza wody.

jak chwilę ona w nim postała to dokonaliśmy powtórnego sprawdzającego
pomiaru wstępnego-ale tu widzimy dwa instrumenty do pomiarów wody
i tak mamy ,,AQUA-TESTER ,, jako główny miernik , oraz wspomagajacy
inny miernik ,,KONDUKTOMETROWY ,, ale z funkcją pomiaru w skali
,,HOLDA,, I tak są zaprezentowane pomiary na zdjęciach ,Oraz zdjęcie
trzecie postawiony ,,Kubek Aktywny ,, na Geoemiter i jak widzimy
następuje dalszy proces porządkowania wody w ,,Kubku Aktywnym,,- ale
dodatkowo za pomocą ,Energii z ,, Geoemitera ,,I tak narodziła się pewna
myśl podczas dokonywanych pomiarów żeby sprawdzić ,skontrolować

taki zestaw,kubek z geoemiterem i ich wydajność maksymalna opcja -!!

Ale do jej realizacjii musieliśmy użyć dużego Geoemitera innego o jego
większym mocach i śiłach i po jego ustawieniu proces ruszył dalej

I po kolejnej fazie oczyszczania i porzadkowania wody została ona

ponownie zlana i poza częścią przydenną osadową ,pozostała część wody
z warstw górnych została dalej poddana procesom jej poprawiania ,ale ja
do niej dodałem dosłownie jedną kropelkę wody egzorcyzmowanej i co ??

Popatrzcie sami na wynik odczytu na konduktometrze z funkcją Holda
,po prostu woda przejeła od wody egzorcyzmowanej czystość jej energii i

po jej się ujednoliceniu i ujednorodowieniu na ,,Geoemiterze,, dużym

,pokazała nam swoje oblicze czystośći równe 001 a było 970 na początku.

,,I tak wspólnie z Panem Profesorem postanowiliśmy sprawdzić głębiej i

bardziej dokładniej ,to COŚ co drzemie w kubku aktywnym i umówiliśmy

się na bardziej bilaterane spotkanie ,ale związane z pomiarowaniem
wody i oddziaływaniem wspólnym ,czyli ,,Kubek Aktywny,,i Geoemiter,,

Skorzystaliśmy ze specjalistycznego miernika wyprodukowanego w

Niemczech na potrzeby opomiarowywania zaawansowanego , struktur
wody i jej dyspozycji w bardzo dokładnych elektronicznych pomiarach
tak niezbędnym urządzeniem podręczno terenowym ,szczególnie dla

wojska i uzdatniania wody do picia w terenie ,jak równocześnie do testu

wody w basenach ,parkach wodnych ,w kąpieliskach ,jeziorach oczkach

wodnych ,zbiornikach hodowli -ryb ,żab ,raków ,także ptactwa wodnego

,ryb ozdobnych w akwarystyce ,żółwie wodne ,do testów w ogrodach

zologicznych ,oczyszczalniach wód ,i testu zawartośći różnorodnych w

wodzie ,podrażeń ,skażeń ,anomali i patogenów w wodzie .Zatem miernik

,,AQUA-TESTER,,-to szybkie mobilne pomiary i testy przydatnośći wody

,OPIS I ZROZUMIENNIE MOŻLIWOŚCI POMIARÓW,
za pomocą miernika ,,AQUA-TESTER,, w wersji ,,A,,

jako podstawowy miernik ,lub wersja ,,B,, ale jako

ta laboratoryjna i z mocniejszym w nim użytym
mikroprocesorem i większym polem możliwośći

pomiaru ale z zastosowaniem do tej wersjii innych i
dodatkowych odpowiednich do tego rodzajów sond.

I tak mamy ,,sondy tulejowe butelki lejdejskie ,, o
symbolach ,,A i B ,, oraz sondę o symbolu ,, D,, czyli
szpilowo skrzyneczkową ,oraz sondę o symbolu ,,C,,
dotykowo zczytującą którą należy używać razem z

sondą ,,butelką lejdejską aktywną o symbolu ,,A,,

1.Pomiarowanie wody o symbolu ,,1,, ustawionej funkcji pomiaru na

tarczy pulpitu sterujacego miernikiem gdzie ta funkcja jest dodatkowo
podcieniowana barwą błękitna i mierzymy wodę lub soki ,napoje zupy
,płyny na poziomie ilośći zawartych w nich klastronów ale na poziomie
zawaryej w nich wodzie ale jej cząsteczkowych i całych klastronów
strukturalnych i izometrycznych w calośćiowym fraktalnym obrazie
wody a przypadającej na jednostkę pomiarową ,obliczeniową,ale

nieuszkodzonych klastrów i jako one całe lub czasteczkowo rozerwane i
wybebeszone poprzez oddziaływanie na nie bioelektroprogramów lub ,

inne specjalnie dodane do wody na przykład w kapieli typu woda

utleniona lub inne dodatki bardziej grożne i niebezpieczne dla naszego

całego ciała a w związku z tym dla naszego zdrowia od tych porażeń jako

mikro parazytologicznych ,typu porażeń odwenerycznych ,Chlamydemi ,

a jest jej kilka odmian ,od Chlamydia stara nazwa po Chlamydemię mega

lub najbardziej groznych czyli poprawionych mutantów krętka od

boreliozy ,bartonelii ,babeszjozy aż po- morderce -krętka bladego o

Tu widzimy potwierdzenie porażenia w klasie ,,IGM z dwudziestu odmian
obecnie rozróżnianych tu jest ich 15 ,a mamy do czynienia z ich czteroma
odmianami jao wersjami krętka wielokomorowego i kilku skrętnego
boreliozy i to tylko w jednej klasie-IGM ,a mamy jeszcze klase IGA ,IGG i
w nich także po dwadzieśćia odmian ,zatem porażenie mega totalne ,ale
najgorsze są te od krętka bladego czyniącego totalne wyniszczenie o jego -

potocznej nazwie ,,Kiły ,,-gorszej od nowotworów i rakowych porażeń lub

krętków boreliozy ,w porażeniu od kropelkowej metody ,a wprowadzonej

do wody w basenie ,w wodnym kąpielisku publicznym ,lub basenach ,o

podwyższonych temperaturach i tak sobie pożyją ,drobnoustroje ,mikro

mili małe parazytologiczne paskucta ,które gdy -w nas samych się za jakiś

tam powiedzmy czas się po ich rozmnożeniu objawią się nas mordując po
cichu od środka i we wnętrzu naszych ,tkanek ,organów i narządów - i co

warto mieć miernik ,,AQUA -TESTER , i szybko pomierzyć i ocenić ryzyko
ale na poziomach pomiarowych wszystkich występujacych wodzie cośi -

po pomiary takie całkiem inne ale ,kodów wprowadzanych w świadomy

sposób do pamięci wewnętrznej struktury naszej wody ,w jakimś tam z

góry określonym jej celu ,na przykład żeby czyniła dobro dla jej
pośiadacza ,lub jej energiami go wspierała w obszarach finansowych ,i

tak na przykład po wypiciu takiej wody -specjalnej i po jej się w nas

rozgoszczeniu i zaistnieniu na poziomie komórkowej wymiany u tego kto

ją wypije wywołała zaplanowane zdarzenia i efekty wraz ze zmianą na

tym poziomie ,czyli na komórkowych wymianach elektrolitowych ,lub za
pomocą energii dodatkowych i dipolowych ale wprowadzonych do jej

pamięci wewnętrznej -wody i ona jako taka ,,woda ,, żeby wspierała jej
posiadacza dobrem i pozytywnym jego nastawieniem po jej wypiciu lub
poprzez powiedzmy specjalny inny kontakt- rozpylenie ,lub nawilżacz

,klimatyzacja i jej obieg z celem i ona jako ta specjalna woda zadziałała

,powiedzmy dodana jako zapach ulubiony lub w formie feromonowej i z
pozytywnymi energiami jako one i uzupełniała takie ich braków ,ale na

I co wygrzewając się w publicznych miejscach gdzie są wykorzystywane

wody termalne w specjalnych zakątkach od łażni finskich ,moa-kańskich

po lekko sałny z wodą ale jaką i kto kąpieli zarzywał przed nami jak na
przykład pozostały w wodzie bo się wydostały jajeczka ,powiedzmy glizd

,podczpiaków ,węgorków ,lambi lub inne takie robaczki bardziej groźne

dla przykładu od powiedzmy taśiemca i na dodatek uzbrojonego ,i jak -

długo sobie żyją w takiej cieplutkiej wodzie ,w parku wodnym na basenie

lub siedzą w łażni parowej ,sałnie lub bani w siedziskach deskach i co ???

Ale wracam do opisania naszego wspólnego ekperymentu i tak na
-poziomach bio stymulacjii w określonych obszarach takich bio energii ,i

tak przeprowadzamy test ,,Geoemiter i woda ,następnie ,,Geoemiter ale z
pomarańczką ,niech pomiary przemawiają ,potem będzie test -,,Kubek,,.

Ale taki powiedzmy lekko zmodyfikowany ,,Kubek Aktywny,, w nim coś?

Jak widzimy pozycja nr,1.. i wynik odczytowy wody 24,1 na wyświetlaczu.

jak widzimy na pulpicie sterowniczym miernika zakres pomiaru nr,1..-!!
Czyli Geoemiter porządkuje cząstki Energii w Wodzie komplementarnie,

Kolejna odsłona ,,Geoemitera,,i pomiar bezpośrednio na ustawionym Geo

teraz popatrzmy na ,,akcję ,,KUBEK AKTYWNY ,, i taka sama woda i co ..

Tu widzimy drugie pomiary miernik także ustawiony na pozycjii nr,,1,,

2.Pomiarowanie o ustawionej funkcjii na pulpicie sterujacym miernika

jak nr ,,2,, a dotyczące opomiarowywania walorów dipolowych energii
biowibracyjnej w wodzie którą właśnie mierzymy i ich mocy i śił
drzemiących w danym opomiarowywanym czasie w tej naszej wodzie

,,Kubek Aktywny-także dobrze pracuje przekazując te swoje energie a w

nich te założone wibracyjne z jego wnętrza międzyśćiankowego gdzie

umieszczono ,plan wzorcowy , do wody wlanej do środka kubka w nim.

Podczas przeprowadzania testów pracy związanej z poprawianiem wody i
jej energetyzowaniem ,potestowaliśmy także przy okazjii inny ,,kubek,, ze
szkła i podklejoną na jego dnie mandalę ,,Heksagenalnę,, ale ona to lipa -?

,,Bo w przeprowadzonych testowych założeniach miała być ,,REWELA,,

Po prostu ,,Woda,, w stanie ciekłym ,płynnym to forma ,,Oktogenalna ,,

I tak nawet specjalna podstawka ,dodana pod kubek szklany ,nic nie
pomogła ,po prostu tylko polepsza estetykę ,tego szklanego kubka z czymś
na jego dnie podklejonym ,więc wracajmy do opisów funkcjii miernika

jak to widzimy na pulpicie sterującym miernika ,,AQUA-TESTER,,i odczyt -

pozycja nr ,,2,, .gdzie te energie powinny być stabilne i stałe a nie w

chaosie i nieładzie bo gdy jest ich za duża wartość ,na przykład o owocach
miękkich ,typu pomarańcze ,mandarynki ,cytryny ,truskawki ,lub w

olejach , soczkach to wiemy na pewno że mamy do czynienia z ,,GMO,,
Lub jeszcze gorzej bo na półkach ze zdrową i biologicznie czystą
żywnośćią stoją ,różnośći ,od kapusty ale nie kiszonej lecz kwaszonej

gdzie używa się sprytnego określenia że zastosowano bakterie do
ukwaszenia ,buraczków ,kapusty czy ogórków nie mające nic wspólnego z

naturalną formą kiszenia -po prostu zakwasaenie z którym muśimy
walczyć ,konsumując tego typu produkty kwaszone ,a i grzybów nam

także w całym naszym układzie przybędzie od takiego kwaszenia ,czyli

tylko chemicznie dodane cudactwa od kwasku cytrynowego po resztę .

,,GMO,,-genetycznie modyfikowane i poprawiane -,,SOJA,,-wszedobylska

,gdzie jej nie ma -jest wszędzie ,od sera w plastrach ,w twarogach, mleku

-jogurtach ,śmietanie jako mączka ,zagęstnik o pięknej nazwie mączka

bezlaktozowa -to guma lub jeszcze sprytniej , to E-410 jako mączka chleba

świętojańskiego ,a to synteza i jeszcze jako mleko bezlaktozowe -SOJAjako pasza w orzeróżnych ,nazwach która ma zapychać nam flaki ,kiszki i
oszukiwać naturalny sympton GŁOdu lub łaknienia i pragnienia ,-GMO- I
nie jest to bez znaczenia szczególnie dla osób ,typu diety ,wegetariańska

,lub wegańska ,albo tych osöb które się odchudzają i stosują przeróżne

środki ,preperaty ,mączki dodatki ,ale także dla sportowców ,kulturystów
i osób będących na dietach po operacjach żołądka ,dwunastnicy i nie

tylko bo powiedzmy osoby z problemami na poziomie nerek i dializy bo

nerki już nie pracują i nie oczyszczają nam w nas płynnych substancji i

wody ,a ich zalerznośći w korelacjii do naszych organów wewnętrznych i

ich zapotrzebowanie na dobrą wodę -takiej żywej mocnej i energetycznej .

3.Pomiarowanie z wykorzustaniem funkcji miernika o symbolu ,,3,, a
dotyczące ilośći osadowych lub zawieśinowych struktur w wodzie

ale pochodzenia organicznego ,czyli od porażenia wody ,grzybotwórczymi

frakcjami lub ich zarodnikowymi frakcjami albo owocnikami ,względnie

pleśniakowego pochodzenia ale drażniące energie dipolowe w wdzie i

dające zmiany takich energii w czasie jej pomiarowania lub cząstki ale
fito-roślinne i ich fakcje , czastki pochodne ale występujace w wodzie.

I wyniku ich przenikania do struktury klastronowej wody dajace zmianę

bio energii w szczególnośći na poziomach biofitogenalnych energi które

zaistniałe frakcje biofitogenalne wygenerowały do naszej pomiarowanej

wody przez co jej bioenergetka całośćiowa uległa calkowitej zmianie . I tu

w szczególnośći przydaje się taki miernik dla tych wszystkich osób które
hodują ,i rozmnarzają ginące gatunki ryb ,płazów i zajmują się ich
wylęgem i zarybianiem ,rzek ,jezior ,bo w dzikim stanie w rzekach nie

mamy obecnie ryb ,wszystko jest wywentkowane lub skłusowane i trzeba
na nowo odtwarzać i prowadzić mądrze hodowle w szczególnośći ,ryby w

stawach ,od karpi po łosośie i nie tylko bo także opłacalna okazuje się
hodowla żab szczególnie na udka oraz raki królewskie ,i te szare błotne
,jak równocześnie pojawiają się hodowle ,żółwi błotnych i dodatkowo ryb
do odłowu w większych stawach jako dodatkowa atrakcja w gospodarce
zorganizowanego wypoczynku na wśi dla tych z miasta a w szczególnośći
na ,,AGRO-TURYSTYCE ,i wypoczywania na łonie natury na wśi z dala od
zgiełku i haosu miejskiego tępa życia ,i możliwośći związane z dobrym
odpoczynkiem i połowami na stawach hodowlanych i ich wykożystania .

4.Pomiarowanie ilościowego pochodzenia pierwiastkowych frakcjii ale
struktur mili -czastek metalii lub ich związków soli ,albo tlenköw ,lub

dwutlenków i ich związków pochodnych ale jako ich cząstkowe formy
uwodnione i bytujące w strukturalnych cząstkowych wody formach w ich

śladowych ilościach ale zaistniałych i występujących w wodzie lub soku i

wywoływane przez te dodatkowe frakcje zróżnicowań biomilifrakcjii ich

energii dające możliwośći ich opomiarowania na poziomach zmian energi

i jej spolaryzowanych frakcjii naprężenia i przez to ich fakt stwierdzenia.

5.Opomiarowywanie ilośći związków ale pochodzenia minerologicznego

,ich cząstek ,ich form składowych i wywoływanie przez nie w wodzie

naprężeń struktury figralo izometrycznej całośći w powiązaniach całych

struktur wody i zmieniające wzajemne energie biowodne i dipolowe .

6.Pomiarowanie za pomocą miernika specjalnego ,,AQUA Tester,, wraz z
sądą odczytową a dotyczące zakwaszeń wody lub równowagi kwasowo-

zasadowej wywoływanej reakcją wody lub jej kontrreakcją na frakcje i
bodźce w niej samej się skupiające i bytujące a dające obraz reakcjii i tak

może być to dodana ślina do wody wyjałowionej i czystej i po jej się z

wodą ujednorodowieniu ,możemy dość precyzyjne mierząc -stwierdzić

zakwaszenie panujące u tej osoby od której pochodziła ta ślina , jad węża

lub inne dodatki lub inny przekaźnik ,na przykład odwirowane osocze

,płyny okołoustrojowe lub inne ,typu pokarmowo odżywczego ,jak mleko -

Takim jak widzimy na zdjęciu miernikiem z użyciem specjalnych sond

możemy bardzo dokładnie pomierzyć i zanalizować powstałe zaburzenia

możliwośći są dość spore gdy skorzystamy z ,,AQUA-TESTERA,,-i sond

-takie świerzo udojone od krowy ,kozy ,klaczy ,wielbłądzicy i jego procesy

,i w nim następujące zmiany na poziomach zakwaszenia ,kwasowośći lub

Tu na tym zdjęciu widzimy pobraną krew i po odwirowaniu z niej osocza
możemy także je opomiarować ,sprawdzić co w nim żyje i jaka ma energię

-początku procesów fermentacyjnych i ich energetyka wprowadzona do

naszej wody wysterylizowanej jałowej .I to nie jest bez znaczenia także i

szczególnie dla producentów win ,nasycania , nalewek ,likierów, i tu
widzimy zdjęcie słynnego Japońskiego Likieru ,,HABU,, z jadem węża a

proces jego dojrzewania wraz z opomiarowaniem rozkładu jadu od węża

dodanego i jakie on przynośi zmiany na poziomach bio mili energii i w

nim- ich procesy fermentacjii -czyli nalewka z bimbru plus jad węża ,lub
winko ryżowe ,,sake,, także z odrobinka jadu węża oraz na dokładkę sam
wąż wraz z jego jadem i jego bio-energie z niego ,jego tłuszczu ,szczątek z
niego wygenerowane całośćiowo do nalewki lub likieru ,winka -możemy
pokosztową ,poprubować i posmaczyć się delektując się i czując smakiem
,bio energią ,a i można na zakąskę możemy zjeść ale na wyspie Okinawie

zamówić dodatkowo przekąski ale z wężą ,,HABU,, i jak ktoś powiedzmy

ma odpowiednią ilość kubków smakowych na swoim języku to poczuje
nie tylko sam smak ale i te najważniejsze energie ,a w przypadku innych
trunków ,likierów ,nalewek można opomoarować i dokładnie zmierzyć ,i
czy ma być on lekko kwaśny ,lekko słodki lub zasadowo obojętny i ,czy

ma być tylko zasadowy trzeba mierzyć sprawdzać i kontrolować cale ich
procesy dojrzewania z szczególnie gdy chodzi o miody pitne i ich procesy

.leżakowania i zachodzące zmiany w procesach ich fermentacjii ,jak

równocześnie przy wytwarzaniu i produkcji octów winnych ale z
naturalnych ich produktów i drogą ich pozyskiwania ,a gniazdujące w
nich energie biomili zmienne i zachodzące zmainy ,zakwaszenia i energii.

7.Pomiar potęcjału dipolowego na poziomie mili napięcia wewnątrz
strukturalnego ale zachodzącego we fraktalno izometrycznych

zalerznośćiach w wewnętrznej przestrzeni obrazu wody macierzystej.

8.Pomiary bio-mili napięcia struktury powierzchniowo się objawiającego

i występującego na dipolowej strukturze wody i demonstrującego się ze
względu na zawartośći kondesujące takie mili napięcia w naszej wodzie.

9.Pomiary walorów pojemnośćiowych tak jak widzimy na ustawionej

funkcjii na pupicie sterującym -miernika -ale wewnątrzstrukturalnie się

pojawiających na klestronach na poziomie mili bionapięcia objawionego i
zaprezentowanego w procesach jego zaistnienia w naszej wodzie oraz

mili spięć powierzchniowych ale zachodzących na poziomie zmian

energii wywołanej przez spięcia wolno dryfujących energii ultimatonów

które to trzymają całośćiowo w rygorze ich zaistnienia ,czyli jako energie

opinające i trzymające mębrany okrywające klastery powierzchniowe

wody na jej obrzeżowych strukturach energii fraktalno izometrycznej

Tu na tym zdjęciu widzimy wyraźnie na powierzchni cząsteczki wody jej
energie ale wolno dryfujących energii ultimatonowych które to trzymają i
napinają mębranę okrywającą klaster wody żyjącej -myślącej -poglądowo

-całośći w czasteczce wody żyjącej i myślącej wraz z jej wewnętrzną

energią czyli z jej osobliwośćiami i tożsamośćiami wewnętrznymi ,ale na

pojemnościowym pojęciu zawartośći takich energii a drzemiących w

naszej wodzie ale tej macierzystej albo - wzorcowo pojętej i zrozumiałej

lub razem z nadanymi jej nowymi cechami - kodami , ale nadanych lub

narzuconych w jakimś tam celu wyższym i w zgodzie z wszech harmonią a
energią wewnętrzną żywej wody ,ale jako jej tworu ,czyli woda czysta i na

dodatek kwantowo uzalerzniona lub okołokwantowa ze słabszym jej tym

oprogramowaniem lub wręcz jako ona ale z zdradliwą inną - jej formą

Tu widzimy formę lodową na twarzy -wyprawa na ,,Grenlandię,, i lód.

,,Podczas obserwacjii zjawisk na lodowcu opary powydechowe na skórze
uległy napierw zeszronieniu ,a następnie przymarzły cienka warstewką,,

10.Pomiary struktur żerujacych w wodzie i generujacych przez fakt ich
zaistnienia bio mili opornośći ,na przykład związki inne lub śinicowego

pochodzenia lub struktur zarodnikowych ale od glonowo pantofelkowe i

ich ruch pokazujacy obraz ich zaistnienia w pomiarowanej wodzie ale w
tym zakreśie funkcjii pomiarowania zawsze najciekawiej prezentuja się

pomiary dokonywane bezpośrednio w owocach miękich powiedzmy

takich jak pomarańcze ,mandarynki ,granaty ,kaki czy jeszcze ciekawiej

cytryny ,albo cebule lub ziemiaki ,jajka i to co oprucz ich dobroczynnie

działającego ich soku możemy w nich odkryć.. co w nich gniazduje ,tu

mamy cytrynę i jak widzimy na pulpicie miernika ustawiona funkcja

pomiaru na pozycjii nr,4 lub pozostałe które możecie sobie obejrzeć i

poobserwować .. ale popatrzmy co się dzieje gdy postanowimy owoc tą

naszą cytrynkę położyć na dobroczynne działanie ,,Geoemitera,, i co !! A
jak tak powiedzmy cytrynka bez działania ,,Geoemitera ,,sobie poleżakuje

to jakie będzie ona miała wykwity ,wyżuty na zewnątrz ,a my to co ona

sama nam za jakiś tam czas pokaźe na powierzchni możemy pomierzyć i

to sprawdzić za pomocą miernika ,,AQUA-TESTER,, i to przed wykwitem a

jak nie mamy takiej możliwośći ,to to coś jedząc lub pijąc -sok będziemy
mieli w sobie ,I wyniki nam potwierdzają porażenia i procesy gnilne w

naszym ciele ,jelitach ,żołądku i w całośći -układzie pokarmowym w nas.

,,Zielonawiec,,-z rodziny paciorkowców i nie tylko wraz z całymi innymi .

I tak zaistniała po spomiarowniu pewnego rodzaju tabelka z opisem gdzie

mamy zczytane na 10 tylko dziśiciu poziomach cztery różne rodzaje wody

i wyniki pomiarowania wody mierniim ,,AQUA -TESTER -do celów analiz
tego co w tych wodach i jako pierwsza w tabelce woda z kranu ,jako druga

woda około-kwantowa ,jako trzecia woda poddana działaniu w ,,Kubku

Aktywnym , która to jest wodą pobraną z kranu -jako pierwsza w tabelce

,i jako czwarta woda poddana działaniu energiom z ,,Kubka Aktywnego i

następnie porzadkowana woda dużym ,,Geoemiterem -komplementarnie.

Tu chcę przypomieć Wszystkim Osobistośćiom , które podejmną się

pomiarowania wody ,że trzeba bezwzględnie zachować przynajmniej jako
- minimum czyli ,poczekać zawsze po przelewaniu ,dolewaniu , odlewaniu
kilkanaście minut , żeby ustabilizowały się wszystkie struktury w wodzie

,ale zawsze na samym początku jest najważniejsza ,,temperatura ,, wody

oraz otoczenia i naczynia pomiarowego ,następnie oddziaływania na nią

wodę z otoczenia czyli wpływ na nią ,elektrosmogu -prądowych emisjii i

ich pól wiröw energii statycznej ,skondesowanej i elektromagnetycznej

następnie , -pola obszarów z urządzeń pod napięciem prądowym , które
zawsze generują całą paletę różnorodych , fal , pól i rezonasowych

wibracjii opornośćiowo zbierznych ,aż po te fale ultradźwiękowe ,nano
błądzące odsprzętowe typu ,telefony , stacje trafo ,mikrofalowki ,lodówki
,chłodziarki obiegowe ,aż po skondesowane energie statyczne w pustych
bez wody kaloryferach ,ogrzewaiu podłogowym,rurach gazowych ,ciagów
okoblowań prądowych ,aż po metalowe ośćierznice ,i puste elementy

metali typu rurowe nogi od stołów po meble a w nich kształtownki z
metali które działają jak kondesatory frakcji ,lub butelki- lejdejskie
-polecam poczytać i zapoznać się z inną moją broszurką pt,,Geoemiter,,

,,TABELA PO DOKONANYCH POMIARACH DO ANALIZ,,
Dla tych osób co lubią Same Po-analizować-ocenić kubek.
Liczba kolejna pomiaru

Woda z kranu Woda kwanto Kubek a woda ,,Geo,, a woda
1.
1100
1556
1100
855
2.
1000
801
1000
348
3.
266
078
260
169
4.
0.21
0.04
0.21
0.12
5.
108
035
123
072
6.
0.07
001
0.08
0.06
7.
0.00
0.00
0.00
0.00
8.
0.01
0.00
0.00
0.00
9.
098
095
100
099
10.
01.0
00.9
00.9
00.9
Zatem popatrzcie $ami i pomyślcie co i jak można opomiarować w wodzie
bo ja zawsze jestem daleki od ocen ,niech badania przemawiają same.

Taka tabelka na lekkie podsumowanie dokonywanych pomiarów i ich
zczytywania za pomocą specjalnego miernika ,,AQUA-TESTER,, i sond

Ale to nie koniec jego możliwośći pomiarowania ,bo ma on także inne
jeszcze takie specjalne możliwośći pomiarowania i jest ich razem 15

zakresów ,odczytów i dokonywania opomiarowania ,ale te pięć funkcjii

dodatkowych także są oznaczone tłem niebieskim na pulpicie miernika.

A tu widzimy jeszcze dodatkowe pomiary ,które mają tajne oznakowania i
są podbite tłem w żółtym kolorze ,nie jak te opisane i mające błękitne tło.

Czyli opomiarowania od pozycjii nr.11 do pozycjii nr.15 ,a tu widzimy na

tym zdjęciu na pulpicie sterującym funkcjami ustawioną funkcję nr.13 ,

Tak jak widzimy na odczycie i wskazaniu na wyświetlaczu mamy -50.0

Tu znowu pomiar specjalny nr.13 ale dodatkowo kubek aktywny z wodą

trafił po prostu został postawiony na duży ,,Geoemiter,, i po malutku

woda zaczyna nam się porządkować ,a to śiły i moce z Geoemitera -tak jak
to widzimy na zaprezentowanych zdjęciach w celu poglądowym i tyle !!!

Tak więc te specjalne funkcje w mierniku ,,AQUA-TESTER,, prezentują

nam najciekawsze opomiarowania a związane z różnymi porażeniami-

wody ,lub napojów szczególnymi frakcjami jak na przykład specjalne

wirusy ,bakterie lub mikroparazytologiczne ,ale specjalnie powiedzmy
zmodyfikowane żeby w ciepłej wodzie w basenie lub akwa-parku - pożyć
sobie troszkę i jak myślicie ile czasu one w takiej podgrzane wodzie bez

nośiciela potrafią sobie żyć ,dobę ,tydzień czy może mieśiąc i czekają aż
ktoś się zakrztuśi taką cieplutką wodą -albo odweneryczne skażenia albo
dodane środki chemicznego działania w wodzie i to powiedzmy że to
specjalnie przez kogoś dołożone do wody w miejscu jej ogólnie dostępnym

jak baseny ,parki wodne lub kąpieliska w rzeczkach ,jeziorach albo co

gorsze porażenia ujęć wody pitnej i co ,mamy u tych co wejdą do takiej
specjalnie porażonej wody ,pandemię porażeń ,chorób ,infekcji i właśnie

w tym celu został zaprojektowany,,AQUA -TESTER,,-czyli woda ale dla nas

przyjazna zdrowa i niezainfekowana powiedzmy specjalnym dodatkiem.
,bo dla przykładu pobrane wody powierzchniowe do pomiarów z rzeczki

To jej zawartość tych ,,COŚIÓW,, to zabrakło skali na wyświetlaczu
miernika ,a taką wodą podczas suszy podlewa się sałaty ,kapustę ,szpinak

w powiedzmy uprawach bio ,i co w nich mamy ,kupując do spożycia???

,,OPISY OPOMIAROWAŃ ZAAWANSOWANYCH I ICH POJĘCIE,
11.Funkcja możliwośći opomiarowania w wodzie o ile zaistnieje obcej
struktury skokowego bio stymulującego mili napięcia wewnętrznego o
jego skokowej zmianie zawsze lekko opadającej wartośći o ile nam
zaistnieje ,i takie wykryte w opomiarowaniu skokowym mili energii i
bio-napięcia świadczą zawsze nam że coś się złego zadziało lub o dużym

kondęsowaniu tych drażniących energii z zewnętrznego bio- środowiska

bionicznego i ich wpływ na opomiarowaną wodę lub inny aspekt -i
wygenerowane są one ze zdarzeń obcych , ale bytujących w naszej

opomiarowywanej wodzie ,lub pewnego rodzaju płynu zaistniałego spec

napoju ,płynie lub owocu albo zainfekowanego do wody od spec komarów

jako ich nośników do naszej wody którą akurat pomiarujemy miernikiem

12.Pomiarowanie zaistniałych energii pasywnej ale gniazdujących na
stały sposób w naszej wodzie moga lub są to zazwyczaj żywe kolonie

pochodzące od świata wzmocnionych wirusów od rybich porażeń lub ich

form wzmocnionych i poprawionych ich charakterystykach jadowych w

nich bytujacych i przekazanych w celu umożliwienia im dłuższego życia.

13.Opomiarowywanie zaistniałych a z przyczyn dodanych energii biomili
- statywnej objawiającej się w naszej objętej pomiarem wody w stopniu i

na poziomie energii statywnej zazwyczaj od pochodzenia ponad jadowo i
drobno bakteriologicznego i wygenerowania takich ich spec-energii ale w
zaistniałym i objętym pomiarem medium wody specjalistycznie innej i co

nieco skoordynowanej w bionice, co zauważymy w odczytach jej pomiaru

14.Możliwośći skutecznego opomiarowania , o ile się objawią i po ich się

skumulowaniu energii kumulacyjnych ale skoordynowanych ale zawsze
są one wynikiem działania w naszej pomiarowanej wody od pochodzenia

drobnoustrojowego i bytujacego w naszej zawartośći wody w pomiarach.

15 Pomiarowanie zadanych i występujących stuktur żernych w wodzie ale

na ich poziomach bio mikro mili , dające skutkowe naprężenia w wodzie i

wygenerowane przez to ich środowisko biożerne- energii naprężeń są to

zazwyczaj mikroparazyty i od nich porażenia w pomiarowanej wodzie

,płynie lub innym nośniku ale objętym takim pomiarem w celu odkrycia i

ich wykrycie zawsze wymaga potwierdzenia badaniem laboratoryjnym .

Zatem czym nas faszerują uprawy zbiorowe ,i podlewane wodą z rzeki

jeziorka po prostu te powierzchniowe wykorzystywane do upraw zieleni
nowalijek ,sałaty ,przez kiełki do szczypiorköw i cebulek zielonych -!!! ??.

I tak jak opisałem te 15 piętnaście poziomów pomiarowych wody i nie
tylko ale nasz miernik ,,AQUA TESTER,,nie kończy na tym kwesti pomiaru

powiedzmy że drzemią w nim moce do opomiarowania jeszcze na innych
funkcjonalnych zakresach i poziomach i jest ich jeszcze powiedzmy
ponad 8 dodatkowych funkcjii pomiarowania ale jest to wersja miernika
z powiedzmy innym mikroprocesorem ,,wersja-B ,ale żeby zaistniały takie

możliwośći to musielibyśmy ,powiedzmy zastosować ,,SPEC-Sondy ,, jako

dodatkowe doposażenie miernika żeby móc jeszcze głębiej pomierzyć . I
tak powiedzmy zakresy Energii Sendymentujących ale o formach
Tryptonowych i Biorelatywnych energi w strukturze zewnętrznych pól i

Tu na tym zdjęciu widzimy ustawioną funkcję specjalną-tajną ,oznaczoną

dodatkowo podbiciem tła ,,żółtego,, nie tego standardowego niebieskiego

i dodatkowo dodanymi elementami ,na przykład znaczku owalnego ,i
wówczas trzeba używać sond zczytujących ,butelek lejdejskich ,A i B,lub

znacznik dodatkowo dodany w formie okręgu w kolorze czerwonym i

wówczas używa się sondy jednej butelki lejdejskiej ,,A,,i jako drugiej

sondy skrzyneczkowej ,,C,, a i odczyty pomiarów na wyświetlaczu na

mierniku dotyczą zawartośći powiedzmy wód ale w ciałach żywych istot

,osób i dla przykładu gdy mamy wynik o mianie ,,05,8- jednostki tego-śia
,,CZEGOŚ,, ale zawartego w wodzie ale jak już innej nie takiej do

powiedzmy - ,,PICIA,,lecz takiej przepracowanej i drzemiącej w
opomiarowywanym środowisku ,osoby ,istoty lub medium żywym .

Obszarów na cząsteczce wody wystrukturyzowanej i pomiary energii i ich

relacjii do odniesienia obrazu wody z jej izometrycznego punktu w nas ,

widzenia ,a gniazdujace relacje energetyki do całośći fraktalnej wody .I te

możliwośći są podbite innym niż błękitno niebieskim tłem na pulpicie .

-I tak według moich obserwacjii tu teraz opisze najciekawsze możliwośći
opomiarowywania wody ,ale tkwiącej w żywym organiżmie ludzkim i ta

woda ale zarazem inna lub wręcz przerażający jej obraz w nas samych .

,,POMIARY WÓD SPECYFICZNYCH SPECJALNYCH W NAS,,

Opisy dla tych osób , znających dobrze anatomiczną całą
topografię wiedzy o strukturach budowy ciała ludzkiego .

-,, ii u,,--Ustawiona funkcja na pulpicie sterowniczym miernika ,w obu

dłoniach trzymamy butelki lejdejskie i dokonujemy pomiaru Wody
martwe i przepracowane ale wciąż jeszcze krążące wokoło naszych
komórek i stale się kumulujące pod naszą powierzchnią skóry właśćiwej
w jej warstwach głębszych jako naszego największego organu zmysłu
dotyku ,czucia i woda ale taka martwa i w skórze naszej blokująca nam
komórki dędryczne ,a co za tym idzie upośledzenie -układu obronnego

jego zła praca i brak nadzoru całośćiowego układu interneurinowego nad
naszym czuciem ,ciepła ,zimna i ich zmian termicznych i taki poces może
doprowadzić do poparzenia ,odmrożenia lub braku czucia w proceśie gdy
sobie uszkodzimy powierzchnię skóry krwawiac do utraty płynów i krwi.

-,,13 T ,,-Tej funkcji pomiaru dokonujemy także za pomocą dwóch sond ,,A

i B,, trzymajac w naraz w jednej dłoni gdy pomiaru dokonujemy sami lub
trzymamy je w dwóch dłoniach gdy pomiaru dokonuje nasz asystent a
pomiar dotyczy Wody błonkowate -toksyczne infekcje które jakimś

dziwnym trafem są we wnętrzu naszych tkanek ,komórek ,narządów i
organów -jak taki rodzaj wody trafia do wnętrza naszego ciała ,trzeba się
gruntownie zastanowić ale czasami gdy byliśmy na cmentarzu mogliśmy
je sami wchłonąć w procesach ich lewitowania nad powierzchnią ziemi.

,, 1 ,,-Wody higroskopowe śilnie żerujące gdy się trafią w naszych ciałach
fizycznych są ewenementem ale bywają ,bo ten rodzaj wód jest inny i nie

integralny z innymi wodami lub płynami tym bardziej z istatami żywymi

stanowiąc pewnego rodzaju zagadkę anomali .Ale mogącymi się pojawić
w szczególnych przypadkach poparzeń wywołanych substancją żrącą .

,,4 e,, Wody i płyny okołordzeniowe porażone martwiczne tworzące
toksyny w kanałach wód okołordzeniowych w naszym układzie

centralnym nerwowym ale wokoło kręgosłupa ,wywołują zazwyczaj bóle i
przepukliny albo ze skutkiem skoliozowym lub wzdłużnym wokoło całej
lini i kanałów ,kręgosłupa i wokołokręgosłupowych kanałach w ciele.

,, 3 r,,-Wody skażone od izotopowych związków ,lub wody cezowe w

płynach przewarznie są skondensowane w płatach tarczycy uszkadzając
ją lub wokoło płynach trzustkowego wydzielania dają porażenia i efekt

podrażeń w tym narządzie co może skutkować zanikiem komórek na
trzustce i braki insulinowe ,a efektem jest cukrzyca o ostrym jej stanie.

,,12 ,, Wody gnilno puchlinowe po podśiąkaniach wewnętrznych i ich
naciekowych formach zaistnień szczególnie po zapaleniu płuc oskrzeli
gdy zaniedbamy się,tworzą swoistego rodzaju wody między tkankami w

których znajdujemy przeróżne frakcje droboustrojów ,wirusów ,bakterii
i grzybicznych porażeń aż po formy podczepiakowe,szczególnie u osób po
przebytych boreliozach ,i porażeniach parazytologicznych gdzie doszło

do koinfekcjii i mega koloni tych innych pozostawionych martwic w nas.

,,u A,,-Wody przepuklinowo surowiczno martwe ,pozostałośći po
wodogłowiu lub po wstrząśnieniach mózgu gdy doszło do jego puchlin w

wyniku doznanych urazów,lub zmętniałe wody okołourynowe w pęcherzu
i ich procesy krzepnięcia i krystalizacjii ,ale także u Pań powstałe w
drogach rodnych wody upławowe oczyszczające drogi rodne w fazie
menopałzy lub klimakterium i powstające frkcje od takich bańkowych w

formie tych wód martwiczych które mogą powodować opuchlizny na tych
narządach ,łącznie ze skoliozowatywnym ich zniekształceniem i mogą te
wody tworzyć ,różno-rodne frakcje , cysty ,przepuklinowe i grudkowe.

,,2 ,, Wody martwiczo tłuszczakowe które w pocesach zaburzeń ich
wydalania powodują śilne procesy zjołczenia masy tłuszczowej w tej

wodzie ,a te nazbierane wody tłuszczakowe powodują zazwyczaj inne i
niekontrolowane przyrosty wagi ciała, poprzez nadmierne procesy ich
magazynowania przez nasz organizm w formie - tkanki tłuszczakowo

wodnej pod powierzchnią naszej skóry właściwej ,a my tyjemy
przybierając na wadze ,a na powierzchni naszej skóry pojawiają

się plackowate zmiany w kolorze naszej skóry, to skutkuje objawianiem

się plam ,i ich wszelkich ich odmian od różowo biało łaciatkowych na

całej powierzchni skóry aż po ciemno brązowe ich zabarwienia ,zawsze

innym bardziej lub mniej intensywnym ich wybarwieniu a zależnym od
karnacjii i barwy cery ,,tak zwane potocznie kwiaty starośći na skórze,,

Urządzenia pomiarowo-zczytujące są cały czas udoskonalane i o nowe

sądy doposarzane ,dzięki czemu poszerza się nam możliwość pomiaru.

Mapki z organami do opomiarowania energii ,według systemu z Japoni.

,,Dla tych osób co mają ,zaprezentowane w tych opisach ,mierniki ,,

Zatem ta nasza codzienna zwykła woda przechodzi przedziwną drogę.

-Poprzez całe systemy pobierania ,uzdatniania ,polepszania ,filtrowania
przez cały rodzaj od,złączek ,skrętek ,nypli ,orurowania -przez rury
-stalowe ,mosiężne ,miedziane ,ołowiowe ,kadmowane zawory ,przepusty
i zwężenia -aż w końcu przez jej połknięcie trafi do naszych komórek.

-Zatem w naszej codziennej wodzie -możemy znaleść wszystko ,wraz z jej
zapamiętaną strukturą wewnątrz ,od kosmosu przez agralne dodatki po

te z szamba ,odpady z fabryk po te najcięższe z przemysłów tajnych.

-Zatem jak na prezentowanym zdjęciu ,może wyglądać wnętrze wody-

Wizualizacja -wybebeszenia żywej wody ,poprzez , złe na nią wszelkie

oddziaływania ,ze względu na brak wiedzy ,o wodzie-jako,,- CUD ŹYCIA.

Zatem woda w stanie płynnym i żywym wraz z jej wnętrzem
-zawartośćią czyli: pra-pamięcią i myślą aktu stwórczego
malutką ciągle pobłyskującą gwiazdeczką w środku, to nic
innego jak tylko ,,CUD ŻYCIA i BYCIA w TU i TERAZ ,,

BO NASZE CAŁE CIAŁO TO WODA W PRAWIE 75 % JEGO
ISTNIENIA - GDZIE MÓZG , LUDZKI JAKO NACZELNY DOWÓDCA
NASZEGO CAŁEGO CIAŁA TO PONAD - 97% WODY .
Zdjęcie procesów elekrolizy ,ale tych szkodliwie działających na
stan skupienia wody płynny lub ciekły -jak kto woli .Na zdjęciu

przedstawiam reakcje zachodzące w akumulatorze
samochodowym dla lepszego zrozumienia ,złej elektrolizy .

Bo zasada jest bardzo podobna ,z tym że, w akumulatorze mamy
do czynienia z eletrolitem ,czyli wodą i kwasem ,ale odwróćmy
sytuację i tam gdzie mamy wyjście prądu elektrycznego w
akumulatorze .podłączmy zły prąd -

o nieodpowiednich walorach ,a zamiast eletrolitu będziemy
mieli wodę ,na przykład destylowaną ,lub demineralizowaną
plus dwie eletktrody srebrne i co uzyskamy ? Złą próbę

wytworzenia koloidów srebra -przedstawiam to zjawisko
poglądowo ,dla lepszego zrozumienia procesów zyndrowania
,efekt galwanizacji -złe impulsy prądowe niszczą i wybebeszają
,nam - zawartości wody ,czyniąc ją martwą i bez jej zawartośći .!

,,PRAWIDŁOWY PROCES WYTWARZANIA WODY NANO SREBRNEJ ,LUB JEJ KOLOIDÓW SREBRA ,BO NANO ZNACZY
KOLOID ALBO MNIEJSZYCH CZĄSTECZEK CZYLI JAKO -JONÓW
SREBRA -Lecz proszę nie mylić ,,Jonów Srebra,, z nazwą ,,Mono Jonowego ,, Srebra bo to są dwie całkiem inne wielkość i formy
nasyceń ale za pomocą dobrze skonstruowanego urządzenia
-transformatorka generującego cząsteczki do tego celu.

Na zdjęciu widzimy okładkę książki z dobrym opisem o srebrze i

jego właściwośćiach -wraz z opisem cząstek-nano- koloidów,
oraz mniejszych cząsteczek ale jako -jonów pierwiastków -i ich
zrozumienie ale w urządzeniu dobrym takim w którym mamy
miernik zczytujący i ,pokazujący nam co się znajduje w użytej
wodzie i ponad-to pokazuje nam na bieżąco proces i stan
nasycenia naszej wody w nano cząsteczki - podając nam
elektroniczny odczyt w pipienach nasyconych- cząsteczek .

Woda do wykonania nano koloidów musi być minimum: jako
dobrze destylowana ,demineralizowana ,styrylizowana ,ale
najlepiej taka apeczna ,lub jeszcze lepsza -iniekcyjna -lub taka
używana do kroplówek - wyjałowiona nie można używać zwykłej
filtrowanej wody ,zwykłymi filtrami ,lub oczyszczanej i
skroplonej w procesie destylacji w elektrociepłowniach .

,,WODA NANO SREBRNA -lub MONO JONOWA- CO
TO TAKIEGO JEST I JAK JĄ ZROBIĆ DOBRZE W
DOMU DLA SIEBIE o odpowiednim jej nasyceniu ,,
Aby wykonać dobrze samemu ,,wodę nano srebrną lub
koloidalną ,bo to czy powiemy nano czy koloid oznacza
dosłownie to samo bo gdy zmierzymy wielkość tych czasteczek
aparatem Holda w jednoskach aksztrema ,lub miernikiem
konduktorowym a funkcją holda - to okazuje się że mamy do
czynienia z tą samą wielkośćią cząsteczki ,,czyli dobry

koloidalny antybiotyk na wiele różnorodnych drobnych infekcjii
,wirusowych ,bakteriologicznych ,oraz możemy wzmocnić układ
odpornościowy ,i cały nasz organizm ,poprzez wymordowanie w
nim szkodliwych i chorobotwórczych struktur bakterii - ale żeby
działał to musimy zachować minimum zasad -procesu dobrze
zrozumiałego ,a związanego z technologią wytwarzania tej dla
nas dobrej ,,wody- nano srebrnej -koloidalnej-czyli: opis dalej-

Szkic poglądowy dla lepszego zrozumienia elektrolizy wody i
zachodzące procesy związane z oddzaiaływaniem na naszą wodę

Ale woda zastosowana musi być ,odpowiednia to efekt końcowy

będzie przez nas także tym czymś co chcemy z tą -wodą zrobić.
,,TABELA WYKRESOWA DO WZBOGACANIA WODY PITNEJ,,

-Poprawić ,,redoks ,,-czyli struktury napięć powierzchniowych
wody , możemy sami w domu szybko i zdrowo wykonać sami ,po
pierwsze nalaną szklankę wody z kranu -taka wodociągową
,ustawiamy minimum na 10 minut na ,,Geoemiterze ,,-niech on
uporządkuje jej struktury energii elementarnych w sposób
komplementarny i przyciągnie do dna - warstwy osadowej

-przydennej wszystkie frakcje dodatki -typu mikro cząstki
wszechobecnego chloru ,i azotanów lub azotynöw dodawanych
w procesach uzdatniania wody wodociągowej oraz te wszystkie
cząstki pochodzące od procesów rdzewienia we wnętrzu rur

,następnie ostrożnie -zlejmy z tej szklanki,kubka 8\9 częśći wody

pozostawiając warstwę dolną- przydenną -osadową do podlania

kwiatków w doniczce ,a tą odlaną część wody którą bardzo
starannie żeśmy zlali z powierzchni dennej ,osadowej - trzeba za

pomocą specjalnego wahadła spolaryzowanego ,o odpowiedniej
polaryzacji i tu mamy trzy możlwe opcje czyli wahadła o energii
spolaryzowanej dodatniej -plusowej (+) ,oraz wahadła o energii
spolaryzowanej minusowej ,ujemnej (-) i wahadła o energii tak
zwanej neutralnej czyli migoczącego zera -(0) i po wybraniu

odpowiedniego wahadła trzeba nim doenergetyzować tą naszą

wodę w ten sposób że obracając ,kręcąc wirem -wahadłem na
odpowiedniej wysokośći nad naszą powiedzmy szklanką z tą w

niej zlaną wodą , ale tak żeby szpica -wierzchołek naszego

wahadła nie znajdował się poniżej połowy zawartośći -naszej

wody w szklance i wykonujemy wahadłem wir obrotowy ,ale
obroty wahadła muszą być wykonywane w prawo, ale dla tych
wszystkich osób które mają dodatnią grupę krwi czyli dla
przykładu :A Rh (+) -to wykonując poprzez doenergetyzowanie
wody ,wzbogacamy tą naszą wodę o energię dodatnią , ale za
pomocą wahadła spolaryzowanego energią dodatnią plusową na
końcu ostrza szpicy tego wahadła ,to doenergetyzowana nasza
woda w ten sposób będzie współgrała z naszymi wewnątrz
małymi wirami elektrolitowymi kręcącymi się wokoła naszych
komórek czyli ta osoba która ma grupę krwi o mianie A Rh (+) ,

Tu na tym zdjęciu widzimy wahadła dwa ,gdzie na jednym mamy
dodatkową informację pod wskażnikiem ,,N,,-Północ i pod nim
informację -(+) czyli wahadło spolaryzowane o energetyce plus
lub dodatnie ,oraz wahadło drugie o energetyce minusowej (-),
natomiast- wahadła o energetyce migoczącego zero .nie mają

dodanych dopisanych dodatkowych informacjii znacznikowych.

- to dla niej zawsze muśimy wybrać -wahadło dodatnie i wir

obrotu wykonywać nad połową wody w naszej szklance w
prawo ,zgodnie z biorytmiką danej osoby i wewnętrznej jej
wymiany płynów i elektrolitów ale na poziomie komórkowym i
wówczas mamy super wzmacniającą wodę o energetyce - (+) ,
dodatniej ale ,,Redoks,, w naszej doenergetyzowanej wodzie
będzie o polaryzacji i energii ujemnej ,ale o mianie wartośći od

minus -500 do powiedzmy minus -900 ,i wielkość tego miana
zawsze zalerzna jest od naszej starannośći w wykonywanym
procesie uzyskania potęcjału ale - naprężeń powierzchniowych
międzyklastrami naszej wody ,która to na samym początku była
uporządkowana ale w sposób komplementarny energiami z

,,Geoemitera,, poprzez ustawienie wody nad nasze ,,Geo,, i po

wykonaniu nad naszą wodą w szklance ,zawsze - trzydziestu
obrotach ruchu wirowego odpowiednim naszym wahadłem
spolaryzowanym mamy gotowy redoks w naszej szklance , i to
na dodatek ten Nasz ,,REDOKS,, czyli napięcia powierzchniowe
wody w jej naprężeniach klastronu będzie zdrowym dla
Naszego Ciała ,,Redoksem,, bo pochodzącym od praw natury ,a

nie dodaną opcją ,,WODARU,, do wody i podnieśienia tym
samym ,,Redoksu,, w wodzie którą sprzedaje się w butelkach
,czyli mamy dołożony ,,Wodór,, do wody ale pochodzący z jej

elektrolizowych związków i procesöw wytwórczych tego
wodoru , a my zaprzęgając same śiły i moce natury zrobimy

sami swój naturalny ,,Redoks,, i po jego bardzo starannym
wykonaniu -trzeba go małymi łyczkami spokojnie popijając
spijać do połowy istniejącej wody w tej naszej szklance -to
mamy od minus- 500 do nawet ,-900 redoksu od natury ,czyli
wzmocnionego bio mili napięcia powierzchownego wody w jej
całośćiowych energiach i naprężeniach między jej klastrami ,o

ile dobrze ,starannie i w sposób płynny doenergetyzujemy naszą
wodę ale takim wahadłem także dobranym ze względu na nasz
walor polaryzacjii ale,wcześniej wodę uporządkowaną za
pomocą ,,Geoemitera,, w komplementaryn sposób -jego siłami i -

wewnętrzną energią.I tak dla osób które mają w końcówce krwi
na przykład : A Rh (-) minus to dobieramy wahadło o energii
minusowej -(-) i wykonujemy nad naszą wodą ruch wirowy
wahadłem , ale w lewą stronę ,czyli przeciwną do ruch
wskazówek zegarka lub odwrotna do wersji dla tych z plusem.

Napięcia powierzchniowe napoi ,płynów ,i wody którą pijemy

wpływa na zdolność naszych komórek do absorpcji dobrej wody
oraz wymian płynów okołokomórkowych zalerznośći
wewnętrznej naszej bioenergetyki zalerznej ,i tak zachowując te
wcześniej opisane ,,Złote Reguły i Zasady,, pozbywamy sie z
naszego organizmu wód matrwych -tych przepracowanych w

naszych komórkach wewnętrznych pozbywamy się zakwaszeń i

wiele unikamy różnorodnych ,anomali ,zaburzeń i chorób a
dodatkowo nie osłabiamy sobie naszego wewnętrznego zegara

biologii , naszego życia i opóźniamy procesy gnilno rozpadowe a

co za tym idzie , nasze szybsze starzenie się i zmęczenie naszych
wewnętrznych ,organów ,narządów i w nich naszych wszystkich
układów wraz ze szybszą ich eksploatacją i ich podupadaniem

na funkcjonowaniu dobrym dla naszego całego ciała ,a te z Was
Osobistośći - które czytają tą moją broszurkę - jak chcą więcej

zrozumieć i się wtajemniczyć głębiej i bardziej w takie arkana
wiedzy to polecam dla Was także mierniki ,skanery i urządzenia
pomiarowe wraz z wiedzą oraz inne moje broszurki i książki z

opisami od ,,Geoemiter,,- jego zrozumienie i pojęcie ,po inną
czyli ,,Batalię o Zdrowie i Bitwę o Życie z borelozą ,bartonellą

,babeszjozą ,tibolą ,i innymi różnymi porażeniam przez mutanty

patogenicznych odmian, nas mordujacych a Esencje Energii i
Witaminy ,Meteoryty i ich energie dla nas jako wspomaganie
-zachęcam : kontakt elekroniczny - biofitogeneza@gmail.com

I tak możemy wykonać nie tylko szklankę ale cały pojemnik
wody nabranej z kranu ,bez specjalnych fitrów przeróżnych od
tych osmozy ,sznurkowych czy odwróconej osmozy po prostu
,Geoemiter plus spolaryzowane dobrze wahadło i mamy wodę.

A gdy zastosujemy dodatkowo powiedzmy pojemnik węglowo
rurkowy i do jego wnętrza wlejmy wodę i dołożymy ,,COŚIa,, i
popracujemy nad walorami dipolowych energi w tej naszej
wodzie to sami zrobimy ,,Wodę- ,,KWANTOWĄ,, -ale co i jak to
może opiszę za jakiś tam czas -powiedz-My ,,BŁOGOSŁAWIONY,,

-Z tym że pojemnik plastikowy -butelka ,kanisterek po wyżej

dwóch litrów pojemnośći powinien stać na ,,Geo,,-do 2 godzin.

-I zapamiętajmy że ,,Zawsze wykonujemy-trzydzieśći 30 obrotów
w prawo ,dla tych z Rh (+) i w lewo dla tych z Rh (-) ,a dla tych

osób neutralnych ,wahadło z migoczącym zerem ,i tu zawsze

trzeba wykonać 15 wirowych obrotów w prawo ,następnie

wahadło zatrzymać i wykonać 15 wirowych obrotów w lewo i
wówczas mamy w naszej wodzie energetykę neutralna,a
wykonywanie większej ilośći ruchów wirowych -niż 30 - nad
powierzchnią naszej wody po prostu jest zbędnym elementem
nic nie dającym - przy ciagu wahadła o energii spolaryzowanego
minimum 11.000 nanogałsów ,lub minmum 10.000 ,, nanotesli ,,

-ale ciągu ukierunkowanego liniowo pionowego o odpowiednim

jego zagęszczonym wewnętrznym polu i ich energii w wahadle.

-Przy doenergetyzowaniu ,większej butelki -pojemnika ,po jego
uporzadkowaniu energi elementarnych całośćiowo za pomocą
,,Geoemitera,,-nastepnie oczyśćmy nasz umysł ,uwalniając nasz
rozum i obejmując dłońmi z rozwartymi palcami pojemnik tak
jak to widzimy na szkicu ,a dodatkowo możemy sami odmówić
modlitwę ,mantrę , ryt , z prośbą do ,, Boga Stwócy Absolutu .

.

,,Oczywiśćie Ci z Was którzy wierzą w ,,BOGA,,
,,Jestem Który Jestem Przez Wieczność w Wiecznośći ,,

-lub ,Mantrę do Wszechwiecznego , lub -Akces do ,,Wielkiego
Geometry,, -zachowując Spokój ,Haryzmę i Godność Wszelaką .A
ci z was co chcą to mogą przeczytać ,,Regułkę,,-jest ona opisana
po niżej tego tekstu .I następnie postępując tak jak to już
wcześniej opisałem ze szklanką -czyniąc celebre dalej i godnie.
+++++A DLA TYCH WSZYSTKICH CO NIE LUBIĄ SZUKAĆ +++++
-Odmawiać trzeba w skupieniu i - ,,GODNIE,,,, OJCZE PRZEDWICZNY ,,
Przez Twoją dobroć i Miłośierdzie
Twojej Miłośći Przebaczającej -Prośimy Ciebie ''OJCA PRZEDWIECZNEGO w TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTRZEJ
-,,Jam Jest Którym Jest ,,-przez Wieczność w Wiecznośći ,Prosimy
Cię o ,ŁASKĘ WLANIA OD CIEBIE DLA NAS SAMYCH TWOJEJ
ENERGI -Uniwersalnej Energii Uzdrawiającej Wszechświata i
Daru Naenergetyzowania Tej Naszej ,,Wody,,-ŻYJĄCEJ ,-energią
zdrowia ,świadomośći kosmicznej i energią regeneracyjną dla
naszych ciał Ziemskich , a w nich naszych organów,naszych
narządöw ,naszych tkanek ,naszych komórek , i nas samych
całościowo oraz naszych bliżnich i bliskich i tych w potrzebie.
Ojcze naszych Dusz i naszego Ducha -Któryś jest w Niebie
,prośimy Ciebie -uświęcaj w nas Boskość Twojego Syna ,bądź
Świętą Wolą Twoją ,by promieniowała ona w nas i przez nas
,Wzmóż w nas działanie Ducha Świętego ,abyśmy ,,Godnie,,i z
łaską Twoją wykonywali tu na Ziemi naszej i potem Tam u
Ciebie Twoje Dzieło -Prośimy Cię Ojcze, ,
,Jesteś Którym Jesteś przez Wieczność w Wiecznośći
Wszechwiecznej .
+++++AMEN+++++

-polecam odmawiać zawsze przed pracą z wahadłem duchowym-

I po odmówieniu ,powinno się wykonać trzydzieśći 30 .obrotów

w prawo ,lewo -nad i wokoło -szklanki ,butelki ,bańki lub innego
produktu spożywczego ,lub pokarmów gotowych , ale za pomocą

wahadła spolaryzowanego lub wahadła -specjalnego duchowego.

-I w ten sposób podniesiemy w naszej wodzie ,energie napięcia
powierzchniowego ,na poziomie klasterów ,oraz naprężenia w
wodzie ,,Redox,,-a woda będzie -smaczniejsza i z dodatkiem
energii naszej modlitwy ,czyli taka nasza i bardzo uduchowiona
.Warstwa wody nad powierzchnią osadową przydenną będzie
,czysta i pozbawiona niechcianych elementów ,typu chlor
,azotan wraz z tlenkami żelaza z rur ,,rdzy,,-po niżej wyniki

badań wody z warstwy górnej tej poprawionej -spożywczej.

-Wyniki badań laboratoryjnych -wody z warstwy przydennej
osadowej dla celów porównawczych i dydaktycznych po niżej -

-Myślę że jakikolwiek opis lub komentarz jest zbędny analizujcie

-Mapka ze skalą w celu lepszego zrozumienia i pojecia opisów-

-Prezentuję tą skalę dla zrozumienia ,dlaczego obejmujac
dłońmi butelkę ,szklankę lub plastikową bańkę nalerzy mieć

rozwarte palce u dłoni-zachowując polaryzację energii własnej.

-Zdjęcie innego wahadła -ale spolaryzowane i o odpowiednim
ciągu śile i mocy ,bo od tych walorów zalerzy nasz ,,Redoks,,

Tabelki z opisami dla tych osób bardziej wnikliwych i

dociekliwych w celach poglądowo dydaktycznych ,i tyle. A co to
jest zakwaszenie i jak to w naszym ciele szybko i bezboleśnie
można sprawdzić ,metoda jest bardzo skuteczna i prosta ,trzeba
mieć ,,Miernik Konduktorowy oraz neutralną wodę ,szklankę i

Nalewamy wody do szklanki i dokonujemy pomiaru ,jej
zawartość na poziomach ,tds- ,oraz jej ,,ph wraz z napięciem ale

na trzech warstwach ,górnej ,środkowej i tej dennej ,następnie

po pomiarach muśimy zebrać w naszej bużi większą ilość śliny i
napluć do naszej szklanki ,następnie wymieszać tą naszą wodę
ze śliną najlepiej wykałaczką lub patyczkiem drewnianym i po
jej się uspokojeniu znowu dokonać pomiarów ,,Miernikiem
Konduktorowym ,ale z funkcją aparatu ,,Holda,, ,i mamy czystą

prawdę o zawartośći w naszej ślinie wszystkich ,,Cośiów,, do
wielkośći jednostek aksztrema w tym naszym niby zakwaszeniu

lub ,porażeniu od grzybowym ,albo chemicznym , organicznym
lub pierwiastkowym ,biologicznym tak całośćiowo i konkretnie.

-Inna ciekawostka na terenie Niemiec w starej Winnicy ,,Geo,,ale trzy i o specjalnym przeznaczeniu ,porządkuja ,,Winko
Reńskie ,,-ale w beczułce gigancie o pojemnosći 1000 litrów .

-I jak myślicie ,winko to ma całkiem inne walory ,kolor ,bukiet

,smak,energię- aromat tak że najbardziej wybredni ,,kiperzy win
,,-podają podczas degustacjii .winka reńskiego ,a i pomiary

walorów ,,energetycznych ,,smakowych-przechodzą najśmielsze

oczekiwania ,ale jak jest to zorganizowane i jak to działa nie

będę opisywał ze względów -czysto handlowo-reklamowych dla

marki winka -powiedzmy ,,Reńskiego,, i Błogosławionego -niech

ono sobie spokojnie dojrzewa i na chwałe smakoszy win
dojrzewa ,gdzieś ukryta na starych piwniczkach na zboczach w

okolicach ternów podgórskich nie opodal rzeki - Renu.A wraz z

tym winkiem dochodzą także ,koniaczki ,winiaczki i bimberki .

-Wolory możemy pomierzyć i dopasować do oczekiwanych

potrzeb ,i odpowiednie nasze działannie ,i walory miejsca plus

osoba ,oraz odpowiednie wahadła o odpowiednio przygotowanej

i spolaryzowanej energii ,ciągu ,naprężenia ,oraz -plus ,,GEO,,

-A efeky finalny wprawi nie jednego kipera win degustatora o

zawrót głowy ,to cud przekracza skale pomiarowe ,w zakresie

energii biofitogenalnych i energii komplementarnych wraz ze
smakiem ,aromatem ,i klarownośćią dają efekt harmoni natury.

-Zawsze możemy w prosty sposób pomierzyć ,opomiarować te

wszystkie nasze zabiegi i działania- dysponując ,sprzętem i tym-

-Nie tylko nasz ,,Redoks,,-ale także moc ciągu i jego siłę- naszego
wahadła spolaryzowanego ,oraz nasze wewnętrzne mega walory

talęty i umiejętnośći ,oraz pozostałe elementy ale na poziomie

sfery astralnej ,a w niej naszej duszy ,oraz sfery duchowej wraz

z naszym duchem i pod jakim oddziaływaniem sił my sami
jesteśmy ,nie tylko wahadło,bo to jest podstawa plus 30 obrotów.

-Dlaczego trzydzieści obrotów wahadłem spolaryzwanym -bo po
to ,że trzeba ukierunkować polaryzacje-statyczne z otoczenia i

miejsca oraz te z pojemnika, szklanki i w nich zawarte energie

kształtu , matrycy i odciśnięte piętno na opakowaniu ,butelce a
dopiero potem ,do-energetyzowanie wody na Redoks- po ,,Geo..

,,Bo wprowadzone kształty- z opakowań i ich promieniowanie

ale na poziomie liniowo - kwantowym nie jest bez znaczenia

,oraz nalepki wraz z kodem kreskowym także promieniując

mają ogromny wpływ na efekt końcowy -dla wody - wiem to z

dokonywanych , doświadczalnych badań i pomiarów , w tym
zakresie ,i jak wyeliminujemy to wszystko to mamy ,,Wodę,, !!
,,Ale taką na miarę naszych oczekiwań ,czyli żywą lub ,,Żyjącą,,

.Napięcie - powierzchowne błony komórkowej erytrocytów
wynośi około -43 din/cm3 .Polecam o tym fakcie pamiętać przy
wyborze wody do pićia dla Was ,lub podczas zakupu urządzeń
do polepszania i filtrowania Waszej wody -ponieważ napięcie
powierzchniowe wody po jej ulepszeniu ,przez röżne filtry
,generatory,oczyszczacze zwiększa się o, nawet 400% ,i wówczas
w naszym organiźmie warstwa tkanki tłuszczowej nie pozwala
na pobranie wody do struktury wewnątrz elektrolitowej własnej

wymiany w naszych błonach wewnętrznych i komórkowych z
płynami międzykomórkowymi i ich wzajemnych wymian w nich

.Powodując w wewnętrznych strukturach ,komórek ich marazm,

wraz z anomalią i zaburzeniem.Po prostu zachwiane walory
wartośći dipolowych nie pozwalają na wewnątrz wzajemną

wymianę wód elektrolitowych na poziomie komórkowym a
mikro receptory brodaweczek komórkowych są zapchane i
powodują naprężenie błony komórkowej i zaburzenie w jej

wnętrzu wymian wody elektrolitowej martwej tej przez nasze

komórki przepracowanej na tą świerzą i żywą a brak wymian
niesie za sobą dalsze skutki pogarszania się w nas samych
naszego zdrowia ,przestają intensywnie pracować nasze
komóreczki dendryczne i zostaje zaburzona strefa przewietrzeń
i procesów schładzania pracy wewnętrznych tożsamośći przez

co nie są wydalane na zewnątrz powierzchni ciała antygenowe
,czyli hapteny szczątkowych antygenów do sfery termicznej i
takie zaburzenie wymian wód elektrolitowych na poziomie

komórkowym skutkuje narastanie w naszym ciele patogenów.
Możemy tylko wtedy ratując się zastosować , czyste pierwiastki
wzbogacające naszą wodę do pićia , ale od natury, i zgodnie z -

Erytrocyt czyli czerwona komórka krwii obigowej lub krwinka.

przedstawioną wcześniej tabelą i wykresem -dla lepszego pjęcia.

,OPIS I WYKONANIE WODY NANO-JONOWEJ SREBRNEJ -DOBREJ,
-PODSTAWA to dobrej klasy transformatorek lub generatorek
,po drugie odpowiednia woda nie taka butelkowana do picia lub
z kranu lub filtrowana musi to być woda destylowana a najlepiej

apteczna lub iniekcyjna ,po trzecie dobre elektrody dobrze

zrobione ,srebrne -wykonane w odpowiedni sposób i z kruszca o
najceniejszym do osiągnięcia jego składzie i czystośći na ziemi ,

-spektralnej ,oraz trzeba zachować wszystkie procedury ,ryty i
zalecenia ,celebry które postaram się opisać .Po to by uniknąć

jakichkolwiek niedomówień ,domyśleń - żeby każda osoba po

przeczytaniu i zrozumieniu zorganizowała sobie taki -komplet i
miała ten cudowny dar w domu -dla siebie i swoich bliskich i
znajomych .Jako ,,DOMOWA APTECZKA,,naszego Zdrowia .

Szkic do lepszego zwizualizowania procesów wytwarzania wody
nano-srebrnej -,,domowej apteczki zdrowia zawsze pod ręką ,,W
przypadku gdy mamy dobry generatorek do nano-jonów srebra
,to miniprąd elektryczny przyłączony zostaje do dwóch elektrod
,które umieszczone są w wodzie minimum dobrze destylowanej
.Jedna z elektrod to anoda (+) na rysunku nr.2. ,natomiast druga
z nich ta -elektroda to katoda (-)na rysunku nr.1.Odpowiedni
mikro - Prąd ,obok odrywania się drobinek cząsteczkowych
srebra (Ag0), powoduje także powstawanie naładowanych ale

jako dodatnio jonów cząsteczkowych pierwiastków srebra (Ag+).

W momęcie ich powstawania wokół katody wytwarza się wodór
i potrzebne tutaj elektrony są wyrównywane przez anodę

kationami srebra .Kiedy mikro-prąd elektryczny przepływa

przez srebro w naszych elektrodach to,niektóre jego atomy jako
cząsteczki nano srebrne , tracą na granicy ale z powierzchnią ,

wody elektron i w ten sposób zamienione zostają w jon srebra
Srebro nano metaliczne nie jest nasycalne w zwykłej wodzie ,w
przeciwieństwie do jonów srebra ,które rozpuszczają się w

wodzie ,ale powiedzmy takiej dobrze przygotowanej ,czyli

wodzie pierwotnej lub wzorcowo macierzystej ,takiej super

wodzie która posiada we wnętrzu swoje osobliwośći no i jej to
coś czyli cały pakiet pełnych energii biowibracyjnych całośći i
tak oto tworzy się roztwór składający się z jonöw srebra i wodyProces ten nazywamy dobrą nano- elektrolizą ukierunkowana.

W wyniku elektrolizy niektöre jony znajdujące się w otoczeniu

anody przejmują jeden elektron z przepływającego mikro-prądu
i zostają one przekształcone w ten sposób w atomy .Atomy te są
przyciągane dzięki siłom -Van der Waal'sche'a -przez inne

atomy i tak oto tworzą malutkie drobinki cząstkowe - metalu
srebra .Tak wiec w wyniku dobrej elektrolizy powstają nie tylko

nano cząsteczki zwane koloidami ,ale także małe jony oraz także

mikrodrobinki .Naładowane dodatnio jako kationy wędrują i się
zmieniają na inne sedymentujace mezotronowe czastki inne -

,,TU na tym zdjęciu widzimy wstępny proces wytwarzania się
kwarko jonów ,czyli najmniejszych do osiągniecia drobinek
czastkowych materii ,ale bioproktonowe ultimatonowo świetlne
i o innej ich bioenergetyce ,które możemy w obecnej chwii czasu

wytworzyć ale taki proces wymaga od nas specjalnej wody ,oraz

narzędzi aparaturowych do ich wytwarzania w laboratoriach i
po ich rozbiciu z formy materii cząskowych staną się formą
tryptonową czyli mamy Tryptony Sedymentujące ale już pod

postacią nową preperatu jako Esencja Energi ,ale nie jako forma

materiialna lecz zaistnała nowa ich forma postaciowa jako sama

Esencja Energi czyli mamy TRYPTON SEDYMENTUJĄCY ENERGI

-katody (-) ,gdzie przejmują elektrony ,natomiast naładowane

ujemnie aniony przemieszczają się w kierunku anody (+).

,,Chlorofile i ich rola w całościowym zdarzeniu ,,Wody,,

Tam ,gdzie znajdują się kationy i aniony ,próbują one same

,wyrównać swoje ładunki .Jeśli nie ma w tym środowisku soli ,to
dodatnio naładowane jony srebra(Ag+) łączą się z

naładowanymi ujemnie jonami hydroksylowymi (OH-).

Natomiast w przypadku obecnośći w wodzie mikrodrobinek soli
np.(soli kuchennej -chlorek sodu ) powstaje reakcja i wywarza

się ,chlorek srebra ,czego efektem jest utworzenie się białej

chmury w wodzie .Oznacza to że wytworzony preperat jest
trujący i nie nadaje się do zużycia przez nas -jako koloid srebra.

Samorodek srebra minerologicznego pochodzenia zrodzony
siłami natury -wydobyty w kopalnie miedźi w Polsce ,i z takiego
surowca trzeba wykonać w specjalnych warunkach -elektrody
do generatorka wytwarzającego ,koloidy ,jony i drobinki srebra.

-Na prezentoanym zdjęciu te duże podobne do kamieni -kostek
drogowych to koloidy srebra ,natomiast te malutkie kuleczki to
ponad tysiąc 1000 razy mniejsze od koloidow -to już kwarkojony

srebra osadzone w żywej wystrukturyzownej wodzie aptecznej
lub troszke innej iniekcyjnej ale specjalnie do Esencjii Energii

ale Uzdrowczych i Uzdrawiających przygotowanej wody ,,Cudu,,

W dobrze zrobionych nano- koloidach srebra -lub obecnie
nazywanych jako nano-srebro ,a to te same koloidy , gdzie nie
powstał efekt białej chmury (bez dodatku soli)-mamy w 1
jednym litrze wody minimum destylowanej ,około 9,2 x 10 do
potęgi 22 jonów srebra ,czyli podliczając da nam to wynik
równy( 92 z 21 zerami) jonów zawieszonych w naszej dobrej
wodzie .A gdy chcemy ten nasz wynik odnieść do jeszcze
mnoejszych struktur ,,Kwarkojonów,, to musimy go soboe

jeszcze pomnożyć przez milion ,żeby zrozumieć ich wielkość . A
Ci z Was co chcą więcej zrozumoeć to mam - Więcej opisów i
zrozumienia w innej mojej broszurce pt.,,Bursztynoambrozja,,

ZDJĘCIE SMORODKA ZŁOTA MINERALNEGO -wytworzonego
siłami naszej samej natury a znaleźiono go na ALASCE w USA .

Złoto samorodkowe ,wytworzone siłami naszej natury ma w
sobie spektralnie czysty kruszec złota ,i z takiego surowca

możemy wytopić w specjalnych warunkach -czyste niczym nie

Zdjęcie kolidów, jonów złota spektralnie czystego z samorodków
zainfekowane złoto spektralne -i z takiego materiału wyrabia się
elektrody do wytwarzania,koloidów lub nanocząstek,lub jeszcze
mniejszych cząstek-jonów, lub jeszcze mniejszych ,ale to już są
kwarko-jony - które gdy rozbijemy w bioreakcjach to już mamy
nowe ich formy ale jako ,,Esencjie Energii,,- o ile dysponujemy

sprzętem i możliwośćiami do wytwarzania , ,,Kwarko-Jonów ,,
czyli rozbicia form dużych czasteczek materii na poziom jeszcze

mniejszy czyli zdematerializowania forma cząsteczkowego a

pozyskanie nowych form ale już nie materii lecz formy Energii

-zawieszając je te nowe formy energii w wodzie , ale musi to być

minimum -czyli wada inna taka powiedzmy spec- macierzysto

wzorcowa podobna do takiej wody ,jak w łonie mamy wody
płodowe dającej życie ,lub apteczna lub najlepiej iniekcyjna ,

woda wystrukturyzowana żywa jako twór myślący i żyjący .A

następnie dokonamy rozbijając z kwarkojonów na esencje

energii ale wówczas już mamy preperaty o dużej ich mocy i
mega energii uzdrawiającej lub uzdrowczej jak kto z Was woli.

Platyna samorodkowa -na elektrody do zrobienia wody ale wraz
z platyną i jej walory uzdrowcze takiej żywej i wyjątkowej wody

Tak więc mając dobre elektrody ze spektralnie dobrych-czystych

kruszczów -srebra ,złota ,platyny plus dobry jono-generatorek
-możemy wyrabiać Wodę Srebrną ,Wodę Złotą-Wodę Platynową.

-Zdjęcie koloidów ,jonów i kwarkojonów - platyny spektralnie
czystej i wyselekcjonowanej ,i jej cząsteczki zawarte w wodzie
ale tej także innej w procesie jej wprowadzania ale-poglądowo-

Zdjęcie naszego mózgu który praktycznie -to woda ale inaczej

skonstruowana i istniejąca -po prostu jest naszym mózgiem.

,,Ludzkie ciało gdy się rodzimy to praktycznie 93 % woda ,i gdy
dorastamy starzejąc się to proporcje wody się obniżają do 76%

zawartośći wody w naszm organiźmie -wyjątek stanowi nasz

mózg on to zachowuje naszą proporcję wody 96% do śmierci.

,,MÓZG JEST NASZYM WEWNĘTRZNYM,,GRALEM ,,-WODNYM,

,,DYSKRETNE ZAGLĄDNIĘCIE DO NASZEGO ,,GRALA,,

,,INNE ZDJĘCIE DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA MÓZG-WODA,,

Z dostępnych na tą chwilę badań nad naszą najważniejszą ,wodą
w naszym całym ciele -wiemy ,na jej temat niewiele -ale miejmy

nadzieję że wkrótce poznamy troszeczkę więcej ,o tej naszej
,,Wodzie-mózgowej ,, wraz z jej funkcjami i działaniem, ale nie
jako mózg -lecz pod kontem jako woda ,i jej funkcjonalne pojęcie

i zrozumienie jak ona ,w takim małym środowisku funkcjonuje
bo czaszka nasza jest naczyniem ,w którym jest umieszczona

odpowiednia woda i jeżeli -obierzmy taką drogę do naszych
badań ,jako podstawowy kierunek rozwoju to ,tą naszą wodę

jako symbol życia i bycia ,lepiej i głębiej poznamy .Ale z punktu
odniesienia jako ,,woda-mózg,, i jej transformacyjne możliwości

jej przetwarzania ,i konfigurowania -w odniesieniu do niej jako

wody w stanie ciekłym i płynnym ale ciągle żywej i myślącej
samodzielnie jako nie pierwiastek H2O -lecz jako substytut wraz
z własnymi procesami i tożsamościami generowanymi przez
wodę żywą i myślącą -ale jako woda osobliwościowa i żyjąca.

Zatem nasz mózg -to żródło wody w nas i jego kanały zasilania
-przetwarzania i konfigurowania wszystkiego co , my w nim

naszym mózgu-wodzie , mamy zachowane i posegregowane, a

cząsteczka wody żywej wystrukturyzowanej ,ale z zachowaniem
jej funkcjonalnych tożsamości wewnątrz niej zawartej i żyjącej.

,,BO NASZE CAŁE CIAŁO -GDY BRAKUJE NAM WE WNĘTRZU
NASZYM -WODY PITNEJ -TO CAŁE CIAŁO NASZE- ZASYSA WODĘ
CAŁĄ SWOJĄ POWIERZCHNIĄ SKÓRY ,PRZEZ JEJ PORY ,I NIE
TYLKO ,DO WNĘTRZA NASZEGO -DLATEGO POWINŃIŚMY

ZARZYWAĆ WODY -nie tylko ją pijąc ale także -MOCZĄC SIĘ W
WODZIE , I TEGO UCZUCIA ZASYSANIA WODY ,CAŁA NASZĄ
POWIERZCHNIĄ SKÓRY DOZNAWAĆ , JAK NAJWIĘCEJ , NIE
TYLKO WYPIJAJĄC JEJ DZIENNIE OD1,5 jako minimum dziennej
dawki do picia ale 2 DO 3 LITRÓW -popijać każdego DNIA .

,,I tak rodząc się -przychodząc na nasz Ziemski Świat stanowimy
w 96 % wodę ,ale rosnąc układ się zmienia ale w naszym ciele.

Ciało kostnieje rozrasta się a my dorastamy i proporcje wody od
stanu początkowego zmieniają się aż osiągnie organizm około

od 73% do76%- zawartośći wody -natomiast nasz mózg w swoim
wnętrzu ,,Gralu,, -zachowuje proporcje od stanu narodzin ,aż po
akt zejśćia- czyli do śmieri -nasz mózg to w 93% -WODA-ale inna.

,,ZDJĘCIE INNEJ WODY,,-jako żyjącej i myślącej -Więc pijmy ale ,zadbajmy o to co pijemy ,bo woda to nasze Życie

Ile zatem powinniśmy dokładnie popijać dziennie dobrej wody

WPROWADZAJĄC JĄ DO SIEBIE -możemy sobie sami wyliczyć

,przeliczając 30 ml na każdy kilogram naszej masy ciała ,a dla
osób ociężałych i otłuszczonych 40 ml na każdy kilogram masy
ciała .I tak najlepszą dla naszego organizmu wodą jest -ta woda
żródlana ,a nie mineralna ,mineralizowana lub gazowana .Bo
każda woda lub napój gazowany zawiera w sobie dwutlenek
węgla -a to my nosem -właśnie wdychamy powietrze z tlenem - a

wydychamy dwutlenek węgla pozbywając się go z naszego ciała

dlatego jest dobrze zrobić sobie mega kompiel i dodać do wody

tlenu i dotlenić się tak komplementarnie i całośćiowo z woda ,a
picie wody gazowanej wraz z dwutlenkiem węgla zaburza w
naszym organiźmie procesy naturalnego rytmu całego ciała .

Według najnnowszych przeprowadzonych badań w firmach i
laboratoriach kosmetycznych przesuszona skóra słonecznymi
promieniami -w procesie długiego wygrzewania się na słońcu

przez trzy godziny ,a następnie wejście do wody powoduje
zassanie przez organizm ciała jego całą powierzchnią wody
,przez okres przebywania w wodzie minimum pół godziny ,ciało
nasze zaśsie ,ponad 1,5 litra wody do wnętrza organizmu ,więc
odpoczywając na słońcu trzeba więcej wody pić ,ale tej dobrej
wody i o temperaturze naszego własnego ciała czyli około 36,6°C

-Przesuszona nasza skóra na słońcu -długie leżenie bez ruchu i
wysmarzanie wręcz naszej skóry ,powoduje wcześniejsze
pojawianie się na naszej skórze brązowych plam-kwiatów

starośći naszej skóry ,są to po prostu zjołczałe i przegrzane
tkanki tłuszczowe , a zmagazynowane przez nasz organizm w

skórze -czyli w jej warstwach wewnętrznych które zjołczały i jak
temu zaradzić ,polecam przeczytać broszurkę ,,Laseroterapię,,.
.Picie wody o niższych temperaturach wywołuje szok termiczny
w naszych organach wewnętrznych i ich komórki natychmiast
zaczynają obumierać wywołując przyśpieszone procesy
łuszczenia i starzenia się naszej powierzchni skóry i nie tylko .

Natomiast picie gorącej wody lub płynów powoduje uszkodzenia
w naszym układzie trawiennym błony śluzowej ,co z kolei -

- Zdjęcie komórki całośćiowe wraz z mębraną i pozostałością-

-prowadzi do podrażnień i w następstwie mamy wrzody -albo w

żoładku lub w jelicie grubym -dlatego pijmy wodę, ale taką

żywą i z jej wewnętrzną zawarośćią tożsamościową -jako cud
życia .Popijając ale takiej żywej i dobrej wody ,i mocząc się

trzeba pamiętać o szoku termicznym -zachodzącym między
naszą rozgrzaną na słońcu skórą ,a różnicą temperatury wody
,wchodzmy po mału ,ostrożnie i stopniowo bez pośpiechu !.
Bardzo żadkie zjawisko parowanie wody podczas deszczu .

Widzimy z kałuży proces unoszenia się pary i opad deszczu .

Celebra przed moczeniem się w akwenie wodnym -ale tak

inaczej i sposób szczególnie ,wyszukany i godny , o wschodzie

słońca. Zatem wejdżmy po bose kostki w wodę ,nabierzmy jej
wody, z akwenu ,czy ze zbiornika ,jeziora ,strumienia , w nasze

obydwie dłonie naraz , i po chwili jej trzymania w naszych

dłoniach ogrzejmy ją ,naszą temperaturą ciała .a jak poczujemy
przez nasze dłonie , jej miły i cudownie ożeźwiający chłód ,to

przepuśćmy ją przez nasze palce .lekko je rozchylając -niech ona
Woda połączy się spływając delikatnie z naszych dłoni z wodą w

akwenie .Następnie -Podziękujmy jej -WODZIE- za ten miły i

przyjemny chłód .I przetrzyjmy naszą twarz wigotnymi dłońmi

.A następnie stając w pozycjii wojownika z lekko rozkroczonymi

nogami bosymi ,stojąc po kostki w wodzie wykonajmy taki gest

jak widać na zdjęciu -i poproście , śćiągając z matrycy energii

,,Boskich Absolutu ,,-wiązki energii życia Wiecznego ,,-i

połączcie te energie , przez opiekuna wody ,,Wiecznej ,,jej
strażnika -z energiami wody w tym akwenie w którym stoicie ,,A

od razu poczujecie zmiany w wodzie w której stoicie i w Sobie.

I w takiej wodzie ,,Tak Godnie i sposób szczególny ,,zmienionej

nikt już nie dozna od niej ,WODY ,-krzywdy jakiej - kolwiek po

prostu nikt w takiej wodzie. - nieutonie- została Ona zmieniona.

- KAROL WOJTŁA -na wyprawie ,spływie kajakowym. -

I TU Zaprezentuję Wam w kilku zdjęciach jak Błogosławił wodę

,na wycieczce w roku 1952 lub 1954 -młody Karol Wojtyła -jako

prekursor który rozumiał co oznacza Woda -Żywa -CUD Życia -w

póżniejszym czasie Papież Polak Jan Paweł ll -niech zdjęcia
same przemawiają do Was i Waszej Wyższej Świadomośći Wody

-Faza pierwsza wejście do strumienia wody -boso -

Rozważania i kontemplacja nad żywiołem wody jako symbolu .

-Faza druga przyklęknięcie i kontęplacja ,modlitwa ,prośba -Faza trzecia rozmowa i komunikacja z wodą odbicie na wodzie -

Odbicie wizerunku w falach wody ,słodkiej wody w strumieniu.

-Nabranie wody w dłonie -etap pierwszy-

-Dalsza komunikacja z wodą i rozwarzanie o jej istnieniu-Następny etap kontemplacji i jego rozumienie -

-Część Celebracjii dalsza -

.

.

Głęboka zaduma nad Wodą ,ale taką Żyjącą i Myślącą ,....

-INNY ETAP ROZMOWY I KONTEMPLACJI Z PAMIĘCIĄ WODY-Wynieśienie do góry ,i łyk ,,Wody ,,-po pełnym jej adorowaniu.

-Pierwszy łyk wody po jej adoracjii ,komunikacjii z nią -fotosy

które ogladacie niech same do Waszej Świadomośći Mówią...

powyższe wykonałem ,za zgodą wyrażona ustnie przez księdza
właściciela tego animowanego filmu o Janie Pawle ll -na
wystawie objazdowej w Gdańsku pod Halą Oliwi w dniu 22.X,13.

-Dogmaty i problemy tych co nie lubią targöw zdrowia w

Gdańsku -wolą być zniewoleni i zmanipulowani -reklamą ale po

co i komu na tym zależy pomyślcie sami -oceniając reklamy-bo w
kościołach są różni ludzie których wiedza w tej kwestii jest

dziwna i mało zrozumiała -jednej wody wręcz nie cierpią ,a z

kolei inną wszyscy się błogosławią -czyniác znak Krzyża -ale jak
ten znak już wykonują to całkiem inna sprawa i zrozumienie.

-ZDJĘCIA GAZETY I PUBLIKACJII -niech będą przestrogą -dla
tych osób które automatycznie wierzą i ślepo ufają -lecz mało
..GODNIE ,, -co niektórym Celebrytom w kościele -ja nie będę

oceniał i opisywał niech gazeta przemawia -a wy sami musicie
ocenić -w swoim sumieniu i rozeznaniu -bądzcie ,,Błogosławieni,
-a tym co nie wierzą polecam przeczytać -,,AKT do SUMIENIA,,-

-Zatem niech ten ,artykół z tej- gazety będzie przestrogą dla tych
Wszystkich Osobistośći -zajmującymi się poprawianiem wody i

jej programowaniem w akwenach ,rzekach ,jeziorach -aby nigdy
to nigdy nie popadali w rutynę ,pychę i bałwochwalstwo ,bo
czynić to trzeba ,,GODNIE,, i z zachowaniem Celebry Wszelkiej-

a nie jak niektórzy ,mówili mi że ,,ONI,, błogosławią wodę ,i ona

jako ,,woda ,, -po ich błogosławieniu staje się -medium i lekiem.
A jak kazałem im pokazać ,jak Oni to Czynią -to pokazując robili

na sobie znak ,,Krzyża ,,-ale do góry nogami-tak jak to czynią
czćiciele złego i czarnych fluidalnych energii ZŁA. - ,,I po Co,, .??

-Zatem zobaczcie na moim -szkicu ,krzyż -czarny to ten do góry
nogami ,a ten błękitny to prawidłowy i z jasnymi energiami .A ci
z was co czytają moją broszurkę -jak chcą więcej zrozumieć o

tym problemie to proponuję inną moją broszurkę w której ten

problem głebiej poruszam pt.AKT DO SUMIENIA-polecam autor.

,,ALE POPATRZMY JAK TO CZYNIŁ KIEDYŚ -NASZ OBECNIE

ŚWIĘTY PAPIEŻ - POLAK i Mistrz ,w Jednym-,,Osobistość,, -czyli

,ŚWIĘTY -Jan Paweł II ,,-ale było to w 1952 roku-zdjęcie na dole.

Część dalsza uświęcania wody w strumieniu w Bieszczadach-lub

jak mawiają niektóre osoby gdzieś nad Brdą i jej rozlewiskami-

-Faza następna dla głębszego zrozumienia Cudu Życia Wody -

-Widzimy na dłoniach Karola Wojtyły -wodę i coś jeszcze -

,,INNE zdjęcie w celu poznawczym dla lepszego zrozumienia-

-Zdjęcie w podfiolecie a zróżnocowanie w obrazowaniu zdarzeń-Etap i faza kolejna dla lepszego zrozumienia Cudu Żywej Wody-

-Etap następnej fazy kontęplacjii , modlitwy z wodą i prośba do

Ojca naszych Dusz i naszego Ducha ,,BOGA STWÓRCY, na Takich

-Przeanalizujcie co odpływa z wody ,a co pozostaje na dłoniachDłoniach -które są obecnie dłońmi osoby konskrowanej-Świętą-

-Inne energie zarejestrowane kamerą 18 mm,w 1952 -1954- jak to

mi przrkazał tą wiadomość właśćiciel tego krókiego filmiku -

-Jaka nastąpiła zmiana -czy ktoś to coś wychwycił zauwarzył-

-Całkiem inne spojrzenie w celu zróżnicowania zaistniałej

kiedyś powiedzmy sytuacjii spływu energii i jej pojęcia -

-Widzimy wyrażnie w negatywie -biało złote ciągi energii-

-Wyjście z wody -stopy bose i wpływ wody po jej uświęceniu nie

tylko na świat i otoczenie '-,,ale na wszystko związane z wodą,,

-Wyjście ze strumienia wody -tam gdzieś kiedyś w Bieszczadach-

-Zatem niech Ten Cykl Fotosów ,Was uświadomni o znaczeniu

wody ,ale takiej Innej Żywej jako Cudu Życia i Bycia w Tu i Teraz

-Nasza Codzienna Woda -może być także Inna Zadbajmy o To-

Zdjęcie Wody Żywej ,i jej pamięci w wodzie wystrukturyzowanej
powiększonej mikroskopem tunelowym -1.000300. -razy ,bo

całośćiowe korelacje izometryczno przestrzennej bryły cząstki
wody pierwotnej lub macierzystej dają w jej wewnętrznej relacji
na poziomach fraktalnych całośćiowy obraz wszelkich bio
energii skondensowanych w naszej codziennej wodzie ,a te jej
walory wewnętrzne w zderzeniu z wartośćiami energii duszy i
ducha po jej pobłogosławieniu ,ale powiedzmy jako minimum

przez taką osobę uduchowioną ale z tych osób duchowych ,lub
wręcz powiedzmy wodę wyświęconą ,albo dodatkowo jeszcze

wyegzorcyzmowaną przez ,,Godny,, i odpowiedni Ryt ,Obrzęd i
ich Celebrę ,pokazuje nam całkowicie inny obraz naszej Wody,

.

-UCZMY SIĘ POSTĘPOWAĆ Z WODĄ OD NAJLEPSZYCH -

-Zatem wystarczy o tej wodzie pomyśleć i coś jeszcze trzeba

uczynić dla niej ,ale tak Godnie i Inaczej -pomyślcie Samii -

,,I tak jak widzimy na powyższym zdjęciu w roku milenium czyli
w 2000 ,zostaliśmy wprowadzeni w nową erę ,,Wodnika i Wody ,,
widzimy otwarcie ,,Bramy Spiżowej ,, przez ,,Papieża Polaka
,Jana Pawła II -obecnie Świętego ,który nas uczył szacunku
pokory do naszej codziennej wody ,ale w sposób szczególny .

-Inna woda taka butelkowana -możemy ją także poprawić -

-Jak poprawiać wodę ,opisuję w innej mojej Broszurce po
tytułem - ,,GEOEMITER -zrozumienie działania -polecam Lucjan .

Energia tak sprowadzona ,po prostu nie dopuści do tego ,wraz z

jej opikunem ,,ARCHANIOŁEM,,-źródła dusz i ducha ,do nicośći

Wizualizacja spływu energii z matrycy Absolutu .
Woda żywa -dodana do innej -wody martwej przekazuje jej

zawartość pierwotnego jej całego zasobu wraz z jej osobliwośćią

i tożsamośćią ,,INTELIGENCJI-Aktu Stwórczego Myśli i Energii .

Wizualizacja procesu ożywiania wody martwej -Tą żywą i z zawartośćią
,która przekazuje ,wodzie martwej i pustej w jej wnętrzu ,dar życia -

Oto w formie wykadrowanych zdjęć inne zdarzenie z Wodą Żywą

-Człowiek który umie lewitować jak również ma inne Boże dary i Łaski

wraz ze zróżnicowanymi formami widzenia i postrzegania ale inaczej

-nauczył on ponad 100 osób widzieć i postrzegać aurę -i woda w jego

dłoniach zaczyna się wspinać do góry tworząc materię kuli wodnej -

-Zdjęcie pierwsze nabranie wody Żywej w dłonie i rozmowa z wodą-

-Po rozmowie i zachęceniu wody do wędrówki -woda podejmuje wyzwanie

i wędruje do góry wbrew prawom przyciągania ziemi -ale w tych dłoniach

-Zdjęcie kolejnej fazy wędrowania wody do góry -woda lewitująca-

-Zdjęcie kolejne woda po dźwignięciu i oddzieleniu się ustabilizowała

swoje cząstki tworząc specyficzną odmienną część .,,KULI,,-od reszty -

Podobnie jak z tą z najwyższej półki -Homeopatią -opartą na cudzie życia
w zastosowaniu ale ,,WODY jako Tworu Myślącego i Żyjącego w ,,Home ,,.

Ale o homeopatii tej na nowo odkrytej ze względu na nasze możliwośći

techniczne i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badania , powiększania i

podglądania zawartośći w klasterach czastek wody wystrukturyzowanej.

Nowa homeopatia oparta na Żywej Myślącej i Żyjące Wodzie to Dar

Zdrowia ,przeprowadzamy nowe- terapie uzdrawiające i testy ,przeróżne.

,,Medium nie widzące i niemówiące w kontakcie z ,,Wodą Żyjącą ,, na
głowę woda wylawana w formie płaszcza spowodowała śpiew-medium ??

Opisy na tym etapie -będą rozbudowywane o coraz to nowsze osiągnięcia
w tej materii wiedzy i zrozumienia -pozwalam wszystkim powielać

wysyłać -klonować , tą wiedzę i przekazywać ją,dalej ,wszystkim chętnym,

łacznie z umieszczaniem na swoich stronach internetowych ale w całości
,i po przesłaniu do mnie minimum czyli sms-z podaniem strony gdzie opis
ten się znajdzie .To dostaniecie ciąg dalszego zrozumienia ,,cudu życia
wody.,,-wraz z aktualizacją o wodzie bo badania wciąż trwają i wiedzy o
wodzie ciągle przybywa -więc warto ją poznać ale tak głębiej i pełniej.

.

Kaskady natleniające siłami natury wodę żywą -wizualizacja..

,,DAR wody żywej,,-z opisów w Bibli ,Ew.Jana 4:14

,,JEZUS,,-Samarytanka i dar wody Żywej,,
4.W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię .5Po drodze
mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar ,położone obok pola
,które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi .6Znajdowała się tam
studnia Jakuba.Jezus więc ,zmęczony podróżą ,usiadł sobie przy studni.

Było samo południe .7.I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta .Chciała
zaczerpnąć wody.Jezus poprośił :Daj mi pić .8 Bo właśnie Jego uczniowie
udali się do miasteczka po zakupy.9 Co się stało?-zapytała kobieta -Ty
,Żyd prośisz mnie ,Samarytankę ,o wodę ? 10 Jezus odpowiedział :Gdybyś
znała dar Boga i wiedziała ,kim jest Ten,który cię prośi :Daj mi pić ,sama
prośiłabyś Go ,a On dałby ci wody żywej .Panie zawołała kobieta -nie masz
nawet czerpaka ,a studnia jest głęboka ,Skąd więc masz tę żywą wodę ? 13
Czyżbyś Ty był większy od naszego ojca Jakuba ,który nam dał tę studnię

, sam z niej pił ,jego synowie i jego stada .13 Jezus odpowiedział :Każdy
,kto pije tę wodę ,znów będzie odczuwał pragnienie .14 Lecz ten ,kto się

napije mojej wody ,nie zazna pragnienia na wieki. Woda którą Ja mu dam
,stanie się w nim żródłem wody tryskającej życiem wiecznym.

,,Wizualizacja spływu Nad Energii Bożych -z 12 matrycy Wszechenergii,,
.
- SPOJRZRNIE NA WODĘ W NAS SAMYCH ALE CAŁOŚCIOWO-

-Zatem dbajmy o Wodę ,bo dbając o nią , dbamy o nas Samych -

,,INNA FORMA WYKORZYSTYWANIA ŚIŁ , ENERGII I MOCY WODY,,

Zatem trzeba wstać raniutko przed świtańcem lub brzaskiem i udać się w
rejon czystego miejsca podmokłego -gdzie unoszą się poranne mgliste
opary wodne ,a rosa - gośći na roślinach dość długo -przeważnie do
pokazania się słońca .Wybrać na łące ,polanie ,lub w parku nad wodą albo

rzeką ,pastwisku , kilka rosnących roślin -najlepiej mniszka lekarskiego

,pospolitego - o potocznej nazwie,, mlecz-co jest błędnym określeniem ,bo
łatwo jest pomylić ,mniszka z mleczem ,który to praktycznie rośnie

zawsze i wszędzie .Zdjąć obuwie i bosymi stopami stanąć na ,,mniszku i
przyciskując przemiennie stopy -lekko je przesówając wetrzeć całą

zawartość z liśći i kwiatostanu,, mniszka ,, w swoje obie stopy -następnie
poczekać chwilkę stojąć na mniszku ,do momętu poczucia w przegubach
stóp .kostkach porannego chłodu ,rosy ,i soków z mniszka .Następnie

trzeba dokładnie wytrzeć spodnią część stóp ,najlepiej ręcznikiem
papierowym , ale tak dokładnie wycierając -zbieramy śluz pdstopowy i
wydzieliny ,które wydaliła nasza skóra ,wraz z antygenami szczątkowymi

,i związkami pogazowego przewietrzania skóry oraz szczątkami
zrogowaciałej skóry która szybko namięknie od rosy i soków roślinnośći

, oraz dodatkowo zmienimy na naszych częśćiach spodnich stóp energię i
ich polaryzację obniżając mininapięcia powierzchniowe skóry pod
stopami co nie jest bez znaczenia w całośćiowym obrazie pola energi i

jego napięć -które zawsze są większe na spodnoch częśćiach naszych stóp
bo one są odizolowane od podłoża i kontaktu z całośćiową energią naszej
planety -płynącą od jej jądra ,a określaną ,,energią ,Ka ,Praną ,Reiki -a to
nic innego jak uziemienie się ,i pełen kontakt z Energią płynącą z Jądra
Planety ..I po takim wytarciu -wyhigenizowaniu naszych spodów stóp i

oczyszczeniu ich , mamy pełne uziemienie i kontakt całośćiowy- postójmy
tak chwilkę gołymi stopami na ziemi i poczujmy to nasze uziemienie się

naszego ciała i rozlużnienia się całośćiowych energi w nas samych , a

następnie ruszając udajmy się na naszą przechadzkę , po rosie porannej ,
i całościowych związkach biofito - genalnych , a generowanych przez
świat roślinnośći ,spacerujmy po mału dumnie jak paw lub czarna czapla
stąpając ,krok po kroku lub jak tygrys lekko i sprężyśćie ,niech nasze
stopy zasysają energie ,z porannej rosy ,i skondensowane mikro drobinki

wody, ale po zdarzeniu kohezji i aphezjii -czyli żywej wody jako cud życia
,wraz z odrobinkami - sokami wszekiej roślinnośći spotkanej podczas
tego naszego spaceru ,ale jak już innego po uziemieniu naszego pola
energi wraz z jego zmienioną formą poprzez masz bosy kontakt z ziemią
i wykorzystajmy dary natury chodząc - spacerując po tej porannej rosie .

Tu polecam podczas przechadzki, potrenować techniki ,układu rąk

,ramion ,ugięć kręgosłupowych .PO takim dzieśięcio-minutowym

spacerku proponuję ,wybrać z roślinnośći kępkę liśći ,Babki lub Mniszka

Lekarskiego -Mlecza i stanąć na tej wyszukanej podczas spaceru kępce
lewą stopą ,następnie ją lekko docisnąc do ,,kępki roślin,, a drugą stopę
postawić spokojnie obok -stanąć w lekkim rozkroku -pozycja czujnego na

warcie wojownika i dokonać ,,sharmonizowana przepływu energii kul

Tu prezentuję wam cykl zdjęć z energia generowaną z kwiatków dziko

rosnącej roślinki która , to ma wpisany przez sam dar natury kształt

gwiazdy pięcioramiennej ,,pentagramu ,, gdzie ten znak oznacza symbol

człowieka ale wpisany w pełnym tego słowa znaczeniu i zrozumieniu

przez geometrów ,ale tej geometrii Świętej i Boskiej od Samego Aktu

Stwórczej Myśli Boga ,a tu taka malutka roślinka i jej przetworzone

Energie w niej samej tkwiące te czyste i z kosmosu ale już przerobione bo

biofitogenalne energie świetlisto świetlnych ciągów kohoezjolizowanych.

-energii ,,Sefirotów -najpierw w układzie litery ,,M,,-czyli przepływ energi
od rosy przez stopę lewej nogi-następnie ,kolana - do kośći biodrowej i

stawu biodrowego ,następnie energia niech płynie przez kośći krzyżowe

w dół do kośći ogonowej -lub gużicznej ,po podsawę łonową gdzie

śpoczywa energia ,,Kundalini ,, i z powrotem niech energia płynie na
drugą stronę -czyli od kośći ogonowej lub guzicznej do stawu biodrowego

i z niego dalej w dół do kolana i z kolana do przegubu stopowego i kostki
drugiej nogi -do monętu poczucia jej spływu z powrotem do ziół i ziemi -

-Układy rąk i palców dla tych wszystkich co chcą ćwiczyć także dłonie-Zatem wykonując ćwiczenia usprawniamy ,ciało fizyczno cielesne ,ale

także przy okazjii wpływamy na sprawnośći te wyższe -czyli ducha i duszę

I tak stojąc w lekkim rozkroku -przepuśćmy wiązki energii ,,Prany i

Kundalini od jednej do dugiej stopy przez kośći krzyżowe -tworząc kszałt
liery ,,M,,.A nasze wysuszone i wytarte ręcznikiem papierowym stopy
będą zasycać od świata roślin ziół ,ich energię i mikro drobinki porannej
rosy-wody żywej .I to ta zassana woda i jej energie rozgoszczą się w
naszych strukturach całego ciała -dając nam poprawę zdrowia i chęci do
wytrwałośći poprawią się także relacje odczuwania potrzeb duchowych,

,,SZKIC -gdzie na czerwono zaznaczone miejsca to- kule energii sefirotu,,
wraz z nowym ładunkiem energii biofitogenalnych i zawartych w
drobinkach rosy porannej energiami ,,Osobliwośći ,, i ,,Tożsamośći
,,-zawartych w strukturach - żywej wody ,,Jako cudu Życia,,-podczas
przechadzki ,spaceru ale takiego uzdrawiającego ,możemy potrenować

TAI-CZI z dodatkiem energii uzdrawiającej -ale wówczas trzeba
pospacerować dłużej ,spokojniej i bardziej czujnie i zwarcie ,,tak jak
tygrys na polowaniu ,,NA SZKICACH-RYSUNKACH CZERWONE OWALE TO
MIEJSCA GDZIE GNIAZDUJĄ ENERGIE DUCHOWE -SEFIROTY ,,

-do momętu pierwszego promyka słońca który ma zawsze o wschodzie
barwę zieloną. Tak jak sok z roślin wraz z poranną rosą -pod naszymi

stopami .Zatem na rysunku zielony punkt ,,A,,-to kępka wybranej

starannie podzas spaceru roślinnośći która ma nas oczyścić i zasilić .I tu

polecam przy bólach stawowych ,miedniczych i kościach odcinka
krzyżowego wybrać ,,Babkę ,,-a przy dolegliwościach strzykania i

trzeszczenia stawowego -brak mażiöwki -polecam kożystać z energii i
soköw ,,Mniszka Lekarskiego,,-potoczna nazwa ,,-Mnich,, - I tak stojąc niech popłynie energia w kszałt litery ,,M,,-mając pod jedną stopą ,,Lewą
'Mniszek Lekarski ,,-stójmy do 15 minut ,a energia niech płynie od punktu
,,A,,-jak na rysunku przez punkt ,,E,, i ,,D,,- następnie punkt zwrotny ,,C,,
aż do ziemi i punktu ,,B,,-i jak poczujemy przepływającą moc i energię ,tą

udrażniającą nam wszyskie ,korki ,blokady energetyczne i zaburzenia

oraz anomalia .Możemy być powiedzmy w obuwiu , ale musi ono być
odpowiednio przygotowane dla tych co obawiają się stanąć boso na coś
ostrego typu kawalek szkła ,lub ostrych połamanych twardych gałązek
krzewów lub co gorsza spacerujac staniemy na kolce po ostach , rózy

dziko rosnącej fragmenty jej pędów i mamy kłopot ,to takie kapcie nas
uchronią i zabezpieczą przed niechcianym stąpnięciem na jakieś coś .
Pamiętajmy o dłoniach i palcach naszych ,jeżeli lewa stopa pobiera
energię -to lewa dłoń ma palce zwarte -polaryzacja dłoni jest zerowa -dłoń
wewnętrzną stroną nie przywiera do uda naszej nogi

,,MNISZEK POSPOLITY-TARAXACUM OFFICINALE,,

skierowana do uda i lużno opadająca ,da to nam szybsze krążenie energii

biofitogenalnych i lepsze zasysanie energii wszelakich przez nasze ciało
.Natomiast dłoń druga palce rozware i dłoń obrucoma palcami od

naszego uda -tak jak widać to na ,,rysunku-szkicowym poglądowo .I tak
stojąc od 5 do 15 minut -To po upływie tego czasu -zejćmy z tej kępki

roślinnośći ? .Podziękujmy Jej -tej kępce roślinnośći , za Dary Zdrowia dla

Nas od niej , .Po chwili Przejćmy się chwileczkę, spacerując dalej po rośie

,a następnie stańmy drugą bosą stopą ,ale na innej kępce roślinnośći i

uczyńmy tak ,samo jak czyniliśmy z lewą stopą jako pierwszą ,

a druga będzie prawa -Miłych doznań i udrożnień wszelakich życzę Tym
Wszystkim co z Mojej metody czerpią dary -ale czyńcie to godnie i z

haryzmą majestri w sposób szczególny -nie taki codzienny -,,GODNY,,-

Na prezentowanym zdjęciu widzimy wyrażnie o brzasku słońca nad

rzeczką boso podczas unoszącej się mgły oparów wody ,jak po porannej

rośie stąpają bracia zakonni oczyszczając swoje energie- kożystają z daru

wody żywej ,a niektórzy nabierają wodę w pojemniki do picia ,,Wody,,

,,BABKA ŚREDNIA -PLANTAGO MAIOR-,BABKA SZEROKOLISTNA ,BABKA

LANCETOWATA-PLANTAGO LANCEOLATA,,-zawierają w swoich sokach:
Glikozyt ,aukubinę, substancje śluzowe, garbniki ,kwas krzemowy
,witaminę C ,substancje mineralne ,antybiotyki ,fenole .Działają na
organizm odkażająco przeciwdziała stanom zapalnym ,dzięki zawartośći
kwasu krzemowego wzmacnia tkanki łączne ,zalecane są przy
problemach górnych dróg oddechowych ,przy grużlicy ,problemach
skórnych ,bólach w układzie kostnym ,bólach reumatoloicznych i
anaomaliach w całym układzie inżynierii kostno ruchowych .

,,Na zaprezentowanych zdjęciach tego wyżej widocznego ,,Kwiatuszka,bo
w nim jest wpisana przez samą naturę pięioramienna gwiazda poranna
jako symbol ,,AKTU STWORZENIA ,lub symbol Człowieka i jego Zdrowia,i
jego całej roślinki- pokazuję Wam w formnie cyklu zdjęć - jak Świat -Ten
Mniejszy obdarowuje nas ,Tych Proszących o ich Energię ale tak Godnie,,
-to on Świat Mniejszy swoimi biofitogenalnymi ,,Nad Energiami - Życia,,
nas obdaruje -ale zapamiętajcie sobie raz na ,,Zawsze,,- gdy ,,Poprośicie
Godnie,, i zostaniecie dopuszczeni do tych ,,Nad Energii,, Życia -to po ich
pobraniu ,także ,,Godnie Podziękujcie,, i nigdy ,,TO PRZENIGDY ,, nie

zabierajcie wszystkich -,,Takich Energii ,,-,gdyż one kwiatki ,zioła roślinki
,drzewa ,krzewy - gdy Was tą ich ,,TAKĄ NADENERGIĄ ŻYCIA,,-poczęstują
to tylko lećiuteńko jej dla Was Samych uszczknijcie ,muskając jej ciutkę i
zawsze ,pozostawiajcie im to minimum - czyli ich -70% energii temu oto

kwiatuszkowi ,roślince ,ziołu ,krzewowi lub drzewostanowi -który Was
Dopuśćił do tego Cudu z ich świata Energii Życia ,po to by on przeżył takie

dla Was jego się poświęcenie i Was Swoimi Nad Energiami Doładowanie

.Niech Żyje on sobie dalej w tej przecudownej harmoni natury i otoczenia

Kożystając i udrażniając w naszych ciałach fizycznych w całości układy
energetyczne od stóp po kośći miednicze poprawiamy inne funkcje troche

wyżej od układów jelitowych ,pecherza moczowego po ruch i poprawioną

perystaltykę pracy jelit ,a nie jest to bez znaczenia w oprużnianiu naszego

organizmu z toksyn zalegających we wszystkich układach wydalniczych
,łagodzą się niedomagania na poziomie hemoroidowym ,prostaty i tych
jelitowych anomali ,zapaleń okołopęcherzowo moczowym ,kłopoty z
trzymaniem moczu ,udrażniają się układy moczowe aż po nasze nerki i
ich nadnercza ,oraz stawy i problemy na ich poziomach od miednicy aż

po ścięgna Ahillesa i kłopoty z ostrogami ,mażiówkami w tych układach.
,,MNISZEK -pospolity ,,-TARAXACUM OFICINALE-zawiera taraksacynę -

Tu widzimy mniszka lekarskiego który rośnie na wydmach morskich nad

morskim brzegiem w bardzo piaszczestej ziemi i ubogiej w składniki
odżywcze dla roślinnośći , ale za to ten mniszek ma duże ilośći jodu.
-.najwięcej we wrześniu ,Taraksantynę ,Lewulinę ,karotenoidy,cholinę
,skrobię która przy dłuższym przechowywaniu przekształca się w cukier

owocowy -fruktozę ,saponinę ,wosk ,białko ,cukry ,inulinę,ponatto w
liściach znajdziemy wiele witamin ,kwas krzmowy i mikroelementy
.Działa cholagogicznie wspomaga wątrobę w produkcjii żółci ,i jej

przepływowi ,jest ważnym elementem we wszystkich problemach

reumatycznych ,odtruwa oczyszcza nerki usprawniając ich pracę ,działa
żółciopędnie ,wspomaga przy produkcjii insuliny co nie jest bez
znaczenia przy cukrzycy ,powoduje także oczyszczanie pęcherza

,pobudza organizm do produkcjii mażiówki co jest jego ogromną zaletą
szczególnie dla tych co ,,trzeszczy im w stawach i układach kostnych ,,

Sok z mniszka odtruwa i regeneruje tkanki ,i miąższ -wątroby ,nerek i
trzustki ,zapobiega zastojom żółciowym w woreczku ,ułatwiając żółci
przepływ do dwunastnicy ,skutecznie oczyszcza organizm ze szkodliwych

produktów przemian materii -ale tych toksycznych i modyfikowanych .

,,Inne zdjęcie Mniszka Lekarskiego -proszę popatrzeć, na postrzępienia i
krôj kształtu obrzeza listkowia -bo można się pomylić z Mleczem -poniżej
przedstawiam zdjęcia Mlecza dla lepszego zrozumienia -zagadnienia .
Leczy anemię ,usówa wszelkie niestrawnośći .Zawiera także żelazo i kwas

foliowy o właściwośćiach krwiotwórczych ,sprzyja całośćiowym procesom
odchudzania ,poprawia wygląd cery i jest skuteczny we wszystkich

kuracjach trądzikowych .Mniszek - oczyszczając i regenerując tkanki
,wątroby, nerek , trzustki i oczyszczając pęcherz moczowy z toksyn , soli i
sluzów jest stosowany uzupełniająco w kuracjach nowotworowych .

-Zdjęcie Mlecza -tak bardzo podobnego do Mniszka ,nawet tak samo
kwitnie i takie same ma kwiatki -te żółto-pomarańczowe , a jednak innego
w działaniu i zawartych w nim elementach energii ,pierwiastkōw , i nie
tylko -cel poprawne wybranie Mniszka -a nie Mlecza tak jak na
prezentowanych zdjęciach w celu pełnego zobrazowania różnic .

,,MASAŻ NASZEJ GŁOWY I ROZLUŻNIAIE NAPIĘĆ,,
-Inną bardzo znaną metodą jest udrażnianie w nas samych
naszych kanałów głównych energi i ich ciągów a biegnących
wokoło naszego głównego rdzenia kręgosłupowego i w jego
kanałach około - rdzeniowych i kręgosłupowych -czyli
przepływające energie od naszych stóp poczynając , a na czubku
naszej głowy kończąc ,ale na poziomie naszej cielesno fizycznej i
anatomicznej struktury całościowej- bo te wyższe energie płynąc
od ,,Jądra naszej Planety''-docierają do naszego Pola Energii

Całościowych wraz z naszym ciałem -przechodzą przez nie od
stóp po czubek naszej głowy i dalej sobie płynąc przemierzają
nasze całościowe pole energetyczne i dalej odpływając jako
energie łączą się z poza przestrzenią z kosmosem i Całościowym
Energiami Wszechwiecznie Płynącymi ,i są te zbiory płynacych
energi w różnorodny sposób określane -nazywane i tak w
Indiach buddyśći nazywają te ciągi Energetyczne -Praną ,w
Japoni nazywa się te Ciągi Energi Reiki ,W Grecji Energia Ka ,

a u nas w naszej kulturze i cywilizacjii Europejskiej Energie te
są nazywane Geomancją lub ciągami energii Ziemskiej płynącej
od jądra Planetu po Wszech Kosmos aż do Matryc Energii
Boskiego Atu Myśli Stwórczej .Zatem wykorzystując te energie
wraz z mocą,,Rosy Prannej ,,-na pewno nie które osoby doznały
całkowitego wręcz przewentylowania energii całościowych ,albo
w sposób świadomy to inicjując w nas samych albo przez fakt
czystego przypadku tego efektu doznały .Dlatego postanowilem
to zdarzenie wyjaśnić i opisać ,w celu stosowania tych mocy i śił
w każdym dosłownoe dowolnym miejscu ale takim wybranym i

czystym -nie tylko na porannej przechadzce po rosie ,ale można
stosować tą metodę wentylowania i przewietrzania wraz
zrozluźnianiem napięć energetycznych w głównych kanałach
energetycznych , zawsze kiedy poczujemy taką potrzebę ,niech
szkice rysunkowe -będa dla was podpowiedzia i uzupełnieniem
tego opisu ,jak to dobrze wykonać na samym sobie i samemu

-Stojąc swobodnie i lużno w lekkim luźnym rozkroku tak jak to
robi -wojownik na warcie , ale My jesteśmy rozluźnieni ,lewa
dłoń luźno opada w dół wzdłuż lini naszego ciała -palce mamy
lewej dłni rozwarte po to by nie blokować polaryzacjii naszej
dłoni-niech płynie spokojnie z każdego naszego palca oddzielnie
i spokojne wzdłuż lini bocznej naszego ciała lekko dotykając
nasz mięsień obszerny boczny .lub w jego okolicy mięsień prosty
uda .Natomiast naszą prawą dłoń mamy prosto uchyloną w
łokciu nad głowę w taki sposób jak jest każdemu lekko ,luźno i
wygodnie ,po to by nasza prawa dłoń i nasze palce- prawej dłoni
-ale ,,zwarte ze sobą,, i złożone w ,,wiosło,, tak jak to widać na

szkicu -opadając nasza prawa dłoń musi spoczywać na szczycie

naszej głowy- inaczej określając na ,,czepcu śćięgnistym
pokrywającym całosciowo sklepienie naszej całe czaszki -na
głowie u góry jak gdyby ją nam całą od góry otulając .

- I tak trzymajmy naszą dłoń ,chwilkę -aż do momętu poczucia

na wewnętrznej stronie naszej prawej dłoni ciepła,czując to
ciepło napływające z wnętrza naszego ciała -trzymajmy naszą

dłoń dalej i dłużej aż do momętu poczucia -płynącego gorącego
strumienia energi całościowych-i jak to gorące żródło energii

poczujemy na wnętrzu naszej dłoni -to nie odrywając jej od
szczytu naszej czaszki , zaczynajmy pomalutku wykonywać tą

naszą dłonią okręgi wzdłuż szcztu naszej głowy -nie odrywając
przy tym dłoni-musi pozostać ona cały czas w kontakcie ze skörą
na naszej głowie -wykonując ruchy okrężne prawą naszą dłonią
próbujmy jak gdyby rozsmarować ,,tą gorącą energię po
szczycie -lub czubku naszej głowy ,wykonując staranne ruchy
prawo okręgowo posuwiste ale cały czas pozostające w
kontakcie ze skórą naszej głowy -nie martwiąc się że
poczochramy sobie fryzurę lub włosy na szczycie naszej głowy.

- Jak dobrze rozsmarujemy tą energię na szczycie korony naszej
głowy i poczujem ją ,jak krążąc zaczyna w sharmonizowany
sposób rozgrzewać nam naszą całą głowę -to przejdźmy do fazy
końcowego cyklu czyli trzeba leciutko i po malutku zacząć
oddalać naszą cały czas złożoną prawą dłoń ,oddalając ją od
szczytu naszej korony głowy .Czyńmy to płynnie po malutku i
bardzo wolno tak , żeby nie tracić kontaktu z płynacą ciepłą

energią .ale w tym przypadku już ponad naszą głową jej
przestrzenią , bo unieśliśmy lekko i płynnie naszą dłoń ku górze

-Na zaznaczonym szkicu jest to przestrzeń w kolorze tego pisma.

I tak podnosząc ciepłą energię ku górze czyńmy to tak długo aż
poczujemy koniec połączenia z tą ciepło płynącą falą energii
Wyższych -wówczas należy szybko i sprytnie zamknąć prawą

dłoń w taki sposób żeby utworzyć pięść bokserską śćskając i
trzymając końce nići energii nas łączących ,a następnie

trzymając w garśći te końce -gwałtownym ruchem oddalić całą

dłoń od naszego ciała i ją- jak gdyby,,otrzepać ,, wyrzucając na
zewnątrz tą końcową fazę przepływającego i ciepłego jej
strumienia energii całośćiowych-lub jak gdyby byśmy wyrwali
wszystkie nici energetyczne z naszego całośćiowego Pola energii

Wielkich ,ale te niedobre dla nas ,lub złośliwie na nas samych
działające ,i odrzcając je od nas samych ,,otrzepujemy z nich
naszą garstkę zaciśniętej w pięść naszej prawej dłoni. I po takim
zabiegu końcowym opuśćmy obie nasz dłonie wzdłuż naszego
Ciała i postujmy tak chwilkę z zamkniętymi oczami ,a na pewno
poczujemy jak przepływa przez nasze całe ciało strumień energi
ciepłych i komplementarnych od jadra Ziemi po cały Kosmos.

-Czyńmy to Godnie i bez ponagleń ,pośpiechu nie popadając w
rutynę i niechlujstwo -bo czynimy to dla nas samych ,a nie dla

popisu ,wrażenia lub dla społecznośći i otoczenia -,,GODNIE,,

,,Energie ze świata roślin ,ziół ,traw ,mchów i porostköw dla każdego .
,,Świat wyższych energii ,tych kosmicznych także polecam -skoro świat
roślin ,ziół , drzew nie mógłby wykonywać swych zadań bez energii
kosmicznych .-zjawisko kohezjo i adhezjii -to każdemu także polecam.

-Odrobiny kosmicznych energii -meteoryty ,aerolity ,planetoidy ,bolity
,chondryty -skalni wędrowcy -do nabycia u mnie -polecam-Lucjan .

Meteoryty do nabycia po uprzednim kontakcie ze mną pod numerem
telefonu: 667.448.798 -są przebadane I przemierzone dla zdrowia.

,,ALE JAK TO CZYNIĆ OPISZĘ TROSZKĘ PÓŹNIEJ,,

Taki spacer uzdrawiający polecam ,każdemu i każdej osobie -nigdy nie

jest go za dużo ,a po przeczyaniu tej mojej opowieśći o wodzie -będziecie

na pewno mając taką wiedzę czynić to godnie i z pełną świadomośćią
wiedzy o wodzie , i o jej walorach i możliwośćiach .Techniki kożystania z

energii porannej rosy były udoskonalane i poprawiane od zawsze i od
pradziejów ludzkość rozkoszowała się tymi energiami ,,Kohezji i
adhezjii,, -Miłych przechadzek życzę wszystkim -z czasem opiszę techniki
dla bardziej zaawansowanych poszukiwaczy czystych energii natury .

,,PORUSZJMY SIĘ ODPOWIEDNIO SPACERUJĄC BOSO PO ROŚIE I
ROŚLINNOŚĆI WSZELAKIEJ TAK- GODNIE I W SZCZEGÓLNY SPOSÓB,,

,,Poglądowo jak unieść dłonie i się oworzyć na znak krzyża ,niech spływa
energia porannych promieni słońca i nas dosmacza -są to biofotonysolarne energii świetlisto-świetlnch -a generowanych o wschodzie słońca .

Kilka kroków -ustawiania stóp i układu rąk dla Naszego Zdrowia
-Faza wstępna przygotowawcza do pobierania energii o brzasku wraz z
wykorzystaniem porannego daru energii rosy na roślinach wraz z
energiami i zjawiskami ,aphezji i kohoezji które to wcześniej opisałem-

-Oddychajmy rytmicznie i w sposób sharmonizowany po pięć wdechów na
przeponę ,a wydech ustami ,i pięć wdechöw na górną cześć naszych płuc a
wydech ustami ,następnie pięć oddechów mieszanych w celu dobrego

przewentylowania płuc i dobrego dotlenienia naszej krwii obwodowej .

-Szkic pierwszy -układ rąk i stóp -gdzie stopa jest bosa bez obuwia i tą
prawą stoimy na przykład na otulonym poranną rosą ,,mniszku
lekarskim ,,-robimy po trzy wdechy naszymi nozdrzami ,a wydychamy

otwartymi ustami -trzymając nasze dłonie tak jak na widocznym szkicu.
-Szkic drugi gdzie kończymy pobieranie energii z roślinnośći -zamykamy
się na wpływy od energii świetlisto swietlnych -ziemskich i kosmicznych .

-Nasze stopy pozostają w tej samej pozycjii -lecz nasze rozwarte palce
zwieramy zamykając je w kształt pięśći bokserskich i płynnym i
sharmonizowanym ruchem dokonując lekkiego schylenia kręgosłupa i
całej parti mięśni na naszych plecach zamykamy się kierując nasze
zaciśnieete palce ww kształt pięśći na nasz splot słoneczny -dłoń lewa
dotyka naszego punktu centralnego splotu słonecznego ,a druga nasza
piąstka tak jak jest to widoczne na rysunku poglądowym .

-Zejście z rośliny i akt podziękowania energiom za ich dary dla nas -

-Nie będę opisywać niech każdy ,kaźda osoba wczyta się w szkic i sama
podziekuje za dar energii -ale w sposób godny i indywidualny Więcej o energiach ,,biofitogenalnych i świetlisto - świetlnychnych ,

możecie przeczytać w innej mojej ,,Broszurce- pod tytułem -ENERGIE

LASERA,,-dla zaawansowanych z anatomią-nowy kierunek w uzdrawianiu
,-polecam- i zachęcam do przeanalizowania i zastosowania - Lucjan .

,,SZKIC PROCESÓW WCHŁANIANIA ENERGII BIOFOTONOWYH

ŚWIETLISTO -ŚWIETLNYCH oraz ,SOLARNYCH -PRZEZ ORGANIZM ,,
,,Świat energii drzew i ich wykorzystywanie także polecam.

-po dobrym przewietrzeniu sobie samemu -całościowym, naszego ciała

cielesno fizycznego wraz z zachowaniem opisanych przeze mnie ciągłych

walorów na poziomie energii własnej duszy i własnego ducha oraz ,rytów

celebry regół tak jak na zaprezentowanych moich -szkicach ,rysunkach

-bo obrazy szkicogramy ,zdjęcia są tylko tym uzupełnieniem przekazu

moich myśli ,których czasami słowo ,zdanie zapisane nie jest w stanie
przekazać ,,Tego co pomyślała Głowa , a wraz z nia dusza , i mój Duch -

zatem rysunki są tylko wizją -poglądowych naszych- płaszczyzn -energii
całościowych poza ciałem fizycznym i w nim wysublimującą się ale i
wyostrzjąca -w sposób optymalny obraz , a energia biowitalna krążąc na
wszystkich polach ,strefach i częścach składowych w naszy polu energii a
pochodząca od sił i mocy -natury zostaną w sposób optymalny zauważony
i uzupełniony -a cała ta energia wyruwnana i sharmonizowana dodana ze
względu na nasze potrzeby ,te wewnętrzne na poziomie naszych organów
wewnętrznych ich komórek ,tkanek ze względu na ich wyeksploatowania
i zurzycia ze względu na nasz wiek ,ich stan witalny i ich anomalia ,lub
patogeny i anomalia , bo . nigdy nie będzie takich energii za dużo w nas
samych i w naszym całym ciele fizycznym ,eterycznym lub duchowym na
poziomie potrzeb naszej duszy ,naszego ducha i polecam takie
doświadczenie każdej i każdemu .kto chce żyć zdrowo długo i w dobrej
kondycji ,fizycznej , umysłowej i tej intelektualnej - ale przede wszystkim
na tych poziomach najważniejszych ,, DUCHOWYCH,,polecam .
- OPISUJE - dla Tych się Samodoskonalących Osobliwośći w tu na Ziemi -

+++++ ORDINE FARMACISTI a PONTIFICE MAXIMUS +++++
Jam.

+++++ Lucjan Antoni Jan vel Kaper Gdański +++++

Telefon: do kontaktów .66.744.8798 ,od 9.oo do 20.oo - od poniedzialku
-czwartku.-lub formą kontaktu ze mną ale -elektroniczną-

lucjanzgdanska@gmail.com - lub. biofitogeneza@gmail.com

Dla tych Wszystkich co lubią więcej wiedzieć-

Część końcowa-

Przesyłam Pozdrowienia dla Wszystkich w Tu i Tam Żyjących i Bytujących

Pozdrawiam ,Wszystkie ,Istoty ,i Osoby ,w tu , i Teraz ,jak również, te w
Tam ,i te w TYM , oraz w Onym ,,PRZESYŁAM DAR ŚIATŁOŚĆI ABSOLUTU

,,bądzcie zawsze radośni, uśmiechnięci ,i szczęśliwi ,w kroczeniu do Celu.!

Inne propozycje ,Meteoryty kamienne ,chondryty,aerolity,kometoidy

,skały kosmosu-mam ponad 3 tysiące sztuk -zapraszam do prac badawczo

-naukowych ,kolekcjonerów ,kupców ,handlowców -pasjonatów energii
kosmicznych zainteresowani niech dzwonią telefon: 667.448.798 Lucjan .

Mogę także prucz kamiennych odmian ,zaproponować także te metalowe
odmiany meteoryty ,ale po uprzednimskontaktowaniu się ze mną ,lub w
formach meteorytöw na podstawkach , wszystkie są zabezpieczone na ich
powierzchni zewnętrznej lakierem wodnym akrylowym przed działaniem
na nie zmian w wilgotnośći otoczenia śrpdowiskowego -polecam Lucjan.

Inne propozycje to specjalne splaryzowane wahadła -do celów

specjalnych ,wraz z energiami meteorytów ,oraz ,,Geoemitery,, .

Także osoby zbierające walory ,,WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA,,-znaczki
,stęplowane ,czyste ,bloczki ,kartki ,listy -możliwa wymiana na brakujące
do kolekcjii i zbiorów -dla pasjonaów i hobbistów .tel.667448798 Lucjan.

Opisów ciąg dalszy nastąpi za jakiś tam czas - będzie aktualizacja !

Nieabwem -zainteresowanym osobom polecam ,,Traktat Ezoteryczny,,-do

samonauki i doskomalenia się w wolnym czasie ,lasery ,mierniki Bovisa ,i
Bovis z funkcją Vola oraz miernik ,AQUA-TESTER ,jak także -Inżynierię

Kohoezjolizy Duszy i Ducha ,Naukę ,,Bioterapie część pierwsza -tom 1 ,
oraz ,,Bioterapie część druga tom 2 -z Anatomią w obrazkach ,Energię
Lasera -nowy kierunek w uzdrawianiu ,Geoemiter -a Rad-Estezjologia
-zrozumienie i jak go stosować ,Energię Drzew dla zdrowia ,Esencje
Energi i Witaminy w Terapiach dla Zdrowia -a Patogeny,Nauka widzenia i
postrzegania Aury ,Nalewka Bursztynowa jak zrobić żeby działała
,BURSZTYNOAMBROZJA a Klimakterium ,oraz wiele innych nigdzie nie do
zdobycia moich broszurek ,opisów -zapisanych w formie elektronicznej
,do nabycia na nośnikach pamięci elektronicznej ,,POLECAM,,i
.-Zapraszam wszystkie Osoby i Osobistośći , - do Samonauki i
Samorealizacjii -zapisane na -pendrajwach na kartach Sd-micro -do
nabycia po Kontakcie do mnie telefon - od 9.00 do 20.00 .667.448.798-Lucjan. -wyślę za pobraniem do Wszędzie i Za wszędzimi

także .Poniżej prezentuję okładki broszurek do Samodoskonalenia się-

,,SAMONAUKA I SAMOREALIZACJA DLA WSZYSKICH I dla KAŻDEGO,,

-Proponuję dla Wszystkich Osobistośći -samodoskonalenie się i naukę

,oraz własny rozwój na poziomoe własnej Duszy i Własnego Ducha
-wiedza na te tematy jest zapisana w formie elektronicznej ,możecie ją
nabyć po kontakcie ze mną ,i tak do wyboru albo na karyach pamięci
,Sd-mikro -można się samorealizować i doskonalić w każdej wolnej chwili
,bo karty działają w telefonach ,smartfonach ,tabletach lub na nośniku
pamięci typu Pen-drajw -dla tych co pracują na laptopach i stacjonarnych
kompach -dzwońcie po uzgodnieniach Wyślę do Wszędzie i za Wszędzimi
także -Lucjan tel.667.448.798 -a jeżeli chcecie postudiować wersje
podstawowe w opisach dla amatorów -to wejćcie sobie na stronę w
internecie i ściągnijcie sobie moje broszurki są w pdf .na gratisach strona
www,kosmoenergetyka.info,pl -w dziale ,,Inżynieria Duchowa,,-ale są to
gratisy w wersjii dla amatorów .opisy profesjonalne są do nabycia u Mnie
Polecam i zachęcam do Rozwoju,, Duszy i Ducha,,- w epoce Uduchawiania.

,, ZATEM PATRZCIE ZAWSZE W PRZYSZŁOŚĆ -BO ONA JEST JAK
BŁYSZCZĄCA GÓRA ŚWIATŁA WSZECHWIECZNEJ WIEDZY _
A PRZESZŁOŚĆ - JEST TYLKO NASZĄ HISTORIĄ KTÓRĄ ZNAMY WIĘC JĄ ZOSTAWMY ZA SOBĄ , A ZAJMNIJMY SIĘ
PRZYSZŁOŚĆIĄ KTÓRA NAS SPOTKA ALE - JUŻ WKRÓTCE......-

