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,, PRIMUM NON NOCERE ,,
Zatem zapamiętajcie i z starannośćią wszelaką oglądajcie szkice
zdjęcia i rysunki- i fotokopie w tej broszurce zaprezentowane
,bo to co nie jest napisane ze względów czysto tajnych ,poufnych
wojskowych bądź to zakazanych i objętych klątwą muśicie Sami
Sobie dopowiedzieć wizualizując zaprezentowane fotki i szkice. ,

ZROZUMIENIE HOMEOSTAZY ,A GEOEMITER I JEGO HOMEOSTAZA
ORAZ INNE ZASTOSOWANIA I WYKORZYSTYWANIE ''GEO''
W PRAKTYCZNYCH JEGO MOŻLIWOŚĆIACH

,,,WSTĘP DO POJĘCIA I ZROZUMIENIA,,,
INŻYNIERII ,DUSZY I DUCHA, W KOHOEZJOLIZIE
ENERGII CAŁOŚĆIOWO ROZUMIANYCH
OPISY HOMEOSTAZY WODY PŁYNÓW Z
WYKORZYSTANIEM DZIAŁANIA GEOEMITERA
- OPISY -Homeostaza jest to ,zachowanie optymalnych reakcji i
oddziaływań z osobnika jako nadajnik-to Geoemiter ,na inne środowisko

przejmujące te wygenerowane oddziaływania,może być to ,ustawione nad
geoemiterem środowisko typu -woda ,otoczenie ,miejsce ,dom z posesją i
ogrodem ,posiadłość ,całe enklawy -typu park ,miejsce pochówku
,spoczynku -cmentarz,osoby podczas snu ,odpoczynku .lub mając go przy
sobie w kieszeni ,torebce ,walizce lub pod siedzeniem w aucie , będzie on

działał na dany wybrany element i jego otoczenie i środowisko w którym

się znajdzie półprodukt w spiżarce ,w winnicach ,w magazynach , piwnicy
składowych pokarmöw ,żywnośći ,pasz dla zwierząt ,produkty spożywcze

lub owoce ,warzywa ,oleje ,marynaty ,przetwory, oraz wszystkie zapasy i
pozostałe elementy poddane oddziaływaniu za pomocą geoemitera -będą
zmienione na lepsze poprzez porządkowanie energii elementarnych .-I co
widzimy na tym zdjęciu na obrysach krążków ,,Geoemiterów ,,-w fali jego
poświacie widać cień -czy płynące fale energie generowane podczas pracy
przewartościowywania energi elementarnych przez ,,Geoemitery ,,-i tak
te płynące energie które są zawarte i zaprzęgnięte do pracy w służbie dla
ludzkośći to je mierzymy w sposób empiryczny ,za pomocą wysokiej klasy

urządzeń pomiarowych na ponad trzydziestu zróżnocowanych a płynąco
-wirujących energiach ciągle i stale w ruchu pracujących to ,,Geoemiter,,

Geoemiter ma w swym wnętrzu skonfigurowane kamienie szlachetne i

minerały ,oraz w epicentrum specjalne urządzenie ,i kilka malutkich
kawałków -meteorytów przebadanych o odpowiednich walorach ,które

razem z pozostałymi elementami działając powodują proces odcięcia go

Od przyciągania grawitacji ziemskiej,i po ich odcięciu tego przyciągania

wytwarza grawitację liniową.Z kolei impuls wytwarzany przez energię

meteorytów wytwarza wolne wirujące ultimatonowe energie współistne i

to one wykonują całą lwią pracę porządkując cząstki energtczne ,które to

wirując w specjalnie wytworzonym nowym środowisku pola ,we wnętrzu
geoemitera powodują wytworzenie grawitacjii lokalnej ,nad geoemiterem

I w ten sposób między tą wytworzoną oddziaływaniem geoemitera i jego

mocą powstała grawitacją liniową działa,a wytworzoną nową grawitacją

lokalną -wirujące stale energie skonfigurowanych wolnych ultimatonów

,porządkują środowisko które umieśćiliśmy między tymi wytworzonymi
dwoma nowo powołanymi relacjami ,ale czynią to w całośćiowy sposób

komplementarny bez jakichkolwiek strat.Jeżeli w tym nowym środowisku

międzygrawitacyjnym ,ustawimy pojemnik na przykład z wodą, lub

postawimy na tacy ,talerzu czy półmisku -owoce warzywa ,mięsa lub inne

produkty spożywcze ,to wirująca energia wolnych ultimatonów działając
,uporządkuje im- cząsteczki energii elementarnych w sposób optymalny

siłami natury ,Bo to właśnie zaprzęgnięta do pracy sama natura we
wnętrzu geoemitera porządkuje w sposób optymalny energie zawarte w

produktach ustawionych nad powirzchnią geoemitera.Zatem weźmy

pojemnik około 2 do 3 litrów wody, nalejmy z kranu zwykłą wodę w stanie

ciekłym ,i ten pojemnik wraz z wodą postawmy na geoemier na około

minimum 2-dwie godziny .Przed ustawieniem na geoemiter dokonaliśmy

pomiary walorów wody kranowej ,są one dokładnie podane w tabelkach

w folderze ,,GEOEMIER ,,.-i tak woda ma około 6400 do 7200 jednostek

Bovisa nie jest to żadna rewelacja ,a po okresie dwóch godzin stania nad

geoemiterem osiąga maksymalne walory czyli od 9600 do 10.000 wibracjii

o ile ta woda lub dany elemeny nie jest powiedzmy skażony lub czymś
tam zainfekowany o drażliwe frakcje i elementy wody innej błonkowatej.

Wytwarzamy geoemitery z trzema różnymi obrazkami-mandalami do

wizualizacjii ale te obrazki nie mają jakiego kolwiek innego działania

oprucz wizualizacjii.Bo działanie geoemitera polega na oczyszczaniu

środowiska ,które zostało poddane jego procesom działania , a następnie

porządkuje cząstki energii w sposób optymalny,lub komplementarny .

Czas potrzebny na te procesy to minimum dwie godziny.Wszystkie
energie które Geoemiter -zawiera w sobie są zmierzalne ,instrumentami

pomiarowymi wysokiej klasy -w formie elektronicznej i analogowej .

Ale wracajmy do naszej wody z pojemnikiem ,i tak w każdym ustawionym
pojemniku z wodą mamy zawsze na dole warstwę osadową ,czyli pojemnik -

-Tak jak widzimy na zaprezentowanym zdjęciu walory wody i nie tylko
można pomierzyć ,sprawdzić bardzo dokładnie miernikiem ,,Bovisa,, lub
jeszcze dokładniej ale za pomocą innego miernika - ,,AQUA TESTERA,,-.

- należy podzielić na 10 warstw ,objętościowych i tą najbliższą powierzchni

geoemitera zostawić ,bo jest to taka warstwa przydenna ,i w tej przydennej

Pomarańcz ustawiona w całośći na Geoemiterze także jest poprawiona mocą

Stan początkowy całego owocu to 15.9 a po pięiu minutach ma 11.5 jest lepszy

-warstwie osadowej ,będziemy zawsze mieć walory pomiarowe o gorszych

wynikach ,a pozostałe będą optymalne.Prezentuję państwu cząsteczki wody

Przed procesem porządkowania ,wynik pomiaru 24,1 tak jak to widzimy na
zaprezentowanym zdjęciu ,miernik ustawiony na pulpicie sterowniczym na
pozycjii nr,1 i kolejny wynik po pięciu minunyach poprawiania wody mocą i

energiami z ,,Geoemitera -po prostu lepszy ,na jednym zdjęciu i na drugim po

uporządkowaniu czasteczek elementarnych w wodzie w stanie skupienia
płynnym nie stałym -zamrożonym.Bo przeprowadzone w laboratorium próby

i badania ,wykazały w sposób jednoznaczny ,że woda ciekła ,czyli w stanie
skupienia płynnym ,ma swoje połączenia międzystrukturalne o jej kształcie
ośmiokątnego połączenia ,oktogenalnego -natomiast woda w stanie skupienia

stałym zamrożonym ,połączenia są sześciokątne -heksagenalne z rozerwanym
połączeniami wewnątrz strukturalnymi ,między wodorem a tlenem ,bo woda
to H2O -wodór i tlen.Więcej jest w innym opisie ,,Woda Cud Zycia,,-polecam .

WODA W STANIE SKUPIENIA PŁYNNYM CIEKŁA widzimy bardzo wyraźnie jej
wewnętrzne połączenia między jej klasterami ,cząsteczkami w stanie płynu ,

ośmiokątne -oktogenalne wraz z zawartością we wnętrzu ,jest to przestrzenna

figura geometryczna .Klastry i ich okna całe ,i nie uszkodzone membrany

,wraz z wewnętrzna pamięcią i zawartością pierwiastka myśli stwórczej. Czyli

krótko mówiąc mamy do czynienia z wodą żywą lub Żyjącą i Myślącą -Cud-,

Szkic bryły izometryczno przestrzennej ale pentagramowej czyli o boku

jednej powierzchni pięćiokatnej ,a nasza woda w stanie płynnym ma takich

powierzchni bocznych aż 64 (8x8)- i pojedyńcza forma jest oktogenalna czyli

ośmiokątna figura płaska , jako jednen fragment ,elementu składowego czyli

klaster i na dodatek taki klaster jest jeszcze przykryty mębraną ,a w jej

wnętrzu środku mamy jeszcze tożsamośći i osobliwośći które wcześniej były

Wam zaprezentowane w formie zdjęć ale o 1.000.000 milion razy większej

wersjii a niżeli autentyk czyli cząstka wody wystrukturyzowana macierzysta

jako jej cząstka sładowa ,i wówczas mamy w niej pamięć symbol,,A,, oraz

Tu na tym zdjęciu pokrywy okrywającej wejśćie do akweduktu ,widzimy dwie
formy w wnętrzu pokrywy dwa trójkąty ,układ heksa-genalny wody w stanie
skupienia stałym lodowym i na obrzeżu tej formy dwa lekko wklęsłe
kwadraty tworzące formę okta-genalną czyli wodę w stanie ciekłym płynnym.

Boski Pierwiastek ,,Bozon,,-symbol ,,B,, oraz dryfujące energie wolnych
ultimatonów na szkicu oznakowane jako symbol ,,C,, ale to w wodzie o formie
izometryczno fraktalnej przestrzeni oktogenalnej nie pentagralnej i po to

prezentuję tą formę żeby można było sobie samemu zwizualizować jej formę i

wyobrażić formę izometryczno fraktalną , ale już naszej cząsteczki wody ,ale

jako formy ,takiej Wody Żyjącej i Myślacej ,czyli tworu i elementarnej cząstki
życia ,ale cały czas jako Woda -CUD ŻYCIA,, wraz z jej zawartośćią w środku.

Więcej i dokadniej możecie poczytać w innej mojej broszurce pod tytułemWODA INTELIGENTNY TWÓR MYŚLĄCY I ŻYJĄCY -polecam wszystkim-Lucjan.
Tu widzimy jak wyglada woda po jej zmienieniu stanu skupienia na - ,,lód,,

Woda w stanie skupienia stałym zamrożona,widzimy bardzo dokładnie
zmiany połączeń -jest to płaskie ,o kształcie geometrycznym sześciokątnym z
wybrzuszona zawartością wnętrza ,pamięć wody i jej pierwiastek stwórczy
nie istnieje po prostu zachodzące zmiany w procesie tworzenia lodowej formy

,stanu skupienia z płynnego na stały ,i ich fale torsyjne ,pozbawiają wodę jej

wnętrza .?A to jej wnętrze wraz z zawartością ,i jego energie uporządkowane
w sposób optymalny,są gwarantem dobrego funkcjonowania organizmu ,

,to dla Nas ludzi -podstawa dla istnienia nas ,a w nas samych naszych
organów wewnętrznych -dobra woda to ,energia i życie w zdrowiu.A chyba

Wszystkim o to chodzi -zdrowie ,siły witalne i energia -daje takie możliwośći
geoemiter ,Poprzez procesy porządkowania w sposób komplementarny

energii i cząstek elementarnych -zawartych w wodzie i nie tylko w niej Zdjęcie pokazuje jak porządkować zwykłą wodę nabraną z kranu .

Zatem przy pojemnikach mniejszych lub do 1 litra pojemnośći ,wystarczy
nabrać wody z kranu ,i pozostawić na Geoemiterze na okres czasu jednej

godziny ,po tym czasie zlać wodę do drugiego naczynia ,pozostawiając część
przydenną osadową i ją wykorzystać do spłukiwania toalety .Bo zasada jest
prosta ,każdy pojemnik dzielimy na 10 częśći ,i tą przydenną osadową część

,musimy zagospodarować do celów sanitarno-czyszczących -nigdy nie należy

jej używać do jakichkolwiek celów spożywczych ,wynik pomiaru widoczny na
mierniku należy przemnożyć przez ,,10.. to jest w wodzie , bo to w tej częśći
osadowo przydennej mamy wszystko co niechciane a było w wodzie z kranu.

Większe pojemniki po wyżej 1.5 litra pojemnośći powinny stać minimum

dwie godziny na geoemierze ,jeżeli będą stały dłużej niż 2 godziny ,na

przykład całą noc ,tu widzimy pomiary wody odrazu nabranej z kranu ,i cóż
widzimi ma ta nasza kranówka bo aż 367 jednostek wszystkich w niej ,,cośiów

Tu widzimy kolejny etap porządkowania wody kranowej Geoemiterem i po jej

zlaniu do szklanki dokonałem pomiaru efektu porządkowana wody ,,GEO,,

Na tym zdjęciu widzimy wodę zlaną z powierzchni górnej i dalej tą zlaną-ją
porządkowaliśmy aż osiągnęła stan idealny bez dodatków ,001 -super woda ,

to nie ma żadnych przeciwskazań ,badania i pomiary wykazały nam co się

dzieje z formą energetyzowania śiłami ,mocami ,Geo,, i taką wodę w sposób

jednoznaczny możemy stosować ,a lepiej i szybciej możemy tego dokonać -

stosujac większe ilośći zasobnik na wodę , i wiedzmy że 5 litrowy pojemnik z

wodą nabraną z kranu jest w sposób optymalny uporządkowany ,po okresie
przebywania na Geoemiterze najlepiej ,,dużym przez czas - 2-dwóch godzin -

I tak w częśći przydennej -osadowej znależliśmy wszystkie cząsteczki które

były w wodzie ,od chlorków po tlenki żelaza z rur doprowadzających wodę do

kranu ,wraz z biologicznego pochodzenia mikromili cząsteczkami ale innymi ,

-Zdjęcie pokazuje co możemy znaleść w złączkach ,mufkach ,nyplach i rurachI tak możemy sobie opomiarować całośćiowe zdarzenia ,które się wydarzyły

w tej naszej wodzie ale stosując specjalistyczny miernik do tego celu ,wraz ze

sondami kontaktowymi lecz ich końcówki szpile są wykonane ze spec stopów

innych metali które to pozwalają dokonywać odpowiednich pomiarów wody.
1.Pomiary ilośći klastronów strukturalnych i izometrycznych w obrazie
fraktalno przestrzennym -wody ,cieczy ,płynu ,soku ,napoju energetycznego ,a

przypadających na jednostkę pomiarową ale nieuszkodzonych klastronów

jako one całe i stabilne ,lub ich fragmenaryczne i cząsteczkowe lecz zespolone
fragmenty po ich częściowym się rozerwaniu lub ich fragmentarycznym
wybebeszeniu ale poprzez oddziaływanie na ich strukture wody ,cieczy
innych bioelektroprogramów , ich kodów i zmian w dipolowych ich
pierwotnych strukturach jako cząstek macierzysto pierwotnych odnośników.

Na tym szkicu mamy figurę pentagramową w izometrycznym spojrzeniu na

obraz przestrzenny ale układu pentagramowego -pięcioramiennego a woda w

stanie płynnym ciekłym to już układ oktogenalny -ośmioramienny i ta figura z

jej obrazem przestrzenno izometrycznym ma wam posłużyć do wizualizacji

układu wody ale jako oktogenalną formę izometryczną z fraktalną jej formą.
2.Pomiarowanie walorów dipolowych energii biowibracyjnych w wodzie i ich
mocy i śiły drzemiących i gniazdujących a ich oddziaływania w danym czasie

opomiarowywania takiej struktury w środowisku wody ,cieczy ,soku ,płynu.

3.Pomiarowanie ilośći osadczych lub zawieśinowych struktur w wodzie ale

pochodzenia organicznego , gnilnego ,czyli na przykład od porażenia wody

odgrzybicznego ich frakcjami ,lub ich owocnikami po ich wysiewie ,względnie
frakcje pochodzenia pleśniakowego ich zarodników ,oraz pozostałośći po tych
frakcjach biofito roślinych ,ich cząstkowych struktur gnilnych i odpadowych.

4. Pomiarowanie ilośćiowego pochodzenia pierwiastkowych frakcjii w wodzie

ale struktur cząsteczek metali lub ich związków soli .albo tlenków lub

dwutlenków i ich związków pochodnych ale już jako formy uwodnione w ich

śladowych ilośćiach ,ale zaistniałych i występujących w mierzonej wodzie.Na

przykład pochodzenia od rtęciowego ,ołowiowego ,kadmowego i ciężkich coś.

5.Opomiarowywanie ilośći związków ale pochodzenia minerologicznego
,miernik powinien być na pulpicie sterującym ustawiony na tej pozycjii ,ich

cząstek i form składowo zlepnych ale uwodnionych i wywoływanie przez te

elementy w wodzie naprężeń struktury figralno izometrycznej w całośćiowym
obrazie w jego powiązaniach wzajemnych jej całośćiowych i pomiarowanych.

6,Pomiarowanie dotyczace zakwaszeń lub równowagi kwasowo -zasadowej
wywoływanej reakcją wody na poziomie jej struktury mębranowej w jej

klasterach -figurach ośmiokątnych płaszczyzn zewnętrznych okrytych

mębrana i to właśnie taka reakcja lub kont reakcja wody na frakcje i bodżce w
niej samej się skupiające i bytujace ,a dotyczące jej wodnej reakcjii na nie.

7.Pomiar potęcjału dipolowego na poziomie mili bio-napięcia wewnątrz
strukturalnego ale zachodzącego we fraktalno izometrcznych zalerznośćiach
w wewnętrznej przestrzenii całośćiowego obrazu wody strukturyzowanej.

8.Pomiary w tym zakreśie funkcjii -miernik i jego funkcje muszą być zgodnie

ustawione z taką funkcją -bio-mili napięcia powierzchniowo się objawiającego

występującego na frakcjach dipolowej strukturze wody i demonstrujacego się

ze względu na zawartośći kondęsujące takie bio mili napięcia w cząstkach

wody i gdy się one ujawniają to możemy je opomiarować i sprawdzić.

9.Pomiary walorów pojemnośćiowych ,ale wewnątrzstrukturalnie się nam
pojawiających na klastronach na poziomie bio milinapięć objawionego i mili

biospięcia wewnętrznego ale powierzchniowo się pojawiającego na
pojemnośćiowych pojęciu zawartośći w wodzie kodów jej nadanych lub do
niej wprowadzonych inteligo poprzez narzucenie w wodzie tych kodów w
jakimś tam celu ,czyli woda kwantowo uzalerzniona i oprogramowana na jej
poziomach czyli inaczej reasumując jest to woda z programem i zdradliwą jej

formą w samym jej wnętrzu upakowanym dla jakiegoś celu w niej samej .

Tu na tym zdjęciu widzimy na pulpicie sterującym miernika ustawioną
funkcję pomiarowania na poziomie ,,funkcjii 15..która jest oznaczona i
dodatkowo każda z opisywanych funkcjii jest podkreślona tłem błękitnym.
10.Pomiary struktur żerujących w wodzie i generujących przez fakt ich
zaistnienia biomili opornośći w stosunku do pozostałych frakcjii wody ,na

przykład związki inne mało wykrywalne na poziomie ich się zalęgania i co

dopiero tworzenia ich koloni pierwotnych ,lub śinicowego pochodzenia lub

struktur zarodnikowych ale glonowo pantofelkowego ich zaistnienia i ich
ruch pokazujący na zachwiania i anomalia w obrazie fraktalnego ich
zaistnienia lub co dopiero rozwijajacych się takich ich frakcjii w wodzie
.Więcej można poczytać w opisach ,,Woda Cud Życia jako Twór Żyjący i ...!!!

-Bo oprucz tego co wytwarzają rury i ich połączenia ,do wody trafia także to

co w powietrzu,to co agrokultura rolna i Panowie Rolnicy wywiozą na swoje

pola ,celem wzmocnienia wegetacjii roślin wraz ze środkami ich ohrony przed

pleśniami ,grzybami i pasożytami żerującymi na uprawach , wraz z nawozami

i całą menarzerią biokultury wegetatywnej roślin ,oraz to wszystko co trafia

Po wzmocnianiu ,zasilaniu i spryskiwaniu z pola do kranu i do naszego gardła

ale zanim to połkniemy to ta woda muśi trafić do rzek ,strumyków ,jezior ,-a z

tamtąt przez różnego rdzaju kombinacje do butelki ,kranu ,poboru wody

i w samym końcu do naszych ust ,a my pijąc nie - mając wiedzy co trafia- i do
naszych komórek ,organów i tkanek ,a co na to nasz organizm i nasze zdowie.

-To co agrokultura rolna wywieżie na pola trafia do naszych ludzkich i tych

zwierzęcych także -tkanek i komórek ,ale także znajdziemy to wszystko we

wnętrzu ,roślin ,traw upraw ,od liśći pietruszki ,kapusty po korzenie marchwi

,buraki ,czy cebuli ,czosnku ,w przemysłowo wytwarzanej agro technologii

.Ale także z mleka i jego produktów ,bo krowy zbierając taką trawę maja to ..

-Koło obiegu wody szybko się toczy i szybko zamyka zbierając plon-ZDROWIE-

a część wody pozostała była wolna od jakichkolwiek anomali i zanieczyszczeń
.Po prostu geoemiter uporządkował cząstki energii elementarnych w wodzie i
poprawił struktury wody ,następnie ją oczyścił z anomali żernych i poprawił

jej walory na poziomach frakcjii dipolowych i dokonał porządkowania w niej
wszelkich pierwiastków przytrzymując je swymi energiami w częśći osadowo
przydennej .Woda po jej uporządkowaniu nadaje się do wszystkiego -zatem
zanim ugotujemy wodę na kawę ,herbatę czy zupę ,najpierw ją poddajmy

procesowi uporządkowania za pomocą ,,Geoemitera ,,-a będzie ona zawsze
uporządkowana w sposób komplementarny lub optymalny-Geoemiterem

.Pamiętajmy żę zawsze mamy na dnie część osadczą przydenną ,a w niej te
wszystkie niechciane elementy -dlatego trzeba ją zlać a tą część przydenną

zagospodarować do innych celów ,wykluczając cele spożywcze ,zasada jest
prosta dzielimy pojemnik na 10 częśći i tą 1 z 10 częśći przydennej
pozostawiamy do innych celów lub zlejmy część górną -dobrą pitną wodę .

-Bo w tej części osadowej ,przydennej mamy wszystkie elementy ,przez nas
wielce nieporządane ,typu chlor ,azotan tlenki żelaza od rur-,,rdzę -po niżej

prezentuję wyniki badań laboratoryjnych wody z część górnej .tej pitnej-

Jak widzimy z opisu ,woda bez dodatków o dobrej energetyce i ,,Redoksie,,
czyli napięciu i natężeniu -powierzchniowych powiązań wzajemnych na
poziomie mili ,napięcia ,zmierzone w trakcie badąń -.klasterów i ich walory.

-Wyniki pomiarowe ,warstwy osadowej tej przydennej ,nie nadającej się do
spożycia ,ale możemy nią podlać kwistki w doniczkach lub inne roślinki ,one
soboe z tymi dodatkami poradzą i część z nich zostanie przez nie zużyta.

-Dodatkowo możemy podnieść napięcia powierzchniowe wody ,,REDOX,,-do
-700 ,a jak to zrobić opisuję w innej mojej broszurce którą polecam dla osób

zainteresowanych ,,WODA CUD ŻYCIA jako Twór Myślący i Żyjący-polecam.

-Poprawić ,,REDEX,,- czyli jej powierzchniowe napięcie miedzyklasterowych
połączeń ale na poziomie energi dipolowych w takiej zwykłej wodzie ciekłej i
uporzadkowanej ,,Geoemiterem,,-wystarczy wziąść wahadło odpowiednio
spolaryzowane o ciągu minimum 30.000 mili Gausów i naprężeniu liniowym
,o odpowiedniej wartośći nano Tesli wraz z gęstośćia generowanego pola i
jego ukierunowanego pola przepływu strumieniowo liniowego- działającego i

tak przygotowanym i precyzyjnym Wahadłem trzeba wykonać w polu energi
struktury wody-, ale -,Wahadłem,,- specjalnym spolaryzowanym więcej o
wahadłach opisuję w dalszej częśći tej broszurki ,i tak do maksymalnie

30-(trzydzieśći obrotów wahadłem w prawo-zgodnie z kierunkiem ruchu

wskazówek zegarka ) i bezpośrednio nad pojemnikiem z naszą wodą to

uzyskamy w wodzie -napięcia powierzchniowo wewnętrznych jej połączeń

,, Diagram do analizowania i sprawdzenia skutecznośći działania ,,

klasterów o wartośći do ponad -700 minus ,w skali-,,Redox,,.-warto - Ale przed
taką powiedzmy sprawą warto się zabrać za wodę ,najlepiej taką z kranu i tu

powiedzmy ,że z przeprowadzonych doświadczeń w różnych miastach od
Południa powiedzmy Krakowa przez Warszawę aż po Północ i Gdańsk wiemy

że od razu napełnione pojemniki wodą ,muszą swoje odstać ,czyli po nabraniu

wody z kranu do pojemnika ,pozostawmy go w spokoju na minimum - trzech

do nawet pięciu godzin ,zanim go ustawimy na Geoemiterze ,a po co ,niech ta

woda z kranu postoi i się wyrówna ta jej temperatura , z tą w której będzie
stała w pojemniku ,bo w rurach jest inna , a w pokoju ,kuchni także inna i

muszą się nam te temperatury wyrównać ale w sposób samoczynny ,i w tym
czasie ta nasza woda się uspokoi ,rozpręży i wyrównają się w niej napięcia
powierzchowne i między wzajemnych tożsamośći na poziomie jej struktur i
po osiagnięciu temperatury powiedzmy pokojowej ,postawmy ją na -,Geo,-

Tu mamy pomiar po dwudziestu minutach gdzie stan początkowy był 367 a
teraz widzimy na konduktometrowym mierniku mamy 304 jednostki i spokój

Tu widzimy woda stoi na Geoemiterze i się cały czas porządkują w niej
elementy ale w sposób komplementarny i całośćiowy ,a wszystko jest na dnie.
Miernik konduktometr z funkcją aparatu holda pokazuje nam wszystkie cośie.

Na zdjęciu widzimy zajęcia ,pokaz i prezentacje ,,GEO-EMITERÓW,, ale w
Parku Naukowym ,dla tych co nigdy się nie spotkali z taką możliwośćią .

Zaprezentowane możliwośći ,pracy i działania ,,Geoemitera,, w zderzeniu z
wodą żywą i myślącą w formie ,,Wiru Wodnego,, w Parku Naukowym -dało
nie lada sensację wśród Osób Odwiedzajcych Park Naukowy ,i każda z osób

która zrozumiała ,,Co Można Ośiągnąć ,,z pomocą Geoemitera od razu się w

niego zaopatrzyła ,a co niektóre Osoby -zamawiały po kilka sztuk dla swoich

bliżnych i bliskich -bo Te osoby stwierdziły źe mają problemy z wodą u siebie.

I stanowił ,,Geoemiter,, -nie lada zagadkę dla Osób Dorosłych -odwiedzających
Park Naukowy i to osób Wykształconych ,a jak przyszła grupa z Liceum ,to był

dosłownie ,,Mega Tłok -bo każda i każdy z Licealistów - kto miał ze sobą wodę

butelkowaną do picia mógł ją sobie opomiarować ,zapisać dane i wyniki a
następnie poddać tą swoją wodę butelkowaną ,,Oddziaływaniu ,,Geoemitera-i

znowu ją spomiarować i zobaczyć rónicę -wynikłą z procesöw pomiarowych i

tak dzięki takim spotkaniom w Parkach Naukowych -Ludzie uczą się jak dbać-

Tu widzimy dwie wersje miernika Bovisa ,ale najciekawszą wersją jest ten z
nich najmniejszy jest to miernik analogowy Bovisa ale z funkcją aparatu Volla
-i postępować z naszą codzienną wodą -ale już jako ,,CUD ŻYCIA,, czyli wodą
uporzadkowaną w sposób komplementarny i taka woda ,,To JUŻ TWÓR WODY
ALE ŻYJĄCY I MYŚLACY,,-czyli dla naszego Ciała dar cudu życia w Zdrowiu .I
tak dodatkowo dla Osób odwiedzających nas w Parku Naukowym robiłem ,

wykonywałem pomiary w sposób empiryczny walorów na poziomie ich duszy

i ich ducha wraz z odkrywaniem pokładów talętów i możliwośći które każdy z

nas ma , ale o ich istnieniu nie wie ,i jakie to stanowiło zdziwienie że to coś -

energie można zmierzyć i na dodatek otrzymać potwierdzenie na piśmie tych

walorów ,łącznie z pomiarami energetyki ,owoców ,i wielu innych produktów

spożywczych , tak więc tego typu spotkania w Parkach Naukowych służą w

dobrym popularyzowaniu nowinek i ciekawostek ze świata odkryć nauki.

Inne dziwne spotkanie ale na Targach Zdrowia od ,,Wahadełka do Gwiazd,,

I tak doszło do bardzo ciekawego spotkania ze Światowej Sławy Znanym i

Cenionym Szanowanym Panem Profesorem Współpracownikiem ,,NASA,,-

który był zaszokowany po moich wyjaśnieniach jak działa i co robi tak zwykłe

i proste urządzenie ,,Geoemiter,, i Pan Profesor zaproponował mnie po moich

objaśnieniach wykonanie testu ,ale z użyciem specjalnego ,,kubka aktywnego,,

i wody kranowej dostępnej w toalecie ,i ja od razu się zgodziłem na tego typu

test a użyciem wcześniej wymienionych elementów mediów i wody kranowej.
Bo Szanowny Pan Profesor jak zwykle i stale pojawia się na różnorodnych
targach a zwiazanych ze Zdrowiem i Poszukuje nowinek ,ciekawostek i
nowych pomysłowych rozwiazań nie tylko zwiazanych ze Zdrowiem ale także
interesują go nowe rozwiązania w dziedzienie poprawiania wody , I tu na

tym zdjęciu powyżej widzimy walory wody nabranej z krany są nie ciekawe

,watrośći są wręcz porażające ,woda zmierzona konduktometrem z funkcja

aparatu Holda ma ponad 970 jednostek dodatków pierwiastkowego lub

organicznego albo mineologicznego albo grzybowego lub bakteriologicznego

pochodzenia ,jest wręcz masakryczna jej zawartość dodatków nie zdatna do

picia tylko do spłukiwania w toalecie ,i tak postała ta woda w specjalnym
,,Kubku Aktywnym ,,Szanownego Pana Professora i została mega poprawiona
po prostu ,,Kubek Aktywny,, zatrzymał kumulując na swym wewnętrznym
obrzeżu i jego ściankach te brakujace frakcje i ze stanu poczatkowego 970

jednostek mamy teraz 315 jednostek pomiarowych wody z kranu w toalecie

nabranej ,ale nadal nie nadającej sie do picia lub nawet nie nadajaca się do

mycia i higienizowania tu widzimy na tym zdjęciu jak dokonuję opomiarowań

wojskową metodą nieinwazyjną bioskaningującą ,pomiar anomali zaburzeń
na poziomie bioenergetycznych braków u Szanownego Kolegi ale na jego

frakcjach .podjęzykowo gardłowych ,śliniankowych i ich - podrażnień, szczęki

dolnej szuflady wraz z opomiarowaniem skaningowym chłonek okołoszczęki i
jej frakcji a więcej o takich opomiarowaniach piszę w innej mojej broszurce
pod jej tytułem ,,Bursztyno-ambrozja,, -Mariawici a Klimakterium -polecam

,I tak specjalny kubek mojego kolegi Szanownego Pana Profesora wraz z
wodą kranową z toalety która staneła na poziomoe 315 jednostek - został po

prostu zwyczajnie postawiony na mój ,,Geoemiter ale duży i już dosłownie po
trzech minutach nastąpiła radykalna poprawa wody ale śiłami i mocami nie

kubka lecz ,,Geoemitera,, który porządkuje w sposób komplementarny wodę
swoimi w nim zawartymi elementami pochodzenia tylko od samej natury ,i
Szanowny Pan Profesor po prostu zdębiał ,i mówi do mnie do takiś jakiś,,Cud,,

-a ja na to że to tylko dobrze zaprzęgnięta w Geoemiterz Energia Cudownej
Naszej Natury dokonuje na naszych oczach ,,Cudu,, ale śiłami naszej natury i
jej minerologicznej struktury. I ja zaproponowałem jeszcze coś więcej ,ale

kazałem Panu Profesorowi zlać wodę z ,,Jego Magicznego ,,Kubka Akywnego,,
do szklanki ,ale po następnej porcjii czasu stania całośćiowo na ,,Geoemiterze,,
i dalszemu porzadkowaniu i po jej zlaniu dokonaliśmy innym miernikiem ,

ale analogowym pomiarów i do tego innego innego miernika wykorzystaliśmy

bardzo proste sondy szpilowe tak jak to jest widoczne na zaprezentowanym

zdjęciu ,ale szpile są wykonane ze specjalnego stopu metali ,ale takich metali
odpowiednich i każda ze szpil jest wykonana z innych składowych metali ,a te
kompozyty metalu dają inną możliwość zczytywania i dokonywania

pomiarów bardziej zaawansowanych i tak ,kolejne pomiary ale już na
całkiem innych polach i obszarach wody i co dla niej zrobił ,,Geomiter,,

porzadkując jej struktury ,można sobie poczytać w innej mojej broszurce pod
tytułem ,,Woda Cud Życia ,ale jako Twór Żyjacy i Myślaćy -polecam ,tak więc
wspólnie wraz z grupą ludzi zaciekawionych takim obrotem sprawy o wodzie

,zaczęliśmy robić pomiary wody , ale już w całkiem innych obszarach jej

poprawionej struktury ,czyli z fraktalno izometrycznego punktu odnieśienia

,i panujące poprawione frakcje tożsamośći i osobliwośći w wodzie ,czyli jej

dia oktogenalne pola i w nich naprężenia ,napięcia ,pola migotania zależnosći
wewnętrznych tożsamośći ich struktury bio opornościowe ,ale w odnieśieniu
do jej stanów pomiarów początkowych i w poziomach obecnych walorów po
jej uporzadkowaniu śiłami ,,Geoemitera,, ale w sposób całościowy i
komplementarny w zderzeniu z pomiarami stanów jej początkowych i tak. A
tu po niżej widzimy jak Geoemiter dalej porządkuje i poprawia nam wodę.

1.Pomiary walorów wody z użyciem miernika analogowego ,i tak pomiar w
zakreśie funkcjii o symbolu ,,Bv,,-opomiarowanie biowitalnych energii ,woda
miała w stanach początkowych 6.800 biowibracjii a po jej uporządkowaniu za

pomocą ,,Geoemitera -moce biowitalne wzrosły do poziomu 9.300 biowibracjii

2.Pomiar walorów ,,cQ,,-opomiarowanie zawartych śladów energii astralnych
,i tak woda przed miała walory w zakreśie ,(- 4 ) minus cztery ,a po jej
poprawieniu zostały negatywne ciągi energii astralnych spłaszczone i
przewartośćiowane do stanu energii neutralnych -czyli do -(0) zera.

3.Pomiar walorów wody w jej strukturze na poziomie jej wewnętrznych bio
napięć na poziomach jej powierzchniowych ,wewnętrznych i tych osadczych i

tu były zróżnicowania ,o dużej rozpiętośći ale ze względów czasowych i braku

pozostawienia wody w spokoju ,w celu ustabilizowania się jej struktur
bionapięc ,ale panujacych w jej strukturze po jej uporządkowaniu na ,,Geo,,

Tu na tym zdjęciu widzimy Pana Profesora i obok Pana Andrzeja Wolanina z
Malborka który stosuje najnowsze metody poprawiania ,,Wód ,,w Piekarnii i

nie tylko i przez fakt stosowania nalepszych metod ,sprawdzonych naukowo i
poprawiających Całościowo Energetykę ,uzyskuje całkiem nowe inne ,lepsze i
bardziej poprawione energetyczne swoje produkty wyrabiane w Piekarnii , a
w głębi tej fotografi w czarnym golfie widzimy Uzdrowiciela i Terapełtę oraz -

Laseroterapełtę i już niebawem ,,doftore Inżynierii Duchowej - który to , także
interesuje się wodą ale żywą i myślącą , i jej możliwośćiami poprawiania jej

Energetyzowania , ale do celów już czysto Terapeutycznych i Uzdrawiajacych
a możliwośćiami jej Zastosowania który został także opomiarowany w całości

Tak więc na króciutkie podsumowanie dokonywanych pomiarów wyjaśniłem
dokładnie funkcję oddziaływania ,mocy ,śił i energii samej natury minerałów

które nie śpią a są zaprzęgniętej do pracy w Geoemiterze ,a jego efekty po

pomiarach same do wszystkich osób przemawiały ,tak więc taka inna już

woda uporządkowana w sposób komplementarny zaprezentowała nam swój

obraz energetyczny na dialektrycznych jej energiach w jej polach energii

fraktalno przestrzennych zjawisk które zostały poprawione ,i tak struktura

wewnętrzna wody w jej oktogenalnych przestrzeniach pokazała jej nową moc
śiłe i energie na jej bionapięciach wewnątrz dialektaryjnych energii dipoli w
niej zbierznych , wraz z lepszymi ich naprężeniami na mębranowych jej
klasterowych relacjii wzajemnych zapanowanych i poprawionych działaniem
energii wirujących wolnych ultimatonowych energii z Geoemitera , oraz
pomiary wykazywane współzależnych relacjii opornośći ale jej fraktalnej
mocy całościowej jako wody w jej stanie ciekłum -płynnym ,ale po jej
poprawieniu wraz z dobrym kolerantem zamigotań w jej polu bioenergii ,co
zawsze skutkuje lepszą i bardziej stabilną odpornością samej energii wody na
jej zadane inne i jej obce struktury zewnętrzne ,patogenne i na niej żerujące

przez co całośćiowy obraz ,śił ,mocy biowitalnej w samej wodzie stabilnieje.

I tak zaprezentowane w panelowej dyskusjii wyjaśnienia i objaśnienia co my

właśćiwie opomiarowywujemy w tak zwyłej kranowej wodzie z Szanownym

Panem Profesorem wzbudzały nie lada zainteresowania wśród ludzi którzy

zadawali pytania ,ale zwiazane z naszą codzienną ,,Wodą,, i tak narodził się
nowy pomysł i zaangarzowania mojej skromnej osoby w projekt który będzie

realizowany .Szanowny Pan Profesor zachwycony efektami działania ,,Geo,,

powiedział mi tak dyskretnie ,że to jest nowa Rewolucja w obszarach ,,wody,,

Bo Szanowny Pan Profesor jak zwykle penetruje ,teren ,pokazy ,sympozja

,spotkania z Medycyną Niekonwencjonalna ,Targi Zdrowia ,i ciągle i stale
szuka nowinek ciekawostek i nietuźinkowych rozwiazań i pomysłów ,i tak do

tego przedziwnego i niespodziewanego spokania doszło na ,,Targach Zdrowia

Od Wahadełka do Gwiazd ,,w Gdańsku ,bo Pan Profesor ciągle poszukuje inne

nowe metody ,analizowania ,diagnozowania zczytywania łącznie z ich dobrą

diagnozą analizą i pełniejszym zrozumieniem - polepszania Naszego Zdrowia.

I musimy wspólnie zrobić coś dobrego dla Tych Wszystkich Ludzi , i tak się

stanie a ja Wszystkie Osobistośći zachęcam do zaznajomienia się z opisem i

dalszymi informacjami ,odsyłam do przeczytania i przeanalizowania moich

innych broszurek ,opisów -zaczynając od ,,Woda Inteligentny Twór Żyjący i
Myślący ,oraz opisów ,,Bovis,,-ale moich opracowań dla zaawansowanych .I

tak wielu ludzi z kręgu uczestniczących w przeprowadzonym doświadczeniu

w terenie było bardzo zainteresowanych ,takim ,,Geoemiterem ,, i kubkiem

który miał ze Sobą Szanowny Pan Profesor ,i tak nawiązała się inna i nowa

płaszczyzna porozumienia ,nauki z Ludzmi w potrzebach z ich zdrowiem .

Niektóre osoby pytały się mnie skąd się wzieły moje zainteresowania w
obszarach energii duszy i ducha i na dodatek że można to opomiarować i
pokazać w sposób nie budzący jakich kolwiek wątpliwośći -bo zmierzyć w

sposób empiryczny - bo jak to mi mówiły tego nigdzie nie można się nauczyć
,na żadnych Uczelniach ,bo po prostu nikt nie kształci ludzi w takich
kierunkach ,i ja im mówiłem że są takie Akademie i kształci się ludzi ,ale nie

wszyscy bo i dostęp jest ograniczony i trafiają tylko nieliczni ,na te Akademie i

na to pokazywałem im że nawet są uznania i splendory za tego typu działania
i jako przkład pokazywałem swoje ,które to otrzymałem w 25 rocznicę

padnięcia Muru Berlińskiego i Zjednoczenia się Wspólnej Naszej Wolnej i
Niepodległej Ojczyzny z Całośćią Europy ,jako potwierdzenie że jednak można
i nie tylko ,ale także doskonalić się dalej i nawet konstruować przyżądy i

instrumenty do pomiarowania ,zczytywania ,skaningowania obrazowania

anomali i zaburzeń duchowych tych obszarów energii tak mało komu znanej i

to na dodatek w publiczny sposób pokazywanej -prezentowanej dla tak

szerokiego grona osób i ludzi- bo to w Parku Naukowym i był to ,,szok- ,dla

Tych którzy pierwszy raz spotkali się z takimi możliwośćiami ,czyli odkrycia

pokładów ich talentów i darów ale duchowych ,tych na poziomie naszej duszy

i naszego ducha w ciele fizyczno-cielesnym -a my to robimy już ponad 30 lat.

-Na prezentowanym opisie z tabelką widzimy na początku w wytłuszczonej
ramce stany wody początkowe ,i na końcu po jej uporządkowaniu przez GEO

-W tym opisie widzimy także efekt uporządkowanie struktur ,wody
wyjałowionej ,mleka o zawartośći 3,2% tłuszczu ,śmietankę 18% do kawy

,oraz spirytus 96% zawartośći alkoholu -w celach dydaktycznych .Zatem
kupujc wodę w butelkach do picia -poddajmy ją procesom porzadkowania .
Opis zakresów pomiarowych dokonanych na dziewięciu poziomach pomiaru.

-Tabelka z wykazem opisowym dla osób wnikliwych wraz z tożsamościami-

ich walorami zaprezentowana w celu czysto informacyjnym i poglądowo.

-Inne preperaty i osobliwośći poddane działaniu ,,Geoemitera,,-

-Zawartość wszystkich dodatkowych elementów i ich ilość możemy szybko i

prosto sprawdzić za pompcą prostego pomiaru -prezentuję miernik na foto-

-A co zrobimy z faktem zaistnienia niechcianych dodatków w naszej wodzie

-to już każdej i każdego z osobna jest jego podejściem do ,,Zdrowia a woda,,

-Wyniki analiz wody z kranu -wody wodociągowej i co w niej jest in plus-jest
to woda pobierana z ujęć głębinowych studni artezyjskich -ale czy na pewno-

-Zdjęcie ujęcia wody ze studni za pomocą pompy ręcznej -hydrantowej-

-Wyniki anaizy laboratorim innej wody z wydrukiem co w niej było-

-Inna woda pobrana ze studni ,na Kaszubach w gospodarstwie

agroturystycznym -nazwaliśmy ją ,,niebieska ,,-nazwa u góry tabelki-

-Zakupione wody do picia butelkowane poddaliśmy analizie i co w nich jest-W

górnej częśći tabelki znajdziemy podkreśloną nazwę wody butelkowanej.

-Inny rodzaj wody butelkowanej do picia i jej analiza -

-Woda innej marki także poddana analizie -

-Razem poddaliśmy dziesięć rodzajów wód niegazowanych analizie-

-Jak widzimy z przeprowadzpnych analiz warto porządkować wody -

-Także na koniec analiz -jedna nasówa się myśl że skoro wodę pobieramy

coraz głębiej i ją oczyszczamy ,modyfikujemy filtrując -psujemy ją jeszcze
mocniej rozrywając jej połączenia a później mineralizując pod kontrolą ??!!

Popatrzmy na zaprezentowane zdjęcie ,,Wody,, dystrybułowanej do picia ale
razem z urządzeniem do jej rozlewania ,i cóż my w jej wnętrzu widzimy ,po
prostu woda tak rozreklamowana ,a jakie ma w sobie kwiatki i inne jeszcze
dodatkowe niespodzianki ,widzimy bardzo wyrażnie te ,,COŚIE,, w tej wodzie
,po prostu woda porażona bakteriologicznie ,grzybotwórczo ,i mamy w niej
wykwity koloni zmieniła barwę -na zieloną jej klarowność została zaburzona
-wykwitają w niej kolonie śinic ,i glonów wraz z pozostałymi grzybotworami

wodnymi ,i my pijąc ,,te cośie,, wprowadzamy je do naszego układu w ciele.

Tu widzimy wyniki analizy co mamy w naszym ciele za ,,kwiatki i grzyby,,-??

,pokarmowego i cóż w nas zmienia się nasza wewnętrza flora i fałna w całym

systemie pokarmowo odżywczym i popadać zaczynamy ,w różnorodne

chorobotwórcze patogeny i ich mutantowe odmiany ,a końiec to porażenie

naszego układu pokarmowego i mamy albo Candide Glabrate albo Candide

Albikane ,lub grzybowce od kropidlaka czarnego -Aspergillius Niger-popprzez

grzybca czerwonawego i to zawsze jest tylko kwestią czasu kiedy one grzybce

nas porażą i zaatakują nasz system ,pokarmowo trawienny na początku po w
nas układ maziówkowo chrząstny i cały system ,kostno ruchomy ,kośći i szpik
kostny i pojawią się te ,mutanty paciorkowce zieleniujące ,figowcowe -po inne

Tu widzimy dokładniej te ,,Cośie w Takiej Wodzie,, do picia ustawiona butla

na parapecie i prześwietlenie jej naturalnym światłem dziennym ,pokazuje

nam całościowy obraz ,,tych wodnych wykwitów i tożsamośći,, w takiej
wodzie której głównym celem jest ,,pić ją i być zdrowym,, -ale jakie z takiego

picia tak zainfekowanej wody zdrowie wynika -to tego musicie się sami

domyśleć ,bo ja nie będę tego ,komentował ,mnie wystarczy że ,w badaniu w
laboratorium sanepidu znalazła się w niej cała rodzinka ,,Cośiów,, i to ona w

tej wodzie żyjąc się rozmnożyła i utworzyła niezłą Mega Kolonię tych ,,Cośiów,

a my kupując w dobrej wierze ,popijamy ,robimy herbatki ,kawki ,i cóż nam

pozostaje po takim zainfekowaniu ,długotrwała kuracja ,terapia , -metodami
naturalnymi aby doprowadzić do stanu początkowego nasze zdrowie .....!!! .??
I jak widzimy na zaprezentowanych zdjęciach woda poczatkowo miała 344
jednostek pomiarowych ,a po jej ustawieniu na ,,Geoemiter,, stan 24,7 i po

dalszym procesie jej porzadkowania i energetyzowania stan 10.3 a więc -!!!!

-Mineralizacja po filtracjii -dodawanie do martwej i wybebeszonej wody -

-Poddając wszystko procesom porządkowania będziemy zdrowśi i śilniejśi

,zachowując prostą zasadę -zawsze osad warstwę przydenną oddzielić i odlać.

Tak więc ustawiajmy wszystkie nasze produkty spożywcze i wykorzystujmy

energie ,,Geoemitera ,, w sposób optymalny ,go stosując w domu ,i nie tylko bo

warto już na etapie przygotowawczym poprawić i uporządkować w sposób

optymalny cząsteczki energii elementarnych w naszych półproduktach

spożywczych ,ich przyprawach ,wodzie używanej do gotowania zup ,potraw

aż po efekt finalny czyli podania przygotowanych pokarmów na stół do ich
spożycia .Łącznie z zainstalowaniem pod blatem stołu w kuchni - geoemitera .

Kawa już zrobiona jak postoi do 10 minut na geoemiterze ma lepszy smak .

Możemy porządkować energie elementarne we wszystich elementach .

Nasze marynaty ,powidła ,przeciery i marmelady zrobione w domu ,są bez

całego bagażu chemi i konserwantów ,zatem poczytajcie co możemy znaleść
w dżemiku zakupionym w sklepie ,markiecie ,tak jak to widać cała masa
dodanych składników ,zagęszczaczy polepszaczy smaku ,barwników ,gumy
,zatem gdy zrobimy sobie sami taki dżemik ,powidła ,marmelade to mamy nie
tylko zdrowie ale przede wszystkim ,sto 100% procent pewności ,a w takim
zakupionym produkcie typu ,,dżemik,, to mamy ale aż całe 30% owoców ,czyli
na sto 100 kilogramów masy mamy tylko 30 kilogramów dodanej - owocowej
masy ,a pozostałe 70 kilogramów to dodana breja masy zagęstnikowej i
chemia ,a taki produkt gdy zrobimy sami i go jeszcze do tego uporządkujemy

w sposób komplementarny mocą i siłą natury z geoemitera to: mega-rarytas .

Jedynym ograniczeniem może być tylko brak pomysłowośći jak poustawiać na
raz kilka produktóe , asortymentów w celu uporządkowania w nich energii .

Owoce ,warzywa ,przyprawy ,marynaty czy choćby -cebula ,czosnek ziemiaki
są bardziej energetyczne i o wyostrzonym smaku i aromacie .Poprawione

napoje ,soczki ,piwa ,nalewki miody pitne są o bardziej wyraźistym smaku ,no
i energii wraz z całym pakietem dobrodziejswa wszelkiego .

W stosowaniu - ,,GEO,,- nie ma żadnych ograniczeń -po prostu trzeba to Czynić

-ograniczenie może być tylko jedno -brak pomysłu na przenoszenie ,,Geo,,- z

jednego miejsca na inne w celu optymalnego -wykożystania go w stosowaniu.

Poddajmy procesom porządkowania wszystkie elementy stosowane w naszym
pożywieniu ,i nas samych także układają go na noc pod nasze miejsce snu i

odpoczynku ,zachowojąc takie to ,,Bhp,,-po prostu na samym początku
maksymalnie przez pierwsze trzy do jednego tygodnia nośmy geoemiter w

kieszeni ,saszetce ,torebce maksymalnie przez okres czasu trzech godzin

,stopniowo przyzwyczajając nasze ciało i nasz organizm do jego energii. I tak
mając ,,AQUA -TESTER-możemy kontrolować procesy energetyzowania nas .

I tak stopniowo przedłużać czaso okres kożystania z dobrodziejstw z ,,GEO,,

A po upływie tego czasu trzeba oddalić geoemiter od ciała na odległość od 30

centymetrów ,jest to odległość wystarczająca na okres początkowy, aż dojdzie
się tak jak widzimy na powyżej zaprezentowanym zdjęciu ,gdzie ,,Doftore,,
ćwicząc opowiadał mnie że najlepiej działa na niego w kontaktowym układzie
z powierzchnią ciała ,a szczególnie gdy bolą od przepracowań i wyśiłku
fizycznego mięśni ,ścięgna lub nawet gdy dochodzi do opuchlizny po urażie
lub stłuczeniu ,ale takie zastosowanie zalecam dla osób już obeznanych z
,,Geo,, i w nim panującymi energiami ,a początkujące osoby niech zachowaja

to ,,BHP,, jako minimum lub opisaną wcześniej odległość ,ze szczególnym
uwzględnianiem do ułożenia pod kanapą ,łożem do snu i odpoczynku .A jak
nasz cały organizm przyjmnie i zaczną się cofać pomalutku w nim procesy
anomali ,zaburzeń i zwyrodnień w naszym ciele to podświadomnie będziemy
odczuwali brak tych takich energii gdy sobie zapomnimy zabrać geo -na
przykład idąc do biura czy naszej pracy .Po prostu będzie nam czegoś
brakować -czyli ,,Geoemitera,, - który porządkuje cząstki energii
elementarnych w nas samych ,w naszym otoczeni i w środowisku ,ale jest
zawsze dobrze mieć ,,Geoemiter,, odwrócony czyli tą warstwą jego dna gdzie
jest dodatkowa izolacja korkowa -mięć tą stroną go na zewnątrz ciała.

-Więcej o wodzie możecie się dowiedzieć czytając inną moją
broszurkę pt-,,WODA CUD ŻYCIA jako TWÓR ŻYJĄCY I
MYŚLĄCY -a Inteligencja Wody w niej Samej jako Wodzie -i
tak polecam dla wszystkich Osób Profesjonalistów -Lucjan.
Inne procesy i zasosowanie w radiescezjii wraz z jej zrozumieniem , w

spojrzeniu współczesnych osiągnięć ,w tych mało znanych obszarach wiedzy.
Zdjęcie wykonane zimą ,i wody w dwóch stanach jej skupienia .

Zatem zastanówmy się ,w tym miejscu , oglądając to zdjęcie ,który stan
skupienia Wody jest naszym Zdrowiem siłą i energią -stan stały zamrożony
czy stan skupienia ciekły płynny , i jaki jest według - Was dobry i zdrowy .?

Wizerunek z trzecią wersją mandali -obrazku do wizualizacji na geoemiterze.

Zatem na podsumowanie zapraszam wszystkich do wnikliwego zapoznania
się z szczegółowymi opisami badań i zastosowań ,o geoemiterze ,,Geoemiter,

WIZERUNEK NA ZDJĘCIU WODY W STANIE SKUPIENIA PŁYNNYM, CIEKŁYM
ŻRÓDLANA CZYSTA ,I NIE ZAINFEKOWANA WODA - DO ROZMYŚLEŃ.

-Zdjęcie ,,żurawia,, w skansenie jako czerpaka wody, inaczej mówiąc studniaINNE PROCESY. PORZĄDKOWANIA ENERGII ELEMENTARNYCH PRZEZ

GEOEMITER W SPOSÓB KOMPLEMENTARNY I JEGO WYKORZYSTYWANIE .
Oddziaływanie geoemitera na otoczenie ,i występujące w nim inne struktury

i tożsamości ze światów wtórnych .W naszym środowisku mieszkalnym ,

w miejscu pracy i wypoczynku spotykamy się bardzo często, z licznymi

urządzeniami które ułatwiają nam pracę ,minimalizując nasz wysiłek

fizyczny i ograniczają nasze zurzycie energi ,i śił witalnych .Co polepsza i

ułatwia nam wykonywanie podstawowych czynnośći związanych z pracą.

,,Cale pole energii zdjècie dla lepszego zrozumienia ,,

Wizualizacja całościowych pól energii absolutnych w wielkim polu Tauronu .
Ale gdy przyglądniemy się ,i pomierzymy te wspomagające nas urządzenia ,w

naszym wysiłku ,to uzyskane wyniki pomiarowe są przerażające ,pracując
dziennie średnio około ośmiu godzin w Mega fali ,elektro-smogu i jego polu

naprężeniowym ,o śilnym i ukierunkowanym ,wirowo strumieniowym
przepływie o dużych mocach prądowych struktur elektrycznych ,My i Nasze
całe ciało jest dosłownie wymiecione ,przez te struktury środowiskowe z

całych naszych energii życiowych ,w naszym polu energetycznym .I te braki w
Naszym polu energetycznym ,codziennie i stale dodatkowo infekowane przez
Mega smog-elektryczny, i impulsy elektryczne ich gęstośc , natężenie wraz z

energiami statycznymi powodują stałe i stopniowe zmiany w naszym układzie

nerwowym gdzie płynące bioimpulsy są stale i sukcesywnie zakłucane -ale
nie tylko na tym ,,Centralnym i Głównym naszym układzie nerwowym ,bo w

nim mamy jeszcze mniejsze jego struktury , od układu autonomicznego
,sympatycznego i parasympatycznego i dalej głębiej sięgając to mili malutkie
układziki na poziomie interneurinowym ,a i jeszcze neuroniczny i
neuromechaniczny i dalej komórki dędryczne i całej sieci całego naszego

układu odpornośćiowego ,chłonnego ,obronnego aż do ,,NERWOWEGO,,-a i
dalej w naszych organach wewnętrznych ,calościowe zapotrzebowania na bio
stymulanty , aż po energie świetliste ,solarne i ich stałe i systematyczne ich

zaburzanie przez co stale podupadamy na naszym zdrowiu ,brak nam jest
stale energii ,werwy ,śił witalnych popadamy w ciągi senne ,często nie mając o
tym fakcie najmniejszego pojęcia .Aż nasz organizm i w nim nasze organy
,tkanki w nim nie wytrzymują ,a my mdlejemy ,chwiejąc się i podupadamy -a

przyczyna tkwi ,w polach energetycznych wokoło nas ,w otoczeniu i w nas .
Zdjęcie do zrozumienia .

Pośladowe energie i ich ciąg po przewartościowaniu wraz z słupem lejowej
energii ciągu światła fioletowo-białego generowanego przez Geoemiter .

Chodzimy do lekarzy i zaczynamy się leczyć ,ale bez skutku ,lekarz zmienia
nam leki i pigułki na coraz to inne ,i o śilniejszym działaniu .A nasz organizm i
jego narządy wewnętrzne obumierają -leki nie pomagają.A przyczyna często
tkwi w środowisku nas otaczającym.Żródłem Naszych problemów

zdrowotnych mogą być ,między innymi: ciągi smogów elektrycznych i

przepływających w nich śilnych prądów przemysłowych ,o dużych mocach
przesyłowych ,pola elektromagnetyczne ,o silnych ciągach i gęstośći
występujących w nich naprężeniach magnetycznych, oraz ukierunkowane

fale magnetyczne, wraz z silnymi ich zmianami, amplitudy wygenerowanymi
rotacjami .Innym źródłem naszch problemów zdrowotnych mogą być
promieniowania wodnych cieków gruntowych ,powierzchniowych ale tych

skażonych oraz tych z głębin czyli wód podgruntownych ,ich jakość i ilość

emitowanych zaburzeń ,najbardziej szkodliwe są te promieniowania wodne
,ukształtowane .kuliste ,lejkowokształtne lub kominowowygenerowane ,ale te

pozostałe też nie są bez wpływu na nasze pole energetyczne poza naszym

ciałem fizycznym.Zawsze zmieniają nam energetykę na gorszą ,a co z tym

faktem się wiąże -nasze zdrowie i praca w naszm organiźmie organów
wewnętrznych ,w pierwszej kolejności odczuwamy zaburzenia ,w układzie

nerwowym następnie pojawiają się problemy w kręgosłupie, i wreszcie w

całym układzie kostno ruchowym.A przyczyna tkwi w naszym środowisku w

którym mieszkamy ,pracujemy i wypoczywamy -często jest to siatka struktury

geopatycznego oddziaływania -sieć i ustawione łóżko do snu -w złym miejscu.

-Tabelka poglądowa do zanalizowania ,wpływ energii na nasze miejsce snu-

Wersja geoemitera wzmocniona ,,GEOEMITER DUŻY,,-do zadań specjalnych.

Geoemiter duży o promieniu oddziaływania większym od- 4 metrów ,przy zabezpieczeniu
większych obiektów budynków ,obór zwierząt hodowlanych , biur- naszych mieszkań czy

-Geomiter mały -o mniejszym polu porządkowania energii elementarnych całośćiowo-

rezydencjii proponuję ustawić trzy geoemitery na najniższym poziomie -i tak spanie na ?

-Zatem żeby wypocząć podczas snu i nabrać śił regenerując je w naszym całym ciele ,trzeba

Uwzględnić wiele elementów struktur nas otaczających ze środowiska ,otoczenia ,kosmosu

sieci ,lub siatce struktury geopatycznej powoduje choroby i obniża nam długość życia.

-Zatem pomyślmy jak mamy usytułowane nasze łóżko i miejsce do snu i nabierania sił.

Zachowajmy zasadę ci co mają podwyższone ćiśnienie krwi -małe trzy Geoemitery pod
miejscem snu i wypoczynku -a ci z niedoborem ciśnienia krwi duże Geoemitery -I jaka jest

na to rada po prostu albo jeden Duży lub trzy ,,Geoemitery,,małe -ale tak rozstawione.

rozstawiając trzy geoemitery w kształt trójkąta równobocznego o długośći każdego boku z
tego trójkąta od 4 metrów do 35 metrów,zapewnia powierzchni o przestrzenii do 300

metrów kwadr.- ochronną przestrzeń i bezpieczeństwo poprzez przewartośćiowywanie

energii wszelkich ale w sposób wolny i komplementarnie oddziaływujące na wszystko .

-Inne rozstawienie Geoemiterów ,pod miejscem naszego snu i wypoczynku ze wskazaniemci co mają grupę krwi -Rh (-) lub 0 -niech na szczycie trójkąta ustawiają (+) ,skierowany na
Północ a pozostałe odwrotnie niż na prezentowanym szkicu ,a pozostali tak jak jest to
zaprezentowane na szkicu poglądowym -zachowując minimu 30 centymetrów poniżej
poziomu naszego ciała ułożonego do snu i wypoczynku powyżej 4 godzin snu.Zasada ta
dotyczy ustawienia Geoemiterów pod naszym miejscem snu i wypoczynku ,wszystkie
Geoemitery mają na ,,Manadi obrazku,,-zaznaczone miejsce (+) w formie krzyżyka -tak jak
to widać na poglądowym zdjęciu poniżej prezentowanemu -dydaktycznie i poglądowo.

-W każdym Geoemiterze ,małym czy dużym , lub specjalizowanym jest oznaczony punkt

ssania wiru wstęgi falowej Mobiusa -rytmu ósemkowego -poniżej wizualizacja-

Wir działając zasysa negatywne ,szkodliwe energie i poprzez ich przewartośćiowanie i

uporządkowanie w sposöb komplementarny zmienia na pozytwne energie całościowo.

I tak zróżnicowane oddziaływanie -elementarnych i całośćiowych Wszech docierających

Energii ,ale tych które bezpośrdnio wpływają na nasz wypoczynek ,a co z tym faktem się-

-Kilka rad dla tych co nie mają urządzeń pomiarowych ,co i jak uwzględniać ustawiając
sobie łoże ,kanapę ,sofę po prostu miejsce do spania trzeba wybierać z zrozumieniem i

majestrią celebry -jeżeli chcemy podczas snu wypocząć i nabrać mocy , i sił biowitalnych .

-Szkico rysunki -dla Tych Wszystkich Osób ,a czytających tą broszurkę w celu Waszego

-lepszego i głębszego zrozumienia ale w sposób komplementarny i całościowo pojęty .

-Możemy wybierając się w drogę ,zabrać ze sobą ,Geoemiter i kożystać z jego walorów ,nie

tylko w domu ,ale także w pracy ,w delegacjii śpiąc w hotelu ,układajmy go ,a będziemy

mniej zmęczeni i bardzieć skoncentrowani ,jadąc samochodem ,połóżmy Geoemiter pod

fotel siedzoska a jadąc będziemy zabezpieczeni i energetyzowani jego mocami w nim , a
gdy mamy autko o napędzie elektrycznym i bez geoemitera , a jadąc podczas deszczu pod

linią wysokiego napięcia lub tramwajową albo w pobliżu transformatora do dochodzi aż do
takich zdarzeń i sytuacjii jak to widzimy na zdjęciu ,więc lepiej mieć ,,GEOEMITER w aucie,,

trudy jazdy okażą się błachostką ,a i przyjemność z samej jazdy będzie większa dla nas
.Oraz nasze problemy w zakreśie gospodarki wodnej w naszym całym ciele będą się
normować ,poprawiać poprzez ich porządkowanie w sposób komplementarny przez,,GEO,,

A w hotelu Rano będziemy bardziej zwartą- prezentować naszą energie tą biowitalną-

będąc wypoczętymi po trudach dnia poprzedniego i wysiłkach z tym trudem związanymi.

-Pamietajmy ,o tym żeby wychodząc z hotelu ,zabrać swoje ,,Geo,,-bo wielu zapomniało ?? I
nie chciało się im jechać z powrotem ,więc dzwonią i zamawiają następne Geo- u mnie .

-Idąc do pracy bierzmy ,Geo,,-do swojej kieszeni ,zachowując ,taką to oto zasadę ,że jeżeli

chcemy aby wszelkie energie z otoczenia do naszego ciała nie docierały ,to musimy ,,Geo,,

ułożyć warstwą dolną -tą z korkową izolacją do naszego ciała .a kołnierzen na Geo na
zewnątrz nas ,-po prostu energie natury w ,,GEO,,-będą odcinać od naszego ciała wszelkie

energie z naszego otoczenia i środowiska- szczególnoe ważne to jest dla tych osób bardziej
wrażliwych .które to czują że ktoś z otoczenia na ich energiach wampiruje ,dokonując w

ich strukturach abordażu ,a gdy puchną nogi ,podłużmy sobie pod stopami ale dwa geo .

grabierzy z ich pola energii biowitalnych .geo odcinając swoimi energiami otoczenie -nas
chroni i zabezpiecza przed ,,wszelkim wampiryzmem energetycznym z zewnątrz .A dla

wampira energetycznego -zgotujemy nie lada gradkę w postaci jego zdziwienia na fakt że

coś zaczyna na jego ochydne praktyki grabierzy działać i do jego przewartośćiowywania te-

w nim -złych energii ,przez oddziaływanie ,,Geo,, na środowisko i otoczenie z zewnątrz.Ale

gdy obrócimy ,,Geo,, o 180° -to energie z,,Geo,,.będą odcinać energie z zewnątrz ,a Geo
będzie porządkował w nas samych ,wszekie energie w sposób komplementarny .I zawsze

możemy te zmiany sprawdzić skontrolować dokonując w sumie kilku prostych pomiarów.

-Na prezentowanym zdjęciu -widzimy ,,Geo,,-duże i tak warstwa dolna jest tą stroną gdzie
jest zainstalowana izolacja z korkiem jako podstawa i warstwa dolna amortyzująca ,,Geo,,

-Możemy mieć ,,Geo,, wszędzie w torebkach Panie ,a Panowie w saszetce , ale trzeba

,pamiętać gdzie mamy dół z warstwą korkową ,a gdzie górę tą z kołnierzem -a po co ,bo

jeżeli energetyzując własne energie w naszych ciałach -zauważymy że w naszym otoczeniu
ktoś bacznie nas obserwuje ,kręcąc się w niepokoju ,to oznacza to - że jest tam- wampir

energetyczny -który próbuje się dobrać do naszych energi biowitalnych -to gdy dyskretnie

obrócimy o sto osiemdziesiąt stopni ,naszą saszetkę lub Panie swoją torebkę ,to energie z

,,Geo,, -oddziaływując na środowisko i otoczenie -będą działały na tego ,,TAM,,- wampira

energetycznego ,i albo się on jako wampir szybko zniechęci i oddali od nas ,lub będzie on

przez energie ,,Geo,, poddany procesowi porządkowania energii w nim samym.Może być to
w biurze ,w tramwaju lub autobusie bądż to w pociągu ,samolocie-podczas naszj podróży.

-Lub w innym miejsu i czasie ,ale skoro mamy ,,Geoemiter,, ze sobą to kożystajmy z jego
energii dla nas samych -lub oddziaływując energiami ,,Geo,,-na otoczenie i środowisko.

-Krzywdy nikomu nie wyrządzimy -lecz wręcz odwrotnie doładujemy pole bio- energii .

-Wizualizacja Bioenergii Tryskajacych z Zdrowego Ciała Fizycznego -poglądowo -

#

#

ZADBAJMY O NASZ KOMFORT ŻYCIA ZDROWIA I PRZEBYWANIA W PRACY - DOMU OGRODZIE NA WCZASACH I TAM GDZIE MY TO I ,, GEOEMITER ,,

Innym i oddzielnym zagadnieniem jest ,oddziaływanie struktur geopatycznego

oddziaływania struktury środowiska ,czyli z geologicznego punktu odniesienia

co kryje nasza ziemia dodatkowo pod naszą budowlą domu ,willi ,kamienicy
,obejścia i całościowe oddziaływanie na Nasze obiekty tych często pobłażliwie

traktowanych zjawisk ze świata -minerałów ,meteorytów ,pochówków starych

,i dawno już zapomianych miejsc kultu, i obrządków różnorodnych często już

zapomianych miejsc i w nich pozostałych higroskijnych plazmatycznych frakcji

nie istniejących wyznań i w ich pojęciu Miejsc Świętych lub Wyklętych.I w to -

takim miejscu stoi nasz nowo wybudowany dom ,rezydencja a my często nic o

tym miejscu w którym wybudowaliśmy z wielkim wysiłkiem nasze nowe

obejście nic nie wiemy.MOŻE to być miejsce bardzo dawno temu przeklęte ,ze
względu na fakt dokonania w nim aktu odebrania życia Komuś ,w wyniku

batalii wojennych ,bitew bojów czy popełnioego mordu w wyniku ataku furrii

,,Energie zawarte w Geoemiterze działają jak woda na ogień -oczywiście nie w
sposób niszczący tylko porządkujący ,wszystkie struktury ,energie wraz z ich
składowymi elementami .Czyniąc to łagodnie stale i w sposób komplementarny

I na skutek tych różnorodnych poczynań jednych osób ,na drugie osoby , które

dokonały w nieświadomy sposób aktu zgonu ,raptownej śmierci i oddzielenia

się energi duchowych od ciała fizycznego -które to już dawno obróciło się w

proch .A energia pogazowo duchowa pozostała ,i tkwi latami w tym miejscu ich

zejścia.I daje nam obecnie znać w codziennym Naszym bytowaniu różnorodne

-Foto strażnika piramidy sumeryjskiego grobowca w miejscowośći,,Ściborki,,
- oddziaływania z czasem zaczyna się zagęszczać i materializować i naśilać .A
my popadamy w różnorodne stany strachu- lękowe ,które coraz śilniej mocniej
działając ,na naszą psychikę i nasz umysł ,rozum -powodują w nas choroby i
coraz gorsze samopoczucie .Pojawiają się pierwsze symptony i objawy naszych
niedomagań i nikt nie jest w stanie podać nam ich przyczyn .A przyczna tkwi
pod naszą budowlą w ziemi .Pokutujące dusze i ich energie pogazowe trzeba
przewartościować i odprowadzić do miejsca wszechwicznego ich przebywania,
czyli do Tam lub do Onego albo w miejsce dla nich przeznaczonych przez Boga
Wszechwiecznego -który jako JEDYNY o tym Fakcie Zawsze Decyduje na Koniec.

Zdjęcie pełnej i zmaterializowanej formy pogazowej po osobie ale martwej.

#
ZDJĘCIE ZAGĘSZCZONEJ FORMY POGAZOWEJ ENERGI DUSZY TKWIĄCEJ W

MARAŹMIE ZIEMSKIEGO NIEBYTOWANIA ale ZMATERIALIZOWANEJ w TU na
cmentarzu widzimy na tym zdjęciu bardzo wyrażnie ,w jego epicentrum mega

ciemne opary unoszące się od miejsca pochówku aż po korony drzew i w nich

jest wyrażnie zmaterializowana postać duszy błądzącej i pokutującej ,zdjęcie

zrobiłem za dnia ,czyli ta umartwiona i pokutująca dusza była już gotowa do . .

Bardzo skuteczną i sprawdzoną metodą jest ,ustawienie trzech ,,Geoemiterów ,,

-trzeba je rozstawić ,w miejscu pojawiania się form Niebytów, w trójkąt

równoboczny ,lub w kształt boku piramidy sumeryjskiej lub egipskiej z tym że

odległość między rozstawionymi Geoemiterami musi wynosić 3 metry ,dobrze

jest zakopać geoemitery na głębokość do 0.5 metra ,ale trzeba je dobrze

zabezpieczyć przed oddziaływaniem ,wód i wigoći poprzez ich zawoskowanie .

Czas na przewartościowanie form energii -pogazowych ,niebytów w maraźmie

błądzących po oczeluśćiach ziemskich wynośi około od 4 miesiące -czasami

nawet aż do 5 do 7 lat ,ale także bywa że i dusza tkwi w jej marażmie ziemskim

dłużej lub wręcz nawet do 100 lat muśi ,tu na Ziemi błądzić i pokutować jak

mówią znawcy i Te osoby które widzą i rejestrują takie jak na zdjęciach fakty.

.Okres ten wynika z zasad duszy pokuty i jej wyznawanych aspektów , religii
jak i wiary kościelnego aspektu ,lub czy ktoś jest ateistą osobą niewierzącą ...

I tak jak widzimy na zaprezentowanych zrobionych zdjęciach ,widzimy bardzo
wyrażnie formy czarno szarej poświaty, jak gdyby dymnej formy pogazowego

istnienia marazmu pokutujących dusz ,mimo że zostały pochowane 70 lat temu
a to zazwyczaj aspekt kultu religi ,wiary a w niej obowiązki ,nakazy ,zakazy i

religijnych niebytu ,który za życia za pewno jakieś aspekty religijne i dogmaty

moralne , wyznawał i szanował ,ale my nie jeteśmy w stanie obecnie do tego

dojść i zweryfikować zmarłych i ich wyznawany kult wiary ,na zdjęciu widzimy
cmentarz komunalny w dużym mieście i widzimy bardzo wyrażnie błądzące

formy energii plazmatycznych po osobach które zostały pochowane ,złożone w
grobach o pochowku ziemskim , i z tym faktem się nie zgodziły i dlatego błądzą

po cmentarzu szukając pomocy dla ich energii pozostałych w tu na ziemi ,i cała

grupa ludzi odwiedzająca miejsca pochówku nie widzi co ,jest obok nich tak

jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu ,gdzie dwa tygodnie wcześniej był
dokonany ,akt złożenia ciała do grobu ziemnego na cmentarzu i odwiedziny tej

Pani widocznej na zaprezentowanym zdjęciu która o brzasku była na grobie ,i
widzimy wylewające się na płytę grobowca ,Energie Plazmatyczno Pogazowe po

tej osobie spoczywającej w trumnie ,która zapewne była dręczona za jej życia ,i
mało tego ,to po jej śmierci także ,bo gdy byłem i wykonywałem te zdjęcia to co

się objawiło przechodzi ,,Normalne Ludzkie Pojęcie ,,ponad wszelkie normy ,bo
jak po cyklu zdjęć podszedłem do Tej Pani i ją zapytałem ,to doznałem szoku ale

ja ,Bo ta Pani wykonuje znak krzyża na swoim ciele ,ale odwrotnie ,tak do góry

nogami -tak jak to czynią ,,sataniśći,, i gdy ja się spytałem czy jest osoba

Wieżąca ,to mi potwierdziła ,,że Tak ,i na dodatek że jest Katoliczką ,kościoła

Rzymsko Katolickiego ,więc na dowód jej postępowania pokazałam jej zdjęcia

które zrobiłem ,i wylewające się Pogazowe Plazmatyczne Energie z nad płyty jej

grobowego pochöwku ,i brak zgody tej osoby spoczywającej w trumie ,na takie
jej potraktowanie ,to Ta Pani po obejrzeniu moich zrobionych zdjęć ,wstała i

biegiem uciekła zostawiajac pod grobowcem ,swoją torebke ,siatkę , biegiem
zaczęła po prostu biec przed siebie na przestrzał całego cmentarza potknęła się
o jakiś nagrobek ledwie unikając upadku ,ale po chwili zatrzymała się stanęła i

powróciła ,bardzo przerażona i wystraszona ,tym co zobaczyła ,na tych moich

zdjęciach ,i jak się uspokoiła i odetchnęła ,wróciliśmy do dalszej rozmowy , o

tym co trzeba zrobić i jak poprawić ,żeby oddać ,Godnie, tym pochowanym hołd

i pomóc znaleść im spokój ,bo podczas naszej rozmowy wyszedł jeszcze jeden
aspekt ,ale u tej Pani w jej domu ,gdzie nie może mieszkać od momętu śmierci
tej osoby której szczątki ziemskie zostały pochowane w tym grobowcu ale jak ..

-tak są zawsze różne aspekty do uwzględnienia ,żeby takim błądzącym pomóc i
ich odprowadzić do Tam ,czyli do ich przeznaczonego miejsca .I tak może to być

żle i niegodnie odprawiony rytuał ich pochówku ,i dlatego krążą w maraźmie

niebytu prosząc o pomoc dla ich pozostałych tu ,lub na śiłe wykonane przez ich

żyjących członków rodziny celebry ,rytuały które nie pozwalają im opuśćić to
miejsce i tak tkwiąc w marażmie duszy i ich ducha błądzą wokoło ich miejsca
złożenia do grobu ziemnego i czekają aż trafi się jakaś osoba która im pomorze.

I tak Ta Pani z tego cmentarza po zapoznaniu się i uświadomieniu samej Sobie

postanowiła w radykalny sposób skończyć z ,,TYM JEJ PRECEDEREM,, i podjęła

trud odmawiania Tajemnicy Szczęścia ,,i odprawiła ,,Akt do Sumienia,, i jak mi
przekazała ,tu ją zacytuję ,,że się poryczała płacząc ale jak już całkiem inaczej
,bo zrozumiała i zapłakała ale poziomem własnej i przez nią samą udręczoną

duszą ,i postanowiła pomöc tym Wszystkim z Tego Cmentarza ,których widziała

na moich zdjęciach ,i chce rozstawić 12 Geoemiterów ,na tym Cmentarzu ,ale

tak inaczej i chce to uczynić ,,GODNIE,,-i z całą celebrą ,bo już zrozumiała .TO.
jak mi to oświadczyła na kolejnym spotkaniu ,ale już poza cmentarzem , tak

więc przypadek ,czy może los spowodował lub świat Energii Tych Udręczonych
,że ich bliscy chcą się zmieniać ,lub ich lęk ,strach przed tym drugim światem .!

oraz formy zagęszczonych Energii Plazmatyczno Pogazowych ,które to się nam
objawiając ,dają tym co źle zrobili ,możliwość skorygowania błędu i im i sobie -

Dlatego okres czasu cztery miesiące ,jako minimum określonego jest to czas
podwujnego okresu miesiąca synodycznego z uwzględnieniem pełnego obiegu

wokuł gwiazdy ,czas ten określa się mianem ,,CZASU ZAUFANIA ASTRALNEGO
'i w tym to czasie jako minimum ale mogacego trwać nawet do kilku lat niebyty

lub byty zmaterializowane i zagęszczone ale jako ,,ich,,-energie plazmatyczno

pogazowe zostają zazwyczaj ujarzmione lub przewartościowane szczególnie te

ich formy złośliwe i jadowite ,które jakoś tak inaczej zostały pochowane pod

kołkiem ,bez krzyża ,lub pod kamiennym monumentem ,i tak tam tkwią ich

dusze ,tak jak to widzicie na zaprezentowanym powyżej zdjęciu pod niczym
,spoczywa ktoś i my postanowiliśmy Takim duszą Zanieść Pomoc i Je Po Prostu

wspomóc ,przewartościować i odprowadzić z Tąd z naszej Ziemi do Tam do ich

miejsca wszechwiecznego odpoczynku aby ziemscy bracia odpoczeli- wiecznie

I tak Powstała i Zawiązała się- Grupa Inżynierii Duchowej Pomocy- ,tym co pod
kołkiem ,słupkiem ,płytą lub głazem albo monumentem tylko spoczywają i tak

tkwią w ich marażmie duszy ,i Ta Grupa postanowiła wdrożyc Mega Projekt

pomocy dla tych już nie żyjących ,ale jakoś Tak ciągle Tkwiących w Marażmie

ich duchowego zaistnienia i ta Grupa Inżynierii Duchowej Postanowiła nieść im
pomoc ale zaczynając od Największych Nekropoli -Cmentarzy od Szczecina

zaczynając bo jest to największy w Europie Cmentarz ma ponad 178 hetarów

powierzchni i na nim spoczywa mega ilość ciał ,ale tak inaczej pogrzebanych i

ich dusze tkwiące w marażmie ,ale jako pierwszy Cmentarz gdzie spoczywają
ciała przeróżnych narodowośći ,nacji i przeróżnych wyznań ,od pochówków

wojskowych żołnierzy wermachtu po żołnierzy czerwonoarmistów ,aż po takie

tajne zbiorowe zakopane przeważnie nocą osoby które straciły życie w wyniku

różnic opcji politycznych zawirowań z czasów od 1925 roku ,i jak mi to mówił

świadek takich nocnych i tajnych pochówków ,było ich dużo ,i nikt się wówczas

nie zajął godnym pogrzebaniem tylko zakopano w ziemi ,i cóż mamy różne inne

dziś tkwiące w marażmie duchowym ich pogazowe plazmatyczne energie ,i ten
właśnie cmentarz został objęty Projektem Wsparcia Inżynierii Duchowej jako

pierwszy oraz następnie inny także jako jedyny w całej Europie czyli Cmentarz
Wszystkich Cmentarzy ,który został utworzony z fragmentów pochówków na

innych ale już nie istniejących Cmentarzach bo zostały one przenieśione i tyle.

który jest w Gdańsku ,oraz kilka innych Dużych Nekropoli w Polsce wraz z tymi

miejscami Mordu w Obozach Śmierci podczas II Wojny Światowej i dla Tam tak

poległych pomoc dla ich udręczonych dusz ,pomoc poprzez zakopanie w ziemi

w Taki szczególny sposób rozstawionych Geoemiterów ,które będą działać i z

naszego praktycznego punktu odnieśienia i wiedzy wiemy że moc działania w

nich zawartych energii przewartośćiowuje plazmatyczno pogazowe frakcje

energii po osobach nieżyjących i ułatwia im czyli takim energią przedostać się

Tu widzimy cmentarz wszystkich Cmentarzy a utworzony dla Tych w parku dla

upamiętnienia tych co zginęli oddając swe Życie dla Ojczyzny Boga i Honoru... a
ci inni z kolei rozkopali ich mogiły i miejsca pochówku -szukając skarbów i cóż.

do ich miejsca wiecznego przeznaczenia i odejścia z tego w tu marazmu z ziemi

i takiego miejsca ziemi przeklętej uczynią ją Godnym miejscem ich Spoczynku..

A wiemy z dokonowanych pomiarów że na terenie Polski ,takich -miejsc- mamy
dość sporo i są to obecnie muzalne i dające przekaz przestrogi ,trwogi dla tych

nie wierzących w okrucieństwa z tamtego okresu Wojny ,i są tak zwane Grupy

czarnej pieczęci i czciciele wszechwidzącego ,które to stale i ciągle kultywują

tradycje Ziemi Przeklętej i rozstawiają takie Czarne Pieczęcie Zła i Przeklętej
Ziemi i one stale takie miejsca kontrolują nadzorują ,i czynią to ichne zło dla

takiego miejsca ,a co z tymi tkwiącymi w takiej ziemi w maraźmie ich - duszy ..

z Przez Boga Stwórcę Naznaczonego Miejsca Wszechwiecznego Ich Spoczynku.

i jeżeli taka będzie decyzja ,Bożej Opatrznośći- to one jako Te w tu na Ziemi - ale
w ich ,,Onym,, tkwiące i dostąpią- Łaski Bożej ,to poprzez tunel duchowy będą

lub zostaną odprowadzone do wszechwiczności z ich tu Ziemskiego marazmu

bytowania trafią do ,,Tam,,-ich miejsca dla nich tam wyznaczonego .Po prostu
zostaną odprowadzone do Tam lub do Onego ,albo takich ichnych ich -innych

miejsc spokojnych enklaw gdzie będą sobie wszechwiecznie spać czekając na

czas ryt obrzęd -pochowania ,i tak weżmy niektóre już zaniedbane nekropolie

spoczynku wyznawców Mojrzeszowych ,lub Cmentarze Żydowskie zaniedbane i

dziwnych i powiedzmy różnych i przedziwnych pochówków mamy całą masę

,na przykad w Łodzi na cmentarzu ale Komunalnym i Taka ,,aleja zasłużonych

stachanowców ,gdzie na ich pomnikach widnieją napisy ich normy Pracy -czyli

300% norm jako jedyny ich triumf ich chwały ,i na dodatek umieszczony na ich

miejscu spoczynku w grobie ziemskim ,gdzie ich szczątki spoczywać mają pod

kołkiem i bez ziemi uświęconej ,i ich umartwione dusze w ich marażmie ich -m

miejscem spoczynku ,ale nie do końca godnego i ich higroskopijne fraktalne to

lub inni wysokiej rangi partyjne osoby i ich zasługi ,a co z ich duszą i z duchem?

WIZUALIZACJA -RYSUNEK

#
Przedstawiona forma kształtu do rozstawienia trzech Geoemiterów w celu

przewartościowania form pogazowych ,niebytów lub bytów zagęszczonych ich

dusz i duchów w zmaterializowanych ale błądzących po oczeluściach ziemskich

*Możliwa sytuacja nie do końca dobrze odprowadzonych i błądzących form
niebytów w ziemskim ich maraźmie bytowania ,przedstawia wizualizacja

umieszczona nad tym opisem są to formy pogazowych energii plazmatycznych

jonów śnieżnych,lub energie pośladowe po osobwch zamarłych ,martwych,ale

utrzymujących się w tu precyzyjne opisy będą pod koniec opisów o Geoemierze

a Ci co nierozumieją ,to polecam im przeczytać kśiążkę pt,,Woda Inteligentny

Twór Żyjący i Myślący -gdzie znajdziecie wiele ciekawych innych informacjii ..

. ROZSTAWIANIE GEOEMITERÓW -MERKABA SUMERYJSKA
PŁASKO USTAWIONA NIE PRZESTRZENNA JAKO-MEDIUM.

,,MEGA PROJEKT INŻYNIERII DUCHOWEJ Jako przykład,,

Zgłośiła się do mnie Pani powracająca z emigracjii zarobkowej
do kraju jej ojców bo już przeszła na wypracowaną emeryturę ,i

postanowiła wrócić do kraju swego pochodzenia zakupiła sobie
osadę na wsi ,wyszykowała i zaobserwowała bardzo dziwne tam

w tej miejscowośći ,anomalia ,zaburzenia i niepokojące zajścia.I
po jej przeprowadzonym dyskretnym wywiadzie dowiedziała się
o takich żeczach że spać się boi i postanowiła zgłośić się o pomoc
w tej tak delikatnej materii ,a mianowicie nawiedzania jej domu

i w tej wiosce powiedzmy pewnego rodzaju odwiedzin innych ale
ze świata równoległych energii pogazowo plazmatycznych , po

tych osobach zmarłych i całkiem w inny sposób potraktowanych

Tu na tym zdjęciu widzimy zwyczajną wiejską kapliczkę ,ale co
przy niej się pojawia i dzieje ,to niektórzy mieszkańcy wśi boją

się na głos mówić i opowiadać ,ale ze strachu że zło się obudzi..i
jakie są przy tej kapliczce energie ,to w głowie się nie mieści ,i
tak z opowiadań relacjii ludnośći miejsowej w rejonie kapliczki
wiejskiej zaczęły się naśilać dziwne różne i nie wytłumaczalne

,anomalia ,zadrażnienia i przedziwne fakty zdarzeniowe które
ostatnio ciągle i stale się jak gdyby zaczęły się naśilać wzmagać i

potęgować ,a zawsze się one zaczynają od bardzo dziwnego niby

wirowego powiewu ale mega chłodu ,który objawia się śilnymi
dreszczami w nogach i stopniowo ogarnia całe ciało ,i ten wir o

jego specyficznych walorach ziąbu i dreszczowego chłodu jak
gdyby tańcząc zaczyna się wokoło kapliczki i od niej dalej się

przemieszcza w rejony brzóz i od pni tych brzóz dalej wirując

się przemieszcza zaczynając krążyć ogarnia całą wieś i to tak

zawsze bywa ale przed zapadnięciem zmierzchu lub nad ranem

a co niektóre osoby z tej wioski to widzą podczas tej przedziwnej

anomali słyszą jakieś -i tu zacytuję :wycia ,nawoływania jęki i

,pomruki oraz przedziwny łoskot taki trochę podobny do jak

gdyby ciągniętego łancucha , ale zawsze jest on połączony z

tętnem końskich kopyt ,a inni nawet widzieli takie jakieś inne

i jak gdyby dymne postacie lub zjawy jakieś,ale demoniczne
osoby wlokące się za dziwnym pojękiwaniem i tak to sobie te

one spacerują otaczając kołem kapliczkę i dalej krążąc po całej

ich wiosce ,osadzie wiejskiej od zapadnięcia mroku do świtu ,i

takie to do mnie dotarły informacje ,ale z mega prośbą o pomoc
i rozeznanie tego przedziwnego zjawiska i tyle co mi Ta Pani
podała zwracajac się o radę i ja postanowiłem tą informację tak

na początku zweryfikować i sprawdzić udając się do tej wioski z

zamiarem przemierzenia i zilustrowania tego zagadnienia ,ale

po jego opomiarowaniu ,zeskanowaniu znależliśmy coś całkiem

bardziej innego rodzaju kłopot,i to jest poroblem, który dręczy

,straszy i stale i bardzo sukcesywnie dokucza ale ostatnio zaczoł

ostro się modyfikować i naśilać i tak już trwa od ponad pięciu

lat wstecz -temu , ale niektóre osoby twierdzą że lecz głębiej bo
od wielu już lat wcześniej ludzie z tej malutkiej obecnie już
wioseczki po prostu dyskretnie uciekają ,wyjeżdają i przenoszą
się po miejscowej okolicy opuszczając tą ,,Jeżewnicę,, a co inni to
nawet porzucili wręcz osady i się wynieśli ,ze strachu lęku i

obawy ,jest to miejscowość na Kociewiu nieopodal Osieka ,a była

to spora wieś ,ale kiedyś przed II Wojną Światową ,i tak w tej to

wówczas dużej wiosce była szkoła ,duży sklep kolonialny oraz

majątek ,duże gospodarstwa ,leśniczówka ,wypalarnia cegieł i

wyrobiska torfowe kopaliny oraz młyn jako jedyny w tej okolicy

bo w promieniu 50 kilometrów wokoło młynu nie było tylko w

tej wiosce Jeżewnicy był na wznieśieniu wiatrak koźlakowy młyn

i ponoć on stał do 1972 roku i stanowił ozdobę ,własność pana
Gracjana Ziółkowskiego ,który go właśnie w tym roku sprzedał

do muzeum etnograficznego i to w nim stoi ów młyn, wiatrak do
dnia dziśiejszego ,ale już nie na Kociewiu tylko na Kaszubach we

Wdzydzach Kiszewskich i stanowi nie lada atrakcję jako okaz..I

tak jak to widzimy został odnowiony i na nowo cieszy widokiem

i stanowi nie lada atrakcję dla odwiedzających muzealne zasoby

i zbiory... zatem możemy pojechać i sami ocenicie jego remont-..

tak będąc kolejny raz w tej miejscowośći Jeżewnica w celu badań
i skoordynowania rozstawionych ,,Geoemiterów,, w siedlisku tej

Pani która powróciła do Ojczyzny swych przodków ,zabraliśmy

się za opomiarowanie całej okolicy jej rejonów ,w celu ustalenia

percepcji i punktów odnieśienia miejsc najbardziej ,,aktywnych,

prezyzyjnych koordynatów tak niezbędnych w celu dotarcia do

ich źródła jako epicentrum do dalszego zabezpieczania okolicy ,

i podczas rozmowy z rdzennymi potomkami i ich opowiadaniem

historii sprzed lat ,wykrystalizował się po malutku problem w

tej wiosce ,ale jego żródło tkwi bardzo głęboko w przeszłośći ,i

powiedzmy że być może jego początek miał miejsce grubo przed

Pierwszą Wojną Światową ,gdy Państwa Polskiego nie było ,a na

tych ziemiach był zabór Pruski ,i dochodziło do walki o Polskę i

o język polski w mowie i piśmie i mega tajne jego nauczanie w

szkole ,w której obowiązywał język urzędowy niemiecki Pruski

,bo nie dopuszczano do analfabetyzmu i wszyscy musieli umieć

czytać i pisać ,ale powiedzmy że pod zaborem Rusko-Carskim

wielu nie było w tamtych czasach piśmiennymi ,bo taki był ukaz
i zarządzenie Carskie ze względów wiadomych ponieważ taki
człowiek był mniej świadomy i łatwiej było nim sterować żądzić

i tak w zaborze Pruskim był urzędowy nakaz nauki języka w
piśmie i mowie a ci co nie chcieli posyłać swych dzieci do szkoły

byli karani więzieniem i tak na całym Pomorzu i Kociewiu każdy
znał minimum dwa języki czyli ten zaborcy-niemiecki i swój ten
ojczysty czyli polski, który był zakazanyn - ale uczono go się na

całym Pomorzu i Kaszubach tylko tak potajemnie i wielu jeszcze

znało trzeci język czyli ten rdzenny - Kociewski lub Kaszubski i
jeszcze co niektore osoby znały język -kościelny ,,Łacinę ,,-która
obowiązywała w kościele ,i jak się chce i się popyta oraz dobrze
poszuka wśród rdzennej ludnośći , to i się okarze że do dnia
dziśiejszego przetrwało dużo pamiątek ,opisöw ,zdjęć z tamtych
jak odległych czasów ,i my tropiąc ślady w tej wiosce dotarliśmy

do osób z rodzin w których są przechowywane z tamtych czasów

takie pamiątki rodzinne i nawet natrafiłem na dzienniki ze
szkoły i tajnych metod nauczania zakazanego języka polskiego
gdzie dbano o tradycję ,kulturę ,naukę i obyczaje Polskie ,które
dotrwały i nawet pozwolono mi sfotografować je na dowód faktu

że takie zjawisko miało miejsce na Kociewiu w tej szkole w
miejscowośći Jeżewnica ,i mało tego to upamiętniono tamtych

ludzi ,wówczas walczących o Polskość na tych ziemiach dla nas

Na tej tablicy mamy potwierdzenie na budynku dawnej szkoły.

kultywujących język ojczysty Polski i kulturę Polskośći,w mowie

i piśmie w tamtych zamierzchłych pra czasach kiedy to Państwo
Polskie nie istniało ,a oni jako sól ziemi trwali przy Polsce..I tak

tropiąc ślady trafiłem także na pamiętnik Pani Nauczycieli z tej

wśi Jeżewnica gdzie uczyła ta Pani w tej szkole języka Pruskiego
i na tajnych zajęciach języka ojczystego Polskiego ,ale tych z
zacnych rodzin rdzennych Patryciuszy w tej wiosce ,i tak ta Pani

to ,,Anna Pater córka Antoniego i Pauliny Pater nauczycielka ze

szkoły w Jeżewnicy ,i z jej pamiętnika i w nim zawartych opisów

zaczoł się nam klarować problem pokutujących dusz po okolicy
,i tak z opisów wynika że podczas walk o utrwalenie Polskośći na
tych ziemiach dochodziło stale- ciągle do konfliktów problemów
między tymi rdzennymi mieszkańcami -Polakami a tymi z Prus
prusakami i w wyniku różnorodnych zabiegów manipulacji ich
dochodziło nawet do morderstw zabójstw ,powieszń lub nawet
do wykonywania linczu łącznie z powieszeniem tych ,,zdrajców

narodu i ojczyzny Polski,, a nawet do wykonywania aktów sądu i
wyroköw śmierci cichych , ale na tych co Polskiej-Tu -mowy na

tych ziemiach nie chcieli ,i ich tych przeklętych zdrajców i ich
schańbione za ich życia takie postępowanie ale - do ich - braci

Polaków takie byle jakieś ,,postaci,, po ich zakończonym żywocie
po prostu gdzieś zawsze pozostawiono ich szczątki cielesne i ich

nikt godny i zacny nie pochował w ziemi uświęconej ,po prostu
ich pozostawiano gdzieś na granicy i miedzy czyli ziemi niczyjej

tak pozostawione zwłoki zdrajców i ich szczątki gniły i tylko jak

to opisano w pamiętniku czasem dzikie psy ,,ścierwo rozwlekały

ale i także wilki których to nie brakowało robiły porządek z tym

co po nich tych zdrdzieckich psach pozostało ,służąc jak pokarm

dla wilczych sfor ,ale taki wilk co człowieka szczątki żarł był już

inny i tym co żywi także zagrażał i włócząc się po wśi i okolicy to
wywoływał lęk ,ale takie miejsca były zawsze upamiętniane ale

posadzeniem ,,brzozy,, na takiej miedzy żeby chociarz energia

polnej brzozy takie ,,coś,, po takim zdrajcy oczyśćiła mu duszę ..i

tak tych przeklętych i schańbionych przybywało a ich dusze tak
jakoś o nich szybko zapominano ,a ich stale i ciągle przybywało i

problem pomallutku narastał ,ale już jako te dusze wyklętych i

stale się włuczących po wśi energii pogazowo plazmatycznych
po osobach nieżyjących i ich i brzóz w tej wśi stale przybywało..
i problem stale się pojawiał i obrastał w moc i śiłę ,po prostu to
tu to tam pojawiały się mary ,zmory ,duchy przeklętych ,i strach
i lęk dopadał jej mieszkańców,po prostu stale włuczace się dusze
i od czasu do czasu ktoś zobaczył to coś i nie wytrzymał ,lęk i
strach narastał i doprowadzał wręcz do grozy i przerażenia co
niektórych mieszkańców wśi Jeżewnica , i po im się pełnym
objawieniu tych zmor popełniali samobujstwa wieszając się ,a

wielu mieszkańcöw nawet porzucała domostwa i z przerażenia i
strachu przenośiła się do innej okolicznej miejscowośći i tak to
trwało od zawsze aż część z mieszkańcöw wpadła na pomysł i

tak ufundowano wspólnymi śiłami w tej wiosce kapliczke i
miejsce uświęcone w celu zapewnienia sobie spokoju od tych
,ale cóż nic to nie dało ,tylko wywołało inne specyficzne ruchy

,przemarsze tych dusz wokoło kapliczki do brzóz i po wśi.... I tak
nawet wybudowana kapliczka w tej wśi Jeżewnica nie pomogłą
,odstraszyć ,przegnać ,odpędzić i odprawić w zaświaty te dusze

przeklęte i stale tam się włuczące i pokutujące , i tak ta Pani

która zwróciła się z prośbą o pomoc ,zrozumiała podczas mojej
drogi poszukiwawczej żródeł problemu ,że sprawa na ogół niby

prosta ale jak zawiłe stanowi żródło problemu .I tak żeby pomóc

trzeba zrozumieć te elementy z drugiej strony ze świata pokuty i

z czy , czym trzeba będzie się nam zmierzyć , lub z kim się ma do
czynienia .I tak zgodnie z tym co udało się nam usłyszeć i poznać

w poszukiwaniach oraz z relacjii opowiadanych starych waśni w

tej miejscowośći ,zarysował się pewien obraz kształtu pomocy i

tak po opomiarowaniu energetyki rosnących bardzo starych

brzóz w tej miejscowość i jej okolicy ,wiemy na pewno że jest to
dość duży obszar ,bo i z relacjii przekazanych ustnie przez tych
jeszcze żyjących i pamiętających o tych zdarzeniach ,każdy taki

powiedzmy przeklęty ,a pod pniem brzozy spoczywający zawsze

do tego zaznaczano pień brzozy lub układano pod brzozą kamul

taki zwykły polny na znak i przestrogę dla potomnych ,lub także
ci potomkowie wiedzący wieszają na takich drzewach krzyż jako

znak że pod takim to drzewm ktoś ducha wyźionoł lub oddając

swe życie ziemskie tak jak żył to i tak sobie gdzieś ,,TAK-spoczął

,tu widzimy piękny gest ,bo brzozy zostały wycięte lub zgniły ze

starośći ,a głazy z pod tych brzuz ,zebrano i złożono pod taką to

wiejską kapliczką i na dodatek dodano brzozowy krzyż jako
symboliczny gest i przestrgę bo i głazy naśiąknęły tym złym ..

.I tak po opomiarowaniu i zeskanowaniu obszaru całej tej wśi i
okolicy ,Pani zamyśliła ,,MEGA PROJEKT UZDROWCZY,,-całej tej
sytuacjii ,i po wstępnych jej założeniach ,rozeznaniu i wspólnie
przeprowadzonym rekonesanśie został zakreślony taki- pomysł

,taki mega projekt będzie wdrożony do realizacjii ,ale w oparciu

o Geoemitery,bo jak to mi powiedziała ta Pani ,ich działanie się

sprawdza na jej przykładzie w jej obejśćiu i jej pośiadłośći ,po
prostu po rozstawieniu Geoemiterów w jej domu i obejśćiu ,tak
jak mi to zrelacjonowała nastała jak gdyby forma spokojnej oazy
,wcześniejsze i zachodzace zadrażnienia i anomalia po maluku
zanikły ,dzięki temu ma lekki i spokojny sen , i czuje jak gdyby
ochronę ,a mało tego przedziwne i niczym nie wyjaśnione jej

pobutki nocne odeszły ,ustaly dreszcze chłodu i towarzyszące im

rożnorodne dźwiękowe sytuacje ,które to zapowiadały jak gdyby

wirowe zaburzenia wraz z ich przemieszczaniem sie wokół jej
pośiadłośći ,ale zato jak gdyby naśiliły się wokoło kapliczki ,bo
ona ta Pani zaczęła te różne anomalia ofotografować i jak gdyby

dokumentować ,po mojej wizycie i zaprezentowaniu jej kilkuset

zdjęć pokazujących formy pogazowo plazmatyczne po zmarłych.

I tak tropiac stare ślady odciśnięte na tej ziemi ,udało nam się
dotrzeć chyba do źródła pierwotnego problemu ,i tak zgodnie z

dokumentacją która się zachowała ,oraz Pamiętnikiem ,można

w sposób jednoznaczny Wam zakomunikować że problem w tej

wśi zaczął się po zdradzie pewnego folks zprusoczonego ,,Pana ,,
który nawet zmienił swoje dawne imię z Józef na Johan zdradził

Polski obyczaj ,kulturę i tradycję a było to w 1910 roku i spór

trwał ponad pięć lat i przez ten okres czasu narastała walka o to

co Polskie i nawet napisał donos do władz Pruskich ,na rodzinę
rdzenną Polaków i odbyła się Sprawa Sądowa ,w wyniku której

Władze Zaboru Pruskiego obciążyły ,mieszkających w Jeżewnicy
od 1870 roku Patrycjuszy Polaków ,Państwa Paulina i Antoni
Pater i to oni ,ponieśli koszta Sądowego sporu i na dodatek jako
oni że Polacy to muśieli wypłacać w ratach ,na rzecz tego zdrajcy
jakieś myto odszkodowawczo naprawcze , za niby to poniesione
straty w wyniku ich działań jako Polaków ale ze szkodą dla
Johana Kamińskiego obywatela Pruskiego który to się poddał i z
Polaka stał się Prusakiem i z opisów wynika że utworzył grupę
jego wsparcia i wspólnie gnębili ,teroryzując ludzi Polaköw w
okolicznych wsiach bo to i pożary się pojawiały ,bydło ginęło

,i tak to się zaczoł problem ,tych co się tak Zniemczyli i ulegli
Pruskim Naciskom ,i zaczeli zmuszać drugich i naciskać na tych
rdzennych do zmiany ich statusu na rzecz Pruskiego Zaborcy i
tak dochodziło do walki z nimi -tymi ,o zachowanie Polskośći
tych ziem Kociewsko-Pomorskich i tak co jakiś tam czas rano

znajdywano ,nagie zwłoki ,prusaka pod brzozą ,lub wiszącego

,ale nikt ich zdrajców nie pochował ,tylko psy ,wilki ,rozciagały

ich szczątki ,po leśnych dołach w okolicy i tak przybywało dusz

tych znienawidzonych ,wykętych i szukających pomocy w celu
ich zakończenia marazmu zaistnienia w tu na ziemi ,i problem
narastał i się nawarstwiał przez lata ,a i Druga Wojna Światowa

także dołożyła ,tych energii plazmatyczno pogazowych dusz. Ale
i także gineli Ci - z rodzin Patryciuszy Polacy i oni godni rdzenni
,oni to byli zawsze chowani w godny sposób w uświęconej ziemi
na cmentarzu ,ale w miejscowości Osiek gdzie był i jest kośćiół
,cmentarz i tam spoczęli wraz z całym ceremoniałem pochówku.
A ci zdrajcy byli jakoś tak nic nie znaczący no i nie godni żeby
móc spczywać w uświęconej ziemi na cmentarzu ,i po ich tej ich
śmierci tam gdzie ich szczątki znależiono to sadzono brzozę

polną ,a dla dodatkowego oznaczenia i przestrogi ,pod pniem
takiej brzozy układano kamień polny ,lub wycinano krzyż ,i to

było zgodne ze starą tradycją po prostu -im drzewo miało pomóc
swą mocą oczyśćić ich schańbione za ich życia te elementy duszy

a zakopane pod pniem brzozy gdzieś tak na miedzy ,granicy w
miejscu niczyim ,bo takim tkwiącym w próżni nicośći na granicy
dwóch światów ,i tak pozostałe tkwią tam i tu błądząc po ziemi..
I tak na podsumowanie tych osiągnietych już rezultatów ,ta Pani
bardzo się cieszy jak mi to oświadczyła i dodała że taka forma

tej opcji i Inżynieria Duchowa i nieśienie wraz z nią pomocy tym
ze światów równoległych ją także zafascynowało i chce się takiej

Inżynierii duszy i ducha -uczyć i ją dalej zgłębiać ,i zgadza się na

zaproponowany mój projekt ,czyli ustawienia ,,Takiej ścieżki,,

jak to widzicie na zaprezentowanym sztychorysunku ,i tak taką

ścieżkę rozstawimy w tej wiosce ,wzdłuż ośi ,którą stanowią.- 6 .
Geoemiterów ,i po jej jednej lini dwie piramidy sumeryjskie -z

trzech przestrzennie umieszczonych ,Geoemiterów jak Święta

Trójca ,i po przecienej stronie tej ośi-ścieżce ,będą trzy piramid-

alnie i przestrzennie rozstawione Geoemitery ,czyli tak łącznie

będzie rozstawionych pięć piramid o ich sumeryjskich formach
wyliczeń geometrii świętej , ale tak -zaczynając od tej- kapliczki

jako punktu zwrotno liniowego początku wyjścia i przejścia tych

gdzie się kumulują te Energie Plazmatyczno Pogazowe jako sam

jej początek aż po brzozy ,ale w celu przewartośćiowywania tych

wszelkich Energii po martwiczo duchowych ,i po ich powiedzmy

takim to przewartośćiowaniu ,będziemy je odprowadzać do ich

tam -czyli do miejsc wszechwiecznego odpoczynku ,ale zgodnie z
kilkoma rytami i ich celebrą ,i tak ten proces ich zmian przez

,,Geoemitery ,,-i ich przewartośćiowań może troszkę potrwać ,i

w tym czasie odszukamy dalsze tropy ,ślady wierzeń Tych z Tam

dalsze i bardziej dogłębne zbadanie tej kwesti problemu materii

energii dusz ,zatem-ten projekt zabezpieczenia będzie się musiał

rozrosnąć i objąć nie tylko całą tą wioskę ,ale i okolice tak jak to
mi oświadczyła i chce wspólnie ze mną tropić ślady przeszłośći

,bo jak mi opowiedziała i oznajmiła to już poznała takie sprawy
o których by się jej nawet nie zaśniło ,ale obserwując mnie tak
jak mi to przekazała i moje podejście do problemu wraz z formą

podejścia do tych ludzi w tej wiosce i pełną komunikatywność ze
mną tych całkiem obcych mnie osób i formy wymiany przekazu

tajnej wiedzy tak skrzętnie pielęgnowanych przez rodziny i ich
podejście do mojej skromnej osoby, i wspólne relacje wymiany
informacji tak tajnej , to się cieszy ,i bardzo się jej podoba ,bo i

przy okazjii ta Pani także skorzysta i być może natrafimy ale już
wspólnie na ślady swoich nieznanych jej członków rodziny ,bo

jej rodzina i jej pra pradziadkowie z tych okolic się wywodzili w

w tej Jeżewnicy prowadzili sklep kolonialny ,a była to liczna ta

jej rodzina i w okolicy było tych ich kolonialnych sklepów kilka

no i była centrala ale w Wolnym Mieście Gdańsku , jako filia ale

Zamorskich Artykułów i Towarów Kolonialnuch,i ich ślad tej jej
rodziny się urwał ,tak jak mi to opowiedziała to w 1939 roku jak

Druga Wojna Światowa się zaczęła ,to jej pra pradziadkowie cały

interes sprytnie zwinęli i wyemigrowali ,i tak część wyjechała do

Angli i do Francjii i kontakt się z częśćią jej rodziny urwał ,więc
może tropiąc ślady z zastosowaniem-,,Inżynierii Duchowej,,-,uda

się być może jej odnaleść jakieś ,tropy i przesłania z tamtych lat.
I tak poczytajcie dalej ,możliwe formy ,rozstawienia ,,Geoemiter
a jego wersje ,i opcje przewartośćiowania form pogazowo
plazmatycznych energii ,po osobach nieżyjacych ,zmarłych ..

Rozstawienie geoemiterów w kształt Merkaby Sumeryjskiej dla
miejsc gdzie są duże dziury ozonowe ,i śilne promieniowania
ultrafioletowe oraz szkodliwe promieniowania kosmiczne na
poziomie fal twardych o amplitudzie AL , -X , -Y ,-Z- , szkodliwe.

Na przedstawionym rysunku ,czerwone punkty to geoemitery potrzebujemy ich
sześć sztuk i tak podstawa pierwszego trójkąta to 3_trzy metry i każdy z boku
tego trójkąta to 5 pięć metrów ,gdzie strzałką oznaczyłem kierunek N-północ.

Tak rozstawiona Merkaba Sumeryjska ,o kształcie podstawowym -piamidy

Sumeryjskiej wynika z wyliczeń astrologicznych ,kąta wpisanego w odwieczny

wspólny cykl pracy po swoich orbitach ,naszej planety Ziemi ,Księżyca oraz
naszej Gwiazdy w układzie Słonecznym ,,SŁOŃCU ,,JEST TO CZAS WYNIKŁY Z

RÓŻNICY miedzy miesiącem Synodycznym a miesiącem Gwiazdowym .A kąt
uchylenia to wynikła różnica ,między jądrem Słońca ,a jądrem Ziemi w

stosunku do jądra Księżyca i to obliczyli ponad 14tysięcy lat temu Sumerowie

,oraz podzielili koło na 360 stopni ,natomiast ,stopień na 60 minut ,oraz minutę

na 60 sekund i do dnia dziśiejszego, nikt nie zakwestionował tych od ponad 14

tysięcy lat temu dokonanych obliczeń.Po prostu ciągle ta myśl jest i istnieje .

Mądre i przewidziane oddziaływanie, na to co ,pod ziemią , i nad nią ,a jej tajemnice natury ,a w konsekwencjii zespolenie energii całośćiowych ,ale w

sposób komplementarny i całośćiowy czyli, tych z Wszechkosmosu jako z

Klaektorium -docierających wszechenergi ,jak i także tych ,od jądra naszej

Planety Ziemi -daje nam Zdrowie , Śiły , Moc , i Enerię biowitalną do działania.

Opisy i wyjaśnienia na temat- oddziaływanie struktur ziemskich plam ,z ich
pojęciem i zrozumieniem radiescezyjnym ,oraz z zastosowaniem geoemitera do

takich celów -znajdziecie w dalszej częśći tych moich opisach i opracowaniach.

Gdzie obecnie mamy zegar Pulsarowy obliczający nam i dla nas - czas w tu ,na

naszej Ziemi ,ale czas Wszech-kosmiczny ,pomiaruje on na zasadzie rozbłysku

pulsarów w kosmosie .Zegar Pulsarowy i taki mamy w Gdańsku jest to jedyny

taki czasomierz na świecie , i tego typu instrument pomiarowy Wszech- czasu.

I wszyscy nazywają go zegarem pulsarowym ,a jest to błędne określenie ,bo to

jest ,,Czasomierz Pulsarowy ,,-natomiast zegar to mechanizm wskazówki i jego

mechanizm napędu albo ,automatycznie samopodkręcalny lub kamertonowy

albo z napędem podkręcanym ręcznie ,zatem każdy zegarek to nie to samo co

czasomierz który napędza akumulatorek ,lub bateryjka ,tak więc- Zegar ma
mechanizm który napędzany jest sprężynami i całym jego mechanizmem , a

,,Czasomierz Pulsarowy,,-lub jak go nazwano ,,ZEGAR PULSAOWY,,- to już jest

całkiem inny i mega nowy skok w przyszłość , a związany jest on z czasem i jest

on ,jako jedyny na Świecie tego typu ,,Mega-Czasomierz,, -,, Zegar Pulsarowy,

,-zatem czym jest dla Nas Ten Czas- jest naszym Oddechem ,a nasz oddech jest
jak tykanie w naszych ciałach zegara Biologicznego-zatem wdech i wydech....
sekunda na wdech i sekunda to wydech ,,tik tak ,, a życie płynie ,lecz nasze tu
życie nie polega na tym oddychaniu lecz na tych chwilach kiedy go nam brakuje

Na zdjęciu ruiny piramid ,,Sumeryjskiej Cywilizacjii,,- która to

przetrwała mimo wielu dziwnych kolein zmian ,ale obecnie

żyjący potomkowie, tej tak uduchowionej i rozwiniętej kultury,

z tamtych czasów dziś się już nie identyfikują w globalnym
świecie ,szczątki przedstawionych ruin- na zdjęciu Piramid

Sumeryjskich możemy oglądnąć w obecnym Sudanie wAfryce .!
Zatem warto zaufać dawnym obliczeniom i zawartą z tym faktem dobrą wiedzą

Wizualizacja i opis astronomicznego cyklu i faz obiegu i wynikająca z tych

relacjii wyliczeniowych struktura i kształt piramidy Sumeryjskiej -a obliczyli to
świetni matematycy i astronomowie Sumeryjscy ponad 14 000 (cztrnaście
tysięcy ) lat temu ,i to oni oberwując wzajemne relacje w gwiazdozbiorach
-poszeregowali je ,nazwali po swojemu i nie tylko między innymi opracowali i
wnieśli podręczny i przenośny kalendarzyk podróżnika -oparty na układzie
siedmiu dni dób ,dzieląc doby na sześć cykli po cztery każdy z nich w układzie

czwrotaktu astralnego ,czyli sześć razy cztery daje nam dobę o 24 godzinach i

relacjach czworokąta jako dzielnika na ich Sumeryjsko obliczony takt ,obiegu
słońca do relacji ziemi ,z uwzględnieniem księżyca jego kwadratury relacji

odbicia światła od słońca i jego cykli widzialnych na ziemi dla obserwatora i
podróżnika -ale w relacji po 12 częśći dnia i 12 częśći nocy ,po niżej prezentuję

współczesną formę tego kalendarzyka Sumeryjskieo jako ciekawostkę do
rozmyśleń i analiz -jakże dzisiaj aktualnego faktu potwierdzonego i przez
nikogo nie podważalnego ,obiegu - relacjii w stosunku do koła obiegu i czasu.
,,Księżyc -satelita naturalny Ziemi zrozumienie jego faz dla tych dokładnych.

Księżyc obiega Ziemię po orbicie eliptycznej o dużej półosi równej 384402 km
,odległość księżyca od Ziemi zmienia się w granicach 356-407 tyś.km,nachylenie

orbity do płaszczyzny ekliptyki jest równe 5°9' -okres obiegu Księżyca dookoła

Ziemi wynosi około-27 d 3217, jest to miesiąc gwiazdowy ,syderyczny ,natomiast
czas ,po którym różnica długośći ekliptycznych Księżyca i Słońca narasta do

360° ,wynośi średnio 29d 5306 ,i jest to miesiąc synodyczny .Okres obrotu
Księżyca wokół osi jest równy miesiącowi syderycznemu; oznacza to ,że z Ziemi
jest widoczna zawsze ta sama strona Księżyca ,fakt ten możemy wam wyjaśnić

przypływami -pływy wody- oddziaływaniem Ziemi na Księżyc na skutek libracji

Księżyca ,i można go objąć obserwacją z Ziemi nieco więcej niż połowę jego

powierzchni .Oś obrotu Księżyca jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod

kątem 88°28' .W zależnośći od tego ,która część powierzchni jest oświetlona

przez Słońce ,Księżyc jest widoczny z Ziemi w różnych fazach; w nowiu Słońce

oświetla niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca ,w pierwszej kwadrze-połowę

strony widocznej z Ziemi ,w pełni -całą tę stronę ,a w ostatniej kwadrze -znów

jego połowę ,i tak się toczy obieg i relacja czasu powiedzmy od zawsze ,a relacje

w erze współcześnie wyliczanych komputerowo zagadnień , i ich pełne pojęcie -

czaso- obliczania cykli rozbłysków kosmicznych i czasu ,za pomocą Pulsarów i
ich emisjii .Taki zegar jako jedyny na świecie jest w Gdańsku i odmierza on
,mega dokładnie czas -ten Nasz tu i mega galaktyczny także dla potomnych

będzie on na pewno tak jak kalendarzyk sumeryjski aktualny i ciągle dokładny

Replika kalendarzyka siedem okręgów -siedem dni tygodnia .Jeden okręg to

doba okrągła jak słońce na niebie ,ale podzielona na sześć cykli i po cztery

kwadry -lub kwadranse -każdy z nich w pełnym obrocie daje nam-(6x4)= 24
godziny -dobę-czyżby to nie tylko kalendarzyk ,ale i zegar w jednym ?Ale zegar

słoneczny z tarczą i obrotami i cyklami z tym że w epicentrum muśimy wstawić

igłę ,trzpień lub patyk albo malutką piramidkę sumeryjską ,i obracając nią w
tym środkowym okręgu mamy centrum i miary kątowe i mamy wówczas inny

oprócz czasomierza przyżąd ale już do nawigacjii i ustalenia nim kierunków bo
gwiazda północna stale tkwi w jej tym samym miejscu nie obracając się jako

jedyna we wszechkosmośie i stanowi kierunek na północ tak więc i sekstans bo
dzieląc okręg na sześć jego częśći i wyznaczając linię azymutu czyli zenit północ
to wyznaczymy sobie równik niebieski a kąt godzinowy do korelacjii horyzontu

i mamy rektascencje między biegunem północnym a obserwowaną gwiazdą i

tym samym wyznaczymy prezyzyjnie deklinację układu planet na azymuncie

,oraz obserwują ruch wielkiego wozu na nieboskłonie to mamy super ale już

przenośne urządzenie do obserwacjii ,wyznaczania kierunków ,oraz zegar ale

słoneczny wraz z małym astrolabium.Zamkniętym w kołe- czasu bo tu wam na
tym zdjęciu pokazuję co wymyślili - Ochydni Manipulancii na co ma działać tak
przyklejony wzorzec ,,kalendarzyka na dno naczynka -poczytajcie sobie sami -a

ja przypomnę że to Cywilizacja Sumeryjska podzieliła koło na 360°,a każdy ze

stopni na 60 minut ,a każdą minute na 60 cząstek jednostkowych sekund to oni

-przeliczając ,z zastosowaniem ,,kwadry,, czyli kwadransu -jako 15 minut
dzielących na cztery częśći godzinę czyli 60 minut ,i zamkneli to w koło jako

całość siedmiu lub siódemkową .A obliczeń tych dokonali 14.000 -czternaśćie
tysięcy lat temu i z ich obliczeń ciągle do dnia daisiejszego kożystamy ,i nikt ich
genialnego zamysłu nie kwestionuje !Siedem okręgów lub tak siedem Gwiazd w

układzie Oriona -to klucz ,i tak od tysięcy lat siódemka jest zaobserwowywana i

wykorzystywana przez ludzkość w przerozmaitych przedsiewzięciach ,siedem

cudöw świata ,siedmiu nieśmiertelnych ,siedem mieczy ,siedem wzórz w
Rzymie ,siedmiu aniołów ,i wiele rożnorodnych w harmonijny i współistniejący

sposób zgrany z naturą ,otoczeniem i kosmosem po Galaktkę ,,Oriona,,-którą

opiszę także ale później w tej samej broszurce ,jako uzupełninie tych pojęć (7) .

Tu widzimy rozstawione piramidki małe ale Sumeryjskiego Kształtu i Złotych

Ich Proporcjii w relacji do kalendarzyka wraz z zegarem słonecznym ,a co nie

które osoby nie znające prawdy ,zastosowały ten kalendarzyk Sumeryjski jako
mega kształt pod nazwą ,,Kwiat Życia,, i podklejają ten kształt -pod szklanki lub

,karafki i różne podstawki które to mają poprawiać niby to moce energii wraz z
walorwmi smakowymi i wszech energii wody,,Kwiat życia wody albo-płynów -

zostaną poddane oddziaływaniu tak skonfigurowanego kształtu ,ale tego dawno

temu zamyślonego kalendarzyka z zegarem słonecznym zatem pooglądacjcie

zdjęcia zaprezentowane i przeanalizujcie sami i po niżej ,,Piramidy Egipskiej,,
ale tylko w celu czysto orientacyjnym ,dla porównania -czy poziom ,,Astralny,, i

rozwój naszej ,,DUSZY,, i Piramidy Egipskiej Cywilizacjii -czyli maksymalnie do

poziomu powiedzmy 8000 tyśiećy lub 8400 jednostek mierzonych instrumentem
,,Bovisa,, -lub ten poziom rozwoju wyższy czyli duchowy nieastralny i rozwój

naszego -,,DUCHA,,-i wyższe walory Energetyczne powyżej poziomu astralnego

,czyli od powiedzmy poziomu 8500 jednostek Bovisa,w zwyż do mksimum 10.500

jednostek mierzonych empirycznie ale Instrumentem i jego miarą-Skalą ,a nie

Wahadłem i Diagramem ,-bo tych powiedzmy Diagramöw ,kartonowych są już

miliony ,po prostu ilu jest domorosłych Radiestetów -tyle mamy Diagramów.

Tu prezentuję dla ,Wszystkich różne rodzaje mierników Analogowych ,,Bovisa,,

-Miernik ,,Bovisa,,-wykonany w ,,PAN-w Warszawie w latach 80- obecnie jest on
zmodernizowany -poprawiony i udoskonalony o najnowsze ośiągnięcia ,oraz

Tu widzimy także miernik analogowy ,,Bovisa,,-z funkcją VOLLA- wersja obecna

i współcześnie zbudowana ,przez zespoły naukowe pasjonatów i fanów energii
oraz miernik ,,AQUA-TESTER,,-obok jako mega narzędzie do pomiarowania.

mało znanych i mało rozumianych , ale zawsze w Tu- istniejących wśród Nas ,i
tak mamy miernik ,,Bovisa,, oraz miernik Bovisa z funkcją aparatu Vola ,oraz

Miernik Vola ten mały ale z funkcją miernika Bovisa ,jako inne narzędzia , a

na tym zdjęciu widzimy dodatkowo jeszcze jeden miernik analogowy ,,Bovisa

ale z dodatkowymi jego funkcjami pomiarowymi w zakresie aparatu ,,Volla ,, i
możliwośći dodatkowego spomiarowania anomali i zaburzeń na organach i
narządach wewnętrznych ,szczegóły i możliwośći tego miernika opisuję w innej
mojej broszurce pt..BOVIS-Interpretacja wyników pomiarowych polecam .

Ale wracamy do opisu Merkaby - Sumeryjskiego kształtu piramidy jako celu.

-Wizualizacja kształtu ,,Merkaby Sumeryjskiej ,,o kształtach piramid Sumerów-

Merkaba Sumeryjska jest najstarszą na Ziemi zachowaną wiedzą naukową z

okresu ich świetności i nie tylko -bo szczątkowe fragmenty wybudowanych

piramid przez Sumerów stoją do dnia dzisiejszego i są w Sudanie.Energia tych

-Zdjęcie szczątkowych ruin ,,Piramid Sumeryjskich -specjalnie uszkadzane
przez czcicieli piramid ,ale tych Egipskich i ich jak młodej i Złej - Cywilizacji

Faraonów ,w poruwnaniu do tej Cywilizacji o tyśiace lat starszej -Sumeryjskiej.

-Tak Faraonowie mordując ludzi -budowali swoje Egipskie Piramidy -,,Zła,,-A tu zobaczcie obecne po odnowieniu i przeprowadzonym remoncie ,,Piramidy

z Sudanu ,ale jako ,,Grobowce Królów,,-prace odkrywczo badawcze tam wciąż
trwają ,i ponoć archeolodzy odkryli -tajemnicze tabliczki gliniane ,z opisem

histori Żeglarzy z Atlantydy ,którzy to unikneli Tragedi będąc na Oceanie ,i tak

to ponoć oni ,Potomkowie Uduchowionych Atlantydów ,założyli Miasto Państwo
w obecnym Sudanie i dali podwaliny pod ,,Cywilizację Sumeryjską,, -i to ponoć

dzięki garstce Żeglarzy z Atlantydy -powstała Potęga ,Wiedzy ,Mądrośći ,i Kultu

Cywilizacji Sumeryjskiej - i kształty Piramid Sumeryjskich -to także ich kunszt.

Prace badawczo odkrywcze cały czas trwają ,ale czym nas jeszcze zaskoczą one

zaskoczą po ich ujawnieniu i opublikowaniu ,i co jeszcze uda się tam wykopać

.odkryć ,lub jaką wiedzę tam mogli pozostawić ci Żeglarze z Atlantydy -????

-A tu inna niespodzianka ,dla tych Wszystkich poszukiwaczy i Znawców energii

po prostu czysta propozycja -możemy tak jak na tym sztychu -czyli dwa Geo pod

stopami jak stosują bioterapeuci lub fizjoterapeuci podczas zabiegow i masażu

sportowego wzmacniajacego wyczynowców dla tych zmęczonych albo już po
urazach ,kontuzjach lub mega rozleglych paraliżach po wylewowych i pomcy

rechabilitacyjnej dla osób powracajacych do swych czynnośći ruchowych i to

wówczas po zastsowaniu układu czwórkowego czyli cztery ,,Geoemitery z tym
że dwa układamy pod stopami ,trzeci slużydo ustawienia pod pupą w rejonie

bezpośrednio odbytnicy ,a czwarty służy do masażu i tak i wpierwszych fazach
tego masażu należy zaczynać od miejsc objętych anomalią lub prażeniem i po
malutku przechodzić w rejony połączeń nerwowego układu centralnego i dalej
do układu chłonnego ,ale zaczynajac od węzłow chłonnych wartowniczych bo
jak wiemy to one zawsze są w pierwszej kolejnośći porażone ,spóchnięte i to w
nich tkwi pierwsza linia naszej obrony przed atakiem z zewnątrz z otoczenia i
tego z wewnatrz od parazytów ,merozoitów i ozoitowej wrecz apoptozy czyli
totalnej niewydolności limfatycznej i zaburzeń metabolicznych zmian w nas ,i
tak powinien to wykonywać ,bioterapeuta doświadczny lub fizjoterapeuta ale z
dobrą znajomością topografi anatomicznej budowy ciała i w nim zawartych

tych wszystkich naszych ukadów życiowych zawsze zaczynając do rozstawienia

,,Geo,,- pod stopami ale dwóch geo i zapoczątkowaniem masażu poprawiająco
mobilizującego nasz układ dokrewny -układ gruczołów bo to w nim wszystko

się zawsze zaczyna początkiem są nasze migdałki i od nich enzymy które nas
chronią wraz z całym systemem malutkich w nich komórkach i chłonnkach .

oczyszczających lub tak jak to widzimy na drugim sztychorysunku ,czyli ułożyć

osobę na Geemiterach.. ale w jej pozycjii horyzontalnej i nich tak trwa około 20
minut będzie poddawana jako ona sama oddziaływaniu mocy energetyzowaniu
mocami samej natury z Geoemiterów które możemy rozłożyć ustawiają je w

formę kwadratu i niech moce płynace z ,,Geoemiterów ,, -nas cało oczyszczają.

kwadrat o boku powiedzmy 1.5 metra ,i do tego na górę także cztery- Piramidy

ale ,,Sumeryjskiego Kształtu ,,-i procesy zachodzące we wnętrzu i na zewnątrz.

-A tu inna ciekawostka zdjęcie dwóch piramid ,stanowiących jedność ,jedna w

środku ,,Sumeryjska jako serce ,i na zewnątrz jako obudowa ,,Egipska,,-i co ??

Tu na tym sztychorysunku ,widzimy bardzo wyraźnie rozrysowany ale - stary

pomysł wykorzystywania energii współbierznie wirujących ,ale wpisanych w
kształt i obrys człowieka ,gdzie wnętrze koła jest najpierw podzielone na trzy

częśći ,czyli mamy ,ciało fizyczne ,duszę i ducha i na tym sztychu są te walory
zaznaczone barwą żółtą i w ten powstały element ,trójcy -jest wpisany kształt
obrysu człowieka ,oraz dwie Piramidy jedną mamy oznaczoną jako -1- 4 -5 i
dodatkowo podkreśloną barwą niebieską ,oraz drugą piramidę oznaczoną jako

numery od -1-6-7 i ona także jest dodatkowo oznaczona barwą zielona dla jej

lepszego odróżnienia w całośćiowym obrazie tego sztychu ,ale jako Pentagramu

czyli pięcioramiennej gwiazdy ,gdzie obrys jest uwidoczniony barwą zieloną ,a

w jego środku mamy jedność trójcy czyli ciało fizyczne człowieka jego duszy i

ducha co już prezentowali i wyznawali wojownidy ,,Wikingowie ,i tą wiedzę po

świecie rozpowszechniali ,na swych runach jako znakach rozpoznawczych i do
dnia dziśiejszego ,,ten pra stary znak istnieje jest zaadaptowany i w kościele
jest używany ale Kościele Scietologicznym,i był także czczony przez Tempel...

Tu widzimy symbol jednośći Świętej Trójcy ,ciała jego duszy i ducha w jednym

,z kolei na tym zdjęciu widzimy ,,Akt śmierci i odejśćia a wraz z tym aktem
oddzielenie się od ciała ludzkiego jego duszy i ducha cząstek nieśmiertelnych .

-czyli zrozumienie Pentagramu ,ale o specjalnym jego celu i przeznaczeniu ,w
celach pogladowych i dydaktycznych ,czyli geoemitera o złotych proporcjach .

Tu natomiast widzimy stary sztych wykorzystywany jako-7- pieczęć Jasnych

energi dla zabezpiczenia przed oddziaływaniem brudnych i ciemnych energii.

- Mega piramidowy- zasięg Mega Kosmiczny a procesy zachodzące za pomocą jej

kształtu ,energi ,i wibracyjnych złożonośći tożsamościowych przekraczają

najśmielsze oczekiwania ,a to zawsze za sprawczą przyczyną mega energii ale

tych wolnoultimatonowych osobliwośći i tożsamośći energii z kosmosu dla nas

oczekiwania wszystkich ,wprowadzając w stan zadumy nad duszą ,duchem i
ciałem cielesno fizycznym a jego potrzeby ,ale te na poziomach energetycznych

-Szkic kalendarzyka ,,Sumeryjskiego i zegara słonecznego w jednym dla tych w

Tu -wędrowcöw podróżników ,zamyślony w celu ,orientacyjnym i poglądowym
tak prostym urządzeniu pomiarowym -że w swej prostej formie jako - przyżąd
wręcz genialnym instrumentem pomiaru czasu ,dziennego ,dnia ,tygodnia
opisuję go dla tych wszystkich osób dla lepszego zwizualizowania i jego zrozumienia opisywanych wyjaśnień zagadki- nie zagadki lecz- przyżądu ,a nie
jak niektóre osoby mawiają ,,kwiatu życia ,,i jego promieniowania ,to jest po

prostu instrument do znaczenia upłwu czasu ,dni ,lat i cykli zachodzącech w
kosmosie ale całościowo rozumianym obecnie jako ,,klaektorium .Bo dzisiaj

dalej i głębij patrząc we Wszechkosmos udoskonaliliśmy tą starą zasadę złotej

regóły ,do środowiska czaso przestrzennej kuli obigu ,a wraz z nią sfery ,a w jej
wnętrzu zachodzące zjawiska oparte na wyliczeniach tych starych i genialnych

Sumeryjskich -matematyków i astronomöw ,ale obecnie mamy już - pętle czaso

przestrzenne we wnętrzu kuli ,a wraz z nimi zakrzywienia eneri ,światła, czaso

przestrzennych tożsamośći ,ich skoków i anomali w czasie i w przestrzenii ale

także tych energii które to docierają do naszej Ziemi i są przez nią -częściowo
absorbowane i przetwarzane ,a inna ich część po prostu ją przenika i płynie

w Kosmicznej - mega przestrzeni czyli prośćiej ujmując ,,Tiachiony,,-jako te a

tych jednostki wszech istniejących mega energii kosmicznego ,ale zakrzywienia

strumieniowych fal wygenerowanych przez energię neutrino w galaktukach i

czaso przestrzennych skoków ,ich zakrzywień w całej -pętli czasowej -ale w

klaektoryjnym zrozumieniu i pojęciu po poznańiu całośćiowym wszechenergii.

Mega Kosmosem -czyli stanowią całość w Klaektorium .BO mamy .Uniwersum

,Omiwersum i Klaektorium z Astro-Wiedzy o Mega-Wszech-Kosmosie i nie tylko

-wizualizacja zakrzywienia ,,Tiachionalnego ,,-w Mega Kuli czaso przestrzennej

Promieniowanie kształtu piramidy Sumeryjskiej wsze-harmoni kosmicznej.

.Dlatego warto skorzystać z energii tego rozstawienia .Dla dobra ludzkości tu i
teraz ,ale dla tych innych w Tam i ich odprowadzenia do Wszechwiecznego
Świtła Absolutu Całości ,lub wyeksmitowania Onych , do ich przeznaczenia.

-JEDYNY TAKI NA ŚWIECIE DZIWAK- JEST ON W POLSCE
GROBOWIEC O KSZTAŁCIE PIRAMIDY SUMERYJSKIEJ-Zdjęcia jedynego na Świecie Grobowca ,wybudowanego na kształt Piramidy
,,SUMERYJSKIEJ ,,-a we wnętrzu pochowano dwie osoby -które piramida ?

Energie piramidy zmumifikowały zmarłe i pogrzebane w jej wnętrzu osoby-

-Piramida o kształtach Sumeryjskim w formie grobowca znajduje się w Polsce

na terenie Mazurskiej Krainy Jezior w miejscowośći -Śćiborki -jest swoistego
rodzaju ciekawostką -ale nie tylko -kondesuje kumuluje i przetwarza ,,Energie,,

-Warto się tam wybrać ,ja dokonałem przedziwnych pomiarów w otoczeniu i
nie tylko -zebrane i zamarzłe -zioła ,rośliny ,trawy i soki z pobranych próbek
,oraz płatki śniegu ,lodu z każej strony -boku piramidy ,zebrane jako dary- w
odpowiedniej odległośći-zgodnie ze złotą regułą oraz fragmenty wody w stanie
lodowym pokazały nam obrazy o których nam się nawet nie mażyło ,a jednak
energie są i to jakie -próbki zebrane opiszę kiedyś ?Oraz była postać strażnik
,który się zagęśćił ze światów ,,Onych,,-i po jego przewartośćiowaniu-.odszedł-

-ale odchodząc do ,,TAM,, pozostawił od północnej strony -swój stygmat -w

formie zlodowaciałej dziwnej formy -poprbiliśmy -zdjęcia ,oto one -bez opisu -

-Postać ,,STRAŻNIKA,,-Z onych -przy piramidzie Sumeryjskiej -Krążył w
promieniu około 300 metrów kręcąc się osiowo w lewo ale orbitę miał w prawo-

-I tak po zauważeniu i sfotografowaniu ,,strażnika ,,-dokonaliśmy pomiarów

skaningowych jego walorów energii rozrzedzonych i form plazmatycznych
wahadłem i miernikami skanujacymi wysokiej klasy,poziomu elektronicznego .

-Następnie stosując specjalne wahadło do odczytöw poziomów sfer duchowych-

-Wahadła specjalne ,czyli spolaryzowane i o ukierunkowanym ciągu pola
energii generowanego ale ze szpicy (ostrza ,końcówki) wahadła i tak może
wahadło specjalne ,,duchowe,,-mieć na swoim wierzchołku -szpicy ładunek

polaryzacji o zachowaniu miana,minusowego (-) ,dla tych co mają na końcu
swojej grupy krwi minus ,na przykład A Rh (-) i ich prawidłowym wirem wokół
jądra ich komórek będzie obrót i wirowanie elektrolitowe w kierunku lewo
skrętnym , czyli obrotem w przeciwnym kierunku niż obracają się wskazówki
zegarka ,lub wahadło spolaryzowane gdzie na jego szpicy będzie polaryzacja o
zachowaniu miana plus (+) ,dla tych osób które mają w swojej końcówce na

przykład A Rh (+) ,i ich naturalnym wirem i obrotem na poziomie przepływu
ich elektrolitów będzie ruch i wir prawo skrętny , czyli taki zgodny z ruchem i-

Tu widzimy na tym zdjęciu wahadła spolaryzowane ,poniżej strzałki ,,N,, mamy

zaznaczoną polaryzację ,czyli ładunek (+) lub (-) albo (0) oraz ,,N,, Północ.

-pracą wskazówek zegarka , względnie wahadło spolaryzowane gdzie na jego

szpicy będzie polaryzacja pulsującego miana zero (0) ,czyli dla tych wszystkich

osób obojętnych i neutralnych ale tu przypomnę wszystkim że w tej grupie
także mamy O Rh (-) minus i 0 Rh(+).I tak pracując z energiami plazmatycznymi
,po osobach już nie żyjących , każdy profesjonalny Rad-Estezjolog lub

Radiesteta który zajmuje się Inżynierią Duchową ,musi ustalić wir obrotu
duszy lub ducha albo oby dwóch elementów współbytujących w tu na ziemi i po

ich ,zdiagnozowanym przez niego pozostałych energii ich bytu- plazmatyczno

pogazowego dokładnie sprawdzić i zanalizowć .I dopiero po ich sprawdzeniu ,i
ich trzykrotnym potwierdzeniu ,za pomocą trzech różnych spolaryzowanych
wahadeł - może czysto i bezpiecznie dla niego zdjagnozować ,,Obiekt,, Ducha,
Zjawę ,Marę czy Omam lub Wyklętęgo w ich marażmie i ich zmaterializowane i
zagęszczone formy tkwiące w marażmie ich bytu w tu na naszej Ziemi i tylko

wówczas gdy ma trzykrotne potwierdzenie wynikłe z czystej jego analizy może

dokonywać dalszych czynnośći i operacjii w celu ich przewartośćiowania lub

odprowadzenia ich do ich Tam Tego Przeznczenia ,ale zachowując zasadę że w
światach równoległych ,podobme zawsze przyciąga takie same ,nie inne .I jest

to minimalna zasada dla Tych Wszystkich Osób które zajmują się analizą i jej
diagnozowaniem wraz z określaniem bram -ze świata równoległego niebytów.

-Wraz z użyciem specjalnych tabic do identyfikacjii energii plazmatycznych i

form zalerznych ,w celu potwierdzenia w 100% ,tego strażnika a następnie żeby
mu pomóc trzeba z całą galanterią celebry i odpowidzialną pewnośćią dokonać
aktu przewartośćiowania jego energii w ,,TU,,- ale na poziomach całośćiowych i

następnie go odprowadzić do Tam jego Celu-biorąc za to odpowiedzialność i po

analizie wyników pomiarowych i skaningowych ,pokazał się nam jeden fakt ,że

trzeba będzie podejść do tego zagadnienia bardziej kompleksowo i konkretnie

i trzrba zastosować dodatkowo odpowiednio rozstawione ,,Geoemitery,,-które -

,,Szkicogram rozstawionych 8 Geo-małych ,i cztery Duże Specjalne na zewnątrz,

na szkicu są zaznaczone na czerwono ,małe Geo-kostki ,duże Geo-owalne koła.

Tu na tym szkicu widzimy w jego epicentrum piramidę ,,Barona,, jest ona

zaznaczona na tym szkicogramie barwą złotozielonawej barwy turkusowej

,gdzie z wyliczeń ,,Barona ciągnia śilni i droga korytarzowa zgodnie z
promieniowaniem płata szpicowego wierzchołka ,,Piramidy Sumeryjskiej,,
inkondensuje Wszechenergie kosmoczne a zaznaczone na szkicogramie ,,C,,
jako wejśćie do ,,Grobowca Piramidowego, ale o zasadach złotej Regóły Boskiej
i Świętej Geometri Fraktalnych zalerznośći i układów w Klaektorium Kosmosu.

Postanowiliśmy po przeliczeniu rozstawić w takim to układzie ,gdzie w jego
epicentrum stoi zbudowany ,,Grobowiec Barona,,-czyli jako tarczę wewnętrzną

zakopaliśmy osiem Geoemiterów -małych stanowiących pierśćień wokoło ,,Tej

Piramidy Grobowcowej ,oraz jako pieczęcie Wszech-Wieczystej Światłośći i jej
zabezpieczenia na zewnątrz zakopaliśmy cztery ,,Geoemitery Duże Specjalne,,

Takie zastosowane rozstawienie ,,Geoemiterów,, pozwala na trans-kosmiczne

konfigurowanie energii współbierznych i ich , wzmacnianie się , zaśilanie oraz

ich dodatkowy ciągły spływ z kosmosu do tego miejsca , podczas odpowiedniej

konfiguracji ich astedentu ustawienia się Gwiazd w Klaektoryjnych Relacjach

Całośćiowych ,do tego punktu na Mazurach -ale z współpracujących ze sobą
Gwiazdozbiorów w celu jego zaśilania ,ciągłego wzmacniania Energiami

Wyższymi i po ich przewartośćiowaniu popłynięcie w rytm ,Wstęgi Mobiusa ,

A takie rozwiązanie zastosowane odprowadziło nie tylko ,,Strażnika Piramidy ,
ale dodatkowo będzie w tym miejscu ,,Mega Tunel,, do odprowadzania innych
dusz ,a on w ,,TU,, i gniazdujące wokoło niego energie ,napędzająco działały na
jego marsz ale wraz z obrotami ośiowymi , ale jego marsz i przemieszczanie sie

odbywało się zgodnie z cyklem ,starego ruchu-dwunastkowej geometrii innej-

,,Tu na tym szkicu mamy obrzeże lodowca i jego zaśięg ,a mega ciek wodny ale

sporządzony według starych analiz i wiedzy na temat jego zaśięgu ,i podskórny

i ten mega głębinowy efekt ,a kraina jezior na Mazurach ,i na jej obrzeżu w

okolicach Ełku ,wieś Śćiborki ,koło miejscowośći Rapa i piramida na krańcu.

,,12,,Sumeryjskich ,,- zasad opracowanych ponad 14 ,000. (Czternaśćie tyśięćy

lat temu ) i ktoś zadał sobie taki trud ,aby wyliczyć te złote proporcje i postawić

grobowiec w kształcie piramidy ,,Sumeryjskiej,, gdzie podstawą jest kwadrat o

boku równym 10 metrów ,natomiast całkowita wysokość wynośi -15,9 metra.Jak

się okazuje to nikt inny tylko Baron Pruski von Fahrenheit -dokonał obliczeń i

Tak jak widzimy w zaznaczonym na czerwono owalu ,,miejscowość,,RAPA,,

na pograniczu lini topienia się lodowca i przebiegającej lini jego krańca języka

lodowcowego z okresu , EPOKI ,,Eridanu,,-na pograniczu bagien , postanowił

wybudować taki ,,Grobowiec,, ale ponoć w hołdzie swojej córeczki która w 1811

roku zmarła -na śmiertelną chorobę w tamtych czasach ,,Szkarlatynę ,, i ją w
tym grobowcu pochowano ,a jej Ojciec Baron gdy zmarł w 1849 kazał się także

,pochować na jego dawnych włośćiach w Piramidzie Sumeryjskiej i tak się stało.

,,Tablica ze skalą do odczytów jako energii i portu komunikacjii z onymi w tam,

-Tablica do sprawdzenia anomali zgodnie z ,,Księgą Światłośći i Ciemnośći-

-Tablice takie są stosowane w Rad-Estezjologi i Inżynierii duszy i ducha-

-Także trzeba sprawdzić i ocennić ich przebywanie w studniach i strefach-

-Następnie po przeanalizowaniu tego z Onych skalą śmierci i Onego narodzin-

-Możemy zacząć Celebrę Obrzędu przewartościowania przez księgę Duszy-

-I po osiągnięciu 100% pewności ,trzeba za pomocą instrumentów ,celebry i
aktu dokonać odpowiedniego przewartośćiowania energii z onych i pomóc im
w procesie odejścia do Tam ,zgodnie z ich życzeniem lub ich przeznaczeniem-

-Po zamknięciu ,,Aktu ,Celebry musimy Godnie oznaczyć takie miejsce i jest
dobrze je zabezpieczyć w sposób odpowiedzialny i komplementarny dla Nas-

-Kilka rad w formie rysunków szkicogramowych dla tych wszystkich co lubią

pracować wahadlem ,ale takim profesjonalnym i spolaryzowanym -konkretem .

-Zawsze jest dobrze mieć podparte w łokciu ręce -a nadgarstek lużny i wolny -

to odczytując pokazywane nam zanalizowane struktury energetyczne nie będą
obciążone wibracyjnymi naprężeniami ale wynikłymi z naprężeń struktury

naszego ciała -zatem lużny- bez naprężeń nasz przegub i nadgarstek naszej ręki

-Z wolnej ręki bez podparia odczyty pomiarowe będą zawsze inne i różne ,bo

przepływające naprężenia wynikające z układu naszych mięśni a w nich nasz
układ nerwowy a w nim przepływ neuronów i mechaneuronicznych impulsów

w naszych strukturach od barku po nadgarstek aż po opuszki naszych palców
zawsze zmieniają pole obrazu energii-tak więc lużny i bez naprężeń nasz układ.

-Dlatego polecam nie wpadać w rutynę i samozachwyt w - pracy z wahadłem
profesjonalnym i spolaryzoanym o odpowiednich dla nas walrach ,trzeba ciągle
z nim pracować-się doskonalić ,pamiętając o pokorze do sił-energii duchowych.

Inna ciekawostka -ten osobnik ,,strażnik piramidy,,- jakby wnikał w piramidę
od jej wschodniej strony ,i gdy to zauwarzyłem to w tym miejscu -wejścia jego w
strukturę piramidy była bardzo dziwna forma anomali ale - lodowo wodnego

zaistnienia- jak gdyby łzy które wyciekając zamarzały u podstawy grobowca -a
u nasady boku piramidy Sumeryjskim i tak niektóre nie były zamarznięte
mimo śilnego mrozu ,po prostu była to specyiczna forma wody higroskopowej
która się skoncentrowała w tym miejscu na piramidalnym gtobowcu ale myślę
że po -badaniach objawi się obraz prawdy pokazując co w niej tkwi lub jest ???

-Inne ujęcie zdjęciwe tej anomali wodnej ,ale jako wody higroskopijnej i
starannie zebrane -próbki wodnych kropelek do ich -badań - także pobraliśmy -

-Droga powrotna była bardzo trudna i uciążliwa ,ale czego się nie robi dla

wiedzy i głębszego pojęca zjawisk mało komu rozumianych -próbki zamrożone

-Oraz inne także ciekawe formy wody lodowej ,jak zapałki ,lub patyczkowa ich
forma stanu skupienia wody ale w formie stałej jako lód -zapałkowo słomkowy-

- także pobraliśmy i w specjalnych trójściankowych pojemniczkach zostały one.

-Wyjazd z grupą był bardzo pouczający i uczący pokory do możliwośći natury-

-Panujący mróz pozwolił nam na spokojne i bez zakłuceń badać i spomiarować

cały rejon leśnego zaułka wokoło jedynej piramidowej budowli grobowcowej o

kształtach piramidy ,,Sumeryjskiej ,,-i jej wpływu na otoczenie w porze zimy.

W mrożny poranek nawet zwierzęta nie były zainteresowane naszą obecnośćią

.

-Zdjęcia innych ciekawostek o ich przeciekawych i zróznicowanych

formach zaistnienia a przez energie ,lub może anomalia wywołanych piramidą-

-Inne zdarzenia o wodzie opisuję w broszurce pt,,WODA CUD ŻYCIA,,-polecam.

Odkryte i pobrane próbki spakowane w specjalne naczynka trójściankowe do

badań to bezcenne znaleziska -opiszę je wraz z pełną dokumentacją kiedyś.

-Pooglądajcie ,jak dziwne formy zlodowaciałej wody mogą pozostawić inni ,
jako swój odcisk śladu bytnośći w formnie i pamięci wewnętrznej w wodzie,

-Zdjęcia prezentuję jako ,dydaktyczną formę do głębszego pojęcia ,zrozumienia
formy wody i wpływu na jej zachowanie,energii kształtu tak innego i to mało

pojętych i rejestrowalnych ,ale zawsze one ,były z nami tu na ziemi ,lub zaraz i
tak blisko przy Nas samych że z przyzwyczajenia ,nie zwracamy na nie uwagi.

BO to Te właśnie -osobowośći ze światów mniej zagęszczonych energii

materialistycznych , o różnorodnej ich tożsamośći -pogazowo-plazmatycznej ,są

w dużej mierze naszymi problemami i kłopotami ,lub utrapieniami w tu i

Teraz dla nas samych na Naszym Wspólnym Ziemskim Globie -dla wszystkich

w Tu ,dlatego jest dobrze zlokalizować ,zanalizować ,pomierzyć w sposób nie
budzący jakichkolwiek wątpliwośći i zaznaczyć takie miejsca dla potomnych.

,,Zostawiając zabezpieczone i oznaczone miejsce -to pewność czystośći miejsca,
,A my będąc w Śćiborkach i po odprowadzeniu do Tam -,,Strażnika Piramidy,,

-zabezpieczyliśmy to miejsce w Rycie i Obrzędzie Temp-maltańskim jako znak

Tak jeżeli ktokolwiek ,lub Kiedykolwiek w to miejsce zajedzie ,to niech chwilkę
czasu poświęci i poszuka -,,Nasze Tam Złożone Pieczęci Wiecznośći z Bogiem,, .

A jak je znajdziecie i stwierdzicie ,że trzeba Je Wzmocnić -to proszę,,Wzmocnić.
Ale Wzmacniając ,trzeba znaleść te nasze Tam złożone ,zgodnie ze złotą regułą i

całośći sharmonizowanych zasad ,rytów i celebry,bo strażnik może-Was Dopaść

-Siatka z rozrysowanym zbierznośćiami i przeciwnośćiami jako Ryt Celebry-

-Ale z Naszej Wiedzy i Praktycznego jej Stosowania Wiemy że nie Trzeba -Amen

,,I TAK PO UPŁYWIE POŁOWY CYKLU OD MOMĘTU ODPROWADZENIA ,,TEGO,,

STRAŻNIKA -czyli po sześćiu miesiącacj w lipcu 2014 roku ,znowu do tam zorganizowaliśmy ,,Ekspedycję Wyjazdową ,w celu sprawdzenia i dokonania
kolejnych ,pomiarów ,analiz ,badań i poszukania wiedzy o tym miejscu , ale

wśród okolicznej ludnośći tam we wśi Śćiorki ,Rapa na Mazurach i tak wiemy

To miejsce było zaniedbane i podupadało ,a wzbudzało tylko zainteresowanie
gdy zaczynało się ,,COŚ,, dziać na wsiach dookoła rejonu ,,Piramidy,, czyli gdy -

-Zdjęcie zrobione prawdopodobnie w 1940 roku ,ale - już kolorowe widzimy

odrąbane głowy od szczatków ludzkich ,ale są w ubraniach ,wieka otwarte- I

tak będąc na Ekspedycjii i tropiąc historyczne rysy ,zauważyliśmy że dokonano

kilkakrotnie, zbeszczeszczeń pochówku w tej ,,Sumeryjskiej Piramidzie ,którą

wybudowano i budowlę ukończono w 1803- roku ,wraz z pięknie specjalnie

usypaną groblą na bagnach , w formie drogi do piramidy ,a po obydwóch jej

stronach ustawiono po 6 Postaći w formie rzeżb kamiennych ,i ponoć Baron w
tym miejscu organizował ,,Tajne Spotkania Pruskiej Szlachty,,-i odbywały się
tam na tych spotkaniach jakieś tajne Eksperymenty ,Ryty dla Wtajemniczonych

i tak to trwało do momętu gdy zmarła córeczka Barona i w 1811 -Piramida
zminiła swoje przeznaczenie i stała się ,,Grobowcem Rodzinnym ,, gdzie jako

pierwsza z ich Rodu spoczeła córka Barona -,, Piramida Jako Grobowiec,,-

-Kolejne zdjęcie zrobione w 1946 ,po tym jak Czerwono-armiśći -szukali złota w

piramidowym Grobowcu ,widzimy wyraźnie po- rozrywane fragmenty
szczątków ,wraz z odartym odzieniem ,czyli okradziono szczątki nawet ze -

Gdzie są ,i co zrobiono z odrąbanymi siekierami głowami ,mszcząc się na
zwłokach ,szczątkach ludzkich pochowanych w Piramidzie Grobowcu Barona.

-skrawków ubioru ,a spenetrowane szczątki zbeszczeszczono ponownie i na
dodatek porozrzucano ,dokonując totalnego aktu zbeszczeszczenia zwłok.

,,OPISU - CIĄG - DALSZY,,- gdy dziwne energie dawały w kośćiach im popalić mieszkańcom ,albo ktoś nagle zachorował i szybko umarł lub doszło do pomoru
w zagrodach wiejskich - albo niepowodzenia w interesach - to winę ponośili
pochowani w -Piramidzie -i tak dochodziło do zemsty na zmumifikowanych
szczątkach ,ponoć drągami z daleka odkryto wieka ,ale lęk nie pozwalał na .

Większe i bardziej radykalne postępowanie-beszczeszczenie miejsca pochówku

,,Okienka i wejśćie do grobowca nie były okratowane ,więc okoliczni - ludzie

brali odwet, na spoczywających w Piramidzie zmumifikowanych ,szczątkach za
wszystkie niepowodzenia , a dlaczego bo zwłoki się nie obracały w proch ,nie

gniły ,nie pleśniały- robactwo ich nie drażyło ,mimo bagiennego miejsca i mega
wilgoci i całej masy komarów ,które wszędzie do-okoła były i się namnarzały
,kąsając wszystkich ,a w około Dziwnej Piramidy ,nie było żadnych komarów
,robactwa ,żab ,jaszczurek czy węży , a dookoła niej tej piramody -woda ,bagna

mokradła i tylko jedyna droga- w formie grobli prowadzącej do piramidy i to
specjanie usypana ,to było oznaką konszachtów z śiłami i mocami złego ,po
prostu ,,Oni,, tam -czyli spoczywające zwłoki , -to musi -być jakieś ich Piekielne
,,ZŁO,, jak mawiali miejscowi ludzie ,a to tylko i po prostu ciała zmarłych które
się zmumifikowały za pomocą -Energii Piramidy -nie gniły ,nie pleśniały,i nie
rozsypywału się w proch , tylko trwały w takim stanie jak zostały pochowane ,i
to budziło lęk ,strach i obawy - wśród miejscowej ludnośći ,i tak w strachu i po

cichu powstawały opowiadania,o ,,NICH,,i obrastały one- legędami ,mitami
opowiadania o tam żyjcych- Martwych Trupach , i ich złych duchach ,i złych

mocach ,w nich samych i tam bytujących ,aż podczas I wojny Światowej doszło

do obcięcia kończyn żeby nie wychodziły te ,,Martwe Trupy ,, z tego ich tam

grobowca i pałętały się włucząc się po okolicy ,oraz dokonano aktów - odcięcia
lub odrąbania - rąk i resztek , głów zwłokom - ale tam leżącym i spoczywającym

a,zbeszczeszczenia tego dokonali jak mówią miejscowe przekazy Żołnierze
Ruskie Leninowcy i dodatkowo zdewastowali trumny bo z nich pozrywali

tabliczki ,krzyże ,okradając ,z czego się dało -spoczywające zmumifikwane ciała

ludzkie ograbiając i niszcząc - splądrowali w całośći wnętrze grobowca ,miejsca

spoczynku ,i tak głowy po ich odcięciu przez czerwono- armistów , zostały ze

zemsty zmiarzdżone ,porozrywane i szczątki czaszek porozrzucano w gniewie i
złośći,w okolicy piramidowego grobowca ,w celu ponoć przepędzenia złych

mocy , i ich neutralizacji -jako akt przeciwko złym- mocom , -tam gniazdujących

,i zjawisk dla nich niewytłumaczalnych -a winni byli ci spoczywający w ,,TAM,

ich grobowcu ,a razem pochowano w nim 7 osób z rodziny łącznie z samym
Baronem Friedrich von Fahrenheit i tak rozchodził się strach ,lęk i niepokój o

tym przedziwnym miejscu ,bo tam ktoś ponoć chodził i to -które było omijane z

wielkim strachem i trwogą przez okolicznych ludzi tam mieszkających i tam

żyjących -ale z wykluczeniem tych z ,,PGR-uu ,jak to oznajmi mi starszy Pan
,opowiadając to co sam wiedział i tak dyskretnie mi dodał ,że zaraz po wojnie
to ,,TE RUSKIE CZERWONE ,,-jak oznajmił sobie pozwalały na wszystko ,i nikt

im nie zabraniał ,i jak powstał ,,Kołchozowy -PGR- i napłyneło nowych ludzi ,to
jak w kołochozie -tym no PGR -żądził taki ,,Ruski -to jak oni szukali złota ,to

nawet groble ponoć przekopali i przesiali przez śita ,i nic nie znależli ,to ze
złośći także brali odwet na szczątkach ,i jak to mi opowiadał to zapłakał ,bo

mówił że on jest miejscowy i rdzenny i jego dziadek jak był mały to pamiętał
jak chowali tam ,,Barona ,, w tym jego Tajnym ,,Grobie ,, i tyle , i tak - a po

malutku opuszczone miejsce sie niszczyło i popadało w ruinę ,mrozy ,i sama
natura ,robiły swoje nikt nie zadbał i to wszystko obrastało ,a grobowiec

niszczał i zarastał w krzewy ,drzewa dookoła bagien same się siały i odrastały-

wraz z trawami a grobowiec z piramidą - popadał w rozsypkę i ruinę ,i tak jak
spytaliśmy tego Pana o wyjaśnienie ,co to oznacza ,,tu zacytuję -że tam coś

chodziło -to mi odpowiedział że już nie żyje ta osoba co to widziała ,ale mówił z
wielkim strachem ściszając głos -że to coś było nawet widoczne ale, zawsze pod

wieczór jak z bagien mgłą zachodziło ,to on sam też widział parę razy jak jakaś
,,mara,, przemieszczała się jakby pływała ponad mgłami jak bagna parowały i

tak ponoć kilku tą marę widziało .ale się boją mówić bo to ponoć był jakiś ruski
który jak mgła się tam włuczy- ,i dodał że we wśi mówili że on tam kilku nawet

wykończył i w tych bagnach gdzieś mają - te osoby być utopione , ale tego on

sam dokładnie nie wie ,tylko ktoś mu opowiadał -ale już nie żyje i nie da się z
nim pogadać ,i tak strach się potęgował wraz z lękiem przed tym miejscem

,wraz z taką dziwną droga w formie grobli - specjalnie usypanej na bagnach

przez budowniczych ,żeby dojść do Grobowca Piramidy i ponoć drogę zdobiły
na poboczach Posągi Rzeżb Dziwnych Postaći poustawianych przez Barona dla

Podniesienia jego Prestiżu i te Postacie także zostały przez ruskich z tamtąt

wywieżione .I tak żeśmy z Tym Starszym Panem pogadali i umówiliśmy się za

rok że znów przyjedziemy ,i ten Pan obiecał poszukać czarno białe zdjęcia ,bo

ponoć gdzieś ma z pogrzebu Pana Barona i jego krewnych i widać było na tych

starych zdjęiach nawet groblę z figurami i jego ojca z dziadkim bo pomogali w
pogrzebie tych znajomych -Pana Barona -w Grobowcu z Piramidą -zobaczymy??

I tak w roku 2010 -doszło do renowacji -napraw, szczątki poukładano a wejście

do Grobowca zostało zamurowane ,okna zabezpieczono kratami i tak Tkwi na

nowo naprawiona i odremontowana ,Piramida Grobowiec ,, na Mazurach ale

jak w takim zadbanym stanie pozostanie ,to nie wiadomo , bo ludzie inni chcą

koniecznie stale zaglądać do wnętrza ,używają drągów,galęzi i przez kraty w

okienkach ,podważają wieka trumien nie dając spokoju tam spoczywającym.

-Zatem podczas naszej ,,Letniej Ekspedycjii,,-przy okazjii sprawdziliśmy ,kilka
faktów a mianowicie że Energie Sumeryjskiej Piramidy -w naturalny sposób
mumifikują szczątki ludzi ,nie dochodzi do procesów gnilnych ,pleśniowych ,a
w okolicy na podmokłych bagiennych terenach ,w promieniu 100 metrów nie
ma żadnych komarów -co jest pewnego rodzaju ewenementem ,drzewa nie
gniją , nie ma korników ,robactwa ,cuchnącej woni , po bagienno mułowej
,żadnych żab ,jaszczurek czy pełzaków ,stonogi i pozostałe robactwo pojawia
się poza promieniem oddziaływania Energi-Piramidy Grobowca Sumeryjskiego.

I tak wracając z tej Ekspedycjii analizowaliśmy ,zebrane nowe pomiary i ich
działanie i oddziaływanie ,jako MEGA POCZĄTKU ,,-lini uskoku po lodowcu i

tym wybranym miejscem przez Barona ,na wybudowaniu jej w takim akurat
-miejscu i jaką musiał Pan Baron Pośiąść ,,MEGA WIEDZĘ,,-że postawił taki

zwrotnik i o takim Mega jego Działaniu na otoczenie ,środowisko ,ludzi ,ptaki
,grzyby ,pleśnie ,zioła i robactwo wszelakie ,nie tylko w otoczeniu ale przede

wszystkim w ciele ludzkim -bo miało ciało ludzkie się samo zmumifować i nie
ulegać procesom gnilnym i rozpadowym a co się z tym faktem wiaże że ciało i

pochówek na podmokłych bagnach i megga wilgoci a ciało pochowane córeczki
Pana Barona w 1811 roku nie było atakowane przez robactwo ,nie gniło ,nie
obracało się w proch -lecz w samoczynny sposób się mumifikowało ,co stanowi
dowód na pozytywne oddzialywanie kształtu Piramidy i jej dobroczynnego

działania ale w naszym Europejsko Mazurskim Klimacie i na dodatek w takim
miejscu gdzie wilgoć z wodą tworzy podmokłe -ale przede wszystkim bagienne

struktury i daje początek mega cieku ale polodowcowego - wraz z punktem lini

zwrotnej geomanciji ,którą znali nieliczni i tylko wtajemniczeni ,i tu nasówa się
inna teza że Pan Baron musiał mieć dostęp do tajnych ksiąg i zapisków Mikołaja

Kopernika który nie bez kozery wybrał sobie miejsce życia - Frombork - ,gdzie

leczył ludzi i opisywał cały heliocentryzm prowadząc przeróżne badania które

skrzętnie opisywał ,ale całą bibliotekę wraz z zapiskami ,opisami Polskiego Najsłynniejszego Astronoma -ukradli , zrabowali Szwedzi ,podczas Potopu
Szwedzkiego ,który to opóżnili Kaprowie Gdańscy podczas bitwy Morskiej pod
Oliwą ,po prostu całą armadę i flotyllę Szwedöw naśi Pradziadowie puśćili na

dno Bałtyku ,u bram miasta ,,GDAŃSKA,, i gdy powiodło się Szwedom wejść na

Na zdjęciu jeden z Okrętów ,,Kaprów Gdańskich który powstrzymał Szwedów.
-teren Polski to kradli ,rabowali ,łupili i między innymi zrabowali opisy
,rysunki ,szkice i księgi Mikołaja Kopernika i podarowai je królowi ,i być może

Pan Baron Kożystał z tej Wiedzy ,dawnej Wiedzy ,którą tak skrzętnie opisywał

Mikołaj Kopernik i tak wracając z Ekspedycjii do Piramidy Barona ze Śćiborekrozważaliśmy różne tezy i teorie które to - nasunęły nam całą masę nowych

pomysłów jak zaprzęgnąć takie ,, Energie ,, do dalszego ich działania dla nas tu

ludzi ,i tak ale wcześniej zrodził się pewnego rodzaju powiedzmy eksperyment

gdzie zostały uwzględnone ,wszelkie nam znane relacje energetyczne i to pod
nie powstał wyżej zaprezentowany szkicogram z relacjii zachodzących w tym

tak niezwykłym miejscu zwrotu energi i początku ,,GEO MANCJII,, struktury po

lodowcowych zalerznośći i pozostałośći energetycznych ale przebiegających od
północnego wschodu terenu obszaru Polski ,czyli od piramidy ,,Barona,, aż po

kraniec na południowo zachodni ,czyli rejonu Otmuchowa i zbiorników jezior

w jego okolicy ,a oddziaływanie takiej pozostałośći na to co nam w tym rejonie
żyjącym pokoleniom ,nacją , daje takie podzielenie ,,GEO MANCJII ,, ale
dokonane samymi śiłami naszej cudownej natury ,a w tym przypadku ..lodowca
ale z pra pra epoki lodowcowej , ale w skali powiedzmy mikro małej w celu
wykorzystania tych śił mocy i energii czyli ,,ICH,,-dla ludzkośći w dobrym tego
słowa znaczeniu czyli polepszania całośćipwych procesów uzdrowczych ,ale je
troszkę wzmocnimy o Energie z kosmosu i ich Kosmicznego Oddziaływania dla
nas ale w sposób odpowiednio spomiarowany ,skonfigurowany ,taki -wybrany i
z odpowiednio dobranych które do nas dotarły ,doleciały z kosmosu w formie -

meteorytów ,i ich działanie ,bo z pomiarów dokonanych tam przy Piramidzie

Pana Barona wynika ,że warto się za to zabrać ,skoro nie ma grzybów,pleśni ,i
robactwa -to takie oddziaływanie energi na pewno będzie zdrowe w kuracjach-

I polepszeniu w uzdrawianiu ze szczególnym uwzględnieniem ,drobnoustrojów
,podczepiaków i tych mikropasożytów w ludzkim ciele zaczynając od krętków
,boreliozy ,bartoneli po te najbardziej upierdliwe i mordercze ,od zwierzęce
czyli Babeszjozy ,a i te większe od nicieni , owśiköw po glisty ludzkiej odmiany
no i te największe taśiemce ,a energia z Piramidy O Barona Kształtach ,których
promieniowanie odgania wszelki robactwo i plugactwo ,to i z ciała będą one
szybciej i sprawniej się wynośić i proces uzdrowczy będzie krótszy i mniej
dokuczliwy z zastosowaniem w - mini -Piramidce , ale o Kształtach Barona i z
dodatkowymi Energiami z Kosmosu -o specjalnie w tym celu wkomponowanych

do wnętrza mini-piramidki -meteorytach i z zachowaniem tych energii które w

mazurskiej krainie bagiennych pozostałośći polodowcowych gniazdują ,a my
tak skrzętnie je sprawdzamy ,pomiarujemy wraz z ich wpływem na pory roku i

oddziaływanie księżycowych faz i cykli , oraz wpływu planet po ich przesłaniudawek energii całośćiowych ,da na pewno super nowy Efekt dla naszego ciała ,i
poprawi procesy uzdrawiania naszych tkanek ,naszych komórek i organów.Bo

przeprowadzone badania -próby dały super efekt ale w całośćowych procesach

uzdrowczych ,wraz z czteroma piramidkami i w ich epicentrum ,,Geoemiter,,

I tak same dobre Nowe Pomysły i cały nowy drugi super tajny ,,Eksperyment ,,
,zaczęliśmy przy Pana Barona Piramidowym Grobowcu ,po prostu zakopaliśmy

pewnego ,rodzaju biologiczne jakieś tam ,,Coś- próbki ale wcześniej zostały one
przygotowane i z powiedzmy odpowiednich wyselekcjonowanych materiałów w

laboratorium i po ich zabezpieczeniu i przygotowaniu wraz dla nich specjalnie

skonstruowanych mogilnikach zostały te pewnego rodzaju próbki biologiczne
złożone i zakopane w celu badawczym i sprawdzającym procesy naturalnej
mumifkacji tkanek organicznych , ale w odpowiednim miejscu -takim wcześniej

zaplanpwanym po sprawdzeniu ,wyliczeniu i jego skonfigurowaniu czyli w

pewnym -rejonie piramidowego grobowca zostały zabezpieczone ,złożone i

za rok znowu pojedziemy ,ale żeby je wydobyć i opomiarować ,i dokonać tam
powiedzmy - zamkniecia jednego etapu eksperymentu z energiami ,bo te tam

dokonane najnowszymi metodami pomiary na żywo były bardzo zachęcajace. A

zainstalowane Tam GEO przy Grobowcu-Meteoryty dodatkowo włączą Energie -

I jak te energie się połączą z tamtymi istniejącymi -to będzie to nowy Most
Energi którego tamto miejsce i przeprowadzany tam,,Eksperyment , nie znały.

Wyznaczona linia brzegowa lodowcowego zastoju a procesy jego sie topienia i

powstawania ,cieków głębinowych wód podskórnej mega-rzeki po Erodianowej.

W okresie przed lodowcowym zasięg koryta mega rzeki ,,ERIDIAN,,-i jej ujście
,a po jej zamarznięciu i Epoce lodowcowej zmiany w jej przepływie- nurtach ale
głębinowych struktur podziemnych i powstanie Kriny Polodowcowych jezior i
wód głębinowych ,,Mazur,, i jej podziemne oddziaływanie na obecnie istniejacy
grunt i gelogiczne pokłady zasobów ,wodnych ,węglowych , pokładów, złoż- ale
po roztopieniu się powierzchni lodowca i po lodowcowe korytarze podziemne.

Współcześnie zaznaczony ciąg korytarza i zaburzeń ,po przejściu epoki Eocenu

a wraz z nim epoki lodowcowej- powstałe anomalia i ich most na terenie Polski.

Całkowice nowe spojrzenie na zrozumiany problem przez Barona w 1789
roku-podziemne stare koryta rzeki wisły ,jej rozlewiska i podziemne ich
wzajemne relacje połaczeniowe z kraina wielkich jezior polodowcowych.
Ale obecnie ten problem widziany a samolotu bezzałogowego i z wysokośći
-20.000 metrów i wykonane zdjęcia tych nanomali i zaburzeń ale ,,Dromem..

Powstała mega Plama Zastojowa ,,Krater-o Geo-mancjach struktur głębinowych

i wystepowanie ,solanek ,wód i wirów ale tych powiedzmy głębinowych ,i cztery

powiedzmy mega wielkie jeziora głębinowych wód po - lodowcowych bardzo
głęboko osadowionych i co najciekawsze mega głazowy meteoryt ale jakiej on

Jest wielkośći to zapewme przekracza to każdej osoby wyobrażenie ,i sobie tak
on tam bardzo głęboko spoczywa ale czy go ,lodowiec przyturlał w to miejsce to

tlko możemy teorretyzować bo to od niego biegną liniowe mega energie pewno

kiedyś tam ktoś to przedziwne odkrycie zbada i opisze może za jakieś 100 lat !!!

Bo dziś i na obecną chwilę nie mamy takiej możliwośći ,po prostu trzeba by
było wywiercić mega głęboki powiedzmy szyb ,ale po co skoro możemy
zobaczyć i pooglądać zrobione zdjęcia tego miejsca i tyle na teraz ,jest to
dziwne miejsce jako pnktu krzyżowych zmian pól ,energii i ich działanie ,ale o

takim powiedzmy na skalę Globalną ich skutkach o mega działaniu w terenie.

Punkt pierwszy -1_przecięcia krzyżowego -Miejscowość ,,Gietrzwałd,,-pod
Olsztynem ,punkt drugi -2- to miejscowość ,,Bądkowo,,- w obrębieWłocławka
,punkt trzeci -3- to jest miejscowść ,,Baboszewo,, w okolicy Drobina ,i punkt
czwarty- 4-to miejscowość ,,Baranowo,, nieopodal miasteczka Ostrołęki ,i we
wnętrzu tego obszaru mamy ,mega-plamę krater z tożsamośćiami ,ale inne--!??

Tu na tym starym sztychu ryciny widzimy ,wyraźnie fragmęt na terenie Polski

gdzie znaczkiem niebieskim,-X,jest zaznaczone miejsce przedłużenia geomancji
a o tych relacjach i występowaniu zmian ,,GEO MANCJI ,,wiedzieli już ponad
1500 lat temu inni bracia ,którzy wytyczyli wpływy ,i korelacje używając do
tego celu jako znaku ,,Krzyża Atlantów,,-i tu proszę nie mylić go ze znakiem

,,Ankh jako egipskiego znaku i klucza do bram Nilu ,jest on zaprezentowany po

lewej stronie na szkicu powyżej ,bo wiele osób nie zna różnicy i błędnie mówi

na ,znak egipski ankh ,że jest to krzyż Atlantycki a one są różne i inne tak jak to

Tu widzicie krzyż ,,Atlantów,, uduchowionej Cywilizacjii ,którą natura samej
planety Ziemi i jej zmiany w skorupie ziemskich warst ,zmiotła z powierzchni
,przetrwali tylko ci co byli na morzu ,i to oni utworzyli w Afryce ,,Sumerię,,

-widzicie na szkicu ,po prawej stronie jest krzyż ,,Atlantów,,i różne są energie z
nich wypływające oraz inne epoki i ich znaki jako krzyże ,,Atlantów,,lub Egiptu.

Tu widzimy najstarsze rozrysowane działania mocy ,energii tych dobrych i tych

złych zatem już w 1300 roku zakony ,,Temp,, -widziały gdzie stawiać opactwa

,klasztory i świątynie -bo znali przebieg dobrych emenacji i ich wpływ na ludzi.

Zatem stare obliczenia anomali i powstaego korytarza wraz z ,,Epicentrum ,,

maja odbicie w najnowszych stosowanych technologiach i ich oddziaływanie na

nasz organiam i jego potrzeby ,a zdjęcia lotnicze nam te artefakty potwierdzają
w epicentrum tego powyżej szkicu widzimy ciemną ,,Pewnego rodzaju Plamę,,

Ale obecnie musimy stare i mniej dokładne korelacje ,,Geo -Mancji,, poprawić i

skoordynować i uprecyzyjnić ,bo mamy takie możliwość ,o nowe super zdjęcia

zrobione dzięki naszym wojskowym przyjaciołom którzy także kożystają w
sposób bardzo konkretny z dobrodziejstw porządkowania energii w sposób

komplementarny i całośćiowy ,po prostu nasi żołnierze armi zawodowej mają
,,GEOEMITERY,, i noszą ze sobą szczególnie jest dla nich niezbędny na warcie

podczas wyjazdów na poligony i w codziennej pracy w wojsku ,i tak - także

kożystają z moich rad i wskazówek ,,uczą się widzenia i postrzegania aury

,zgodnie z opisami w mojej broszurce pod tytułem ,,Nauka widzenia i
postrzegania aury,, -,,Bioterapie,, i co niektórzy kożystają z ,,Esencji Energii,,bo
jak mi niektórzy opwiadają to w pracy używając sprzętu i oprzyżądowania
wraz z całym pakietem stosowanej elektro-info techniki do zajęć - taktyczno

operacyjnych są po prostu wyczerpani lub wrecz wypompowani z bioenergi i śił
witalnych ,bo stosowany sprzęt wysokiej klasy i specjalizowany to generuje on

wręcz mega ilośći smogu elektromagnetycznego i tego statycznego o wręcz
zatrważajcych ilośćiach i to on jest główną przyczyną osłabiania biopola

wokoło ciała i zmian bioenergetycznych w organach ,narządach i komórkach ,a

zastosowanie ,,Geoemitera,, -jest jak szynka na śniadanie w formie dobrego
dodatku do całośći i tak sobie z mocy ,energii ,śił z niego generowanych i nie

tylko kożystają do celów taktycznych szkoleniowych i zdrowotnych ,a ci z nich
co pod moim nadzorem opanowali do perfekcji kanony, technik widzenia aury i
postrzegania nienormatywnego po prostu są w sposób szczególny i wyjątkowy

wręcz są- traktowani i objęci dodatkową ochroną przez tych co nie widzą aury
mimo ukończenia szkolenia , bo oni ci widzący są okiem w nocnych i ciężkich
wręcz ekstremalnych warunkach dla pozostałych żołnierzy z ich oddziału i
zazwyczaj po takich szkoleniach są dodatkowo ,,nad-snajperami,,i tak jak mi ci

wybrani po pomiarach opowiadają dalej sobie sami ćwiczą i trenują te moje

zalecenia i praktyczne rady co do widzenia i postrzegania ,,aury,, bo nie chcą

popaść w rutynę i utraćić te dary i łaski Boże więc ćwiczą wzrok,a dodatkowo

,,Geoemiter ,, dodaje im energii ,werwy i wigoru i tak nasi żołnierze ,biorąc

udział w akcji ,,Anakonda 2014 we wrześniu na Mazurach ,zabezpieczali ten
teren z góry ,ale będac na londzie bo u góry z nieba byli zabeczpieczani w
ramach wspólnych manewrów śił ,,NATO,, ale za pomocą ,,Dromów,, z mega

pułapów ,ale także z helikopterów ,które także mają super ,,radar,, ale nad ich
śmigłami i tak przy okazji nasi Sojusznicy- jak się zaprzyjażnili ,to i ich także

,,GEO,, zainteresowało ,i na dodatek sami sprawdzili ,pomierzyli i stwierdzili że

super działa ,w szczególnośći w ich ciężkich misjach i bojowych zadaniach jest
mego dobry bo doładowuje i dodaje pewnośći w siebie ,i tak zostali zaopatrzeni

w ,GEO,, i mają ze Stanów przysłać dalsze ich zapotrzebowanie na więcej ,,Geo,,

jak to raczyli stwierdzić i w ramach rewanżu zrobili nam ,mnie w szczególnośći

pewnego rodzaju niespodziankę i prezent ,czyli Mega fotki z rejonu który był

zabeczpieczany z góry okiem ,,Droma,, dla celów czysto taktyczno wojskowych
dla wojska ,a dla nas zrobili przy okazji zdjęcia do celów dydaktyczno

naukowych i rozwojowych ale interesującego nas rejonu czyli od krainy Mazur
i miejsca pochówku Pana Barona i jego Piramidy aż po rejon końca uskoku

Tu widzimy super Helikopter z dodatkowym ,,Okiem,, nad śmigłami do zdjęć.

,,Geomancj,,-czyli nas interesującego uskok rejonu aż do miejscowośći
Otmóchowa i tak dzięki uprzejmnośći naszych przyjaciół z wojska -teraz wiemy

super dokładnie jak przebiega ten pas pozostałośći po okresie po lodowcowej

Tu na tym zdjęciu widzimy naszych sojuszników ze Stanów ,i GEO,, z nimi na

warcie przed wschodem słońca ,powiedzmy gdzieś na Mazurach ,Anakonda14. I
tak druga Ekipa z Kawalerii Powietrznej jak się z Energiami z ,,Geoemiterów,,-

zaprzyjażnili ,bo ich koledzy im jego pokazali to,sami go po lotniczemu lub po

swojemu ponownie pomierzyli i trzeba było ich lotnikow doposarzyć ,każdego
indywidualnie i jak to mi mówili Ci z Kawalerii Powietrznej że zabiorą ze sobą

do swojej Ojczyzny i Napiszą Zamawiając także ,,Geoemitery ,ale za jakiś tam
czas ,po powrocie ze zmiany z Europy do Stanów czas pokaże obraz prawdy.

-anomali-czyli - ,,Rów,, lub Korytarz ,,Geo -Mancji,, lub uskoku i Wam dla
waszej Wiedzy zaprezentujemy go ,ale tylko w fragmentach ze względówtaktycznych ,operacyjnych , i tylko jako cząstka tego materiału zdjęciowego.

Zatem nasz nowy projekt i w nim Eksperyment był sfotografowany z góry z

pułapu wojskowego ,mega wojskową technologią i widok z oka kamer które

niczym oko orła obserwują co tu na naszej ziemi ale z pokładu bez - załogowego

samolotu wojskowego ,,Drom,, i po przetrawieniu i przeanalizowani materiału
a jest go spora ilość - wybrałem tylko taką mini malutką część która wam ciut

pokarze lub uchyli nam kilka lub troszeczkę widokow ale niedostepnych na co

dzień i dla wszystkich bez jakiejkolwiek szkody ,na tajemnicę wojskową i

tu musimy się wspólnie ,,Pokłonić mądrośći starych ,,Mistycznych - Braći,,

którzy prawie bezbłędnie wytyczyli ,,Rów Korytarz,,Geo- Mancji,, ,ale musimy

go doprecyzować i zaprezentować na nowo ,go wytyczając ,bo myślimy że warto
go zaprezentować dla tych Wszystkich osób Profesjonalnie zajmujących się Rad

Estezjologią ,Geomancyjną i Inżynierią Duchową ,i tak nasz Eksperyment i jego
wyliczenia mają pełne potwierdzenie z faktem co widzi ,,OKO DROMA,, i jest

ten nasz projekt i Eksperyment bardzo wnikliwie obserwowany ,rejestrowany i

korygowany- zatem zrozumiemy i zobaczymy niebawem jego dobre emanacje i

oddziaływanie ,a projekt naturalnej mumifikacjii i jego założenia i ich efekty
będziemy poznawać pewno przez kilka lat ,ale takie pierwsze działania będą
nam znane już za rok -jak tam pojedziemy i podejmniemy nasze wcześniej spec
przygotowane próbki biologiczne w postaci martwych i specjalnie dla prób
wychodowanych kurcząt, i mysz w laboratorium ,ale pod cele naszego projektu
i jego eksperymentu ,które są złożone -zostawione ,żeby energie tam działające

je mumifikowały i działając -powstrzymywały procesy gnilne ale całośćiowo .!!

Zatem myślimy że zastosowane nowe rozwiązania ,szerszym okażą się Celem.
Który już zaowocował w postaci ,,Nowego i Bezbłędnego wytyczenia ,,Korytarza

Tu na tej Mapie Globu Ziemskiego ,widzimy obszar ,,Lodowca,, i jeszcze razem

ze sobą kontynenty,Azja Indie ,Afryka i Europa - po Obszar obecnej Grenlandi.

- lub Rowu ,,Nowej Geo -Mancji ,,i jego przebiegu przez obecne tereny Polskie .!!

,,ZROZUMIENIE EKSPERYMENTU A JEGO CEL,,

-DLA TYCH OSÓB LUBIĄCYCH WIEDZIEĆ WIĘCEJ,,

ZDJĘCIE ZROBIONE ,,OKIEM WOJSKOWEGO DROMA,,-A FAKT

ISTNIEJĄCYCH POD POWIERZCHNIĄ ZIEMI NA ODPOWIEDNIEJ

GŁĘBOKOŚĆI ,,ROWU KORYTARZOWEGO,, I KRATERU- I JEGO

NOWE I BARDZIEJ PRECYZYJNE WYTYCZENIE DLA TYCH OSÓB
UDUCHOWIONYCH , ALE Z DUCHEM I DUSZĄ WSPÓŁRAZEM .

TU WIDZIMY OBRZERZE PODZIEMNYCH SKORUP STRUKTUR PO

LODOWCU I JEGO OBRZEŻNA LINIA ,,RÓW -GEOMANCJII,-NOWY

NA TYM SZTYCHU JEST WYZNACZONY PRECYZJNIE ISTNIEJĄCY
UKŁAD PRZEBIEGU KORYTARZA -ROWU GEO-MANCYJNEGO,, PO
UDERZENIU W EPOCE LODOWCOWEJ GIGANTYCZNEGO MEGA METEORYTU KTÓRY UDERZAJĄC W LODOWIEC SPOWODOWAŁ
JEGO PĘKNIĘCIE NA ODCINKU PONAD 800 KILOMETRÓW
TWORZĄC GŁĘBOKO KORYTARZ -RÓW A KONTR FALE REAKCJE
WYTWORZYŁY PRZECIWLEGŁE UDERZENIE ICH FALI ,OPARÓW
POGAZOWYCH TWORZĄC SWOISTEGO RODZAJU ZNAK KRZYŻA
ALE NA ZRÓŻNICOWANYCH ICH GŁĘBOKOŚĆIACH GDZIE JEGO
PUNKTEM ZWROTNYM JEST MEGA OLBRZYMI KRATER ALE

PODZIEMNY I SPOCZYWAJĄCY W NIM GIGA -METEORYT JAKO

CENTRUM WYZNACZAJĄCE PRZEBIEG FAL JEGO UDERZENIA.

1.MIEJSCE NA MAPIE OZNACZA ,MIEJSCOWOŚĆ -OSTREBARDO I

RZECZKĘ ŁYNĘ ZAKOŃCZONĄ ROZLEWISKIEM KRUTOJ JAR.

2.MIEJSCE NA MAPIE NR.-2 ,MIEJSCOWOŚĆ BOLCE KOŁO

CZERNICY ZAKOŃCZONE JEZIOREM NA LITWIE O NAZWIE

WYSZTYNIECKIE SĄ TO DWA PUNKTY NA PÓŁNOCY POLSKI.

3.MIEJSCE NA POŁUDNIU POLSKI I MIEJSCOWOŚĆ ,,ŚIODŁO,, NIEOPODAL MIEROSZÓW ,RZECZKA ŚĆINAWKA JAKO LINIA.

4.MIEJSCE NR.4- JAKO BRZEG ROWU W MIEJSCOWOŚĆI ,,BUKÓW

KOŁO OTMUCHOWA I JEZIORO GŁĘBINOWSKIE NA POŁUDNIU.

EPICENTRUM NA SKANINGU OZNACZYŁEM SYMBOLEM ,,K,,

JAKO KRATER PO UDERZENIU MEGA WIELKIEGO METEORYTU

ALE BARDZO DAWNO TEMU BO W EPOCE LODOWCOWEJ .

POZOSTAŁE SYMBOLE OD LITERY ,, L , U, C, E ,, WYZNACZAJĄ

KONTR-REAKCJE DO KTÓREJ DOSZŁO PO UDERZENIU MEGA

METEORYTU I WYWOŁANIE FAL ĆIŚNIEŃ,WYBUCHU,ERUPCJI I

ICH POWSTAŁY ŚLAD W SKORUPIE ZIEMSKIEJ WYZNACZA

SWOISTEGO RODZAJU KRZYŻ , ALE NA PUŁAPIE MNIEJSZYCH I

PŁYTSZYCH ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ GDZIE POTWORZYŁY SIĘ

-HIPOTETYCZNY TOR LOTU I UPADKU METEORYTU W EPOCE GROTY , JASKINIE , JARY -POD I NAD ZIEMIĄ I TU NA PRZYKŁAD

-ZASIĘG PO UDERZENIU W POWIERZCHNIĘ ZIEMI BYŁ MEGA

-MECHOWO NA POMORZU GDAŃSKIM I POLODOWCOWE ŚLADY

KTÓRE ZNAJDUJEMY NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI POWSTAŁEGO ŚLADU
PO UDERZENIU MEGA METEORYTU SĄ TAKŻE W POŁCHOWIE W

FORMIE GROT PO LODOWCOWYCH -A W WARSTWACH ZIEMI

MAMY IŁOWCE ,GLINKI ,KAOLINY - W MIEJSCOWOŚĆIACH OD

MIRACHOWA NAD JEZIREM LUBYGOŚĆ - I W CAŁYM REJONIE
POWSTAŁEJ ANOMALI GEOLOGICZNYCH ZDARZEŃ-ZAISTNIEŃ

PO UDERZENIU I WYPŁUKANIU CAŁEJ MEGA ILOŚĆI MINERAŁU

A WSZYSTKO TO ZACZĘŁO SIĘ OD UDERZENIA PRZEZ MEGA

WIELKIEGO METEORYTU ALE W EPOCE LODOWCOWEJ ,I TAK
W UTWORZONYM KORYTARZU GŁÓWNYM OZNACZONYM NA

MAPIE OBSZARU POLSKI -SYMBOLAMI ,OD NR.1 , 2, 3, 4, W

KTÓRYM TO MOŻEMY ZNALEŚĆ CAŁĄ MASĘ PRZERÓŻNYCH

PIERWIASTKÖW ,GAZU, ALE GŁĘBOKO UKRYTYCH PRZEZ ŚIŁY

NATURY ZAPEWNE DLA NASZYCH POKOLEŃ KTÓRE NADEJDĄ

BO W OBECNYM CZASIE EKSPLOATACJA I ICH UZYSK JEST NIE

OPŁACALNY ,ALE MAMY MOŻLIWOŚĆ POPATRZYĆ JAK NA

NASZYM TERENIE OBSZARU POLSKI PRZEBIEGA POZOSTAŁY

ŚLAD Z EPOKI LODOWCOWEJ MEGA ROZTOPLINY LODOWCA -

PO UPADKU TAK WIELKIEGO METEORUTU KTÓRY NIE TYLKO

POD ZIEMIĄ POZOSTAWIŁ SWÓJ ODCISK ALE TAKŻE MAMY NA

POWIERZCHNI OBSZARY KRAIN ,WRAZ Z CAŁYM ZESPOŁEM

MOREN I -KRAINY KASZUBSKIEJ ,AŻ TAK NA PRZECIWLEGŁYM

POWSTAŁYM OBSZARZE W OKREŚIE LODOWCA. - PEWNEGO

RODZAJU WYBRZUSZENIA A W NICH MAMY CAŁĄ MASĘ , RUD ,

PIERWIASTKÓW ,ZŁÓŻ ,GLINU ,ALUMINIUM ,RUD MIEDZI

,SREBRA , SOLANEK ,KAOLINU , GILNEK ,GLIN PO WĘGIEL ,GIPS

I PIERWIASTKI WRAZ Z MINERAŁAMI PÓŁSZLACHETNYMI .

A W EPICENTRUM TEGO DAWNEGO ZDARZENIA I UPADKU NA

ZIEMIĘ ZOSTAŁ ZNAK- I TO POWIEDZMY O MEGA ENERGII ALE

GŁĘBOKO W ZIEMI I ROWU- MAMY ,,PLAMĘ Z ,,KRATEREM,,

W NIM SPOCZYWAJĄCY BARDZO GŁĘBOKO METEORYT -PLAMĘ

TU WIDZIMY WYTYCZONĄ CZĘŚĆ TEGO,,EPICENTRUM ,,PRACE
TRWAJĄ I ZOSTANIE BARDZO PRECYZYJNIE TO WYZNACZONE .

OPISAŁEM DOKŁADNIE WCZEŚNIEJ WRAZ Z PODANIEM NAZW.

Zatem popatrzcie na początek przebiegu korytarza na

Północnym Wschodzie , Terenu Obszaru Polski i lini ich

przebiegu przez obszar aż po Południowo Zachodni kres

na skanujące zdjęcia zrobione Dromem i pomyślcie jaką

musiał w tamtych zamierzchłych starych czasach zdobyć

potężną pewną informacje - Pan Baron i Wiedzę że mógł

wybudować dla sobie ,,Takie Laboratorium ,, na swoim

terenie i Bagnach u Siebie ale w formie,,Piramidy,, jako

Laboratorium ,które zmieniło swój status ,ale po śmierci

jego ukochanej trzy letniej córeczki ,o imieniu ,,Nanet ,,

na ,,Grobowiec Piramidalny,, ale ,- o już całkiem innym

celu i kształtach Sumeryjskiej Piramidy,w której Sam
Pan Baron spoczoł a jego szczątki się tam zmumifikowały

Nasz obecny ,,Projekt i Eksperyment,, i jego opis dla Tych

co chcą zrozumieć ,oddziaływanie Piramidy Pana Barona

W epicentrum tego sztycho-rysunku ,mamy kwadratową
podstawę ,,Piramidy Sumeryjskiego jej kształtu ,jest ona
oznaczona na tym sztychu barwą zieloną i symbolem-,,X,,
i z jej boków kształtów jako powierzchni ,są wyznaczone
linie przedłużające promieniowanie liniowo kwantowe
śćian piramidy Barona , które to tworzą w obrzeżowej
strukturze około piramidalnej wielki znak ,,Krzyża,, ale
Maltańskiego Rytu i Temp Obrzędu ,oraz są zaznaczone
okręgi w około środowiskowo piramidalnym jej obiegu ,o

złotych ich proporcjach , ale wyliczeń liniowej odległośći

okołobierznej.I tak w tych polach ,powstały podziały na

rejony ,strefy i pola obszarowego oddziaływania kształtu

boczno kwantowo liniowej struktury promieniowania

izometrycznego kształtu wraz z jego fraktalną energia.

I tak mamy cztery pola spływu Energii ,oznaczone na

sztychu numerami od nr.1 do nr.4 -są to miejsca spływu i

kondensacji Wszech Energii Klaektoryjno Kosmicznych
,tak jak mamy Czterech Archaniołów ,tak tu mamy cztery
pola które możemy nazwać po Imieniu od Imion Czterech
Archaniołöw ,czyli mamy ,Archanielskie Energie od

,Michała ,Gabriela ,Rafała ,Uriela ,a są one określone i

zaznaczonymi polami jako przebieg liniowy , ale od boku

kształtów piramidy ,jest to jeden z elemetów i do niego
tak ogólne wyjaśnienie ,oraz mamy cztery pola działania

i spływu energii ,ale podzielone na złote proporcje ,czyli

od wejścia do piramidy Pana Baroma ,po prawicy pole

energi żeńskiej ze symboliką ,,CD,,lub bardziej głębiej

jeszcze podzielonymi strukturami na typy ludzkiej rasy i

tu są podzielone strefy jako pierwsza żeńska o nr.1 i
oznaczającą rasę zęńśkiego humanoida wraz z jego

odpowiednią budową anatomiczną i jedną lub dwiema
kostkami guźicznymi lub kośćmi ogonowymi , i jako typ
drugi ale typ rasy żeńskiej o nr.2 oznaczającego typ
małponoida i inną topografię anatomiczną oraz trzy lub
cztery kośći guźiczne lub ogonowej po stronie przeciwnej
po lewicy od wejścia do piramidy pole energi innej tej -

męskiej oznaczone symboliką ,,AB,, lub także dodatkowo
podzielone na dwa -nr.5 i pole energi męskiej humanoida

o określonych jego walorach i także wpisanych w budowę

topografii anatomicznej ,jego struktury która zresztą jest
zawsze wyraźna i bardzo widoczna na zewnątrz twarzy
,czyli jej owalu ,pociągnięcia ,rozstawieniu gałek- oczu do
proporcji i odległośći od nosa ,jak równocześnie kroju i
wielkośći oraz ustawienia się małżowin uszu ,obrysu

szczęki i ilośći w niej uzębienia ,oraz fakt że typ rasy

małponoida szybko traci uzębienie ,po prostu wypadają i
gniją zęby ,czyli gdy ktoś na przykład ma 40 lat i ma już
braki w uzębieniu to wiemy którego typ rasy ludzkiej jest
przedstawicielem i nie musi robić sobie na przykład
prześwietlenia rentgenowskiego miednicy żeby muc
sprawdzić ile ma kośći ogonowych lub guzicznych ,oraz
drugi obszar o numerze 6 i pole działań energii drugiego
typu rasy ludzkośći ,czyli małponoida ale rasy męskiego

gatunku ,na naszym sztycho-rysunku panu oznaczone są

symboliką dla lepszego wczytania się w szkic , pojęcia i

zrozumienia.Oraz mamy dwa Pola Energi Wejścia do

Piramidy ale jako narodzin ,i po przeciwnej stronie bok

piramidy z tyłu ale jako Pole Energi Wyjścia lub Śmierći i

przejścia do Tam ,dla Tych Duchowych Osób l tak w

pierwszym kręgu obrzeżowym w obszarach pól energi oznaczonych numerami od ,1 i 2 oraz 5 i 6 zostały
zakopane malutkie mogilniki z biologicznymi próbkami

w celu zbadania procesów mumifikacji ,i działania

takiego kształtu ,ale poza obszarem powiedzmy strefy

,,zerowej,, gdzie nawet komarów nie ma ,oraz innych

paskuctw ,robactwa i wszelkiej zdradliwo chorobowej

menarzerri ,która to unika tego miejsca ,a poza tym

obszarem i jego działanie chcemy sprawdzić praktycznie
poprzez złożone tam próbki ,oraz w obszarze kręgu -2- i

oddziaływania dalszego na struktury które nas ciekawią i
tam także czyli poza obszarach drugiego kręgu ,zostały

także zakopane i złożone próbki ale już całkiem inne .

Na tym szkicogramie widzimy obszary poza jego drugim

kręgiem są to pola oznaczone symbolami ,,E ,S -w kolorze

barwy czerwonej ,oraz dwa miejsca oznaczone ,,E ,K ,,ale
barwą koloru żółtego ,i w tych miejscach także zostały

zakopane próbki ale o celu strategiczno zdrowotnym ,i
tak mamy w nich złożone szkodliwie działające na ciało

ludzkie ,różnorodne ale w laboratorium ,,ESEC-ESEK,,
wyselekcjonowane próbki ,materiałów wraz z pożywką i
w próbówkach zabezpieczone i zakopane na jakiś tam

czas.I po jego upływie zostaną podjęte i przebadane .Są o
coś ,,Tam,, w nich zainstalowane a po to żebyśmy mogli
na powiedzmy każdą chwilę ,odczytać temperature w
nich i w ich okolicy oraz czy się na przykład bez naszej
zgody nie przemieszczają ,czuwają satelity no i sprzęt .

I tak mamy w tych próbkach tam zakopanych różnośći.

Tu widzimy zdjęcie rejonu po pierwszych opadach śniegu

który spowodował zmianę temperatury otoczenia i nasze
próbki same wysłały sygnał i porobiły sobie zdjęcia foto-

ale się nie przemieszczją ,więc spokojnie dalej tkwią w
ich miniaturkowych mogilnikach ,tam gdzieś ,,W,, są ok.

1.Pleśnie i grzyby między innymi ,Kropidlaka czarnego.

2.Wirisy i bakterie ,ale o mega ich bystrośći -żywotnośći .

3.Drobnoustroje ze świata parazytologi ,podczepiaki i .

4.Pasożyty owsiki i glisty ludzkie wraz z pożywką.I za
jakiś czas pojedziemy i podejmniemy te próbki w celu
badań i sprawdzenia -działania ,,Tamtych Energii ,,na nie
i tak próbki zostały super zabezpieczone i zaopatrzone w

systemy elektronicznej kontroli i ich monitorowania gps

oraz zakopane w specjalnych miejscach w leśie - poza
obszerem oddziaływania -czyli poza kręgiem drugiej fali.

,,Ciąg opisów o tym miejscu i tam drzemiacych energii

nastąpi powiedzmy za jakiś tam czas ,po analizach .???

,, GEO - MANCJA CO TO TAKIEGO ,,
,,ZATEM NOWY RÓW GEOMANCJII- i co to ta geomancja
to nic innego jak tylko czyste energie oddziaływania
ziemi i w niej zawartych lub ukrytych przed nami energi
ale tak przedziwnych że tylko nieliczni to czują i starają
się nam je zaprezentować i potwierdzić fakt ich istnienia.
,,KOLEJNY WYJAZD TAKŻE ZIMOWY DO PIRAMIDY W CELU JEJ
OPOMIAROWANIA I DALSZEGO JEJ DYSKRETNEGO NADZORU,,

Tak więc postanowiliśmy pojechać w kolejną zimę do Piramidy i
sprawdzić zmiany ,o ile już nastąpiły na poziomach energii ,oraz
sprawdzić i zeskanować całośćiowy obszar ,ale pod względem
innch błądzących energii plazmatyczno gazowych po osobach
już nie żyjących ,a mogących się dalej błąkać wędrować w jej

okolicy ,czyli krążyć wokoło energii generowanej z Piramidy.

Bo z pozyskanych informacjii od ludnośći rdzennej autochtonów

i z ich przekazów ,opowieśći wynika jeden fakt ,że strażnik to

tylko początek góry lodowej ,w tym tak przedzinym miejscu .I
tak po dotarciu do Ściborek w rejon Piramidy , i dokonania
skaningu terenu ,mamy potwierdzenie o trzech energiach , po

osobach zmarłych w tym rejonie i nie godnie pochowanych .Tak

jak to widać na zaprezentowanym wcześniej zdjęciu ze skanera
podręcznego ,mamy do czynienia z jeszcze trzema duszami

które także potrzebują pomocy w akcie odejśćia do ,,Tam ,,Ale

tak jak tu widzimy przemieszczające się postacie czarne które
idac nie pozostawiają swoich śladów na pokrywie śnieżnej i tak

jednocześnie mamy pełną świadomość o występujących w tym

miejscu specyficznego rodzaju wody ,powiedzmy takiej wody

podobnej do błonkowatej ale o jej całkiem innym wręcz bycie
ale tylko na terenie podmokłym i to w wodach zintegrowanych z
enrgiami generowanymi przez Piramidę Pana Barona ,i tak

chcemy tą jej specyficzną formę odmienności nazwać wodą

błonkowatą piramidalną Ściborską ,bo z analiz i badań próbek

które to pobraliśmy poprzedniej zimy wiemy na pewno ,że jest

to całkiem odmienna forma wody higroskopijnej błonkowato

orientowalnej ale się integrującą w odpowiednich warunkach z

wodami bagiennymi mokradła i taki to cykl odbywa się tylko w

tym rejonie czyli ,mega wpływ kształtu Piramidy Pana Barona
oraz energie które kumuluje i kondęsuje sama Piramida ,ale
zapewne wraz ze szczątkami ludzkimi które zalegają gdzieś w

okolicznych bagiennych wodach i mokradłach ,i zapewno dla
tego w tym rejonie nie występują ,komary ,muchöwki , płazy

,żaby i robactwa wraz z pozostałymi przedstawicielami żywymi .

Ale dość na razie opisów o wodzie ,a te Osobistośći co czytają i

nie rozumieją to polecam im moją inną kśiążkę w formie zapisu
elektronicznego do analizy ,WODA Inteligentny Twór Żyjący i
Myślący czyli krótko mówiąc woda CUD ŻYCIA-jako twór Żyjący,
WIĘC POMAGAJĄC- IM W ODEJŚĆIU Z TĄD -POMAGAMY SAMI SOBIE w ŻYCIU!

,,MEGA PIRAMIDA KOSMICZNA - JEJ WIZUALIZACJA ,,
Wizualizacja kształtu Mega Piramidy ,ruchomej merkaby Sumeryjskiej
Przestrzennej Całościowej nie przeciętej połówkowo,tak jak na szkicach ,jej

energiami zajmę się troche później ,wraz z ich opisem i zastosowaniem takich

Nad Energii do pracy dla nas i naszego Zdrowia nie tylko cielesnego , ale także
na poziomie duchowym -czyli tym wyższym od poziomu astralnego .Bo warto
jest to po 1000 kroć lepsze ,i silniej działające -wszechwieczne medium -bo nie
tylko odstrasza swoimi energiami ,grzyby ,pleśnie ,wirusy ,bakterie ,aż po
robaki ,pełzaki i nawet ptaki -zatem jest najśilniej oddziaływującym medium
które lepij i mocniej i bardziej skutecznie działa ,a - niżeli rozreklamowana
piramida Egipska .Po prostu piamida Egipska to jak motylek, siedzący na nosie
niedzwiedzia, dla jego ozdoby ,w poruwnaniu do piramidy Sumeryjkiej .Bo tym
niedzwiedziem jest Merkaba Sumeryjska i jej energie ,a wyliczone ,w złotych-

-Tu na tym zdjeciu widzicie ,dwie piramidy ,ale przedzielone krzyżem ,w celach

badawczych i pomiarowych zostało wybudowane taki powiedzmy ,,monumant,,

-proporcjach i opracowane zgodnie z odwiecznym rytmem i energiami naszej

gwiazdy Słońca ,naszego Księżyca i naszej planety Ziemii ,rytmy i całokształt to

już geometria uniwersalnej harmoni -wszechkosmiczna i ziemska w jednym.

-Szkic kształtu piramidy Sumeryjskiej dla lepszego zrozumienia jej energii-

-Szkic z wizualizacją i widokiem z góry -w celach poglądowo dydaktycznych'Zatem złote prooporcje zasad i Wszechharmoni Energii -dają nam nowe

spojrzenie na świat Energii Całośćiowych ,a ich możliwośći Wykorzystania.

A to już umieli i znali Sprytni Sumeryjscy ,Naukowcy ,Magowie-Astronomowie,

,,Także ta wiedza została utrwalona na papierowym jedno dolarowym

wizerunku ,w celu jej rozpowszechnienia umieszczono na 1 (Jednym dolarze)

-Taki kształt Osobliwośći z Lóż nazywają ,rękawiczką Boga ,a sceptycy ,,Gnozą,,

-Całkiem inne spojrzenie -dla Tych Osób z Taką Wiedzą ,jest zrozumiałe-

Gwiazda Pięcioramienna -nie mylić z Gwiazdą Sześćioramienną jest inna.

Poniżej przedstawiam szkice -rysunki, plany- do przestrzennego rozstawiania
Geoemiterów w kształt Mega Kosmicznego i Przestrzennego Zabezpieczania ,w

rycie piramidy Sumeryjskiej ,polecam to , dla Tych Wszystkich w takich

potrzebach lub tych -bardziej wrażliwych ,a mieszkających w mieszkaniach

blokach ,domach o dwóch kondygnacjach i piwnicy ,oraz większej ilośći pięterkondygnacjii typu bloki i wieżowce -a w nich po uzgodnieniu z sąsiadami ale

tymi pod nami , i tymi nad nami , i wspólnie razem ustawiacie dla wspólnego

waszego dobra nie tylko -zabezpieczenie ,ale spływ dobrych Wszechenergii.!!

,,SZKIC ROZSTAWIEŃ GEOEMITERÓW W BLOKACH I WIEŻOWCACH ,,
lub jako Mega zabezpieczenie różnorodnych gabinetów ,szeptu ,lub -masażu

,uzdrowicielskich na wszystkich poziomach uzdrawiania ,klinikach duszy gdzie
ludzie po przebytych zabiegach mają szybko powracać do zdrowia -szpitalach i

lecznicach ,gabinety stomatologi prześwietleń radiologicznych,na wszystkich

specjalizacjach ,oraz dla tych gabinetów gdzie się zerka lub spogląda w ,TAM,,
w przyszłość- terażniejszą ,lub przeszłość ale Tą na poziomie duszy ,ducha lub

zależności tożsamościowych aspektów dawnych ,rytów ,obrzędów ,i ich celebry

wraz z zakładaniem wiecznych pieczęci tych białych ,jako zabezpieczenie przed

powiedzmy niszczniem spokoju ,wszech-harmoni ale w takim celu powiedzmy
miejscu wybranym do celów specjalnych ,na przykład pochówku duchowego -

i takie to miejsce jest Wszechwiecznie białe i czyste ,bo chronią je białe moce i

białe energie , lub inne takie ciężkie i złe zwane -,czarnymi pieczęciami złego, a

założonymi drzewniej temu lub teraz i obecnie w różnorodnych celach kultach

,religiach ,i wyznaniach w Celach nam nie znanych .?Także szczególnej profesjii

,,Uzdrowicieli Duchowych ,,-czyniących akty ,,BIAŁYCH UWOLNIEŃ DUSZY,,

,,SZKIC DO ROZSTAWIENIA W SZCZEGÓLNYCH GABINETACH ,,UWOLNIEŃ i
OSWOBODZEŃ Z ŻERUJĄCYCH ENERGII POGAZOWO-PLAZMATYCZNUCH,,

Oraz i szczegölnie dla gabinetów jasnowidzów spoglądających w przyszłość i
nie tylko ,oraz szeptunek i szamanek aby wracając z ,,Tam lub z Onych,,- nie

przywlec lub przyciągnąć na tą stronę innych niechcianych energii i elementów

.

Ciekawa wizja kosmo-grafi-energetycznego układu energi i ich ściągania !
,,TYCH TAMTYCH Z ONYCH ,,

-Bo jak wiem to z praktycznego działania w terenie, i dokonywanych pomiarów
przeważnie to te relacje ściągają ,, z Tamtond niby Nikont te - Owe i One ,, i Ci

,,Jasnowidzący ,, po jakimść tam czasie troszkę - póżniej są sami w KŁOPOTACH

i potrzebach .Szczególnie CI Jasnowidze Wszystko -Wiedzący ,którzy działają
przeważnie na progu ,,Istnienia,,ale własnego -Żąglują słownictwem ,Rytem i

Celebrą -nie mając pojęcia co czynią .Manipulują innymi ,a nawet robią oni
Sami -,,Egzorcyzmy,,-nie mając nawet odrobiny dobrej Wiedzy -co do Celebry

takich AŻ na przykład w każej Religii nie Wierze -bo Wiara to Bóg -i tak w
religiach jest inny Ryt i Obrządek ,i tak kośćiół Grekokatolicki ,Ormiański
,Koptyjski ,Bizantyjski ma Swoją Celebrę ,a kośćiół Luterański Inną ,a

Ausburski ,Anglosaski i Prawosławny Także Inaczej Celebruje Taki Akt ,a
powiedzmy kośćiół Scientologiczny to już mega róznica ,Rzymskokatolicki ma

także Inną Celebrę w Rycie i Obrzędaie Rzymskim -to jak może ,,Taki Pan-lub

Jakaś Pani,, -ale jako samozwańczy ,,PSEŁDO jakiś Jasnowidz robić Egzorcyzm,,-

według ichnych chorych zazwyczaj wyłuzdań ich mózgu i pojęcia,skoro On lub

Ona -Sami w Nic nie Wierzą-tylko jako On Sam ,lub jako Ona ale Sama - i Jego
lub Jej ,,TO,,- Jasnowidztwo i Oni ale jako ,,bustewko,,- ale tylko w ich pojęciu ,to
jak -TAKIE COŚ NICOŚ- zacznie robić komuś ,,taki egzorcyzm,, -to co on lub ona
zawsze przyciągnie ale do ,,TU z Tamtąd Nikont -tylko ,,COŚ-ONO,, zatem ,co to
oznacza ,,EGZORCYZM,- i go odczyniając -ale czyniąc to źle i zazwyczaj tylko dla
mamony- TO TAKIE COŚIEK ich -samych goni i oni - zazwyczaj sami popadają w
,,OBŁED od Tego -CZEGOŚ I ZŁEGO ,, i mają na początku mega swoje choróbska
ale psycho-somatycznego porażenia ich mözgu ,rozumu i umysłu ,a przyczyna
tkwi zazwyczaj w zaproszonych do współpracy przez ,,NICH SAMYCH,,-tych
,,INNOŚĆI,,-które to Oni Sami ,,Wypędzają ,ale do Gdzie ,to wypędzają to-Sami
nie jako ONI nie Wiedzą i to ich Samych ,,To Wypędzone,, -Dopada - i Samo w

nich Zamieszkuje ,Bo ,,ZŁOTĄ PRAWDĄ JEST ZASADA i-FAKT ,, żeby dokonać

dla kogoś ,,EGZORCYZMU ,,-to trzeba na szali równoważni walki z TYM-złem

,połoźyć Własne -1-Życie i Własne Zdrowie , a 2- to ,,Zło,,-bo musimy zawsze

czyniąc taki-,,Odpust,, -dla kogoś , ale w formie ,,EGZORCYZMU,, to- Zaglądnąć

muśimy ,ale w Przepaść Wiecznej Odchłani Czerni Absolutnego Złego ,, a po to

musimy tam zaglądnąć - żeby z NIEJ WYRWAĆ -duszę Człowieczą, tam wpadłą i

tam -,,Bytującą ,,i jak źle się to zrobi -to zawsze -przyjdzie nam za to ,,PŁACIĆ
-ale SIĘ ZA TO Zawsze ,,PŁACI,,-ALE WŁASNĄ DUSZĄ- lub Własnym DUCHEM

ponosząc zazwyczaj ,,ŚMIERĆ ,, i tak postawioną na szali -,,zła i dobra,, lub

,,ŻYCIA I ŚMIERĆI ,, I tak jak się zaglądą w przepaść odchłani czerni absolutu to

Zazwyczaj ci co to uczynili zerkając w nią ,ale z powodów marnych i błachych

I żle to uczynią -to za sobą przciągają do swojej duszy to ,,INNE,,-i czarne wraz

z różnorodnymi energiami ze świata równoległego ,a są to silne zazwyczaj tak

-ONE i -INNI z ONYCH i wraz z nimi inne -,,MONSTRA ,,-oraz,,ZJAWY,, MARY i

różne -,,DEMONY,,,PÓŁ-ONE z ONYCH,,- lub PRZEKLĘTYCH -Z TAMTEGO DNA
-ale INNE ,Plugawstwa .Ale są wśród nas powiedzmy takie ,,OSBISTOŚĆI ,, które

lubią takie czarne i bardzo śilnie działające energie ,i nawet czczą to złe ichne i
czynią kult i nawet mają swoje powiedzmy czarne msze i czarne swoje kaplice i

tam odprawiają te swoje chwalebne coś dla kogoś ,bo już tak nisko upadli że i
wyrwać ich a tego koła klątwy -nie ma komu bo aż tak głęboko sami oni wpadli

zaglądając z własnej zazwyczaj głupoty i są w niej i tak tkwią w tym czymś .Tak
więc możemy sobie ustawiając z geoemiterów w kształt merkaby sumeryjskiej,,

jako śilne -Medium Przestrzenne ,, zabezpieczyć to swoje inne zaglądanie w
otchań czerni absolutu ,ale tylko do odczytania tego co ma być lub ma nastąpić

,za jakiś czas powiedzmy w tu na ziemi ale dla kogoś obcego i z wykluczeniem

jakichkolwiek ,,Egzorcyzmöw ,,-bo śilne energie z ,,GEO,, dają nam pewność że
jesteśmy jako ,,my,, - zabezpieczeni ,i możemy się czuć bardzo bezpiecznie ,jak
przysłowiowe żółtko ,w całym i nienaruszonym jajku kurzym. Ale z Z tym że to
,,OWE,,co się przykleiło nam podczas naszego zerkania to -trzeba odprowadzić
z powrotem do tego TAM-na koniec tego naszego ,,Zerknięcia, w jego Onym.!!!!!

-Ale odprowadzając ,,Trzeba-to czynić -w sposób szczególny i ze wsparciem

wraz z asystą duchową podczas Celebry -ich odprowadzenia do ich ,,Onego,,

Księżyc w pełni i koniunkcja pięciu gwiazd-układają się tak ,raz na 500 lat.

I w takim to czasie przychodzą pomysły do realizacji Wszechwiecznych w tu na

Ziemi ,jako Zabezpieczenia w Złotych Proporcjach- Zalerznośći Energetycznych

Znanych i odnajdywanych miejsc spotkań pontniczych w miejscach zwrotnic.

Zatem może Warto takie miejsca odnaleść i odwiedzić ,poczuć ich Energię - Lub

może nawet zrobić ,,powiedzmy coś więcej dla dobra Wspólnego i Globalnego,,

Bo nawet na lodach ,,Grenlandi,, dzieją się dziwne powiedzmy ,,Zdarzenia,,

-,,Tu widzimy Piramidę dziwnie - powstałą z lodu na Grenlandi,, lub ktoś ją jako ciekawostkę wykroił z lodu dla nas i tak była
więcej o tym zdarzeniu opisuję w innej mojej broszurce pod
tytułem ,,Meteoryty -polecam ją tym co chcą więcej zrozumieć .

.

,, MEDIUM PRZESTRZENNE ,,

-O KSZTAŁCIE PIRAMIDY SUMERYJSKIEJ -JAKO MEGA -GIGA DZIAŁAJĄCEGO KSZTAŁTU KOSMICZNYCH RELACJII MIĘDZY
,,ZIEMIĄ ,KSIĘŻYCEM ,SŁOŃCEM ,DROGĄ MLECZNĄ I DALEJ
-UNIWERSUM ,OMNIWERSUM I KLAEKTORIUM ,, -MEGA
MEDIUM- ,,a kształty odbić lustrzanych z Tam -w Tu na Ziemi,,

Przedstawiam wyliczone i rozrysowane przykłady do
rozstawienia przestrzennego -od piwnicy przez parter pierwsze

piętro aż po poddasze w celu całkowitego i bezpiecznego

wykonamia ,, Azylu Bezpieczeństwa Absolutnego,,za pomocą
geoemiterów i ich energii w nich skumulowanych i drzemiących
Szkic nr.1.-Połowa Piramidy Sumeryjskiej

Ustawienie przestrzenne ,potrzebujemy cztery geoemitery
,gdzie pierwszy przyklejamy do sufitu -częścią dolną gdzie jest
jego korkowa warstwa skierowany jest do naszej podłogi , a
przyklejamy go górną częścią do sufiti -gdzie nie ma warstwy
korkowej-można go także ukryć w- osłonie żyrandolu pod
sufitem ,pozostałe rozmieszczamy w pomieszczeniu na podłodze

,częścią z warstwą korkową ku dołowi .Na przedstawionym
rysunku przerywana linia wraz z punktem ale tym mniejszym to
miejsce dla jasnowidza ,medium lub dobrym miejscem do

naszego wypoczynku lub spaniem w pokoju . Pozostałe punkty
na rysunku te na czarno zaznaczone to geoemitery są troszkę
większe -rozstaw podstawy musicie sobie wyliczyć sami ,ze
względu na różnorodne wysokośći pomieszczeń zachowując
zasadę: 2/3 wysokośći ,plus 10 % da nam wynik boku podstawy
kształtu ,a w jego przekontnej mamy obraz i linię przerywaną
wraz z punktem jako centrum lub dobry azyl jako ten zerowy
.Lub stosując uproszczoną zasadę wyliczenia ,czyli długość
podstawy ,plus 58 % dodatku wynikłego z przeliczenia długośći
podstawy jako wyznacznik szpicy wierzchołka piramidy i tak
mamy szybko i idealnie wyliczony układ płaski ,czyli trzy ,,Geo,,

o rozstawieniu jako jednego boku z tym że szpicę powstałej
figury kierujemy zawsze na Półncny kierunek stron świata.

-Szczegóły wyliczeń dla osób zaawansowanych ,wraz z całą
geometrią Platońską opiszę pod koniec tej broszurki -polecam.
Jest to przecięcie piramidy Sumeryjskiej na dwie połowy tak jak
to widać na przedstawionym ,,Szkic nr,1-Ale -Możecie ustawić
sobie całą piramidę jako figurę -przestrzenną ,ale do takiej całej
formy przestrzennej będziecie potrzebowali , 5- pięciu sztuk -

,,Geoemiterów ,a na rysunku jest przedstawiona część jako
połowa przestrzennej piramidy Sumeryjskiej- i cztery - ,,Geo,,

Wycinek z Klaektorium -jako częśći galaktyki czyli-,Uniwersum ,

,,W -wszech spokoju i harmoni wiecznie trwającej w,, Tu i Tam,,

Wycinek zdjęcia z Uniwersum jako części pewnego Rytu.

A.-dla lepszego zwizualizowania i zrozumienia tego -działania .

Piramida całościowa i obusicznie działająca -Sumeryjska-jako ?.

Zatem rozstawiajcie zachowując ,,Złote - Ryty,,waszych-obliczeń.

Bo one znane i dobrze funkcjonujące są odbiciem relacjii
Wszechwiecznej harmoni i Równowagi Kosmicznych Relacjii .

-Szkico kształt a kumulowanie i kondesowanie dobrych Energii
,tych spływajacych na ,,Ziemię z Kosmosu,,- dla Nas i naszego
Zdrowia -są mało znane ,ale Dobroczynnie Działające dla Nas.

Szkic nr.2.-Układ połowiczny piramid

Zabezpieczenie bliźniacze typu: - gabinet plus pokój
przyjęć-potrzebujemy siedem geoemiterów do jego ustawienia.

Gdzie wierzchołki połowicznego -płaskoprzestrzennego układu
piramidalnego powinny wypaść na progu przejśćia między

obydwoma pomieszczeniami ,da to nam dodatkowo zmianę

promieniowania kształtów w pomieszczeniach oraz zmiany w
oddziaływaniu struktur zawartych w ścianach dzielących

pomieszczenia-często przenoszących od podstawy fundamentu
tożsamośći geopatyczne z ziemi i jej struktury .Całościowe i
precyzyjne opisy,o anomaliach i zaburzeniach geopatycznych
,struktur tożsamościowych i ich oddziaływanie na nas samych
przedstawię pod koniec opisów ,wraz ze szkicami i rysunkami,
geopatyczne skutki i ich neutralizowanie za pomocą geoemitera.
Zdjęcie pośladowych energii generowanych przez ustawienie

.

.

bliźniacze ,a wykonane z ,,Geoemiterów,, .

Całościowy widok ustawienia tunelowo-bliźniaczego .

-Zatem Ci -nieśmiertelni ,mogą odpoczywać wiecznie w Tu-

,,SZKIC POGLĄDOWY DO ROZMYŚLŃ LUB ZASTOSOWANIA,,

Szkic całośćiowych piramid ,sumeryjskich ale ustawionych w
celu obustronnie działającego kształtu i jego zabezpieczenia .

Widok energii kosmicznych ,które do nas docierają .

Szkic nr. 3. .piramid połowicznych

. Ustawienie typu parter i pierwsze piętro lub piwnica i patrer .
Jest to układ połowiczny piramidy sumeryjskiej ,w taki sam układ ale
całościowego kształtu ,zakładano pieczęcie spokojnego snu pod miejsca

pogrzebania w obrządku aryjskim ,a klątwy dla tych co spokój zakłucają
-szczególnie dużo tego typu energii pozostało po |ll|Wojnie światowej.

Ryt Aryjskiego Zabezpieczania pochówków ,z odpowiednią celebrą -negatywną.

Ryty aryjskie do dnia dziśiejszego kultywowane w niektórych miejscach.

-Z tm że proszę nie mylić ,znaków innej kultury i cywiizacjii z znakiem

fanatyków faszyzmu ,po niżej prezentuję stary znak słońca ,używany do dnia
dziśiejszego przez wyznawców,Hindi,-odmian buddyzmu i nie tylko-poglądowo.

-Prezentowne formy znaków zabezpieczeń w formie szkiców są dla pojęcia.- i
zrozumienia w celach poznawczo dydaktycznych ,bez jakichkowiek podtekstów

Szkic nr 4.-połówkowe wykorzystanie piramidy Sumeryjskiej .

Rozstawienie w celu zabezpieczenia ,domu ,kamienicy ,pałacu ,siedliska lub
innej rezydencjii -gdzie ona jest w epicentrum tego rysunku-jako kwadrat .

Jak równocześnie zabezpieczenie przed założonymi kiedyś ,pieczęciami boleści

,tych założonych w rycie obrzędu ,, -Siedem białych i siedem czarnych
pieczęci,- złożonych kiedyś przez tych zrozgoryczałych w żałościi i złośći-

,,pod stare miejsce pochówku ,pogrzebania ciał przez osamotnione osoby na
cmentarzyskach lub kirkutu, a obecnie nikomu nie znane i w tym miejscu stoi ,

Wasz nowo wybudowany dom lub oddzidziczona posiadłość wraz z jakimś tam

Bagażem ,I w takich przypadkach ,warto ustawić w taki sposób ochronę i azyl
białego bezpiczeństwa ,pod każdym względem dający ulgę i bezpieczeństwo.

Inny ,spotkany układ rozstawionych zabezpieczeń i wstawionych negatywnych

oddziaływań w celu zabezpieczenia spokoju wiekuistego tym co zostali w tym

miejscu pochowani ,było takie zabezpieczenie i jego promieniowanie

szkodliwych oddziaływań ,z znalezionych w tym rejonie zapisków wynikało ,że

spoczywają w tym miejscu ,osobnicy polegli i zbiorowo pochowani z oddziałów

walczących w II Wojnie Światowej -oddziały ,,folk-żygotnicy i banderowcy
światła śmierci,,- .I jak w takim miejscu źyć zdrowo i mieszkać spokojnie ???

Wizualizacja pośladowo promieniujących energii tych Innych -widziana przez
medium ,o odpowiednich predyspozycjach -zmierzonych i udowodnionych w
sposób empiryczno-pomiarowy ale tylko w celach dydaktycznych i poglądowo.
Zgineli i zostali zbiorowo pochowani -a ktoś w ich imieniu założył pieczęcie o
podanym kształcie ,o bardzo śilnych strumieniach światłości czerni ,-bardzo
szkodliwie oddziaływującej na otoczenie i wszystko co żywe ?
Dodatkowo pieczęcie były ozaczone takim oznacznikiem ,jak poniżej widać na

przedstawionym rysunku ,którym było dodatkowo oznaczone całe pole .???_

Wizualizacja i zdjęcie widoku pewnych gdzieś założonych pieczęci ,rytowych ,
które to po pomiarach ,znalazłem i zneutralizowałem ich działanie na całość .

Zdjęcie zapisku ,złożonego do pieczęci ,całość była zalakowana i owoskowana

,przed zakopaniem i złożeniem jako całość,w rycie,lub jako kamienie węgielne .

Zdjęcie puszki opakowania pieczęci ,złożone były, w układzie Tetragenalnym.
Szkic nr.5.połowicznych ustawień piramidalnych

Widok rozstawienia ochronnego ,przed działaniem złożonych-,,6,,- pieczęci

wiekuistych w starych rytach -pochówku przez zakony już nie istniejące -lub

według przykazań bractwa rycerzy okrągłego stołu -Rycerzy niepokonanych
króla Artura ,jak równierz ich pochówki i ich złożone pieczęcie na miejscach

ich bitew i potyczek gdzie ich bracia złożyli pokłon- śmierci nie unikając .I w
takich to miejscach możemy dziśiaj mieszkać i odpoczywać ,, ALE. JAK-,,8,,- . ,,

czyli układ przestrzenny ,,Oktagenalny nie ten ,,6,,-Heksagenalny - czyli inny
układ bo mocnejszy i zgodny z życiem ,ruchem i enrgią tak jak w wodzie żywej?

,, RYT OKOGENALNY ,,-ósemkowy jako ciekawostka złożona ponad 400 lat temu

Zdjęcie puszki -jako kamień węgielny złożony dla spokoju wiekuistego im. !
Ciekawe rozwiązanie kształtu oktogenalnego świadzy o wręcz ponad czasowych
rozwiązaniach ,i wiedzy wraz z pełną i świadomą majestrią nieskończonośći
Osób które pod pozorem kamienii węgielnych załorzyły wszechwieczne

pieczęcie wiekuiste ,? Ale w jakim celu to wymaga dalszych badań i pomiarów

w tym rejonie jeszcze przez kilkanaście lat -a związane jest to z układaniem się
pod odpowiednim kształtem planet w naszym układzie słonecznym ,żeby
porobić pomiary i ciągi energii kosmicznego oddziaływania na taki złożony

system zabezpieczeń majacy działać szkodliwie dla tego wszystkiego co tym
tam złożonym lub pochowanym im spokuj spoczynku i oczekiwania na ,,TĄ,,

chwilę ciągu ,,NIRŚMIERTELNOŚĆI,, zakłucać będzie i beszcześćić to miejsce
zazwyczaj uświęcone krwią tych tam złożonych i oczekujących w spokoju na

,,TĄ,, dla Nich chwilę czasu ,a pieczęć oddziaływujący na wszystko co żywe na
Ziemi ,ale w zasięgu działania takiego układu oktogenalnego rozstawienia

pieczęci ma być dozą ,,POKORY,,-NAUKI-i zrozumienia ,,Tych,,-poległych -.I tak
do dziś oni Sobie Tak Odpoczywający i Oczekujący ,są w Modlitwach wzywani i
o ich spokój prowadzone są ,,Celebry,, Modlitwy za Spokój ich DUCHA i DUSZY.

-Tu i w tym miejscu ,ostrzegam wszystkich poszukiwaczy

zakopanych -skarbów ,dóbr materialnych wszelakich ,bo
wiem to z praktycznego spotykania -różnorodnego
zabezpieczenia -tych ,,ZŁOŻONYCH''-zakopanych dóbr
materialnych nie zawsze ,uczciwą drogą zagarniętych i
złożonych a następnie zabezpieczonych i zakopanych.

Zawsze trzeba po sprawdzeniu przekazanych informacjii
o ukrytych i zakopanych skarbach -sprawdzić ich
zabezpieczenia ,a są naprawdę przerozmaite i po ich
zneutralizowaniu i przewartośćiowaniu -podjąć .Do
podjęcia takich elementów potrzebna jest zawsze
,,Osoba,, wiedząca i znająca jak to uczynić .Bo po co nam
cudze skarby .skoro stracimy coś Więcej -warto się nad

tym moim opisem pochylić i czynić Godnie i z Rytem .I
tak możemy sprawdzić używając odpowiednich skal

i tablic czy dana osoba jest Godna i czy Ma ona Moc do-

Przekształceń ,i czy nie jest pod wpływem złej żądzy stref

-I jeżeli osoba która będzie podejmować złożone ,,To,, ma

moc i dar przekształceń i zgodę Boskich energii -to może-

Podejmując ,,To,, coś zakopane należy zawsze sprawdzić

ślady biologiczne ,bo często nad tym czymś spoczywa
ktoś kto wykopał dziurę ,złożył i zaminował wicznymi

-minami ,to takie ze szkła lub z wypalonej gliny ,a
zapalnik chemiczno szklany także wieczny ,oraz zwłoki

-przeważnie zastrzelone osoby okrywaja złożone skarbypo wykopaniu zginęły raptowną i nagłą śmiercią ,i ich

energie plazmatyczne ,krążą w marażmie wokło miejsca.

-Dziśiaj mamy możliwość pełnego skaningu z podglądem-

-Zabezpieczenia były i są przerozmaite ,więc trzeba

zachować ostrożność i zadbać o super-bezpieczeństwo .

-więc trzeba sprawdzić ,i odprowadzić do Tam tego kogoś

-Miny wiecznie działające, te szklane lub gliniane ,były
także w wersjii dla ,,SS,,-tak zwane porcelanowe były one

zakładane jako odbojowo naciskowe i sprężyste aktywne.

-Pełne zrozumienie dla tych osób czytających moje opisy

a lubiących wiedzieć dokładnie i precyzyjnie .Zatem ci z

Was co coś zlokalizowali ,i chcą to Coś podjąć -po prostu

trzeba tak jak jest 'to- na rysunku zaznaczone ,punkt na

czerwono pod dolną podłogą ,może być założona mina

wieczna ,taka szklana lub gliniana ,albo porcelanowa z
zapalnikiem szklanym i z chemicznym -lub kwasowym ,a
zabezpieczonym woskiem i jak kto kolwiek nawet za

1000- lat ,po ostrożnym jej odkryciu odkopaniu ,będzie
próbował podnieść cały pojemnik -to go dźwignie do góry

i tym samym spowoduje odpalenie miny takiej- wiecznej
,odbojowej naciskowej ,lub tylko takiej malutkiej nic nie
znaczącej która tylko trochę zrobi huku i kurzu z pyłem
lekko unoszącym się w powietrzu po jej wybuchu ,jak
mała petarda na sylwestra ,ale ten dym i kurz to jest być

może coś ,,Czarna klątwa,, z dodatkiem śmierci ,tak jak
,,Klątwa Tutenhamona,, -po prostu po otwarciu czarny

kurz i nic więcej ,a za trzy dni śmierć ,bo ten czarny pył
lub nic nie znaczący kurz ,to być może ,,Kropidlak czarny

- ,,Aspergilius niger,,i ten odkopany ,,skarb nie pokryje

nam leczenia o ile w porę uda się go nam zdiagnozować ,,

.Punkt pomarańczowy to możliwe jest zabezpieczenie

wieczne -ale działającej dopiero po podniesieniu do góry
pokrywy lub klapy zamykającej złożone coś ,ale byle jak
zamkniętej skrzynki ,np ,koładka przesówowa -która po
przesunięciu odpali minę i przeniesie znalazcę do tam.

Podjąć ,może bez szkody osoba ,,Godna,,i uczciwa to coś.

Zatem na zakończenie tych szkiców -rysunków które Wam zaprezentowałem
,pamiętajcie o fakcie przed wyliczeniem jakiego- kolwiek ,rozstawienia dla
Waszej ochrony ,zawsze to zawsze ,zachowajcie godność ,dokładność i celebrę
wszelaką ,i wyliczajcie zawsze trzy razy rozstawienia i je sprawdzcie ,czy to wy,

,możecie i czy jesteście godni -używając prezentowanych skal-tablicowych i
sobie -zapiszcie je ,skonfrontujcie i przygotujcie .Majestrię ,Celebrę w

odpowidnim rycie ,a rozstawienia ,,geoemiterów i jej celebrę ,oraz ryty trzeba
w szczególnie ciężkich i drażliwych sytuacjii ustawiać wraz z całą majestrią i

wszelakiem celebry -podczs ,, PEŁNI KSIĘżYCA ,, dokonajcie aktu złożenia i

ustawienia kształtu przez Was wybranego ,,.I CZYŃCIE GO GODNIE Z RYTEM I Z
NAMASZCZENIEM WSZELAKIM ,,-bo czynicie go Tu i teraz za waszego życia na

Ziemi , a przyjdzie wam za to zapłacić - ,Ale Tam i po waszym akcie ,dokonania

żywota poznacie co To znaczy czynić Godnie i z Celebrą wszelaką , a i zapłacić

za to będzie trzeba ale nie materialnie -lecz duchowo własną duszą -w Tam .

Ryty pod piczęcie złożonych obrzędów w układzie heksagenalnym -pod
rozmaite cele takie pieczęcie lub ciężkie kamienie węgielne stoja ,w dużych

ilościach w wielu miejscach i ciągle działają ,ze szkodą lub nieszkodą dla tych

lub tamtych ale innych.Lub tych żyjąc ,konajacych bo na zdrowiu podupadają.

SZKIC OSTATECZNEGO ROZSTAWIENIA LUB KOŃCOWY !

Do podanych szkiców ale połówkowo zastosowanych kształtów
piramidalnych są wersje ,pełnej piramidy o jej ,śilniejszym
działaniu , i mocach wielkich ,z tym związanych -ale dla
zainteresowanych podam na końcu ,siatkę i wzorzec do ich

wyliczeń ,nie będę ja tego prezentował niech każdy Sam to
-uczyni ,ale tak Godnie ,i z pełną odpowiedzialnośćią za- TO.!.

Jako ciekawostka -Piramida Sumeryjska ale z kamienia Polnego
ciosanego wybudowana -Przez Proch Nicośći jako miejsce -Do-

Ostatni szkic z rozstawieniem Lunaryjskim ,lub układ masońsko-świetlisty.Jak
równocześnie tego typu zabezpieczenia ,wiekuisto-wszechwieczne ,możemy

przypadkowo spodkać w pochówkach z czasów potopu szwedzkiego ,i

zabezpieczenia mogił zbiorowego spoczynku ,tych co na ziemi obcej oddali swą

krew .Oraz tropiąc ruchy i potyczki wojsk Napoleona -także w niektórych

przypadkach są znajdowane tego typu zabezpieczenia ,na miejscach

zbiorowych pochówków żołnierzy napoleońskich .Szczególnie dużo takich

anomali znajdują poszukiwacze -z wykrywaczami metali ,a śledzący ,ruchy

,przemarsze , i pochówki tych co za sprawę Napoleona -polegli i oddali życie na
obcej ziemii.?Zatem i My możemy żyć i być nie świadomi na czym ,lub na jakim
miejscu stoi nasz dom -a w nim nam nic się nie udaje .Ale dlaczego tak jest !!

W takich układach możemy spotkać różnorodne dziwne lub mniej zrozumiałe

zdarzenia ,energii i po kilka złożonych pieczęci w układach penntagramowych
powiązań -złamywanie pieczęci i ich przewartościowanie polecam -tylko tym

zaawansowanych w tego typu celebrze i majestrii i to najlepiej robić w asyście.

Ze wsparciem duchowym -bo sens życia mieści się w uświadomieniu sobie
złożonośći i bogactwie różnorodnych możliwośći działań i oddziaływań w

realizacjach i oddziaływaniu za pomocą przeróżnych energii zjawisk ,zdarzeń i
miejsc nie zawsze zgodnych z prawami natury ,ale przeciwko niej działające i
szkodzące nie tylko otoczeniu -lecz w przewarżającej mierze mają szkodzić

wszystkiemu co żywe i gniazduje lub mieszka w takim otoczeniu i miejscu.

Zdjęcie pokrywki z puszki ,gdzie we wnętrzu była jedna z kilku założonych

pieczęci wraz z całościowym -zrozumieniem dla pięciu pokoleń do przodu jako
zło czarne nie przestajace działać -za coś Tam pzez Kogoś uczynione i Tylko
Tyle.Lub aż tyle ze względu na różnorodność ,własnych odczuć strat i zysków w
całościowo rozumianym i pojętym rachunku sumującym .Życie niektórych
ludzi toczy się po bardzo wąskim torze ,pomiędzy adaptacją która wciąż się
wyczerpuje ,a tolerancją i elastycznością która w zderzeniu z ciągłym tempem
pośpiechu i goniwą za czymś tam nie istotnym -zanika wszechobecnie .Czyniąc
pustkę i brak zrozumienia .A odskoczni szukają w problemach i kłopotach u
innych ,zamiast uporządkować swoje -to COŚ -I PRZEWARZNIE WINNI SĄ CI ALE DLA TYCH INNYCH BĘDĄCYCH W TAM ! LUB BĘDĄCYM W ONYCH.
Więc ,to co ja, napisałem ,jest ostrzeżeniem ,i obowiązkiem zarazem .

Czyniąc zabezpieczenia ,lub neutralizacje zachowajcie GODNOŚĆ WSZELAKĄ I

WIĘC -LICZCIE GODNIE -I Z KOSMICZNĄ DOKŁADNOŚCIĄ NIE CZYNIĄC
- ,, CHAOSU. I. DYSHARMONI JAKIEJ. KOLWIEK ,, A Ci z Was co są niepewni czy uczynili To Godnie niech Sami Siebie Sprawdzą
,kożystając z zaprezentowanej ,,Mapki i Diagramu ,, tak dla Waszej Pewnośći.

,,DO PRZEMYŚLENIA I GŁĘBSZEJ ANALIZY,,
,,PRZYKŁAD MODELOWO-CAŁOŚĆIOWEGO ROZWIĄZANIA TYPU SPŁYW

ENNERGII DUCHOWYCH , BOSKICH -PLAN PAŃSTWA WATYKAN ,DO
ANALIZY I ROZWAGI NAD SHARMONIZOWANYM EFEKTEM ,OTOCZENIE
,ŚRODOWISKO ,ENERGIE KOSMOSU ,A KSZAŁTY I ICH PROJEKT
CAŁOŚCIOWY ,JAKO ZAMYSŁ DAWNYCH GEOMETRÓW ,ASTRONAMÓW
MATEMATKÓW I OSÓB UDUCHOWIONYCH ORAZ ICH WIEDZY
,MĄDROŚĆI I ZROZUMIENIA CAŁOŚĆIOWEGO -A ICH FINAŁ DO ANALIZY,

-Inne zwizualizowanie dla lepszego zrozumienia -niech zdjęcia przemawiają-

Zatem należy wytęrzyć swój wzrok i przeanalizować prezentowane zdjęcia .

Zdjęie placu w Watykanie -Plac Spotkań Pontników w Rzymie -stan aktualny.

,,Szkic do lepszego zrozumienia bez opisów ,niech fotogramy przemawiają,,

Taki szkic przestrzenny do zanalizowania i przemyśleń głębszych.

,,Zrozumienie dalsze ,,

,,ZROZUMIENIE POŁĄCZŃ Z ENERGIAMI Z GWIAZDOZBIORU ,,

ORIONA W ZDERZNIU Z ZAMYSŁEM I PROJEKTEM BOSKIM ,,

Widzimy atrybuty ,,GEOMETRII ŚWIĘTEJ ,, w Ręku Boga Cyrkiel

,a po bokach mamy kątownicę i pozostałe narzędzia Twórcze ,,

,,SZKIC UKŁADANKI I ZROZUMIENIA całośćiowego -bez opisu i komentarza.

-Układanka przekombinowana ale z zachowaniem złotej lini miary -

,,KLUCZ ŚWIĘTEGO PIOTRA -a GALAKTKA ORIONA ,,

Zdjęcie wszechwiecznie trwającej symbiozy i harmoni wzajemnej .

-Patrz i wizualizując przemyśl ,zaprezentowane projekty foto graficzne-

Wszechwiecznie trwająca pełna i godna, sharmonizowana symbioza energii tej
od ziemi księżca i słońca i dalej także ,więc liczyć rozstaw też ,trzeba GODNIE.

,,ZAŁOŻENIE SIEDMIU PIECZĘCI JASNOŚĆI,,

,,Zrozumienie Klucza a Biblia ,,-Objawienie,,-Ewangielia Mateusza .17:13 ,

Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej ,zwrócił się do swoich

uczniów z pytaniem; Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego ?.Jedni za

Jana Chrzciciela -odpowiedzieli -inni za Eliasza ,a jeszcze inni za

Jeremiasza lub jednego z proroków .Wówczas Jezus zapytał ? A według

was ,kim jestem ? Wtedy Szymon-Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem

,Synem Żywego Boga .W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego.Szczęśliwy

jesteś Szymonie ,synu Jana ,bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny ,lecz
mój Ojciec ,który mieszka w niebie .Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem ,
a na tej skale zbuduję mój Kośćiół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać.
Wręczę ci Klucze Królewstwa Niebios .Cokolwiek zwiążesz na ziemi

,będzie związane w Niebie , a cokolwiek rozwiążesz na ziemi ,będzie
rozwiązane w Niebie .Potem polecił uczniom z całą stanowczośćią ,aby
nikomu nie mówili ,że On jest Chrystusem .

,,ROZRYSOWANY I ZAPREZENTOWANY ,,KLUCZ ,,-JEDNI MAWIAJĄ ŻE TO
KLUCZ ŚWIĘTEGO PIOTRA ,A INNI Z KOLEI ŻE TO ,KLUCZ SALOMONA,,.
-Muzłumanie zaś mawiają ,,KLUCZ DO NIEBA,,-a To GWIAZDOZBIÓR ,,ORION,,

,,PRZEKAZNIE KLUCZA DO NIEBA -DO WSZECHWIECZNOŚĆI I ŻYCIA LUB -

-NIEŚMIERTELNOŚĆI -JEZUS CHRYSTUS -PRZEKAZUJE ŚWIĘTEMU PIOTROWI.

,,OTWARCIE BRAMY SPIŻOWEJ W WATYKANIE -w Roku - 2000 ,NA TRZECIE
TYSIĄCLECIE -SPŁYWU ENERGII BOSKICH I DUCHOWYCH W TU NA ZIEMIĘ,,

,,AKTU OTWARCIA W ROKU 2000 DOKONUJE POLAK PAPIEŻ-JAN PAWEŁ II ,,

Zatem ,,AKT SPŁYWU ENERGII BOSKICH I DUCHOWYCH TRWA DALEJ ,,

-POMYŚLCIE CZY TO TYLKO GALAKTYKA -CZY COŚ WIĘCEJ -KLUCZ DO NIEBA-

KTO MA WŁADZĘ NAD KLUCZEM DO NIEBA czy ,,ŚWIĘTY PIOTR,,-MISTRZ

DUCHOWY PRAWD BOSKICH ,CZY ,,SALOMON ,,-MISTRZ NAUKI I ROZUMU -

Pewnie nie jedna osoba się zastanowi czy to klucz mu jest potrzebny jako ten

znak do nieba ,czy może ,stary znak cudownego nakarmienia głodnych i stary
znak chrześcian ,znak ,,RYBY,, czy znak krzyża czy lepiej rozwój ducha i duszy.

,,ZNAK-RYBY,,-znak Cudu Bożego i nakarmienia pięćiu tyśięćy głodnych ,ale
słuchających słowa Bożego ,wygłaszanego przez Syna Bożego w Tu na Naszej
Ziemi -Jezusa Chrystusa-do tych co za znakiem ,,Ryby,, szli i umierali za Niego .

.

,,Szkicogramy do przeliczeń i analiz głębszych ,,

,,CAŁOŚCIOWY FOTOGRM do ANALIZ I ROZMYŚLEŃ CAŁOŚĆIOWYCH ,,

,, Galaktyka Oriona jako klucz do wiecznośći ,,

,,CO TO TAKIEGO TEN ,,ORION,,-jako Gwiazdozbiór ,Galaktyka i nie Tylko ?

,,ORION,,-jest chyba najpiękniejszym i najefektowniejszym gwiazdozbiorem na
całym niebie .Wyróżniają się obie gwiazdy stanowiące jego barki ,Betelgeuse i

Bellatrix ,oraz trzy gwiazdy pasa i obie gwiazdy stanowiące stopy ,prawa ma
nazwę Rigel .Zwracają uwagę nawet gwiazdy na prawym ,zachodnim skraju

gwiazdozbioru przedstawiające tarczę .To samo odnośi się do gwiazdy Orionis

w głowie i,, pochwy miecza ,, poniżej gwiazd pasa .Według mitu greckiego

myśliwy Orion chlubił się ,że może pokonać każde zwierze ,każde zło .Dlatego

doszło do zaciętej walki między nim a Skorpionem .a bogowie przenieśli Oriona

i Skorpiona na niebo w przeciwne miejsca sklepienia niebieskiego tak ,że nie

mogą ukazać się na horyzoncie równocześnie .Mit mówi dalej że Odyseusz
spotkał Oriona podczas swojej wyprawy do świata podziemnego-świata

zmarłych .Orion uchodził również za wielkiego podróżnika ,a dzięki swej sile za
dobroczyńcę ludzi .Orion miał trzech ojców; Zeusa ,Posejdona i jeszcze jednego

,albo Hermesa ,albo Aresa ,albo Apolina .Mógł dzięki tem nawet kroczyć po
morzu .Jest oczywise że gwiazdozbiór tak rozległy jak Orion ,a w dodatku
położony na obszarze Drogi Mlecznej ,zawiera w sobie wiele innych gwiazd

podwójnych nadających się do obserwacjii mniejszymi przyżądami z Ziemi.

,,PŁaska mapa gwiazdozioru ,,Oriona ,,-dla zainteresowanych astronomią .

Dla tych co chcą ,Sami wyliczyć całościowe układy rozstawcze piramidy

Sumeryjskiej -ale całościowo pojęte zatem wczytujcie się w pokazywane w tej

broszurce sztychorysunki ,analizujcie je i stosujcie zapamiętacie fraktalno

pasywne i komanderyjno przestrzenne formy wirownicy wszechenergii mocy i
samej śilni która zawsze jest dominantem we fraktalnym obrazie całośćiowym .
.Natomias pozostałe arkana których tu nie opisuję to - ,, poszukajcie Sami ,,-!!!!

-TROCHĘ GEOMETRI TEJ WYJĄTKOWEJ

-BOSKA I ŚWIĘTA GEOMETRIA ,,BOŻA -I JEJ
CYRKIEL I POZOSTAŁE ATRYBUTY W

RĘKU ,,BOGA,, I OBOK NIEGO -DLA TYCH
OSÓB I DLA LEPSZEGO JEJ ZROZUMIENIA-

Zatem gdy usiądziecie sobie wygodnie zaczynając

zakreślać swoje linie ,kształty i ich promieniowania

liniowo kwantowe ,używajcie zamyśleń ale Złotych

proporcjii -a one na pewno nie wywiodą Was na

manowce ,lub ścieżki tego -złego -odbicia prawdy.

GEOMETRIA BOSKA -FIGRAMOWE UKŁADY PLATOŃSKIE I ICH KSZTAŁTY.

Zachowajcie w wyliczeniach ,prawa Boskiego Aktu Myśli Stwórczej Absolutu.
Albo przyjmnijcie ,reguły i porządek opracowany przez-Platona ,ojca geometrii

przestrzennej .Platon żyjący w czasach starożytnych geometrów ,jako geniusz

w tej kwesti materii ,wyobraził sobie ,a następnie opisał i skreślił zasady, które

do dnia dziśiejszego ,jako podstawy obowiązują ,i nikt ich nie kwestionuje
.Zatem zasada Platońska wyobraża sobie ,że świat całościowy składa się z
podstawowych żywiołów ,i jest ich pięć-i pięć figur -brył Platońskich zostało
skreślonych, dla poparcia tej myśli aktu stwórczego.Zatem każdy żywioł jest
prezentowany jako, określony kształt ,a w nim barwa, i znaczenie tego kształtu,

jako całośći -Platon przedstawił całościowy pogląd w majestacie pięciu Brył ,i te
bryły to specjalnie wyliczone i zaprezentowane światu ,kształty przestrzenne.

-Prawidłowo ukierunkowany kształt i w nim elementy i ich działanie -

-Elementy ustawione dogóry nogami ,odwrócone ,błędne -lustrzane odbicie

,tego elementu który prawidłowo zamyślony to światłość ,natomiast wykonany
odwrotnie daje nam ciemność-całość prezentowanych szkiców niech będzie dla
każdego przestrogą ,w szkicowych przygotowaniach kształtów i ich zaletów.Ale
zawsze możecie czynią godnie i czysto na poziomie duszy i ducha sprawdzić
wasz efekt pracy wykożystując tablice -skalowe lub diagramy ,ktore są
pokazane i zaprezentowane podczas ciągów opisowych-trzeba je wydrukować.

-Inna skalowa tablica z diagramem biblioteki wiedzy wraz z zapoznaniem-

-Tablica do sprawdzenia zdolnośći radiestezyjnych darów i zdolnośći medialne-

,,BRYŁY PRZESTRZENNE ,,,-dla lepszego zrozumienia geometrii ,,Platońskiej,,

Każda z brył przestrzennych zbudowana jest z trólkąta -gdzie każdy z
boku trójkąta oznacza: materię ciała ludzkiego ,drugi bok to dusza ludzka

,natomiast trzeci bok to duch ludzki jako paliwo iskry Bożej -gdy
przyjmniemy takie założenie ,to bryły nabierają całkiem innego

znaczenia i wymiaru .Obecna współczesna myśl akceptuje takie założenie
,i rozwija ją dalej o znaczenie wzorcowych brył przestrzennych
,,Platońskich,,-a mianowicie znaczenie wzorów i proporcjonalnych
zależnośći występujących między cząsteczkami oraz pogląd ,że kształty
przestrzenne proporcjonalne wpływają bardziej na cząsteczki ,niż one

same na naszą ludzką percepcję , i zdolnośći z tych założeń- wypływające.

Wedłóg idei , iż pojęcia ogólne-moralne i logiczne ,istnieją realnie jako

czyste własnośći-powszechniki ,bądź także jako niezmienne prawzory
zmiennych rzeczy,przyjmuje się że , nasz świat jest urządzony celowo i
harmonijnie przez swego Stwórcę , lub Sprawcę który go zbudował z
odwiecznej materii , obecnie rozwinięta koncepcja oddzielająca duszę od
ducha jako osobnych dwóch elementów w ciele ,czyni koncepcję duszy

nieśmiertelnej jako czynnika witalnego żródła życia ,i moralnego czyni z

człowieka podmiot moralny ,natomiast duch jako paliwo iskry Stwórczej

a władające energiami poza sferą ciała fizycznego , i ciała astralnego aury

to nasz -duch ,czyli energiami duchowymi , oraz jego moc i racjonalnymi

wszech korelantami daje -pozwalając , mózgowi i umysłowi poznać i
doświadczalnie poczuć prawdy wieczne ,i wszechwieczne życie naszego
istnienia ducha ale, we wszechkosmicznej harmoni z duszą w człowieku .

Czyli Bryły Platońskie to .jak gdyby ,,geometria święta ,,i tak w każdej bryle
długośći boków są równe ,podobnie jak wszystkie kąty wewnętrzne .Żywioły są

tradycyjnie związane z barwą i ich energią .Bryły platoński to pra pra wzorzec

wszystkich struktur komórkowych w żyjących organizmach , także na pięciu

odniesieniach do - ludzi ,zwierząt ,roślin ,minetałów ,i ducha.Figury opierające
się na trójkątach jako podstawa, w tradycyjny sposób rozumiane , -oznaczają

.Figury oparte na trójkątach to moc energia męska,sześciościan zbudowany na
kwadracie oznacza dynamizm energię żeńską.Dwunastościan opierający się ,na

pięcioboku to liczba życia i długość żywota .A ten pięciobok jako podstawa to

liczba życia -pięć czyli (trzy męska,puls dwa żeńska ).Tak jak to widać na szkicu

Możliwy do spotkania gdzieś ? Ryt z czasów potopu Szwedzkiego -znak
pochówku wraz z aktywnym oddziaływaniem ,,koło ster żeglarski,,-RYT
SZWEDZKI i w nim zazwyczaj pochówek i wszechwiekuisty spokuj ale dla kogo?

Obrządek także oktogenalny , ale ryt średniowieczny ,,Napoleoński,,-szkic jako

przestroga dla tych co go spotkają -gdzieś tam i zbagaelizują -bądżcie uważni .?

-Do przeanalizowania dla Tych Osób lubiących wiedzieć więcej -analizujcie-

-Żeby głębiej lepiej i więcej zrozumieć można posłużyć się skalą diagramową-

-Przydatna jest także przy okazjii głębsza analiza ,zazdrośći,tęsknoty ,szczerość

-Wraz ze sprawdzeniem zamiarów tworzenia i ich wytworów a poziomy-kanały-

Zatem zabierając sie do wyliczeń,najpierw trzeba przyjąć zasadę ,a potem

dopiero regułe ,i liczyć -trzeba Godnie i precyzyjnie ,bez szkód dla kogokolwiek

Siatka działania dobrze wyliczonego ,i działającego jednego punktu energii w
całościowo porządkującym energie elementarne Geoemiterze .
WIZUALIZACJA JEDNEGO PUNKTU DZIAŁANIA -SEFIROT I JEGO ENERGIE

Zdjęcie z wizualizacją .Rotacyjno-przestrzennej tożsamości .

Poniżej jego posiew energii ,,Mega Kosmicznych ,,ich siatka do wizualizacjii.

Wirowe energie pośladowe w Mega Przestrzeniach Kosmicznych te dobre .

Rozstawienie według Hebrajczyków i merkaby Hebrajskiej.ALE
PŁASKO ROZSTAWIONEJ ,- NIE PRZESTRZENNIE -SZKICOGRAM-

Czerwone punkty to geoemitery, potrzebujemy ich sześć i
ustawiamy według trójkąta o boku równym 3 metrów,do

przewartościowania energii po zmarłych i pokutujących
Judaistycznego wyznania ,lub Mojrzeszowego -jak kto Woli -

-Reguła i zasada prawidłowa-świetlista ,natomiast- obrócona zła

lub ściągająca moce ciemnośći i im- służy do zabezpieczenia

ukrytych ,zakopanych ,dóbr materialnych ,pieniężnych ,w celu
wywołania u osób nieporządanych innych reakcjii na zdrowiu ?!

-Reguła -czynnie ściągająca moce i ennergie ciężkie ,złe -ciemne,za ich życia ,czyli po żydowskie One, i ich pośladowe energie lub
pozostałośći pogazowo istniejące ,i trwające w degręgoladzie .

Zdjęcie zmaterializowanej ,zagęszczonej energii pogazowych po

osobie nieżyjącej ,ale bytującej w maraźmie ziemskim.

.Trzeba ustawić najlepiej na Kirkucie -cmentarz lub miejsce

pochówku żydowskiego .Ewentualnie w jego bezpośrednim

miejscu ,zaczynając od ogrodzenia na półnacnej ścianie
ogrodzenia .Lub bezpośrednio w miejscu pochówku ,spoczynku.

Możemy ustawić na swojej posesji , dwie merkaby z dwóch
różnych ścian naszego domu ,rezydencji .bądź to starej
kamienicy ,w której są i gniazdują różnorodne tożsamośći ,o nie
do zidentyfikowania ich lub onych religijności ,ale
wyznawanych przez niebyty, za ich życia , a obecnie już często
po kilkadziesiąt lat temu zmarłych ,dlatego polecam dla
całkowitej pewności ustawić dwie Merkaby: jedną od strony
północnej-Hebrajską Merkabę ,i od strony południowej
Sumeryjską Merkabę ,w przypadkach ekstremalnych
materializacji ,energii pośladowo gazowych niebytów i ich form
toksyczno-złośliwych -Proces ichnego ,ich wyeksmitowania

przez przewartościowanie może trwać nawet do siedmiu 7 lat
,wiem to z praktyki i pomiarów w Tym Ich i w Onych istnień.

-Reguły ,i zrozumienie prawidłowośći ,a rozmieszczone na
szkicowym rysunku .oznaczenia -w celu pojęcia ,że jak
rozstawiamy ,,Geoemitery ,,-to musimy zachować kształt i moce
zabezpieczenia ,czyli obrotowego lub osiowego przesunięcia w
celu wyskalowania na złe i ciężkie ,ciemne energie .Bo zasada
jest taka sama od zarania dziejów ,,Podobne leczy się Podobnym
-czyli Geoemitery przewartościowują ,,Te,, inne energie na te
porządane przez Nas .I po ich przewartośćiowaniu są następnie

,wyeksmitowane do ,,Tam ,,-czyli odprowadzenie do ich miejsca
przeznaczenia czyli Wszechwiecznego Ich Bytowania w Tamtym

Zatem używzjąc-diagramowych skal odniesień można sprawdzić

-Inna tabilca także przydatna do czystośći postępowania w -

-Mając tyle wiedzy i informacjii można także pójść dalej -

-Pracujcie sprawdzajcie ,i mierzcie skanując elektronicznie-

Czyniący nienawiść zło i zrozgoryczenie to ci pod cimną gwiazdą

-których tu na naszych małych i okołośrodowiskowych polach
obszarach działań mamy coraz więcej ,więc i trzeba więcej
działać na obszarach energetycznej równowagi Wszech Energii .

Znak dla zrównoważenia różnorodnie pokazywanych energgi-

I tu tym znakiem krzyża zakonu o rycie maltańskim wszystkim
w Tam ,i tym w tam Onym ,życzę spokojnego i Wszechwiecznego

światła w Absoluntnym ich Spoczywaniu lub ich Bytowaniu .

-Dla lepszego zrozumienia i pojęcia ,dobrych znaków i energii-- +++++AMEN+++++ --.
Natomiast jeżeli mieszkamy we wspólnym domu ,bloku lub
budynkach wielorodzinych to proponuję ustawić w centralnym
miejscu naszego mieszkania trzy geoemitery w dwóch formach.

1.Forma rozstawienia w kształt trójkąta równoramiennego o
boku 3 metów każdy ,po niżej rysunek szkic forma płaska.

Jest to bardzo prosta a zarazem skuteczna forma rozstawcza.

-Zdjęcie piramd w Egipcie ,żeby nie porównywać ,tego- dobrego

kształtu rozstawienia ,z kształtem piramid Egiskich bo -jest to
całkiem co innego mocniej i lepiej działającego ,a niżeli upadła i
znienawidzona i przeklęta Cywilizacja dawnych Faraonów i ich

geometria , ale taka -zła i ze złymi ciągami energetycznymi -bo
zajmująca się ,, życiem po śmierci ,, w zaświatach niebytów ,i
odprowadzaniem dobrych energi z naszej Ziemi do ,,Tam,, -jest
to nic nie wartymi w Tam-energiami ,bo lepsze są ciągi energii-

-Zdjęcie lotnicze piramid ,,Egibskiej Klęski i ich Rozważań,,
-,,Wiecznych ,czyli te które pokazują nam życie przed w świetle
przed naszymi narodzinami i dają możliwość wglądu w naszą -

przyszłość wraz z jej kracją i pełną świadmośćią ducha i duszy.

Te czerwone kropki -punkty na narożnikach trójkąta to
geoemitery -na spodzie każdego geo mamy warstwę korkową
-można schować na stałe geo, w szafkach lub gdziekolwiek
ustawiając je na podłodze ,natomiast jeżeli nie chcemy aby
ktokolwiek wiedział o fakcie rozstawienia ,,Geoemiterów,,-to
proponuję w ten sam sposób je rozstawić ale na przykład pod

tym pomieszczeniem w piwnicy z tym że trzeba będzie je tam -

Geoemitery przykleić do sufitu w piwnicy .Inne rozwiązanie to
możemy rozstawić Geoemitery nad pomieszczenim -czyli na

stryszku ,lub poddaszu -ale wtedy trzeba je po rozstawieniu
,obrócić o 180 stopni czyli muszą być porozstawiane warstwą
korkową do góry .ady pod sobą miały pomieszczenie które

chcemy poddać ich oddziaływaniu ..Ale nie zapominajmy o nich

-Szkic poglądowy dla zachowania ,regół przy wyliczeniach .

Wizualizacja oddziaływań energetycznego działania ,,Geo,, tak

jak taki kształt ,,Sumeryjskiej Piramidy,,-działa jest przykład
Grobowca na Mazurach ,nawet grzyby ,bakterie ,wirusy i robale
są przez działanie takiego kształtu ,neutralizowane i niszczone.

Wielki parasol ochrony -przed złymi energiami ,i nie tylko.
.Poprawiajmy je i korygujmy ich rozstaw -dbajmy o nie -tak jak
one cały czas pracując dla nas i dla naszego zdrowia, poprzez
przewartościowanie złych ,energii i emanacjii na te dobre i
uporządkowane dla Nas i naszego zdrowia. Jeżeli są przyklejone
do podłogi w naszej piwnicy czy są w naszym mieszkaniu ,to
wypada od czasu do czasu je odkurzyć ,oczyścić z warst osadu ,

A te geoemiery które są rozstawione w kształt boku merkaby

-lub trójkąta ale na zewnątrz to proponuję je zakopać w ziemi na
głębokość do maksimum 50 centymetrów -ale przed ich

zakopaniem trzeba je zabezpieczyć przed wodą ,deszczem i
wilgocią poprzez ich zabezpieczenie folią lub szczelnym

woreczkiem foliowym .LUB zabezpieczyć je wszechwiecznie

poprzez rozgrzany wosk ,parafinę -po prostu przed ich
zakopaniem ,kupić wkłady parafinowe do zniczy następnie je
rozgrzać i oblewając starannie Geoemitery ze wszystkich
możliwych stron i po zastygnięciu parafiny lub wosku zakopać ,
a one tak zabezpieczone będą wykonywać swoje zadanie .

Starannie je zawinąć opatulić i dopiero ,zakopać na stałe
pamiętając o jednej zasadzie, żeby wierzchołek trójkąta

skierować na stronę północną ,lub według zaleceń radiestetów
po dokonanych pomiarach i odczytach występujących anomalii.

-Pole energetyczne osoby żyjącej na dolnym szkicu -u góry duchWidok pola energii całościowych .

Zdjęcie jak rozstawić geoemitery ,na wierzchniej
mandali, obrazku widoczne kierunki polaryzacji, w
formie białego krzyża rówmoramiennego ,w czerwonym
polu oznaczają ,kierunek wiru zasysającej energii

rotacyjnie się obracającej w kształt ósemki lub jak kto
inny ,woli inaczej , w rytm wstęgi mobiusa .

Druga płaska- forma rozstawienia trzech geoemiterów w domu

,biurze gabinecie ,mieszkaniu gdzie występują ekstremalnie
dokuczliwie i złośliwe formy zmaterializowanych z Tam lub z

Onych lub pogazowo plazmatyczne energie szkodliwie złe .

Podstawa o długości 3 metrów ,obydwa boki po 4,74 metra
wierzchołek skierować na kierunek północ lub południe

-wyniknie kierunek z przepływu energi do Tam ,tych Onych

,wraz z ich przewartośćiowaniem i wyeksmiowaniem, po ich
wcześniejszym uporządkowaniu przez energie generowane -

,,Tu na tym zdjęciu widzimy budynek z wkomponowaną w jego
narożnik opcją kombinacji kilku kształtów ,,Piramid ,od tej
Egipskiej , z jego jednej śćiany ,po tą Piramidę Sumeryjską z
drugiej śćiany ,oraz w przestrzeni wewnętrznej wkomponowane
inne przeliczenia myślowe inżynierskich przeliczeń , w procesie
projektowania bryły tego budynku i zarazem jako Muzeum nie
dawno otwartego w Warszawie w jakimś to- celu zabezpieczeń .
-przez geoemier .Jest to ustawienie według złotych obliczeń
kosmicznych proporciji i zależności ,czyli kształtu piramidy
sumeryjskiej-polecam taką formę-kształt ustawić ,podczas pełni
księżyca lub według wskazań radiestety ,nadzorującego dane
domostwo, mieszkanie i występujące w nich anomalia.Polecam
objąć kontrolną ,opieką radiescezyjną taką tożsamość, przez

minimum okres jednego roku ,z co trzymiesięcznymi wizytami

połączonymi z pomiarem i korygowaniem rozstawienia ,można
go rozciągać co trzy miesiące o 10 % w stosunku do pierwotnej

formy i jej długości ale maksymalne powiększenie ,nie powinno

być większe niż 50% od pierwotnej formy rozstawienia trzech
geoemiterów ale zawsze ze złotymi proporcjami .Wiem to z
praktyki i dokonywanych pomiarów ,w pracy w różnym terenie i
dozorowaniu i opiece nad zaistniałymi zdarzeniami ,anomalii i
tożsamościami generującymi toksyczne ,fluidalne i szkodliwe,
energie które dają popalić osobom o wrodzonej wrażliwośći .

-Szkic z głębszym zrozumieniem i pojęciem ,prezentuję w celu
przeanalizowania i ewentualnego skorygowania ,Waszych
załorzeń a związanych z działaniem i jego wykorzystania .
Sytuacyjne reakcje ,pomiarów dokonuję osobiśćie,bardzo
czułymi i wyspecjalizowanymi przyżądami elektronicznymi.I po

przeanalizowaniu wyników początkowych-tych z przed
usrawieniem geo,oraz aktualnie istniejących, i zmieniających,

po okresie trzech miesięcy -albo rozciągam o 10% rozstawienie
lub zmieniam kształt z piramidalnego ,na merkabę dodając do
stanu początkowego jeszcze trzy geoemitery -wówczas mamy
nowy kształt i jego śilniejsze oddziaływanie ,czyli merkabę
sumeryjską rozstawioną z sześciu geoemiterów ,w sposób jak to
przedstawiam na rysunku-szkicu ale troszkę wcześniej opisany.

Zdjęcie ostrzeżenia złożonego na posadce ,dla tych którym jest

wiadome ,a pod posadzką i dalej, w kształcie i rycie zostały

złożone odpowiednie pieczęcie ,lub kamienie węgielne pod ?

Widok wiru energi wygenerowanych przez geoemitery i ich
ustawione w kształt merkaby Sumeryjskiej ,wraz z tunelami i

pozostałymi toźsamościami ,merkaba Sumeryjska zosała tak
wyliczona i jako forma ,przestrzenna ,o odpowiednio dobranym
rycie kształtu i jego funkcji,wraz z ciągami energetycznymi ,

została ułożona a następnie zakopana w ziemi na odpowiednio
wyliczonych i zaplanowanych głębokościach-tak żeby jej funkcje

i działania wykorzystać w optymalny sposób a działo się to na
terenie Niemiec ,w pobliżu ośrodka badań wojskowych -zdjęcie

wykonano ze specjalnego urządzenia do pośladowo.gazowych
rejestracjii anomali - zakłuceń ,ale wywoływanych różnorodnym
działaniem tożsamości wszelakich ,a dających się rejestrować

oto efekt merkaby sumeryjskiej -przestrzennego działania o
odpowiedniej konfiguracjii i odpowiedniej ilośći geoemiterów .
Merkaby Sumeryjskiej działanie do celów specjalnych.

Zdjęcie zaistniałego wiru i tunelu do odprowadzania Onych do

światów równoległych jak równierz odprowadzania do Tam lub

wyeksmiowania szkodliwych-toksycznych pozostałości w dalszą
i odległą przestrzeń ,poprzez wyeksmitowanie za atmosferę jej

przestrzeń ,tych fraktalnych powiedzmy odpadowych opcjii tu

zbędnych - zdjęcie zrobiono podczas porannej mgły w terenie

-przedrosowej ,na zdjęciu widok ,tych radioaktywnych fluidów i
promieńiowań szkodliwych generowanych z izotopów i innych
szkodliwie oddziaływujących na środowisko,ale w całościowo

przeprowadzonych badaniach ,i pomiarach po okresie działania

geoemiterów przez okres pół roku ,wartość skażeń spadła o 30%
po ich wydaleniu i przewartościowaniu i ich wyeksmitowaniu .

Dwie próbki izotopu o takich samych walorach po pomiarach

- Dwa zdjęcia lotnicze pokazują co zaistniało nad powierzchnią

pułapu chmur -ale jeszcze na poziomie stratosfery ziemskiej .

I tak zawsze ruch powietrza tego ciepłego i tworzącego wiry
polepsza prędkość eksmitowania związków szkodliwych z Tu .

Cyrkulacja mas temperatury i ciepłego powietrza to jest -ważny

element .Pierwsza została umieszczona w epicentrum Merkaby,

i środku osi geoemiterów ,druga została umieszczona w oddali
w mogilniku - 10 kilometrów oddalona od pierwszej .I skażenie
działania pierwszej okazało się o 30% mniejsze , od tej próbki
drugiej .Ale po badaniach okazało się ,że użyte do tych - badań
geoemitery uległy także skażeniu, i musiały po badaniach zostać
zutylizowane i złożone w mogilnikach i zabezpieczone jako -,Xx.

Zdjęcie pośladowe wykonane techniką lotniczą - tego samego
zdarzenia , czyli oddziaływania geoemiterów ustawionych w

kształt merkaby sumeryjskiej -wykonane na potrzeby wojskowe.

Szkic punktowy rozstawionych geoemiterów do badań .
Wizualizacja działania izotopu- ,x, - użytego do pomarów

Wizualizacja promieniowania izotopów ale - radioaktywnych .

Parę szkiców i założeń dla tych co lubią trochę więcej wiedzieć.

-Szkicow rozliczenie wirowego ,oddziaływania w procesach
cyklicznych eksmitowanych zdarzeń całościowych z miejsc o ,

Z uwzględnieniem rotacjii ,o regule lewo i prawo skrętnej -dla

eksperymentu ,badawczo pomiarowego-poglądowo i całościowo.

-Kierunek osiowego obrotu ale ukierunkowanego wiru -

-Kierunek przeciwny do pierwotnie wyliczonych zalerznośći .
Zatem na podsumowanie przeprowadzonego eksperymentu
,fakt jest jeden że na obecnym etapie konstrukcja geoemitera

pozwala wraz z jego dobroczynnie działającymi energiami -na

,,Dwósłupowośći- ciągowa wraz z wykorzystaniem ruchów i
wirów mas ciepłego powietrza znacznie przyśpiesza procesy
generowania ruchu i oczyszczania poprzez eksmitowanie z Tu.

Zatem próby i doświadczenia są w toku i trwają ,a przy obecnie
występujących -anomaliach powiedzmy po jakichś -awariach w
elektrowniach jądrowych ,typu Japonia i Kukszima pokazują

nam problem ale na skalę Globalną ,gdzie stutki radioaktywne
będą w przypadku ,,Kukuszimy skażać powietrze ,wody w
oceanach jeszcze przez 40 lat ,zanim dojdzie do usunięcia
reakcji i procesów jądrowych i generowania radioaktywnośći.

Zatem czekają - Nas i Świat infekowania radioaktywnośćią , po
awarii w Kukuszimie jeszcze przynajmniej przez okres 40 lat??
A-wody w Ocanach i ich skażenie już dziś tak wygladają jak --!!!

Inne jego wykorzystywanie ,do tej pory nie wynaleziono żadnego

urządzenia pozwalającego wyeksmitować choć by w kilku
procentach promieniowania i skażenia radioaktywne .Prace nad
ulepszaniem geoemitera trwają nadal ,i nie bawem będzie on
jeszcze bardziej skuteczny i mocniej działający -dlatego opisy o
jego zastosowaniu i wykorżystywaniu jego możliwości będą
modernizowane i pogłębiane o nowe obszary jego zastosowań.

Zdjęcie możliwego ustawienia ,merkab sumeryjskich w
odpowiednio skonfigurowany sposób ,w celu kontynentalnego
oczyszczania naszej Planety i jej zasobów ze szkodliwie
działających promieniowań radioaktywnych .Ale po ich
gruntownym i całościowym wyliczeniu ,a następnie
rozmieszczeniu gdzieś- na widocznym zdjęciu -białe formy
krzyżyków rytu maltańskiego ,to mogące być rozstawione pełne
konfiguracje merkab sumeryjskich wraz z Geoemiterami .Ale w
wersjii już wzmocnionej po dokonanych badaniach i pomiarach.

I tak na spotkaniu ,,RADY ,,-powiedzmy Pewnego Tajnego Grona
Ciała Wsparcia Profesorów ,,-dochodzi do konsensusu i wniosku
,,Rozstawiamy To co mamy na Obecną Chwilę ,i będziemy

prowadzić badania dalej w kierunku ich ulepszania i badań
obserwacyjnych wraz z pełnym i Dyskretnym monitorowaniem .

-Zostają złożone ,,Najśilniej Działające na Obecną Chwilę ,,GEO,,i będą one Wymieniane w cyklach powiedzmy co Pięć Lat ,w

miarę postępów i ulepszania oddziaływania ,,Geoemiterów ,,-a
wymagać będzie to jego ulepszanie ciągłych Ekspedycjii ale
poszukiwawczych ,innych Energii -tych Kosmicznych mocnych-

Meteorytowych w celu -wiadomym , - jego powiększania mocy i

możliwośći ,zatem będziemy obserwować spadające Meteoryty i

tam będą kierowane Ekspedycje Poszukiwawcze ,oraz w rejony

już Nam znane w celu Znaleźienia Energii Meteorytowych Tak

niezbędnych do procesów polepszania wydajnośći pracy w
Geoemiterach jako podstawowe żródło Energii pracy w ,,GEO,,
oraz na powiedzmy cele Nam Znane ale Uzdrawiających Mocy i
Energii ale Tych z Kosmosu przywędrowanych na naszą Ziemię

,bo tu wypada wspomieć że każda i każdy a nas ma w centrum
naszego mózgu ,malutki gruczoł o nazwie szyszynka -Corpus

pineale ,glandula pinealis -gruczoł wydzielania wewnętrznego
leżący pomiędzy wzgórkami górnymi ,blaszki pokrywy

znajdujący się w zagłębieniu pod blaszką czworaczą

kontaktujący się z kresomózgogłowiem z szypułką szyszynki jest

on stosunkowo niewielki od 5 do 8 milimetrów długośći i około 3

do 5 milimetrów szerokośći .I tak komórki szyszynki pinealocyty
produkują hormony i metabolity i substancje psychoaktywną i

śilną psychodeliczną diametylotryptaminę i są one wydzielane

do płynöw mózgowo rdzeniowych i do krwioobiegu ,a sama

szyszynka jest powiedzmy zaopatrzona w swoje różnorodne

pierwiastki i ich szczątkowe ilośći ,które gdy dorastamy są

magazynowane i zagęszczane w samej szyszynce ,ale niektóre z

tych powiedzmy substancjii ,cząsteczkowych energii i ich

materii w formach zmaterializowanuch pierwiastków wogóle -

nie występują na Naszej Ziemi ,i są potrzebne lub wręcz
niezbędne odpowiednie energie docierające do nas z kosmosu,i
to te odpowiednie energie kosmiczne są wybawieniem dla nas

które docierają do nas za pomocą wiązek świetlisto świetlnych

powodują proces zagęszczania się i krystalizowania się materii
odpowiednich pierwiastków które to po ich się zagęszczeniu w

naszej szyszynce przybierają postać materii pierwiastkowej

której to nie ma na naszej Planecie Ziemi ,i żeby powiedzmy to
szybciej zagęśćić i doprowadzić do zmaterializowania się w

naszej szyszynce tych elementarnych materii ale i zarazem

kosmicznych pierwiastków ,musimy wchłonąć do naszego ciała

odpowiednią ilość energii ale pochodzących od odpowiednich
meteorytów ,bo to one jako meteoryty spadły z kosmosu na

Ziemię żeby niektóre osobistośći je odnalazły i naśyciły tymi

energiami swoje i innych także ale na poziomie ciała fizyczno
cielesnego i tego na poziomie duszy i ducha ale tylko powiedzmy
takich wybranych osób o ich szczególnych predyspozycjach ,a po
to żeby te energie z meteorytów zagęśćiły odpowiednie materie i
skrystalizowały powiedzmy te pierwiastki - które w naszej
szyszynce są ale na poziomie innej energii i muszą te energie na
wzajem działając się zmaterializować w naszej szyszynce i gdy
się rozgoszczą i się zmaterializują dadzą tym osobom wybranym
,,TO COŚ, ,-powiedzmy nad talent lub pierwiastek geniusza i tyle.

.A w rycie założenia trzeba także te miejsca oznaczyć- ale w

odpowiedni sposób w celu ostrzeżenia innych ,ale wiedzących o

takim fakcie .I tu nasuwa się pewnie każdemu czytającemu moje
opisy -czy taka forma już istnieje bo została złożona i oznaczona.

,, CZY BYĆ MOŻE CZEKA NA JEJ UŁOŻENIE PRZEZ WAS ale

powiedzmy w mini skali w ,,Waszej Tej Regionalnej Ojczyźnie ,,
ale tak bardzo indywidualnie przez tylko Was Samych- dla Was.

I tu dalsza pod/powiedź być może warto ,w takim miejscu
oznaczonym na mapce białym krzyżykiem maltańskim
,przeszkolić i uświadomić jedną osobę miejscową,ale taką

wybraną i uduchowioną jako -Duchowa z tych Uduchowionych i
po to aby to ona została tajnym miejscowym strażnikiem i

opiekunem ,tej ,,TAM,, -powiedzmy złożomej pieczęci mocy i

oczyszczenia -a Ona ta wybrana i uświadomiona Osoba-Strażnik
będzie to miejsce monitorować i dokonywać pomiarów ,raz na
trzy miesiące i je przesyłać do Was -jak to działa i co przynośi .

,ROZSTAWIENIE SIEDMIU PIECZĘĆI JASNOŚĆI,

Dla lepszego zrozumienia i zwizualizowania przedstawię

plan pośiadłośći w mieśćie wraz z pełną zabudową na
cele prowadzonej prywatnej działalnośći ,oraz częśćią
mieszkalną , gdzie zamieszkują ,pracują właśćiciele .

I tak jak widzimy za zaprezentowanej mapce ,zostały
złożone i zakopane ,,Geoemitery ale w formie białych
pieczęći w celu poprawienia całośćiowych sytuacjii .Oraz
oczyszczenia tego miejsca ,z różnorodnych energii .I tak
jak to mamy zaznaczone na mapce planu ,wyliczyłem i
wybrałem miejsce na Planie zaznaczone symbolem ,,X,, w
kolorze granatowym ,oraz dodatkową linią w kolorze

czerwieni która to pokazuje nam kierunek Północny
,oraz cyfra ,,1,, w kolorze zielonym która to jest jako
symbol i początek ustawienia pieczęci ,jasnych energii.

Tu na tym przygotowanym sztycho rysunku widzimy cały
układ rozstawienia na posiadłośći w mieśćie pieczęći
wraz z dokładnym wyliczonym i z góry założonym celem.
Pieczęć złożona w takim układzie na Bazie takiego
Pentagramu ,złożona po jego przygotowaniu ,będzie
działając pomalutku i systematycznie czynić Jasność
przez siedem w niej zawartych elementów -Geoemiterówale w wersji dużych i o specyficznym ich działaniu ,i będą
one jako Geoemitery najpierw uzbrojone w odpowiednie

ryty ,ale rozstawione w szczególny sposób bo w symbol
pentagramu - na czterech nogach ,u dołu lub podstawy

ułożonej i następnie zakopanej pieczęci .Czyli mamy trzy
elementy górne jako główne i cztery elementy jako
podstawa lub wsparcie ale rozstawione w przestrzeni i
obwodzie koła ,gdzie mamy pentagram z symboliką
człowieka w jego wewnętrznej strukturze. I tak w
obwodzie koła mamy siedem ,Geoemiterów ,tak jak
Siedem Cudów Świata ,lub siedmiu jeźców ,siedem

mieczy nieśmiertelnych-siedem namiotów Bożych siedem
dni w tygodniu i na każdy z nich jasność lub siedem jako

ośrodków świadomośći ,siedmiu aniołów ,siedem mieczy

i tu widzimy na tym Wizerunku ze Staniątek , i tak dalej
gdzie w epicentrum widzimy wpisany znak trójcy jako

podstawy do wyjśćia w okręgu oznazyłem barwą żółta
znak ten był hołdowany w runach Wikingów jako trojca
czyli harmonia jednośći ciała ,duszy i ducha ludzkiego .

Po wytyczeniu koła o średnicy jako minimum 5 metrów

,musimy wyznaczyć punk-miejsce bazowe jako numer ,,1,

ale skierowany na Północną stronę i od tego miejsca na
naszym wyznaczonym okręgu musimy dalej go dzieląc
wyznaczycz pozostałe miejsca musi ich być razem siedem

W wytyczonych miejscach będą zakopane Geoemitery
,które po ich przygotowaniu muśimy zabezpieczyć
zawoskować rozgrzaną ,parafiną lub woskiem poprzez
ich zanurzenie i powolne wyjęcie ,w ten sposob będą one
zabezpieczone wszechwiecznie przed oddziaływaniem
otoczenia i wilgoci na nie i zachowają swoje walory w
ziemi po ich zakopaniu .I tak w miejscu oznaczonym na
mapce jak nr.1 oraz miejsce nr.3 i miejsce nr.2
zakopiemy przygotowane Geoemitery na głębokość 0.5

metra -natomiast miejsca nr.6 i numer- 4 zakopiemy na
głębokość 1.0 metra ,a pozostałe dwa miejsca o numerach
-7 i numer 5 muszą być zakopane na głębokośći 1.5 metra
,,OPIS PRZYGOTOWANIA RYTU POD GEOEMITERY,,

Tu widzimy w koło wpisany pentagram jako symbol
ludzki i dwie piramidy ,jedna egipska i druga sumeryjska
oraz znak Świętej Trójcy ,ciało ,dusza i duch człowieczy.
W miejscu oznaczonym jako nr.1 na górze naszej pieczęci
skierowanej na Północ ,musimy sobie najlepiej
wydrukować poniżej zaprezentowany rysunek szkic ,i na

jego odwrotnej stronie wypisać Wasze Dobre i Pobożne

Życzenie ,następnie je podpisać złożyć na czworo i
podkleić na spodzie Geoemitera przeznaczonego do
zakopania go w punkcie nr.1 ,i po przyklejeniu waszego
zapisku całość nakerzy zawoskować lub zaparfinować.

,,Jako numer ,,2,, trzeba wydrukować,,

Pod tym symbolem charakteru po jego wydrukowaniu i
przycięciu na odwrotnej stronie musicie dopisać Wasze
życzenia i je wlasnoręcznie podpisać i tak jak pierwsze
podkleić na spodzie Geoemitera i zabezpieczyć
rozgrzanym woskiem parafiną przed jego zakopaniem.
,,Jako numer.3- trzeba przygotować,,
Tu na odwrotnej stronie wydrukowanego symbolu
muśicie dokonac Waszego zapisku ,ale z prośbą i
życzeniem co do pomocy płynącej ze Świata Duchów

dobrych jasnych i je podpisać własnoręcznie i tak jak

,,, Jako numer -4 trzeba przygotować,,

Tu pod tym Znakiem lub Symbolem ,muśicie dopisać na
jego odwróconej stronie Wasze Oczekiwania od Wszech
Energii Jasnych Dobrych i je podpisać własnoręcznie i tak

jak te poprzednie zabezpieczyć przed jego zakopaniem.
,,Jako numer .6 trzeba przygotować,,

Ten znak po jego przygotowaniu musi byc podklejony
pod spodnia stronę Geoemitera a w kierunku tak jak
przebiega linia o symbolu ,,A do D,, ale skierowaną na
Północny kierunek symbolem ,,A,,-natomiast litera ,,D,,
to kierunek Południowy ,a na odwrotnej stronie tego
symbolu trzrba dopisać prośbę -co ma opuśćić to wasze
moejsce ,plac na całej waszej pośiadłośći ,własnośći i to
wasze życzenie niech się stanie i opuśći odchodząc w

kierunku tak jak jest to wskazane ,czyli na Północ.
Następnie zabezpieczcie Geoemiter rozgrzanym woskiem
,,Jako numer -7 -trzeba przygotować,,

Pod tym symbolem muśicie własnoręcznie dopisać Wasze
życzenie i zabezpieczeniem i spokojem od Energii
Ciemnych złych tych objawiających się po zachodzie
Słonca i dopis z prośbą o wszustko co jest dobte a wynika
ona i płynie z ciemnośći ,następnie podpisać i podkleić

pod Geoemiter i zabezpieczyć jak poprzednie .
,,Jako numer 5 -trzeba przygotować ,,

Tu należy dopisać Waszą prośbę i zabezpieczenie ,spokój
od energii jasnych tych co za dnia spływają i mogą być
nie przychylne ,oraz opis z pośbą o opiekę od tych energii
dobrych i jasnych ale płynących za dnia energii Jasnych.
,,PIECZĘĆ LUB ZNAKI TAK BARDZO INDYWIDUALNYCH
PRÓŚB AlE WYKONANE PRZEZ WAS TYCH CO JE
ZAMKNĄ I ZŁOŻĄ JE W ZIEMI PRZEZ ICH ZAKOPANIE,,
,,Po całośćiowym przygotowaniu i sporządzeniu pieczęci

i po ich złożeniu i zakopaniu dobrze jest także zrobic taki
oto rytuał jako zamknięcie Waszych Próśb i Życzeń jako
całkowity ,,WASZ AKT CAŁOŚĆI,,

Po wydrukowaniu tego znaku i symbolu ,musićie sami na
jego odwrotnej stronie dopisać to Wasze ,,COŚ,, jako wasz
akt zamknięcia ,i po zabezpieczeniu tych Wszystkich
siedniu pieczęci i ich zakopaniu ,dokończyć zamknąć
całość tym ostatnim symbolem który po jego na głos
przeczytaniu trzeba spalić jako to Wasze ,,COŚ,,
I CO WARTO ZŁOŻYĆ COŚ DLA WSZYSTKICH -CZY NIE WARTO !

,, Pomyślcie Sami ,,

Rysunek przedstawia przewarościowanie promieniowań i ich
eksmiowanie z poziomu ziemi do poziomu stratosfery.
Szkice stożkowych zrozumień -typu nadanie i wysłanie .

Szkic dla lepszego zwizualizowania i zrozumienia

Rysunek drugi do poglądowego zrozumienia działania.

Na przedstawionym rysunku prezentuję ciągi liniowego odcięcia
przyciągania grawitacjii ziemskiej ,i wytworzenia przez
geoemitery grawitacjii liniowej -i to co trafi poprzez wir
zasysania za pomocą wstęgi mobiusa zostaje przewartościowane
i wyeksmitowane z warunków ziemskich w przestrzeń .Dzięki
wytworzonej grawitacji lokalnej nad geoemiterami -a w

przestrzeni między grawitacją liniową i grawitacją lokalną
płynące strumienie energii kosmicznych -ultimatonowe ciągi

wręcz wymiatają w przestrzeń wszelkie tożsamości
,energetyczne zagęszczone ,zdematerializowane i te inne także,
łącznie z plazmatycznmi pozostałościami pogazowo-fluidalnch

energii po już nie żyjacych osobach .Ale w formach pogazowo
-plazmatycznch ,istniejących tu na ziemi w marażmie ich bytu .I
to te energie są toksyną dla zdrowia osób żyjących ,nie tylko na
poziomie oddziaływania cielesnego ,psychicznego ,ale głównie
żerujące na energiach wyższych duchowych -dając osobą u
których gniazdując mieszkają -wielki haos i zachwianie
równowagi na wszystkich poziomach zaistnień nam znanych
.Zrozumienie plazmatyczno-fluidalne; jest to zjonizowana forma
pogazowa o odpowiedniej dużej koncentracjii czastek
naładowanch ,quasi-obojętny elektrostatycznie ,to znaczy forma
zawierająca jednakowe ilośći ładunków dodatnich i ujemnych
we wzajemnej dążnośći do formy obojętnej ,a zajmujący obszar
przestrzeni o rozmiarach i kształtach liniowo-przestrzennej

formy pierwotnego zaistnienia w konglomeracie formy pełnomaterialistycznej ,ale obecnie już nieistniejącej .Jest to stan

skupienia formy zwany związkiem czwartym ,gdzie podstawowa
substancja materii może przejść w stan plazmatyczny w wyniku
jonizacjii -jest to bardzo rzadka forma zaistnienia na Ziemii.

Jednak we wszechświecie jest najczęśćiej spotykaną formą stanu
skupenia materii rozrzedzonej -można spotkać w formach

pułapek magnetycznch ,i wyładowań przwartościowanych ale
toroidalnie ,lub w formie zaistnienia - jonöw śnieżnych ,
plazmatyczno -fuidalnie zorientowanych , i żerujących
energetycznie na innych właściwościach , ale mocniejszych.
Szczegółowe opisy o zrozumieniu znajdziecie w innej mojej
broszurce pod tytułem ,,Woda Cud Życia ,jako Twór Żyjący i
Myslący ,a inteligencja ,pamięć wody w samej wodzie -polecam.
Szczegółowe opisy w zastosowaniach radiescezyjnych opiszę pod
koniec wraz z oddziaływaniem na wrażliwości geopatyczne i ich
zrozumienie ,wraz ze szkicamii i rysunkami pokażę anomalia i
promieniowania struktur geopatyczych wrażliwośći i nie tylko.

Wizualizacja porządkowania cząstek energi elementarnych

przez Geoemiter siłami cudownej natury ,w nim zawartych ,i w
zaplanowany i pomierzony sposób sformatowane elementy i ich
cząstkowe formy -pracując na wzajem na siebie oddziaływują i

po przez ich energie wytwarzają nowe generacje tożsamościowe
które porządkują w sposöb optymalny energie cząstek
elementarnych dając nam zdrowie i siły do dalszego naszego
działania ,życia i istnienia w naszym tu bycie ziemskim .

-Wersja miniaturkowa ,,Geoemitera,,-do badań laboratoryjnych-

-Na zdjęcach- widzimy wyrażnie nad dłonią, wygenerowane pole
grawitacjii lokalnej ,oraz odcięcie przyciągania ziemskiegoGRAWITACJA KULI ZIEMSKIEJ I JEJ FALE -także ulegają zmianie

-Magnetyzm kuli i jego fale ,powiedzmy po wybuchu wulkanu na
Islandi i wyrżuceniu całych mega ilości pyłów magnetycznych-

Magnetyzm Ziemi i jej pole grawitacji -ulega stale, ciągle jakimś

zmianom i zdarzeniami mocy a to sama planeta układając swoje

skorupy płaszczowej okrywy je generuje -rozkadając siły naciski

i naprężenia które stale są przez nas Samych naruszone ,przez

mega tony wybranych substancjii ze skorupy-ropa ,węgiel ,gaz -

,a następnie ich spaleniu przez co ,w różnych miejscach ciągle i

stale -skorupa okrywy ziemi pracuje -jak warstwa lodu na tafli

wody , a na niej- idący człowiek ,stawiając krok po kroku i jego

wpływy - na warstwę lodu . I tak nasz geoemiter odcina swym

działaniem przyciąganie grawitacji ziemskiej wytwarzając inną -

grawitację liniową , poprzez wirujące ultimatony skorygowane.

Szkic wirowego działania wstęgi mobiusa w Geoemiterze.
-Zatem odpowiednio skonfigurowane fale energii ultimatonów a wygenerowane z Geoemitera o przeznaczeniu specjalnym to-

Gwarant odcięcia przyciągania gtawitacjii ziemskiej ,a reszta to-

już tylko sama wewnętrzna praca zaprzęgniętych energii natury

Zdjęcie wirów liniowo ósemkowych wraz z przepływem energii
świetlno-kolorystycznych -dla lepszego zrozumienia co się dzieje
we wnętrzu Geoemiera -takich wstęg można wytworzyć kilka we
wnętrzu geoemitera ,kilkanaście - do specjalnego zastosowania.!

Inny przymiar, pracujący na wzajemnie się napędzającej energii
wiru óśemkowej rotacjii -czyli promieniowanie kształtu plus
elementu dającego ,ruch i energię wirową -ale o jego płaskim

działaniu ,nie przestrzennym -ocencie sami -oto zdjęcia .

Przyrządy , instrumenty ,wykorzystujące energie - ale wiru
ósemkowego ,wiele symboli ludzkośći od tysięcy lat istniejących
na Ziemi bazuje na liczbie ,, osiem 8 ,,.-leżąca liczba osim jest

więc wstęgą Mobiusa ,pętlą nieskończonośći -jako symbol
wszechświata nieskończenie wirującego i ciągle żywego i
rosnącego w odwiecznym tańcu ,odnajdujemy w strukturze

energetycznej całośći -,,Orbitalu ,, i Klaektorium i nie tylko .!

Symbol nieskończonośći ,i jego energie znajdujemy wszędzie
tam gdzie od wieków ,ludzkość odnajduje wspólne energie .
Zdjęcie boczne obrazujące całość zamysłu tej konstrukcji.

Szkic przestrzennego , działania wiru i rytmu ósemkowego .

Szkic przebiegu torów elektronów w atomie z oritalnym ,,p,,

Zdjęcie wirowych grawitacjii , w magnetyźmie kuli ziemskiej?

Magnetyzm fal na równiku i nowe wygenerowywane od jądra
ziemi fale wraz z ich procesem narastającym i ich zmianami.

-Kilka zdjęć niech przemawiają same ,wybuch na Islandi
wulkanu i wyrzucone mega ilośći pyłów magnetycznych .

- Lub w formach zagęszczonych mas występujących regionalnie
Miliony magnetycznych obłoköw -które gdzieś muszą spasć-

-Anomalia opadając na ziemię powodują zmiany ,układów lini

magnetycznych i struktur całościowych na powierzchni ziemi-

Pokazuje nam jak nasza Planeta chroni się przd burzami i
falami wyrzucanymi przez -Wulkany - Słońce, które natrafiając

po drodze na wiry ósemkowe wygenerowane z jądra Ziemi
-mogą doprowadzać nawet do anomali magnetyczno
-geologicznych struktur na poziomie całych Kontynętów , I jak

się bronić i chronic przed tak raptownymi zmianami na inne ??

-Do tego zróżnicowanie docierających fal słonecznych burz .
Rysunek szkic do zobrazowania regół polaryzacyjnych w ,,Geo,,

Szkic -wirowych wstęg mobiusa a śilni w spolaryzowanym

rozstawieniu geoemiterów ,i efekt powstawania mega silni

poprzez ukierunkowane pole oddziaływania wytwarzane
energiami wspólnie wygenerowanych wirów trójbierznie i
wzajemnie na siebie oddziaływujące ,w takim to rozstawieniu
,czyli trójkąt równoramienny o długości boku 3 trzech metrów i
wierzchołkiem skierowanym na północ z zachowaniem
polaryzacjii -na każdym geoemiterze na mandali jest
zaznaczony plus (+) który jest kierunkiem wirowego działania.
Zdjęcie z powiększeniem w celu pokazania znaczka z krzyżem.

Na mandali obrazku do wizualizacji ,jest to forma białego

krzyża równoramiennego ,umieszczona w czerwonym polu,
Na prezentowanym ,zdjęciu widzićie ,wyraźnie nad napisem
,,POTĘGA MAJESTATU,,-w czerwonym polu biały krzyżyk
maltański i tak na pozostałych mandalach-rysunkach ozdobnych
są oznaczone,silnie i ich ładunek polaryzacjii czyli-plus (+) jest
oznaczone w odrębnym polu .Rozstawiając kształty i figury
geometryczne -przestrzennie ,zachowajcie którąś z zasad ,są
dwie ,jedna to: ta duchowa podobne przyciąga podobne -czyli
skierowana polaryzacja plus (+) do plusa (+) ,natomiast druga
zasada ziemska fizyczna to: polaryzacja przyciągania ,czyli (+)
plus -do minus (-) przeciwne przyciąga wzajemnie ,-albo zasada
odpychania to: minus(-) do minusa (-) ,albo plus (+) do plusa (+) .

Wizualizacja działania geoemiterów ustawieonych w kształt
trójkąta równobocznego o długości boku 3 metrów .Zatem od
osoby zajmującej się radiescecją -ale tą profesjonalnie czynioną
i rozumianą wraz z wątkiem z ,tą duchową wymagamy ,aby
umiał wykrywać wzajemne stosunki energetycznych tożsamośći
istniejących relacje ,pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem, a

w nim zawarte wszystkie relacje tam istniejących zdażeń, i
zjawisk środowiskowo wygenerowanych ,a mających samoistne
działanie na nasze zdrowie , ale pojęte i zrozumiałe całościowo

.Swoiste powiązanie energetyczne organizmu ludzkiego
powstaje w wyniku oddziaływania ,wolnych bio - elektronów
,naładowanych jonów - materi zagęszczonej komplementarnie
lub częściowo ,ale już się demonstrującej ,oraz siły dipolowej
bioelektrycznie istniejącej miejscowo lub punktowo bioelektro smogowo generowanej z ich zróżnicowanych pól ,faz i miejsc ,

,magnetycznych zaistnień ale w źródłach około siebie różnych i

środowiskowych ,falowaniu wiru elektro-magnetycznemu wraz

z naturalną ich formą promieniotwórczości u niektórych bio
pierwiastków istniejących w naturze i środowisku ,a zależności

kształtowych i ich skutkowego oddziaływania na nasz cielesny i
całościowo pojęty i komplementarnie zrozumiany organizm
,wraz z jego potrzebami i upodobaniami w relacjach nasze ciało

żywe , z środowiskiem i jego otoczeniem ,a jego relacje na nasze
ciało cielesno fizyczne i jego pola energii duszy i ducha w nim ,

Szkic możliwośći istnienia w ziemi różnośći ,pierwistköw energi.

Zatem w gruncie możemy ,i znajdujemy przeróżnośći ,od tych z

kosmosu przybyłych w formie meteorytów ,po te nasze rodzime

ale być możliwe że już zmienione ,poprzez oddziaływania na nie

Zatem oddziaływujmy zawsze z pełnym zrozumieniem i taktem

wszechwiecznej wszech harmoni ale Klaektoryjnej i Całośćiowo.

Relacjami między materią i energią ,lub materią ożywioną , na
szczególne organizmy wyższe pokonujące własną entropie
wykazał w szczególny sposób -między materią a energią

,Einstein co zostało generalnie udowodnione światu i istniejący
odwieczny ścisły związek między tymi tożsamościami (E=mc do

kwadratu ).Materia ożywiona ,a szczególnie organizmy wyższe

pokonując bez przerwy własną entropie mają wzbudzone
energetyczne środowisko wewnętrznych relacji.które bez

przerwy śle na zewnątrz modulowaną energię w postaci

falowania cieplnego ,optycznego ,elektromagnetycznego ,o

różnych wartośćiach i częstotliwościach wraz z akustycznymi

ich skutkami i falami wygenerowanych relacji wzajemnych

warunkujących odbiór oraz przekaz informacji działającej
bodźcowo która została włożona w zaistniałym założonym celu .

Wizualizacja śladów energii ,włożonej jak odcisk ,ślad pieczęć.
W przedmiotach pulsują one i są emitowane z nich nie tylko
energie odziedziczone po materiałach, z jakich je zrobiono i
nadano wybrany kształt tego przedmiotu ,ale także jako ich
niepowtarzalne piętno biologiczne mistrza -rzemieślnika który
je wykonał wraz z emisją energetyczną czasu jego wykonania i
oddziaływania otoczenia -miejsca gdzie ten element , przedmiot
wykonano .I nie jest to łatwy proces rozpoznania tych
wszystkich relacjii wzajemnych i zdecydowania w ostateczny
sposób -czy ten przedmiot który poddamy pomiarom i analizom
jest tylko namiastką prawd natury lub jej mistyfikacją ,dlatego

polecam używać nie tylko tradycyjnych urządzeń ,czy wahadeł
ukierunkowanych radiescezyjnych do analiz i pomiarów -ale do
Rad-Escezjologi czyli zaawansowane i spolaryzowane wahadła

-Wahadło spolaryzowane o odpowiednich w nim elementach
daje nam poświatę fal energii czystych i nie do zaburzenia-

,ale przede wszystkim trzeba oprzeć się o odczyty z urzadzeń i
mierników elektronicznych ,ale tych wyspecjalizowanych do

odczytywania takich złożoności i ich tożsamościowych relacjii .A
na pewno błędu nie popełnimy dokonując w sposób ostateczny

naszą analizę .Na zakończenie tego wywodu oceniając kształt i
jego przydatność i oddziaływanie jego wygenerowanych relacjii
trzeba przede wszystkim oprzeć się o wyspecjalizowane

urządzenia ,mierniki i dopiero na samym końcu użyć ,dla

poparcia wcześniejszych odczytów pomiarowych wahadeł i
sprzętu radiescezyjnego a błędu w naszej analizie diagnozie nie
znajdziemy.Bo zawsze mamy wsparcie empiryczne pomiarem.

Wahadło radiescezyjne spolaryzowane z herkimerem na szpicy i
meteorytem ale w środku o Śilni 10.000 miligausów i naprężeniu

30.000 nanotesla oraz-pole o ciągu śilni ukierunkowane ,na
poziomie spolaryzowanej amplitudy, o wysokośći 1 centymetra i

długości cyklu 5 centymetrów,śilnię energie pośladowej na
szpicy, o uderzeniu 6000 mililarnych implakcji .I takie wahadło

plus ,odpowiedni człowiek ale obdarzony ,darami i łaskami
,oraz wrażliwością , dokona analizy tak samo jak urządzenia

elektroniczne pomiarowe ,zatem nie sam sprzęt -ale przede

wszystkim człowiek, i jego predyspozycje ,oraz umiejętnośći,
dary i łaski -decydują ,o radiescezyjnych predyspozycjach , i
możliwościach .I nie każdy co zrobi kurs jest radiescetą -Ci po
kursach to w 95% procentach ,kiwadełkarze ,ściemniadełkarze i
machadełkarze, którzy kręcą wahadłem ,jak helikoper śmigłami
-udając radiescetów i dopiero przez poznanie i doświadczenie to

są -radiescetami a inni -tylko- oszustami którzy używają psełdo

,sprzętu i rekwizytów ,nie mających nic wspólnego z prawdziwą
i profesjonalną ,Radiescezją zwykłą ,lub Radiescezja duchową

,albo - RAD-ESTEZJOLOGIĄ STOSOWANĄ PROFESJONALNIE-

Kształty i ich energie-pochodzą od podglądania naszej natury.

Zdjęcie naczynia ,a na jego dnie wymalowany mega- kształt

kalendarzyka Sumeryjskiego wraz z zegarem słonecznym ,ponoć
ma poprawiać smak wody i ją energetyzować ,wyniki badań tego

zjawiskowego faktu opiszę potem są dość zaskakujące-inne .!!!!.

Obecnie wykorzystywane promieniowanie kształtu

-kalendarzyka Sumeryjskiego do polepszania waloröw wody .?.

Na prezentowanym zdjęciu, płytka szklana do energetyzowania

potraw wody ,jak o tym mawiają sprzedawcy tego czegoś o czym

nie mają zieloneo pojęcia ,a to nic innego tylko energie liniowe

z -promieniowaniem kształtu kalendarzyka Sumeryjskiego i
zegara słonecznego w jednym ,a skonstruowali go i wyliczyli

ponad 14.000. Lat temu astronomowie i matematycy tamtego

okresu czasu ,i jak przedziwne zastosowanie znalazł dla niego
obecny człowiek -?-zabiegany i zniesmaczony własnym losem.

-Mocniej oddziaływują kształty promieniowania liniowo
kwantowego ale przestrzennego -są bardziej skuteczne od

płaskich form namalowanych ,wyciętych czy choćby wyrytych.
Przykładem niech będą jajka koronkowe jako-model odniesienia

Pomiary ,analizy , wywody i oceny oparte tylko na psełdo
radiescezyjnych ,rekwizytach ,kiwadełkach ,diagramach
pomiarowych, bardzo różnią się od tych ,dokonywanych
urządzeniami -miernikami elektronicznymi i mega sprzętem ,

-poruwnajcie to zdjęcie z tym poprzednim ,a prawda pokarze się
-bez jakichkolwiek pomiarów ,przyżądów -widać ją gołym okiem

Nie trzeba mierzyć pomiarować -wyspecjalizowanymi wysokiej
klasy miernikami ,a te radiescezyje nie są nigdy, do powtórzenia

,zawsze będą inne i różne, i będą nas wprowadzać w błędne koło
,ze względu na fakt że przedmioty użytkowe,obdarzone w
walory z indywidualnymi cechami w procesach ręcznego ich
wykonywania mają tą swoją odciśniętą,, piętę Achillesa,,Może
właśnie dlatego i z tego powodu zupełnie inaczej odbieramy
dzieło rąk ludzkich wykonane indywidualnie wraz z użyciem
różnorodnych materiałów w których są zaware szczątkowe
pierwiastki natury .I to właśnie te pierwiastki z natury i ich
cechy możemy poprawiać i porządkować w sposób optymalny,
energiami i siłami ale wygenerowanymi z naszego-Geoemitera .

Oto Cudownie działająca płytka szklana z dodanym kształtem.?
ale my już wiemy że to tylko prastary kalendarzyk podróżnika.!!
Promieniowania kwantowe i liniowe kształtów ,w sprzętach w
,naszej odzieży ,środków opakowań używanych do produktów
spożywczych i ich oddziaływanie na zawartość wnętrza ,czyli

pokarmu -oraz formy tłumienia szkodliwie działających złych
opakowań ,ich kształty i ich neutralizowanie za pomocą energii
wygenerowanych przez Geoemiter ,opiszę w dalszej części .Oraz
opiszę i zaprezentuję w formie rysunków oddziaływanie ,stref
geopatycznych ich zróżnicowane formy istnienia ,kształty ,i ich
oddziaływanie na nasze wewnętrzne komórki w organiżmie.

Zdjęcie oryginalnej płyki z zapisem ,pismem -klinowym ,czy
może bardziej piramidalmym -wykopana w Sudanie -opis
Sumeryjski na glinianej płytce około 14 tyś.lat temu wykonany.
Ponadto omówię i objaśnię cieki wodne ich rodzaje ,i formy ich
wygenerowanych zagrożeń ,ich ciagi istnień ,z wykorzystaniem
najnowszych urządzeń pomiarowych o ich bardzo czułych i
skutecznie rozróżniających ,ich siły ,rodzaj promieniowań, ich
fale ,i wywołujące skuki naprężenia w ciele ludzkim ,oraz wiele
ciekawych ,opisów w zastosowaniu geoemitera do neutralizacji,i

rewitalizacjii ludzkiego ciała i niwelowania bólów nerwowych.
. Zdjęcie wizualizacja anaomali wywołanej falą magnetyczną .

Anomalia wywoływane falami torsyjnymi ,ich zaburzenia w
otoczeniu i ich oddziaływanie na nasze całe ciało,a chaos

szkodliwych smogów magnetycznie, wygenerowanych -ciągami

wibracyjnooscylacyjnymi-ciągłymi,ich uderzeń ukształtowanych
magnetyczno smogowo bezirkowanymi falami energetycznie
ukierunkowanymi ,lub wystrzelonymi kulami zwartych energii
z dział ,generatorów w różnej postaci kształtu kul magnetycznie

-skorygowanych ,dających efekt zaburzeń ,w naprężeniach
wokołomózgowych ,niemożliwośći synchronizacji półkul
mózgowym ,przez co trwa się na poziomie debilizmu i
zmanipulowanej lezzi umusłowej ,i przez co jesteśmy bardziej
podatni na reklamę ale ukierunkowaną i podprogowo -brudnie
nami manipulacyjną wszechobecną reklamę , w medialnych
przekazach -nami sterującą w określony z góry , i zakreślony
sposób -na przykład brania kredytów bankowych , i popadania
w efekt spirali ,nakręcjącej nas do ,,efektu biegu szczurów , i
mobingu terenowego ,, są to obecnie najbardziej stosowane cele
i w ochydny sposób sprzedawane produkty luksusowe,które w
efekcie finalnym ,nami sterując robią z nas niewolników ,a
psychicznie mamy -efekt jako , psełdo dobrobyt ale przez z góry

nakręcany podprogowy efekt zniewolenia ekonomią -strzeżcie
się takich metod .-podobny jak na prezentowanym zdjęciu .

Szkic kuli magnetyczno-bezirkowanej może mieć do ( 3 )
kilonetrów promień i przetaczając się w wirowo-elipsowatym

rytmie -może taki taniec wykonywać nad powierzchnią ziemi od

wysokośći 0,5 metra a jej obrzeżem jest ,smog magnetyczny i
smog statycznie elektromagnetyczny ,a generowany przez linie

zasilania energetycznego ,lub kable przesyłu energii, bądz to w

odpowiednio zaprojektowany sposób ,konstrukcje budynków
,cenrtum handlowego lub inne o ,,tajnym przeznaczeniu,,-i taka
kula raz wygenerowana -wystrzelona ciągle się sama napędza
poprzez ciągi elektrosmogu energetycznego-i statycznego , są to

energie wspólne i statyczne ,magnetyczno-bezirkowane można

je pomierzyć ,dają nam podobny efekt do plamy geologicznego
zaburzenia anomaliami wygenerowanymi z głębin pokładów
różnorodnych rud i metalicznych złóż pokładów ale w skorupie
ziemskiej , lub te instnieją nad ziemią bo zamyślone zbudowane
i same po ich wygenerowaniu się zasilają -także energiami fali ,

statycznego pola elektrosmogu energetycznego i są w swoim

działaniu bardziej destabilizujące naszą wodę w szczególności

- tą zawartą w naszym mózgu przedewszystkim ,bo nasz móz to
prawie lub 93 % woda , ale umieszczona w naszym swoim to wewnętrznym naczyniu ,,gralu ,, o nazwie anatomicznej czaszka
,-i jaka jest na to -rada wyłączyć zasilanie energetyczne ,na okres

minimum 30 dni -zmniejsza się jej gęstość magnetycznego i

bardzo niedobrego porażenia naszych komórek jej działwniem

i oddziaływania oraz prędkość obrotu po swoim zaplanowanym
ruchu -tańcu -albo spowodować jej wyeksmitowanie w sferę !!!

Szkic pośiewowy eletromagnosmogowy ,a wygenerowany z kabli

zasilających nas energią elektryczną ,lub generowanych z
różnych programików napisanych na laptopach i to z nich takie
elektryczne impulsy ,fale mikro elektro prądów które mają
zabić powiedzmy w naszych ciałach parazyty ,drobnoustroje i
inne robaczki od owśików ,glizd ludzkich po te taśiemcowe ich

wszystkie odmiany ,i co mamy zain-portowaną porcję elektro
uderzenia prądu do całego ciała ,bo chcemy szybko zabić tym
prądem robaczki ,parazyty w nas gniazdujące i nas wyjadajace
po malutku od środka ,i owszem prądowa kuracja wraz z takim
jakimś programikiem na laptopie ,i część tych robali w nas na
pewno oberwie i zostanie porażona ,porozrywana od elektro fal
uderzeń prądowego programiku ,ale wraz z tymi w nas cośiami i
robakami i nasze komórki całościowo także zostaną uszkodzone
i ich zdolnośći do wymian elektrolitowych będą zaburzone i ich
praca zostanie upośledzona ,po takim uderzeni elektro falą z
tam jakiegoś programiku ,i wówczas nasze komórki jako mikro

malutkie fabryczki zdrowia przestają wymieniać w swoich ich
wewnętrznych strukturach wody martwe i przez nie już
przerobione -a my mamy zastoiny i mega problem ale już

większy i inny nie tylko te nasze parazyty i robaczki ale plus coś
nowego ,po takim elektro działaniu ,czyli zastoiny braki wymian

wód elektrolitowych ,osadzanie się złogów ich zastoinowy i stały

proces krystalizacji się, i tworzenia tam piasku ,kamieni ,grud i
zlepin w naszych narządach ,organach i całych ukłdach ,i tak dla
przykładu -układ krwioobiegowy po takiej interwencjii prądowo
uderzeniowej fali daje nam zagęszczanie się płytek żelaziastych

,upośledzenie krwinek czerwonych -erytrocytów bo to w nich
mamy związki żelaza ,rubinolit i efekt uboczny to żylaki
miaźdżyca ,oraz zastoiny w naszej śledzionie no i wątroba także
ma złogi i kamienie ,a z wątroby dalej to woreczek żółciowy i
jego drogi i kanaliki także dadzą nam popalić ,dalej idąc to
zakłucona cała gospodarka wymian wód i elektrolitowe zastoiny
,a to daje nam kamienie ,piasek w naszych nerkach ,pęcherzu
moczowym i drogach urynowych ,oraz cały dodatkowy inny

pakiet kłopotów i problemów ,a to tylko takie nic- czyli mały

mikro impuls elektrycznie podany nam na robaczki ,glizd i to

coś ,czyli w naszym układzie ale całym pokarmowym od gardła i
migdałków zaczynajac gdzie jest uszkodzona mikro błona nam
wyśielająca i chroniąca nas przed atakiem od grzybowym ,po

całkowitą zmianę fałny i flory w układzie całośćiowym ,aż po
nasze jelita ,kiszki -braciszki gdzie się podoklejają kamienie od
tych kałowych po fragmenty gruzu złogów osłon i mikro błon po
ich prażeniu mikroprądem ,z laptopa lub metodą Pani Clark ,a
nam wyścielającym całościowo cały układ pokarmowo odżywczy
po ten końcowy - wydalniczy i porażenia naczyń włosowatych

,kapilarowych w jelitach aż po żylaki ,cysty gruczolaki w
naszych kiszkach ,i na samym końcu hemoroidy ,i tak w
połączeniu z tymi technicznymi z zewnątrz wokół nas z naszego
otoczenia i środowiska na , wprowadzanych ze specjalnych
konstrukcjii ,budowli a w jej szkielecie odpowiednio
zaprojektowane konstrukcje nośne wraz z odpowiednią klatką
stalowej nośnej konstrukcjii wraz z odpowiednim ,,psełdo
uziemieniem odgromczym,,-a dającym super efekt posiewu

elektrosmogu lub posiew energi współzalerznych statycznych i
na dodatek jeszcze w podłodze ogrzewanie podłogowe wraz z
odpowiednio ułożonymi ciekami wodnymi ,poprzez ich zły
kierunek przepływu ,lewy lub prawy ,albo współ-pomieszany
jako haos w ciągach liniowo wodnych przepływów ,a wraz z nim

destrukcje w naszych biopolach energetycznych całośći ,i ich
ukierunkowanym przepływem ,ale zmieniającym nam wir na
poziomie przepływu elektrolitowego nasz birytm w komórkach
oraz podłączeniem do wody jako super nośnika odpowiedniej
polaryzacjii wraz z efektownym jej ciśnieniwym drganiem jako
destabilizacji i wywołania drgań poprzez odpowiednie regulacje
ciśnień ich rozprężeń ,śćiaśnień ,zwężeń w kształtkach wraz z
elektrociągowym -odgromowym działaniem migotającego pola
destabilizacji odgromowej ,daje nam efekt i jego wspólnie wręcz
wspaniałe działanie lecz nie dla nas ,ale dla kul tych energii
statyczno-magnetycznego działania manipulacyjnych energi,a i
zarazem jest napędem dla nich i ich mocy działania obrotowego.

-Taki sobie szkic albo ? -podobne do siatki Vulla ,lub kuli i jej .
Działanie -oddziaływania magnetycznej stuktury statycznej
polega na nakładaniu się na procesy myśleniowe ,zachowawcze

,reakcje emocjonalne ,nerwy i na osobowość człowieka ,poprzez

zmienienie cząstek wygenerowanych naprężeń w okołogłowi i

pobraniu ich do całośćiowego chaosu zaburzenia pracy mózgu i

zmodulowania statycznego tych tożsamośći, a zawartych w

mikromagnetycznych cząsteczkach ,ale o odpowiednim ich ,y -

przemienieniu i spowolnieniu ich pracy na poziom statyczny

,czyli zawładnięciu ich do z góry określonego i zaplanowanego

działania .I tak przygotowane te małe magnetyczne osobowośći

spowalniające -dają wspólny rezultat globalno zbiorowy chaos.

Na przykład w reklamie za pomocą internetu wygenerowane są

odpowiednie fale ,obrazy, barwy,a wraz z nimi ,słowa klucze ,
jako napisy i tło jako dzwięk , o powtarzającym się słowie
piosenki -piorący mózg i umysł , i tak zachęconych będzie w
sposób dla nich nieświadomy 500 osób , które na przykład
przyjdą w miejsce ,,m,, o godzinie ,,p.. i się wszystkie te osoby

rozbiorą wspólnie ,następnie tak poleża 20 minut , i po upływie
tego czasu ubiorą się i rozejdą ,a ich świadomość nic nie ma
-oprucz zachęty do takiego czynu a podświadomość ,co na to ???.

.
I takich lub bardziej zawansowanych testprób przeprowadzono

tysiące i wimh że działają i są bardzo skuteczne .Metody takiego

oddziaływania ,oraz działania mikrofali ,i generowania tych fal i
ich kino mikromagnetyzm jako fal statyczny opisał w praktyce

przeeksperymentował na tyśiącach osób ,ludzi znany profesor
,kilkukrotnie nominowany do nagrody Nobla ,w dzidzinie jego
tezy holograficznejkinotezy teori mózgowego wykorzystania fal
mikromagnetycznychaktywacji holokino -Karl H.Pribram .Czyli
ekstensywne poddawanie z cudzym manipulowanie myśleniem

,dodawanie wieloosobowośći i zarządzanie potencjałem energii

statyczno magnetycznej energii myśli,no i już ponad 40 lat temu

,przeprowadzane eksperymenty dawały super dobre rezultaty
.To przy obecnej najnowszej technologi ,elektroniki ,masowośći,

,i wszechobecnej globalnie stosownie postępującej medialnej
cyfryzacjii -możliwośći są o 10.000 ]π~ razy większe i bardziej

skuteczniejsze jest ich oddziaływanie na zniewolone umysły .Jak
spotkania na ,,Giga-Stadionach,,-60.000 tyśięcy osób i działa !!!!?

A tu widzimy największą Świątynię i Arenę na której może się

znaleść 2,5 dwa i pół miliona wiernych i cały czas trwa jej stała i

ciągła rozbudowa ,Jest to Najwiękzy Meczet na Świecie w Mecce.

Te nowe możliwośći udowodnił w 1994 roku profesor i twórca

nowych generatorów z dziedziny Militech.Corps.-w
laboratorium Rona Manguna .Obecnie jest to najnowsza

technologia sterowania , i jej lub ich o - obserwacjii poprzez
wszechobecny monitoring ,,Wielkiego Brata, czyli jaka jest
reakcja , i zachowanie ogółu w procesie sterowania myśleniem i
jego korygowaniem -łącznie z inteligentnie podawaną falą

zielonego światła ,w ciągach i korkach samochodowych a
reakcją w aucie kierowcy , jego monitoringowaniem i

skanowaniem jego reakcjami , i zachowaniem ,jak także

pobudzanie , sterowanie i precyzyjne zarządzanie reakcjami, i

oddziaływanie na pozostałe osoby w aucie ,i w otoczeniu zasięgu

działania kuli magnetycznobezirkowanej , ale statycznego
magnetyzmu .I tak najnowsze i najlepsze osiągnięcia w tej
dziedzinie ,prania i sterowania ,oraz kontrolą umysłu ,zmianą i

wprowadzeniem do mózu chaosu ,szumów ,innych myśli ,wraz z
porażeniem mózgu grzybicą i mamy impotencję umysłową ,i co
dalej ,nienawiść ,agresja i brak zrozumienia własnych myśli ,z

pełną obserwacją , i zarządzaniem ,osiąga się na ,,NOWYCH
GIGANTACH STADIONOWYCH ,,- arenach -o pojemnośći od

40.000 miejsc dla ludzi , a weźmy na przykła największy Meczet
na Świecie i arena wokoło na 2,500.000 miejsc i sterowaniem tam

,ale ich reakcjami ,zachowaniem ,bodźcami ,z nagraniem z
jednoczesnym ich podglądem no , i nagrywaniu osobników
wybranych , innych na których to nie działa ,i po co i dla Kogo
jest potrzebna taka forma sterowanej kontroli zachowawczych,,a no dla wywoływania ,strachu ,zagrożenia ,zła i nienawiśći i
wywoływania różnych zdarzeń ,po te z arsenału -wojennych -?

Możliwośći -techniczne i technologiczne wykraczają poza ziemię

I dla czego , są tacy na których to nie działa .Polecam przeczytać

pewne opracowania .!Dla lepszego zrozumienia zagadnienia.?

Na zdjęciu okładki opracowania ,jedna pięść na czole to
,mikromagnetyczne zaburzenia , a druga pięść to mikrofale ale
bardziej dopracowane , a niżeli te w kuchence mikrofalowej .]![
,A co na to energie porządkujące taki chaos , czyli Geoemiter
,wszystkie przedmioty,kóre nas otaczają .emitują do otoczenia i
środowiska jony materii ,z której zostały wytworzone ,a ponadto
posiadają swoją indywidualną polaryzację ,i w tej polaryzacjii
biegunowość elektryczną ,strumień przepływu ich mocy w tym
naprężenia ,i te wszystkie energie skumulowane i zamknięte w
nadanym im - kształt i materię .generują różnorodne inne fale
torsyjne ,o destrukcyjnych ich działaniu ,na nasze ciało i jego

organy ,komórki i zawartą w nich wodę .Zmiana wywołana
takimi oddziaływaniami ,w naszym wewnętrznym zegarze
biologicznego życia, jakim jest woda ,ale ta nasza w nas w

naszym wnętrzu powoduje procesy zwyrodnień, i przekrzywień
w ciągłych procesach odnowy wewnątrz komórkowej ,-czyli
mamy chorubska ,niedomagania ,osłabienia ,brak sił witalnych
.A MY -Podupadamy na zdrowiu ,i szybciej się starzejemy ,-a
przyczyną jest woda , nie tylko ta którą popijamy -ale przede
wszystkim ta WODA która tkwi ,w nas Samych -Woda życia ,bo
my składamy się prawie w 76 % z wody .I po co ktoś tą wodą
manipuluje w nas.Skoro mamy pracować wytrwale do 67 roku
lub 65 roku w przypadku pań i trzeba jeszcze dołożyć do tego ten

rok wcześniej zaczętą naukę i edukację -to zus nieźle zarobii -na
NAS ,,,A jak,, -??-My pożyjemy pięć lat na tej emeryturce to cód!!

,,Więc pomyślcie jaką ,,WODĘ PIJECIE,, i czy ktoś jej nam nie
przygotował w odpowiedni sposób dla Nas zabarwił ją dodał
smaku niby to ją polepszając o kolor i walor ,a my jeszcze za to
,,COŚ,, tak sprytnie przygotowane -musimy zapłacić ,-A Jak-,

TAK WIĘC ZADBAJMY O TĄ NASZĄ WEWNĘTRZNĄ WODĘ .! I TĄ
KTÓRA NAS OTACZA ZE WSZĄD.I przede Wszystkim tą naszą

wodę codzienną -której wypijamy od dwóch litrów dziennie .???

-O wodzie więcej opisuję w innej mojej broszurce ,,Woda
-Inteligentny Twór Żyjący i Myślący jako Cud Życia,,-polecam..
Promieniowanie cieku ,skrzyżowanie podziemnych wód.

Zdarzenia geologiczne na miejscach glebowych -nazywamy
strefami geologicznego oddziaływania lub plamami
plazmowymi gdzie są zmienione warunki ,ich zróżnicowania
oraz ich działanie na ,otoczenie-zmiany polaryzacyjnych

potencjałów,wyższa w takiej plamie wilgotność ,oraz zwiększone
przewodnictwo tożsamości tam skumulowanych i kondesacji.

,,ZATEM WODA I SŁONA I TA ,,SŁODKA,,

Odmienny stan takiej plamy w porównaniu z jej obrzeżem i jej
epicentrum tak zwaną strefę ,,zerową,,-plamy.Wraz z swoistym
oddziaływaniem tego zjawiska na materię zagęszczoną

,zmaterializowaną ,żywą ,martwą ,organizmy żywe wszelakie
,oraz bytności innych zdarzeń w plamie i wzmacnianie się plamy
przez gniazdujące w niej toksyczne energie ,oraz byty i niebyty
ale zagęszczone zmatrjalizowane plazmatyczne struktury gęste.
Może kiedyś w jakimś miejscu było takie jak na szkicu zdarzenie

A w czasach obecnych nie ma na powierzchni już śladów .

Struktury naprężeń i ich fale a nasze zdrowie ,są to zjawiska
czysto geologicznego ,oddziaływania na środowisko i otoczenie

oraz organizmy żywe żyjące w takim środowisku .Jeżeli

weźniemy pod uwagę rdzenne i miejscowe organizmy żywe .To
one w takim szkodliwym ich środowisku żyjąc od kilkunastu

pokoleń się już przyzwyczaiły ,i ich organizm wytworzył
odpowiednie hormony, które dają symbiozę ze szkodliwym

otoczeniem i środowiskiem.Natomiast wszystkie inne, które co
dopiero dołączyły ,do tego, dla nich nowego miejsca ,muszą
cierpieć chorować i przejść ,wszystkie etapy synchronizacyjne
ze środowiskiem ,otoczeniem i jego działaniem na nie ,i tyle...
Inne ale odbite falowania struktur geologicznych.

WIDOK FAL TORSYJNYCH ODBITYH STRUKTURMI W ZIEMI
TAK ZWANE FALE TORSYJNE BLIŻNIACZO-SZKODLIWE
Fale torsyjne ,i ich szkodliwy wpływ na nasze komórki ,i to
one jako pierwsze ulegają zaraz po naszej wewnętrznej wodzie
-uszkodzeniu i deformacji ,każde następne komórki zapamiętają
tą zmianę ,oddziaływania środowiska na nie ,i już mamy zmiany
,ale te chorobotwórcze.Zatem taka jest moja rada -dla tych co są
ciągle w biegu i jak ptaki przemieszczają się z jednego w drugie

miejsce ,ale zawsze w inne nie takie same .Przede wszystkim
trzeba zadbać o tą naszą wewnętrzną wodę ,potem o środowisko
i o pożywienie jego energetykę, i na samym końcu dopiero ,o
nasze mieszkanie ,lokum ,i przedmioty -remedia w nim dla nas .

Widok na rysunku to krzyżówka ,fal torsyjno-geologicznych
struktur ,naprężeń ziemskich ale, słupowo wygenerowane .

Widok pokazuje struktury ziemi i ich geologiczno-patyczne
oddziaływanie na środowisko i to co nad takim miejscem ?

Widok innych anomali generowanych z zawartości gruntu.

Najgorsze miejsca, to takie gdzie pod powierzchnią naszego
gruntu trafiamy ,na miejscowe pokłady ,złoża ,bogate w związki
,magnezi ,żelaza i podźiemne jeziora ,rzeki i strumienie
,pokłady gazu ,ropy węgla brunatnego ,kamiennego ,lub inne
.Bo to między innymi one generują miejscowo i plamowo ,wiry
energii ich ,strumienie ,fale i ich naprężenia,napięcia -szkodzą ,

nam i naszej Tej Wewnętrznej Wodzie ,a my mamy nad takim
zdażeniem geoologicznym nasz dom .rezydencję ,posiadłość i

chcemu w takim miejscu , żyć ,się rozmnarzać ,i budować
przyszłość.!Ale na jak długo nam przyjdzie żyć w zdrowiu ?

Miejscowe pokłady złoża ,generują jak prądnice ,lub dynamo

rowerowe ,miejscowo i o bardzo specyficznym, szczególnym

działaniu anomalia-szkodząca,ze struktury geopatycznej ziemi .

Wir spiralny o promieniu ,złoża w ziemi ,a nad powierzchnią
,takiej anomali, my być może ,mieszkamy , żyjemy, a wir jak
Trąba powietrzna ,działając bezszeleśnie, Nas z sekundy, na
sekundę osłabia ,wymiatając w swoim cichym tańcu ,wszystkie
nasze energie Życia .I tu zastanów się chwilkę mój przyjacielu
,czytając te moje opisy -co Takiego Mogę Ja Dla Ciebie Zroić ?
Wirowo spiralne fale magnetyczne ,ukierunkowane spiralnie i
miejscowo wygenerowne ,czy to ze złöż ,żelazowych ,czy też złóż
magnezium -albo szkodliwie działających meteorytów -które
kidyś tam spadły i wbiły się w ziemie i wiecznie działają .I ich
działanie indukcyjne poprzez ,naciskamie i miażdźenie przez
pozostałe struktury ,otaczające a gniazdujące w ziemii Działają
bezszeleśnie ,i to one właśnie te ich fale i ich siły i moce ,po
procesach indukcyjnych wzmocnień ,po wypłynięciu na

powierzchnię ziemi nas po cichu stale wykończają -mordując .

Inna ciekawostka .pozostałośći z praczasöw ,ułożone dawno
temu w wyniku wybuchów wulkanicznych -układy wewnątrz
strukturalne płyt i płaszczyzn ,dawno już zastygłe ale działające
w tych miejscach napężenia i ich oddziaływanie na Nas ?

A nasz organizm i jego wewnętrzna woda w nas ,się zmienia

klaestry się w niej rozrywają i tworzą nowe struktury -ale takie
nowotworowe .A nasze komórki w poruszających się płynach
wewnątrz - ustrojowych i ich zachwiane prądy ,te biologiczne do
odbudowy i regeneracji są zaburzone o określonej słabej
,energii życiowej to my pomalutku ,ale tak od środka ,usychamy,
znikając i szybko się starzejemy -często długo chorujemy ,a
nasze niby płytkie i mało znaczące zadrapania i małe ranki na
skórze, nie chcą się szybko goić i regenerować -ropieją i gniją.

Linia przerywan na rysunku ,,x,,-to początek lini gruntu .
Z przeprowadzonych badań wynika jeden fakt ,że w rejonach
,gdzie jest podwyższone pole magnetyczne i jego śilnia
oddziaływania ukierunkowana ,lub liniowo krzyżowo
połączona, podobnie jak siatka powiązań ,kosmicznego
oddziaływania szkodliwych fal kosmicznych ,znana wszystkim
pod określeniem ,,siatki szwajcarskiej ,,to w takich plamowo

występujących ,obszarach geologicznego oddziaływania plam
,stwierdzono wiele zwyrodnień uszkodzeń ale jako fakt:

Wybuch wulkanu -ale obecnie ,w pradziejach ziemi wybuchy i
wstrząsy były o 1000 kroć śilniejsze ,a i skutki bardziej groźne .

że są w tych obszarach niższe plony w uprawach ,zbóż ,traw dla
zwierząt hodowlanych ,i słonecznikowe uprawy są słabo

wydajne w związki oleiste ,wegetacja roślinnośći uboga i słaba
kondycyjnie ich możliwość rozplewiania się ,jedynie ziemiaki
pod przemysłowe zastosowanie wykazywały dorodne plony i
silną wegetacje ,na tych terenach ludność częściej ,popadała w
Zdjęcie ciekawostki -odbijająca kopuła energiie kosmiczne ?

choroby reumatyczne wszystkich odmian we wcześniejszym
wieku ,częściej występowały choroby psychiczne ,a kobiety
szybciej kończyły procesy prokreacjii -jajeczkowania i aż 80% z
nich w tym czasie popadała w stany lękowo-depresyjne ,i
choroby psychiczne wcześniej sie nie objawiające.W rejonach
wolnych od tego typu anomali magnetyczno-geologicznych
struktur ,takich objaw nie stwierdzono.Zatem magnetyzm jest
nie zawsze dobry i dla każdego -powinien być stosowany pod
ścisłym nad-zorem i indywidualnie o dawkach nasyceń bardzo
ukierunkowanych i dozowanych w odpowiednio wcześniej

przemierzone reJony ciała z zachowaniem wszelkiej ostrożności.

Szkic falowego promieniowania podskórnego cieku wodnegoliniowego,wraz z anomaliami międzyfalowymi zaburzeniami.
Szkic ogólny ,siatki szwajcarskiej,z jej oknami i powiązaniem.

Ściany równolężnikowej widocznej na zdjęciu siatki ,w
zależności od szerokośći geograficznej ,mają około 3,0 do 3,5
metra długośći ,a długośći południkowe są troszkę krótsze i
wynoszą od 2,5 do 3,2 metra długośći -natomiast grubość ściany
takiego rusztu ,,siatki szwajcarskiej ,, wynośi i waha się od 7 do

18 centymetrów ,w zależności od rejonu jej bytności
.Przebywanie w sieciach krzyżowych połączeń -szybciej nam
wymiata energie plazmatyczne, i przez ten fakt ,powoduje
szybsze męczenie się organizmu, i przyspiesza jego procesy
starzenia się ,i w podrażający sposób wpływa na walory senne.W
przeprowadzonych badaniach ,gdzie na skrzyżowaniach siatki
,ustawiono 50 domków lęgowych dla ptaków, i okazało sie że
ptaki omijają te miejsca ,i nie chcą zakładać swoich gniazd ,tylko
w jednym domku lęgowym ,jedna para paków uwiła gniazdo
lęgowe ,ale z ich jaj nie wykluły się pisklaki .I z tego fktu nasówa
się jedna prawda ,w takim miejsu nic nie warto wykonywać
-lepiej go omijać lub neutralizować jego działanie .

Szkic -siatki szwajcarskij ,o 10 krotnie mocniejszym działaniu a
występującej w plamach geopatycznych zaburzeń i anomali.
.
.

,,OTO KILKA SPRAWDZONYCH OD LAT METOD .
ZLOKALIZOWANIA SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA
STRUKTUR PODRAŻNIEŃ GEOPATYCZNYCH PLAM ,,

1.Zakłucenia w odbiorze fal .UKF.oraz zniekształcenia dźwięku
w tonach wysokich -dudnienie ,typowe anamalia dla takiej

.

strefy geopatycznej plamy i wywoływane tą strefą skutki.
2.Słabo rosnące rośliny i kwiaty ozdobne ,na posesjii ,czy także
w doniczkach ustawionych na parapecie okna marniały uschły.
3.Ciągłe utrzymywanie się wilgoci na scianach budynków ,wraz z
porażeniem mórów grzybami ,i grzybcami różnej maśći , oraz
szybkie pojawianie się w wodzie glonów -gnilnych szczególnie w
pozostawionej wodzie w słoikach ,od plastikowych po te inne
oraz szklanych ,a na przedmiotach pojawiająca się pleśń a to
tylko grzybnie ,grzybicznych opcji ,rdza na tych metalowych .
4.Przy dłuższym przebywaniu w pomieszczeniu,uczucie chłodu i
drętwienie w łydkach i ramionach,bóle w barkach i między
łopatkami ,a u bardziej wrażliwych osób odczuwalne zmiany w
rytmnie pracy serca jego kołatania i stenokardia arytmiczna.

Oddziaływanie promieniowania -gwieździstego ,szkodliwych

radioaktywnych struktur i mogilników na otoczenie ,ale także
promieniowanie anten telefoni kom.i tych przekażnikowych .
5.Piątym sposobem lokalizacji stref geopatycznych ,jest
obserwowanie kotów -po prostu ,koty i krety uwielbiają tego
typu anomalia i wręcz się w nich wylegują ,kąpiąc się w tego
typu szkodliwych dla człowieka, i nie tylko ,-energiach .

Zdjęcie lotnicze ,plamy zdarzenia geologicznej anomalii.W
czerwonej plamie promieniowania geopatycznego ,biało-żółte
,frakcje energii wygenerowanych szkodliwych dla ludzi i ich
zasięg przemieszczania się poza plamę oddziaływań .W takich
miejscach zazwyczaj dochodzi do silnych anomali - wyładowań

atmosferycznych i samozapłonów w porach suchych -letnich.

Szkic fali oddziaływania wraz z jej wzmacnianiem się podczas
, wyładowań atmosferycznych ,liniowo ukierunkowanych.

,

I JAKA JEST NA TO RADA ?
To co trzeba zrobić .?Albo się przeprowadzić , domostwa spalić
-po dobrym wcześniejszym ich ubezpieczeniu .Po prostu trzeba
opuścić to miejsce ,Albo ustawić Geoemiery ,ale tak szczególnie i
po pomiarch ,a one zrobią resztę także po cichu i skutecznie .

Zdjęcie lotnicze,promieniowania podziemnego cieku wodnego.

Szkic do zrozumienia i zróżnicowania opisywanych zadrażnień.

Ciek wodny typu podźiemne źródło wody ,zbiornik podciekowy

,a nad nimi żyła lub strumień ,wody przepływowej ale o jego
ukierunkowanym przepływie na przykład z południa na północ i
,promieniuje podobnie jak plama geopatyczna ,z tą różnicą że,
są to wiązki jedno-strumieniowe ,gdzie plama ma wiązki

promieniowańia trójliniwo-słupowego ,i mocniejsze ich - jest
oddziaływanie na środowisko i wszystkie w nim żywe organizmy

, natomiast promieniowanie cieku wodnego jest słabsze, ale za

to o jednostajnej sile rażenia ciągłego.Nie dochodzi do procesów
indukcjii ,i wzmocnień -jak w plamie geopatycznej podczas

anomali ,burzy i w wyładowniach atmosferycznych ,bierzących .

Zdjęcie lotnicze może posłużyć jako hologram do analiz .

Zdjęcie lotnicze ,na nim na czerwono zaznaczone ,zakola i

rozlewiska płynących na powierzchni wód -a dookoła pełno willi
domów ,rezydencji -a pod ich fundamętami ,cała masa różnych

podziemnych struktur wodnych dopływów i podziemnych
zbiorników wodnych jak pajęczna pająka ,na tych domostwach
pełno mchów ,grzybów i pleśńiowców ,jako oznaka działania

cichej i skutecznej śmieri -promieniowania cieków wodnych

,jest to miejsce chyba jedyne takie w Europie .Nieopodal
Warszawy ,a kręta na powierzchni woda to rozlweiska i
zalewiska wiślane ,naszej świętej rzeki ,,WISŁY ,,- i pełno jest
tam wybudowanych różnorodnych domost ,siedlisk ,rezydencji
,,I JAKĄ MAM NA TO RADĘ -SPRAWDZONY W DZIAŁANIU,,.!

,,GEOEMITER,,

,,MOŻEMY ZASOSOWAĆ W PROSTYM ROZSTAWIENIU TRZY
GEOEMITERY JAKO REMEDIUM I WYTŁUMIACZ ANOMALI,,
Widok trzech ,,Geoemiterów,,do tłumienia promieniowania
cieków podskórnych ,tożsamości wodnych ,plam geopatycznych.
INNE NATURALNE FORMY TŁUMIENIA STREF GEOPATYCZNYCH

PLAM I PROMIENIOWANIA CIEKÓW WODNYCH ZNANE OD
TYSIĘCY LAT I STOSOWANE DO DNIA DZISIEJSZEGO TO .

ODPOWIEDNIO ZAPROJEKTOWANE NASZE SIEDLISKO -WRAZ Z
WYKONANIEM DODATKOWYCH NASADZEŃ WYBRANYCH TYCH
DOBROCZYNNIE DZIAŁAJĄCYCH KRZEWÓW DRZEW I ROŚLIN.O
EMISJII KOLOROENERGIOINFORMACJI I ODPOWIDNIEMU
NADANIU KSZTAŁTU CAŁOŚCIOWEMU DZIAŁANIU -TAK JAK TO
WIDAĆ NA PRZEDSTAWIONYM SZKICU -PROJEKCIE .
Ślady neutralizatorów stref geopatycznych i promieniowań

cieków wodnych ,odnajdujemy w kręgu kultury europejskiej w
wykopaliskach archeologicznych i nie tylko ,stosowano

naturalne surowce i materiały ,występujące w okolicy ,ale z
jakim kunsztem i wiedzą -która nie jednego dzisiaj wprowadza
w stan osłupienia ,jak drzewniej temu -dbano o swoje zdrowie, i
miejsce życia ,mieszkania i pracy twórczej i nie tylko:

Zaawansowany systemy całościowego zabezpieczenia ,siedliska

wraz z poszczególnymi elementami typu wytwórnia ,hodowla
lub ośrodki wypoczynku i rechabilitacjii ,oraz wiele innych opcji

,,SPECJALNA PROPOZYCJA,, -dla potrzebujących ,,

Propozycja ,,DUŻY GEOEMITER ,,-o wewnętrznej konstrukcjii
oddziaływania specjalnego ,czyli oktogenalne rozstawienie
wewnątrz wirujących wstęg taktujących wirów mobiusa i o 64
punktowej -ich rotacjii biegunowośći -są to inne konstrukcje o
specjalnych ich przeznaczeniach i powinny być rozstawiane w
układzie fraktalno trojbierznym -względem ich samych ale w
formach przestrzennych i zróżnicowanych ich polach działań.
.Oraz inne ,modyfikowane w ich wewnątrz istniejące tożsamośći
ale energii kośmicznego ich zaistnienia i na dokładkę trzeba ,z

określoną z góry potrzebą -na poszczególne elementarne frakcje
i ich przewartościowanie wraz z wyeksmitowaniem określonych

rodzajów parametrów z rejonu ich działania , albo miejsca bytu
lub składowania takich frakcjii elementarnych ich cząstek ,i je

w inny ich obszar zaistnienia eksmitować falowo fraktalnie, lub
je do pewnego innego rodzaju emitować w ,, stratosferycznych

obszarach ich zaistnień po ich wyeksmitowaniu z pola falowego
,, Ale takie specjalne ich zastosowanie wymaga także tak Innych

ich opracowanym moim rozwiązaniem zaopatrzeniowym i jest
wówczas zastosowane we wnętrzu układu ,potrójnie wirującej
wstęgi ósemkowej ale o dunastkowym jej innym taktowaniu na
poziomie skonfigórowanych nowych i wolno dryfujących energii
ultimatonowych ,lub ich zmaksymalnionych i krzyżujących się
wzajemności tożsamościowych mililarianowych mocy energii
rotacyjnych ,o bardzo dużym i osobliwościowym polu ich pracy
w przewartościowywaniu frakcjii niechcianych w strukturze ich
początkowego zaistnienia ,ale w ich relacjach frakcji - słupowo
istniejących konfiguracjach przestrzennych .Konstrukcje te są

na ich etapie zastosowane i są prowadzone określone rodzaje

badań i ich zastosowań do ,,spec,, -celów -ale wiemy że one już
działają i rezultaty osiągnięte dają wiele nowych możliwośći .

Szkic do zobrazowania ,polowego oddziaływania całościowego
ale w skali do 500 metrów -jako promień zasięu oddziaływania w
strukturze ziemskiej a ,możliwością eksmisjii z etapu Tu na

ziemi ,do Tam w przestrzeń ale po wcześniejszym poznaniu i
przewartośćiowaniu i zmianie walorów z tych szkodliwie i
toksycznych na te nie szkodzące .Zgodnie z prawami natury !

Dolne oddziaływanie energii ,odcinających procesy przyciągania

grawitacji Ziemskiej i wytwarzające ,geawitację liniową działają

z taką precyzją jak ,na precyzyjnie wyliczonym szlifie ,ale tym
brylantowym -widocznym na prezentowanym szkicu .Kto chce

zrozumieć tajemnice odwiecznie trwającej wszechharmoni w

prawach natury ,musi sięgnąć do wiedzy początków ludzkośći.Ja

sam skłaniam się do przyjęcia stanowiska że przy pomocy samej

natury i jej praw , i prawd ,udostępniana jest nam ,,wolna moc i
jej energia ,ale ,,Wszechświata Światłośći Absolutu ,,-zawarta w
matrycach Energii Boskich ,Aktu Myśli Stwórzego Dzieła BOGA.
Wolna energia może być zmieniana i formowana przez naszą
świadomość ,ale co zrobi z tego Konkretny Człowiek i jak On
jako , Człowiek - daleko zajdzie różni się w każdym przypadku i
zależy od stopnia jego koncentracji i wiedzy duchowej jak także
przede wszystkim od jego stopnia uduchowienia ,a co za tym
idzie ,jego możliwośći wykorżystania energii źywiołów i pracy

,tych żywiołów w wszech-kośmicznie działających energiach
.Szkic obliczeniowego wygenerowania pola grawitacjii lokalnej

poprzez wolne ultimatony ,w procesach fal do zaawansowanych

potrzeb wygenerowywania tych struktur ,i tożsamości, z pułapu

tworzonej grawitacjii liniowej ,po jej odcięciu wraz z od gruntu i
przyciągania grawitacjii ziemskiego magnetyzmu, w zbierznych

wspólnie napędzających sie falach- układach zalerzeniowych , a
wygenerowanych przez specjalizowane geoemitery mocy ,i ich
specjalnej konstrukcjii energie wewnętrzne , z pułapu ziemi do
stratosfery jako minimum działania w dobrym kierunku odejść.

Związek wokołoterenowej mocy energipolowej poznanej nam na

obecnym etapie ,a możliwośći pomiarowych w obszarach dotąt

nikomu się nawet nie śniący ,w sposób empiryczny i ciągle stale
się rozwijające mega technologie i w nich potrzeby produkcyjne

oraz wynalazdczośći ale w tym zakresie ,w zderzeniu z materią
wytworzył rozległą i zadziwiającą nową, ale wydajną wzajemną

syntezę ,przebiegającą na zasadach najniższego zużycia mocy i

materiałów i energii ,zmierzającą samoregulującymi się torami
rozwoju przy wykorzystaniu ,wszystkich najnowszych zdobyczy

odkrytych osiągnięć i tych także odkrywczych ale nigdzie jeszcze

nie publikowanych do tego czasu , jako praw fizyki poprawionej

liniowej i nieliniowej jak w zderzeniu z kwantową nad wiedzą ,

Ale na poziomie jako energetyka całośćiowa na plazmatycznych
i kohoezjolizowanych wszechenergii całościowo do tej pory nam
poznanych .Materia ożywiona i zagęszczona została włączona z
marszu raz na zawsze do wspólnego obiegu energii sięgających
głębin Wszechświata i najściślej związana z Życiem naszej

planety Ziemii.Tak więc my i Nasz Mikro Kosmos w nas samych

jako Ciało Cielesno Fizyczne stanowi odwieczną część ,wspólnie
generowanych energii ,jako mikro cząsteczka Wszechkosmosu.

Człowiek,gdyby nawet zechciał teraz ,to i tak nie może uchylić
się obecnie , od typowej wewnątrz samo istniejącej w samoistny

sposób wymiany uciec ,nawet ogólnie , i w jej całościowo pojętej

energii Wszechświata Energetycznego ,nawet w typowy sposób
pojętej ,ani też od niej się na dłuższy okres czasu izolować się ,w

specjalnie do tego zbudowanych konstrukcjach -budowach .Po

prostu się nie da .!!!!.Możemy tylko je przewartościować i w

innej formie ,a niżeli ta jej pierwotna wersja -oddalić od Nas .

Bardzo ciekawa konstrukcja o jej niby to tylko takim potrójnym
działaniu -uwidocznionym dla Wszystkich tak jak to widzimy na

zdjęciu ,ale to tylko pozoracja wizualizacyjna na zewnątrz ,ale

widok z góry .Piramida w muzeum w Paryżu inna ,a poniżej jej

podziemny ciąg dalszy ,spływy i kondęsujące się współbierznie

tak jak gdyby od niexhcenia .I co energie ,i tak i tak, docierają! ?

Podziemna część budowli ,i jakie przedziwne energie tam -ktoś

zaplanował wyliczają w skrupularną całość -tego zdarzenia-I tak
ja będąc na Targach w Paryżu w 1994 roku ,gdzie oferowałem
bursztynu dobrodziejstwa ,oraz Energie Inne ,wzbudzałem nie

lada zainteresowanie ,bo i z takiego ,,kraju i jeszcze takie ,,Coś,,

Ale znależli się na tych Targach Paryskich znawcy i fascynaci i to
oni głównie stali się odbiorcami ,,Geoemiterów,, w ich wersjach

pierwotnych ,bo gdy sprawdzili to ,,Coś,, po swojemu to padali
ale z zachwytu ,i tak zawiązała się ,,Pewnego Rodzaju Grupa,, ale
o mega składzie ,bo od Alaski ,USA ,aż po Norwegię i Hiszpanię.I
tak Targi się zakończyły a My postanowiliśmy razem pomieszkać

trochę w Paryżu i popracować ,nad zmianą Energetyczną ,ale w
takich bardzo szczególnych miejscach ,i tak zwiedzając Paryż
,przy okazjii zainstalowaliśmy powiedzmy ,co nieco ,,Cośi,, i tak
one sobie miały pracować ,i sobie popracowały ,,Geoemitery ,, i
były co jakiś czas ,kontrolowane ,sprawdzane i monitorowane

ale przez jedną osobę ,żyjącą i mieszkającą tam ,która zadbała o

to co zrobiliśmy dla dobra tej ziemi ,tej krainy i tam bytujących

energii ,a ich zmianą i ich przewartościowaniem na lepsze . I tak

w Paryżu jest cała gama ,masa przeróżnych ,budowli nie zawsze

dobrych , i o innych celach i zamierzeniach .Ale o kształcie tych

piramid Egipskich z Epoki Faraonów i ich zamysłu ,ale złego .

Zatem całkiem inne działanie dziś to ,- dokładnie mierzymy i
wiemy że działa to do poziomu mocy Astralnych Energi ,czyli w

empirycznych pomiarach w skali Bovisa do 8200 jednostek albo

mierzalnych analogowo lub elektronicznie ,ale nic ponad to

,czyli poziomy duchowe są niedostępne .Bo wszystkiego mamy

po pięć i pięć mamy poziomów rozwoju -czyli;-1.Poziom ziemski
2.Poziom materialny 3.Poziom astralny 4.Poziom duchowy

5.Poziom Boski nie do osiągniecia w tym ziemskim bytowaniu.

'Kształty i ich działania ale te powiedzmy ,kiedyś wyliczone i
zamyślone ale bez możliwośći sprawdzenia ich -działania w

,,Zatem ktoś kiedyś ,,Zamyślił,,COŚ -po to ,byśmy tylko tkwili na

poziomie rozwoju ,,ASTRALNEGO,, i nie śięgali wyżej i dalej
czyli poprzez pozim ,,Duchowy,, jako wyższy od tego Astralnego?

Zatem ktoś zadał sobie trud by skonstruować ,,Taką Piramidę i
to w stolicy Fancjii ,tworząc pod nią ,,Swoistego rodzaju Ołtarz,,
-w praktyczny sposób sprawdzić i pomierzyć lub zrobić zdjęcia
nie tylko z poziomu powierzchni gruntu ,ale i z kosmosu i gdy
wówczas sobie popatrzymy -to głębiej pojmniemy i zrozumiemy
-dziś mamy takie możliwośći i wiemy jak one oddziaływując -co
robią ,dla naszego mózgu i jego się oswabadzania i uwalniania
od powiedzmy narzucownych nam kanonöw i wzorców ,ale jako
poddalczych i nas zniewalających , ale na poziomach umysłu ,i
tak trzeba było -powiedzmy z takim fenomenem coś zrobić i go

powiedzmy Trochę przewartośćiować ,i ciągi tam tych energii

przekierować i teraz one nam przynoszą coś lepszego i innego ,i

minoł powiedzmy okres iluś tam lat powiedzmy 20 , i tak jak to
widzimy na zachowanym bilecie wejściowym z 10.11.1994 roku
gdzie ja byłem ponad 156 milionowym człowiekiem który będąc

w Paryżu wszedł na słynną wieże ,i tak znowu się spotkaliśmy w
tym samym gronie ludzi w Paryżu - na wieży ,a będąc w Paryżu
dokonaliśmy i zmieniliśmy gdzieś stare wersje ,,Geoemiterów na

nowe ale już mocniejsze-tak śilniej działające ,a te poprzednie

starsze wersje moja znajoma i przyjaciółka zabrała je do Stanów

ze sobą ,bo chce je pomierzyć i sprawdzić jakimi one naśiąkły -

Innymi energiami ,takimi Paryskimi ,tym miejscem i jego innym
działaniem ze względu na te ichne konstrukcje i ich energie,ale
gdy one były zamyślone te powiedzmy różnorodne piramidy i
wykonane -były tylko zapewne jakimś ich planem obrazu jako

całośćiowego i określonego działania ,a skutki takiego wpływu

tych ichnych zamierzeń w projekcie , które jak wiemy wysyłają

te powiedzmy dobre fluidy naszej energii biorelatywnej gdzieś
do innych przestrzennych wymiarów w kosmicznej całośći ,ale

po co mamy coś dobrego traćić i wysyłać eksmitować gdzieś dla

kogoś w,,TAM-GDZIEŚ,, osłabiając nasze pola w tym zakreśie i na

dodatek w takim miejscu ,czyli w sercu stolicy Takiego Kraju ,
zatem twórcy takiego złożonego układu ich pewnie celowy fakt

takiego ich myślowego i twórczego działania dał taki ,,Owoc,, a

jego kształtowym zamysłem i jakby bateriią ,która kondensuje

,kumuluje i gdy dojdzie do odpowiedniej koninkcjii i ustawienia

się planet w relacjii naszego Układu Słonecznego ,a Galaktyka to

te skondensowane i skumulowane dobre energie z Tu odpływają

i nic więcej , tak więc obserwacje ,pomiary i ich analizy wciąż

trwają i są skrzętnie rejestrowane i zapisywane pod aspektem
duszy i ducha ,a ich eksmisjii i odlatywania w przestrzeń -zatem
te opisy o tym zdarzeniu będą sukcesywnie aktualizowane o
dane i spostrzeżenia wraz z ich pomiarowaniem i skaningem dla
lepszego pojęcia i zrozumienia ,ale my wiemy że są inne i lepsze

,śilniejsze i mocniej działające jako kształty pozytwne dla nas w
tu na Ziemi te stare - Piramidy ale ,,Sumeryjskie,, i ich energie

duchowo kosmiczne-bo ich Cywilizacja była Doskonalsza i
bardziej dokładna ,bo skoro 14 .ooo lat temu podzielili oni koło

na 360° stopni ,a te stopnie podzielili na 60 minut i dalej je
dzielili na 60 sekund ,i opracowali obliczając , te -7 dni i dobę
podzielili na 12 częśći światła i 12 części nocy ,ustalając czas -to
-byli -lepśi-a było to 14.000 lat temu i do dnia dziśiejszego z ich
bezbłędnych nauk i obliczeń kożystamy to są ,,ONI,, dla nas
ponad czasowymi-fenomenami i nikt ich nie kwestjonuje -tylko

ciągle kożystamy z ich obliczeń ,więc ich Wiedza dalej Trwa.

-Szkic dla przypomienia ,pewnych relacjii i ich energii-

gniazdują -i ich różnorodność ,może każdego wprowadzić w stan

zakłopotania i głębokich przemyśleń ,ustaleń nad tą przedziwną

powiedzmy -konstrukcją , ale całościowo rozpatrywaną -czyli
jako część nadziemna , i ta podziemna , ale razem i w całości -do
przemyśleń -bo po co taki ,,BUFOR,,-i Zderzak w Tu w Paryżu !!!

-Zatem kto i w jakim celu skonstruował ,zamyślił wyliczając w

Muzeum w Paryżu -taki układ Piramid jedną nad drugą -myślę
że w celu wykonania śilni i cieknących z niej energii -Ale jakich
to te opiszę być może za jakiś tam czas pomiary cały czas trwają

-Druga część konstrukcji Paryskiej -do przemyśleń-

Zatem wyrazem dostosowania się ludzkiego organizmu i jego

organów do współzalerznych i istniejących w zjawiskach natury-

-energii kompleksowo i całościowo pojętych jest ,mózg ludzki człowieka który stanowi około 2,5% masy naszego ciała i to on
właśnie jako najbardziej elastyczny organ w naszym ciele składa
się w ponad 97 % z wody i to on ,mózg ,odbiera przetwarza , i
moduluje całościowo ,wszystkie docierające do nas elementy
,sygnały te energetyczne ,wraz z pozostałymi innymi sygnałami
,impulsami ,i to on je stymuluje po ich przetwożeniu i pełnym i

jednym zrozumieniu, w naszym całośćiowym ustroju , i działa to
na wszystkie procesy w nas i naszych ciałach,i w ich organach

,narządach i komórkach ,od tej syntezy białkowej , aż po analizę
energii kohoezjolizowanej ,i oddziaływania na nas i dla naszego

otoczenia od tego najbliższego poczynając ,tam gdzie pracujemy
żyjemy aż po to zewnętrzne czyli nasze ,środowisko i jego w nim
zawartych różnorodnych energii ale nie zawsze ,ale całośćiowo i

w klaektoryjnych procesach wymiany wewnątrz systemowych

powiązań całośćiowych łącznie z tymi kosmicznymi .Po to aby

potęga Naszego Umysłu i jego psychiki , mogła chronić resztę

naszego organizmu ,ciała i jego w nim organy .Dlatego polecam

dbać o jego higienę umysłową ,jego sprawność i właściwe jego

ciągłe zasilanie , odżywianie -ale w sposób uporządkowany i

stały i charmonijny ,zgodny z rytmem praw naszej cudownej
natury ,oraz Naszego wieku i Wyeksploatowanych organów .

Niedostatki energetyczne ,na jakim-kolwiek obszarze oraz
zaburzenia i anomalia w ich dostarczaniu ,lub samoczynnym ich

,,A tu mamy inną Ciekawostkę ,a mianowicie Wiszący Dom na
drzewach ale o kształcie ,,Spodka Kosmicznego ,, a w tym to
,,Domu,, jest inna Energia ,bo postarano się o częściowe odcięcie

przyciągania Grawitacjii Ziemskiej -pomiary trwają są w toku.

-pobieraniu ,wraz z ich podstępnym oddziaływaniu ,głęboko w

naszym mózgu ,oddzielają całościową psychikę ,od ciała ,co jest

główną przyczyną, powstawania upośledzeń , naszych organów
wewnętrznych , i ich słabsza przez to odporność , i wydajność w
pracy dla pozostałość i całośći .Oto nasz mózg i jego składowe.

Zatem utrata ,każdej nawet malutkiej jednostki energetycznej ,
zassanej ,pobranej ,lub doprowadzonej , i przepracowanej

,przez współpracę całościową organizmu ,lub złe i szkodliwie
działające energie ,które dotarły do nas degradują , jedność
naszego ustroju , oraz powodują choroby, i śmierć w efekcie

końowym .,,,DLATEGO ZALECM KAŻDEJ I KAŻDEMU DBAJMY O
NASZĄ ,,WODĘ-MÓZG,,-w naszym wewnętrznym naczyniu

,,Gralu,,-Czaszce -,, .I nie tylko !!!!Kładąc się spać układajmy
geoemiter pod naszym ,miejscem do spania ,lub wypoczynku
zachowując taką to oto zsadę -minimum odległośći to 20 do 40
centymetrów przestrzeni między naszym ciałem a Geoemiterem

-A rano poczujemy się bardziej wypoczęci i z zapasem energii na

cały dzień -a i omamy i senne majaki przeminą nie drażniąc nas

-Zdjęcie dla wzrokowców do wizualizowania i charmoni-ale

takiej pochodzącej od ,,Naszej Cudownej Natury która nas ciągle

i stale zadziwia i mobilizuje do poszukiwań i prac nad Nią Samą.

Myślę że ci z Państwa co doczytali ,do tego miejsca ,to są już

zdecydowani na coś ? Ale jaką formę i wielkość ,,Geoemitera to
,,musicie sami podjąć swoją decyzję ,A na , Te o ,,Specjalnym

Oddziaływaniu ,,jak się zdecydujecie -To ..Ale na tego typu
Geoemitery o spejalnym przeznaczeniu ,potrzebne są dane
pomiarowe występujących anomalii -minimum na ośmiu
poziomach pomiarów , empirycznych i po ich konsultacjii,
ewentualnie zadzwońcie , to przyjadę osobiśćie ,i dokonamy
pomiary całościowe ,a pod nie - wykona się ,, Geoemier ,, -o
przeznaczeniu ,,Specjalnym ,,tel.667.448.798 -czasami trzeba
będzie poczekać do trzech miesięcy ,na zrealizowanie
całościowe -po obupólnym uzgodnieniu telefonicznym ,

,,CAŁOŚCIOWE I Z HARMONIĄ NATURY WODY WYKONANE,,
,,OPISY- CIĄG DALSZY ,,-wróc do strony Specjalna Propozycja .
1.Jak gdyby bezładnie poustawiane na polach Bretani .megality
które w rzeczywistośći (jak zbadał i pomierzył P.Merle) są
neutralizatorami złych promieni geopatycznych ziemi .Głazy te
odpowiednio zostały wybrane, stoją na szczytach trójkątów i
krzyżujących się żył cieków i promieniowań wodnych ,albo to na
przełomach geologicznych frakcji i ich emitujących enetgi fal
różnobierznie się nakładających , podobnie jak te złe inne cieki

wodne i ich promieniowania , ale od cieków wodnych śilniejsze .

Zdjęcie promieniowań i anomali w tym wcześniej opisanym
zdało by się niewartym zachodzie fakcie zdarzenia plamowego.

2.W naszym starym Biskupinie prace wykopaliskowo
-archeologiczne odkryły zdumiewające fakty ,pod podłogami
domostw odkryto złoźone ofiary zakładziowe złożone z kośći

zwierząt odpowiednio poukładanych ,oraz pewnego rodzaju
izolacje ,jak mawiają malkontęci od wilgoci ,które są
jednocześnie doskonałą izolacją przeciwko szkodliwemu
promieniowaniu bogatej w wodę podskorną okoliczną ziemię .

Wyżej pod podłogą odkryto ,podczas wykopalisk obfite wysłanie
z krzyżujących się gałęzi brzozy i olchy ,na to były poukładane
legary ,i następnie podłoga z okrągłego drewna wyrówmana
warstwą gliny z piskiem ,i taka izolacja wciąż stanowi
doskomałą neutralizację geopatyczną w miejscach nie
naruszonych warst ziemi ,odkrywkami i wykopami -bo one to
także zmieniają stuktury pod siedzisko, ale w szkodliwy sposób
dla tego miejsca i okolicy .Sama brzoza i olcha jako drewno ,a z

niego zrobiona w domu ,podłoga ,obicie ścian, czy konstrukcja
łoza kanapy ,krzesła -tłumi promieniowania w wysokim stopniu
, jak równocześnie ,gałązki i liście z tych drzew użyte do
wyplatania przeróznych koszyczków ,tac pod owoce spełniają
swoją rolę-zadania ,po prostu w takich lub na takich wyrobach
dłużej są świerze ,owoce i warzywa i nie pleśnieją tylko, się w
naturalnych swych cyklach zasuszają ,a cukry w nich zaware
ulegają procesom naturalnej karmelizacjii zachowując
witaminy i inne walory smakowe także-więc warto stosować.

.

Zdjęcie brzozy ,jej kwiatostanu i liści !

4.Ze względów obronnych legiony rzymkie i oddziały
germańskie budowały obozy ,warownie i swe siedziby
dowództwo nad brzegami Renu na silnych strefach
promieniowań wodnych i strefach geopatycznych plam .I w tych
miejscach do dnia dzisiejszego obserwuje się anomalia różne, i
zaburzenia ,nawet w przepływie na liniach wysokiego napięcia

,prąd elektryczny w swoim przepływie nad Renem ma duże
straty .Przeprowadzome badania i wykopaliska pod dawnymi
osodami legionów rzymskich ujawniły fakt stosowania ,przez
rzymian metod podobnych do tych z Biskupina ,a równocześnie
podłogi i posadzki wykonane z drobnej kostki były układane i
łaczone zaprawą ,ale z dodatkiem śierści zwierząt ,lub białka z
jajek kurzych .I taka to oto zaprawa ,wapno piasek plus śierś
zwierząt ,lub białko jaj kurzych, tłumią w doskonały sposób
szkodliwe działania plam geopatycznych zaburzeń po dziś dzień.

Dziś mamy lepsze i bardziej dokładne -doskonalsze konstrukcje
zabezpieczające nas i nasze zdrowie ,ale przy opracowaniach
nowej generacjii , nigdy nie zapominamy o mądrości Tych
Pionierów sprzed lat lub nawet wieków i ich w tej kwesti materii
osiągnięciach ,bo nie chcemy poprawiać lub modernizować

praw natury -tylko zabezieczamy się przed szkodliwym dla nas i
dla naszego zdrowia -jej oddziaływaniem ale negatywnych jej fal
5.Zamek w Malborku posiada dwie wieże ,,Maślaną ,,i Jajeczną,,

Na prezenowanym zdjęciu ,na niebie o smuga chmur -czy może
to sama natura, pokazuje promieniowanie cieku wodnego .?
Ale wracając do zamku w Malborku ,nazwy wież pochodzą od
rodzaju użytego białka wraz z zaprawą murarską do ich budowy
i tak przechowywane w tych wieżach produkty spożywcze ,długo
nie ulegały zepsuciu ,ale akże zmagazynowane przedmioty i
broń ,nie ulegała degradacji ,i korozjii biologicznej .Sufity i
podłogi w niektórych komnatach ,także były wykonane ze
specjalnej zaprawy .Zatem stare metody sprawdzone od lat, w
swym dobroczynnym działaniu dla człowieka, stosujmy dla
siebie ,ale obecnie nie są to tanie ,wytłumienia i zabezpieczenia
przed szkodliwym oddziaływaniom geopatycznych plam, i ich

stuktur-więc może polecę wam geoemitery ,o wybranej przez
was konfiguracji kształtu, ich rozstawienia ,zastanówcie się ,bo
warto zadbać o siebie ,i swoich najbliższych .Zresztą na Terenie
Niemiec w drażliwych miejscach geopatycznych ,anomaliach do
dnia dziśiejszego stosuje się ,stare metody do zapraw ,i ich stałe
wykorzystanie w pracach budowlanych ,remontowych trwa
nadal od pod posadzki i podłogi w budownictwie .I nie tylko .

Zdjęcie widoku zamku w Malborku .
Zatem procesy wygenerowanych energii kosmicznych tak
licznie docierających do nas - i nie tylko , zmienia Nas ,nasze
środowisko wywołując cały bardzo złożony nowy proces , zmian
na przeróżnych płaszczyznach doznań energetycznych .Ale
przede wszystkim ciągle uczy nas elastycznośći w podejściu do
tego co -nowe i nieznane ,bo co dopiero dotarło do nas i my
uczymy się to rozpoznać ,ocenić i opisać w celu zrozumienia .A
część tych zjawisk ,znika z naszych obszaröw niczym zorza
polarna ,po prostu zaistniały i przenikając nas przeminęły

ZROZUMIENIE ZJAWISKA KOHOEZJI I APHEZJII A GEOEMITER

,,CZYLI KOHOEZJOLIZA I JEJ ZROZUMIENIE JAKO ZDARZNIA
WYTWARZANEGO WSPÓLNYMI ŚIŁAMI NATURY I KOSMOSU ,,

We wnętrzu ,,Geoemitera,,- są zainstalowane i odpowiednio

skonfigurowane energie kosmiczne-w postaci fragmentów
odpowiednio wybranych i przebadanych meteorytów dają fakt-

odcięcia za pomocą Geoemitera przyciągania grawitacji Ziemi ,i
na jej miejscu , jest wytwarzona grawitacja liniowa-siłami i
energiami geoemitera-i po jej wytworzeniu energie kosmiczne
zawarte w geoemiterze-meteoryty ,wytwarzają poprzez wirujące
energie wolnych ultimatonów -odpowiednią grawitację lokalną
-o odpowiednim pułapie jej występowania ,pułap ten jest z góry
wyliczony i skonfigurowany, określony wraz z jego pozostałymi
elementami zawartymi we wnętrzu geoemitera w ten sposób

żeby dochodziło do zjawiska kohezji i adhezjii ,i takie to inne
zjawisko zainspirowane lub zapoczątkowane są przez energie i
siły kosmiczne, są we wnętrzu geoemitera ,czyli wybrane i
przemierzone odpowiednie energie pochodzące od meteorytów.

Dla lepszego zrozumienia opiszę zjawisko kohezjii i adhezji
,które występuje w eko-systemie natury drzewa, a było ono
inspiracją do skonstruowania geoemitera , wraz z jego
całościowym oddziaływaniem na nas ,na nasze środowisko ,i
jego całośćiowe oddziaływanie na otoczenie , i zawarte w tym
otoczeniu energie ,moce i siły .Zatem opis zjawiska na podstawie

zdarzenia zchodzącego w drzewach -i ich faz a - zrozumienie .

Transport wody w systemie całościowym drzewa,od korzeni aż
po koronę i w niej najmniejszy listek, co najdziwniejsze nie
wymaga od drzewostanu wkładu jakiejkolwiek energii -odbywa
się to energiami i śiłami kosmosu, docierającymi do Ziemi ze
wsząd dookoła. I tu mamy następną zagadkę, po prostu woda
docierając od korzeni do korony, przebywa drogę wbrew
prawom ciężkości i wbrew prawom przyciągania i grawitacji -po
prostu płynie od dołu-korzenia do góry-korony drzewa.

Zdjęcie kopuły do obserwacjii zjawiska zorzy polarnej .

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy droga do przebycia od
pobierających ją korzeni do oddających wodę liśći, szpilek
wynośi 50 lub czasami ponad 100 metrów albo i więcej. W miarę
tego, jak liście lub szpilki oddają do atmosfery ziemskiej wodę w
procesach jej parowania ,i wydalania wody przez otwory
szparkowe a nowy płyn z dołu cały czas dopływa do góry. Przy
długiej drodze dopływu, u bardzo wysokich drzew naczynia
ksylenu w drzewie podlegają potężnym ciśnieniom
dochodzących do kilkudzieśięciu atmosfer a czasem nawet do
ponad 100 i więcej przy wyższych drzewach. Działanie tych
kosmicznych śił w drzewie określamy nazwą-kohezji i adhezjii.

I tak podobnie śiły kosmiczne działają w geoemiterze -z tym że
nie transportują wody, tylko zajmują się energiami, ich
przewartośćiowaniem ,i wyeksmitowaniem po odcięciu
przyciągania grawitacjii ziemskiej -porządkują energie cząstek
elementarnych, w sposób komplementarny siłami natury
minerałów, meteorytów i skondensowanych energii we wnętrzu
geoemitera. W drzewie działanie sił i energii kosmicznych daje
nam zdarzenie o nazwie kohezji, natomiast w geoemiterze
dochodzi i trwa- to zdarzenie na poziomie energii ,i określamy je
jako kohoezjolizę .W przypadku drzewa fatalne skutki dla

transportu i zaopatrzenia w wodę korony drzewa, ma dostanie
się powietrza do naczyń dolnej częśći pnia ,i korzeni drzewa

otóż powietrze przerywa proces kohezji, transport wody ustaje
i drzewo zaczyna obumierać ,a w geoemiterze możemy zaburzyć
zjawisko kohoezjolizy , poprzez jego uszkodzenie dolnej częśći
-podstawy wraz z izolacją i warstwą korkową ochronną w
sposób mechaniczny, lub wywołany naszą ciekawością i próbą
otwarcia go od podstawy korkowej-czyli demontarzu spodu geo?

Zatem dbajmy o geoemiter i nie zaglądajmy do jego wnętrza!

Rekordzistka życia -Sosna Ośćista.

Ciekawostka najstarsze drzewa szpilkowej odmiany sosna
ośćista żyją w górwch skalistych, wiek tej ,określa się powyżej
6000 lat -sześćiu tysięcy -jest to rekord życia globalny.Zatem dla
przypomienia dla Tych wszystkich co mają ,,Geo,,-pora nastawić
wodę do pićia ,po co wydawać krocie -kupując w sklepach tą
,,butelkowaną ,,-o wątłej energii i z dodatkiem chloru i azotanu !

Inne produkty spożywczo-pokarmowe także warto poddać

procesom porządkowania w sposób komplementarny .

A te osoby co doczytały do tego miejsca i nie mają w domu
,,geoemiterów ,,-a chcą nabyć niech dzwonią ,wyślę za
pobraniem ,do Wszędzie i za Wszędziami Także.

,,Geoemiter ,,-umieszczony pod fotelem osoby prowadzącej
dodaje energii ,sił i poprawia koncentrację podczas

prowadzenia samochodu ,auta czy ciężarówki .Panowie i osoby

kierowcy jeżdźący Tirami powiedzieli mi że mając pod fotelem

geoemiter podczas długich przelotów na trasach w Europie nie

dochodzi do sytuacji -jak kiedy nie mieli geoemiterów często

łapali się na drzemkach za kierownicą ,a teraz mają pod fotelem
geoemitery są bardziej energetyczni i lepiej skoncentrowani
podczas długich przejazdów.Jeden z panów Tira miał problemy z
ruchem robaczkowym jelit i problemy z wypróżnianiem -ale
powiedział mi z uśmiechem ,że to już jest przeszłość i historia
,od momentu jak nabył geoemiter i zaczoł zabierać go w trasy
-układając go pod fotelem .Powiedział mi że jadąc w trasie
,podczas jazdy spożywa posiłki ,popija a nawet wypróżnia
pęcherz moczowy do pustej butelki plastikowej po napojach ,bo
jak to określił proces zatrzymania pędzącego Tira z ładunkiem i
ponowne rozbujanie auta w rytm jazdy zgodnie z topografią
wznieśień ,pagórków ,podjazdów i zjazdów to za duży koszt
zużycia paliwa ,żeby oddać mocz ,lub napić się lub przekąsić coś
nieco -więc to robi podczas jazdy i to powodowało u niego

,wzdęcia ,złą pracę jelit i zatwardzenia i początki hemoroidów,

.Ale powiedział z przekąsem że jest na to sposób -geoemiter i

zamówił u mnie partię dla kolegów z branży z prolemami, w tej

kwestii ,do auta i do kieszeni na poprawkę -działa i jest ,,Kul,,ale

musiał przy okazjii zamówić także dla żony ,bo jak to mi żekł to
jego żona także jest kierowcą ale autobusu miejskiego i się kręci

od pętli do pętli robiąc kółka po mieście i powiedział mi że jak

żona zauważya poprawę to tak dyskretnie zaczęła mu podbierać

Geoemiter zabierając go do swojej pracy i nawet opracowały na
pętli podczas ich przerw ,sposób na zrelaksowanie się i upust od

tych złych energii ,bo różni ludzie jeżdżą autobusami i te ich coś
czyli ich zrozgoryczenia ,zniesmaczenia chcą zostawić ,dać sobie
upust a napsuć krwi jak to okteślił ale kierowcy ,i także mają do
czynienia z przeróżnymi manipulacjami energetycznymi - bo to

jest autobus miejski a kierowca to ma dosłownie do czynienia ze

wszystkim co w danym mieście się dzieje od imprezek po bójki !!

Geoemitery sprawdzają się także wśród fascynatów - upraw na
działkach ogrodniczych ,czy to w zespołach wokoło aglomeracji

miejskich ,czy to w specjalistycznych uprawach ogrodniczych ,

warzywniczych ale ukierunkowanych ,szczególnie w tunelach

Tu widzimy uprawiane metodą naturalna w tunelu foliowym
pomidory ,kapustę ,marchew ,ogórki ,buraczki na potrzeby
domowe ,i tu została także zaprzęgnięta praca i energie ,,Geo,,
,między innymi jak mi to zrelacjonował właśćiciel tej uprawy
,woda była porządkowana w sposób komplementarny energiami

,,Geomitera,, -do podlewania upraw od fazy początkowej po
zbiory wprawianych warzyw pod potrzeby domowe i w
eksperymencie uczestniczył ,,On Pan Właśćiciel Grzegorz i jego

Syn,,-którzy dbali o potrzeby w zakresie upraw naturalną
metodą ale z włączeniem Radiescezji -którą zajmuje sie syn Pana
Grzegorza - bo ten dar odziedziczył po dziadku ,ma wahadła i
jest w wolnym czasie ,,Adjunktem nauki Profesjonalnej RadEstezjologi ,i Radiescezji Praktycznej i Stosowanej ,ma miernik
,,Biosferomierz ,, -na który pozbierał pieniążki ale z własnego
kieszonkowego ,odkładają pieniążki i ucząc się przy okazjii
trudu ,oszczędnośći i gospodarowania zasobami finansowymi -i
od powiedzmy okresu dzieciństwa pasjonuje się ,,Energiami

Mało Znanymi i Postrzeganymi ,i nadzorował pod okiem ,,Taty -

,,Takim to miernikiem dysponuje ,,PRZYSZŁY Z DARAMI ,,
młody adept ,,Rad-Estezjologi i Radiescezji Stosowanej .
-proces energetyzowania wody do podlewania ich uprawy w
,,EKSPERYMENTALNYCH,,-pracach z roślinami w tunelu ale
energiami ,,GEOEMITERA,, i tak przynieśli ze sobą buraczka
,który prezentuje Pan Grzegorz z jego uprawy -powiedzmy może
,,MEGA BURAKOWEGO GIGANTA ,, bo osiągnęli na swojej
plantacji eksperymentalnej mega rezultaty w wszystkich ich
uprawiach. I jak widzimy na poprzednim zdjęciu ,kszaki z
pomidorami które także osiągneły mega wzrost -powiedzmy
może że to nie krzaki a drzewka z pomidorową uprawą ,a jako
ciekawostkę dodam że jak mi opowiedzieli to ich sąsiadka także
uprawia pomidory i warzywa stosując ten sam gatunek i taką
samą metodę ,oraz używała wody z tego samego miejsca żródła

-ale nie miała powiedzmy w swoich uprawach zastosowanych -

,,Geoemiteów,, i jej plony były powiedzmy marne i o efekcie i

wielkośćiach powiedzmy skromnych,marnych w porównaniu do
ich osiągniętych rezultatów w ich uprawie z użyciem energii

,,Geoemiterów ,zatem popatrzmy na zaprezentowane zdjęcia z
upraw metodą naturalna i stosowaniem wody uporządkowanej.

Osiągnięte rezultaty zadziwiły wszystkich członkow rodziny
Pana Grzegorza i nie tylko ,wywołały wręcz zachwyt i podziw .

Zatem pooglądajmy rezultaty w uprawach z mega -tradycyjnymi

metodami i tu podpowiem że ,,Pan Grzegorz z Gdyni,,-zadbał w
swojej uprawie Eksperymentalnej o to - żeby powiedzmy żadne

patogeny ze świata grzybów ,mszyc i robactwa wszelkiego nie

brały udziału w ich Eksperymencie ,bo ma ,,QUANTECA,, i nim

eliminuje wszekie zagrożenia i ataki ze światów złych działań

,na ich uprawę w celu osiągnięcia maksymalnych efektów w ich

uprawie ,EKSPERYMENTALNEJ-jak to raczył skromie powiedzieć
i jak widzicie rosną dynie na wolnym powietrzu ale jakie będą .

Quantec -jako urządzenie wspomagające procesy uraw ,rozrostu
i ochrony przed działaniem szkodników ,mszyc ,liszek-czyli
liściożernych form fazy rozrostu motyli z postaći larw do
postaci dorosłych osobników wraz z ich jajami i pozostałymi
nieporządanymi szkodnikami w naszych uprawach i nie tylko
jest urządzeniem w połączeniu z odpowiednim programem i do
tego oprzyżądowaniem jednym z dość interesujacych rozwiązań
w technikach i technologiach wsparcia i wspomagania nas w
walce z różnorodnymi ,porażeniami ,anomaliami i zakażeniami.

Myślę że powiedzmy za jakiś tam czas Quantec-nas zaskoczy ,ale
na innych nośnikach nie ,, laptopach ,,- lecz na bazie pracy o
wydajnośći programowej informacjii minimum 1.5 tera mocy
programu operacyjnego , ale wraz z czytnikami laserowymi ,,xt,.

Zatem polecam ,,Geoemitery ,,-do stosowania w uprawach i nie

tylko jako Eksperment lecz stosować do działań konkretnych.
Tu na przykład Pani która uprawia na swoich 600 metrach 2
działki ogrodniczej w obszarze aglomeracjii miejskiej ,jabłka
starego przedwojennego gatunku ,ale z przed II Wojny
Światowej ,ma dosłownie cztery drzewka ,i tak dbając o nie
podlewała przez cały sezon od samej wiosny do zbioru wodą

deszczową ,ale po jej zebraniu dodatkowo -ta deszczówka była
poprawiana Energiami Geoemitera ,, i tak jak mi opowiedziała
podlewała tą poprawioną wodą tylko jedno z drzewek
owocowych ,i co się stało drzewko zakwitło na wiosnę i miało
dosłownie pieć kwiatków ,może siedem ,co ją zmartwiło bo jej
jabłonki zawsze kwitły obficie ,a tu mówiła mi tylko pięć ,siedem
kwiatków ,i to tą jabłonkę wybrała i podlewała wodą deszczową
,ale poprawioną wodę energiami ,,Geoemiterem -i cóż to dało
popatrzcie sami na zaprezentowane zdjęcie jaakiii dał jej los

owoc za jej pracę ,staranność i dbałość o dary Cudownej natury-!

Tu widzimy Mega jabłko z tego drzewka ,podlewanego wodą ,a
obok niego trzy jabłka z innego drzewka tego samego gatunku
,ale nie było one podlewane -wodą ,,Naenergetyzowaną GEO,,

Tu mam troszkę inny przykład -pewnego Pana także działkowca

który to jest wielbicielem ,,brukwi,,-lub karpiela jak kto woli
,jest to bulwiasta roślina korzenna należąca do rodziny
kapustowatych odmian jest uprawiana przez działkowców jako
warzywo ,ale także bywa uprawiana jako roślina pastewna dla
zwierząd i w czasie zimy stanowi przysmak -szczególnie dla
krów mlecznych i nie tylko -a jest ceniona ze względu na jej
bogactwo składników witamin z grupy ,,B,, -od B-1, B-2, B-5, B-6.
B.9 do B-12 oraz witaminy C , A, i K ma dużo składników
mineralnych -wapnia ,magnezu ,cynku,fosforu,miedzi,siarki i
żelaza ponadto znajdziemy w niej dużo błonnika ,beta-karotenu
i dobrych i zdrowych dla organizmu kwasów tłuszczowych.I nie
tylko bo ostatnio przebadana brukiew w Instytucie Zadziwiła
swoimi dodatkowymi składnikami w niej samej ,a od dawien
dawna była ona stosowana w medycynie ludowej i doceniana
jako warzywo lecznicze i oczyszczające cały organizm z toksyn.

Popatrzcie na zrobione zdjęcie ,,brukwi,, podlewanej wodą ,ale
wcześniej poprawionej na ,,Geoemiterze ,, i cóz mamy ,,Giganta,,
w postacie brukwi ,a obok mniejsze które nie były podlewane

wodą naenergetyzowaną mocą i energiami z ,,Geoemitera,,

Zatem polecam wszystkim odkryć na nowo -brukiew i ja polubić
jest smaczna na surowo lub jako dodatek do sałatek ,ale także
jako zupa ,marynowana czy,ukiszona razem z kapusta -lub
,ogórkami -ale tu podkreślam -ukiszona nie ukwaszona ,bo
ukwaszona to tak samo jak kapusta po prostu dodana chemia w
formie kwasku cytrynowego i spaprana ,a proces kiszenia to już
sama natura i procesy zachodzace w cyklu ukiszenia ,warzyw.

Tak więc podlewając wodą naenergetyzowaną i poprawioną ,ale
energiami ,,Geoemitera,,wraz z całościowym porządkowaniem
energii otoczenia ,miejsca i areału wokoło- możemy oddziaływać
na świat nie tylko roślin ,warzyw ,owoców -ale także dodatkowo
na cały areał upraw jak to uczynił Pan Działkowiec ,najpierw na

swojej działce po prostu zakopał ,,Kilka,, Geo na swojej ziemi działeczce ,i dodakowo energetyzuje całościowo, wodę ,którą w
wybranych przez niego poletkach upraw zastosował , ale jako

dodatkowy element wzmacniajacy i polepszający jego uprawy.
Polecił ,,Geo,, swoim znajomym ,pokazując swoje efekty pracy z
energiami i tak doszło do poprawienia energii ,w ich domu jego

otoczenia ,ogrodu ,warzywnika ale kompleksowo ,po kontakcie

ze mną i rozrysowaniu planu ,zostało umieszczone 7 ,,Geo,, na

terenie domostwa ,obejścia z objęciem warzywnika ,sadu .Na
wolnym polu pod chmurką ,ale to już ,,Agroturystyka,, i tak

chwalą sobie różnorodni ludzie których los , związał ich z takimi
energiami ,i kożystają z nich ,nasadzają różnorodne warzywa
tak jak widzimy na zaprezentowanym nadesłanych zdjęciach
-pomidory,trzy odmiany marchewki ,takiej białej ,purpurowej i

tradycyjnej , a ich sąsiedzi obserwują ich dyskretnie podglądają
i ich podziwiają ,z pewnym rodzajem przekąsu zazdrośći ,bo po
roku od ustawienia Geo wokoło domostwa i zobaczenia co się
zadziało na ich warzywniku i w sadzie jakie były plony , to
,zapadła szybka decyzja o całym areale i jego poprawienia , ale
kompleksowo i całościowo jak to mi przekazał pewny działania i

porządkowania całościowych w jego areale ziemi człowiek który

-Na tym zdjęciu które zrobiłem widzomy -mega wielką ale dziką

pieczarke leśna ,która osiągneła rozmiar ponad 35 cm na jej
powierzchni kapelusza ,i cała zdrowiutka i nie zaatakowana
robactwem i wokoło niej znalazłem kilka innych ale ciut były
mniejsze od tej na zdjęciu,a widoczny liść dziko rosnącej jeżyny
miał ponad 6 centymetrów ,a to wszystka zasługa rozstawionych
,,Geoemiterów ,, na pewnym starym i zapomianym przez ludzi
Gdańskim cmentarzu ,w granicach dawnego Państwa i Miasta -

,,Wolnego Miasta Gdańska,,-FREIE STADT DANZIG- 1919-1939 ale
diecezja kościelna istnieje do dnia dziśiejszego ,oraz znak przy
ONZ , który został zarejestrowany w czasie gdy istniał ,,obszar i
terytorium ,,WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA ,, powołany układem
Wersalskim i walory monetarne wraz z znaczkami pocztowymi
,poczty Wolnego Miasta Gdańska ,istnieją są do dnia dzisiejszego
nie zostały zniesione i od czasu ich rejestracjii stale są i figórują
w adnotacjach przy ,,ONZ,, ,i tak ,,Geoemiter ,, nam pomagając
tym zmarłym na ich cmentarzu i jego moce ,śiły i jego energie po

jego przewartościowaniu ale -Całościowych energii działają i są.

Energie spowodowały nawet wokoło Całego Cmentarza poza
ogrodzeniem ,że nastąpiły zmiany w świecie roślinności dziko
rosnącej i świecie grzybów ,drzew i krzewów poza parkanem.

-poprawia już całe swoje areały ziemi pod wszelkie jego uprawy

nie tylko warzywnicze ale także zboża ,buraki i całościowe plony

I tak rozchodzi się dobra wiedza o dobroczynnym działani ,,GEO

I tak po malutku Ci- co się obudzili i mają dość wszechobecnie

dodawanych dodatków chemi spożywczej od barwników które

zmieniają koloru naszych języków , po te polepszacze smakowe

,spulchniacze aż po mączkę z genetycznie modyfikowanej soi

oraz mączki kukurydzianej ,masy skrobiowej ,mączki chleba
-świętojańskiego także ,,gmo,, i gumie guar jako stały sklejacz i

zagęstnik pulpy-brejowych ale tej genetycznie zmontowanej i
wszędzie ta brejowa pasza ,plus kwasy -zapychająca nam flaki i

oszukująca symptony głodu jest i występuje wszędzie od sera po
mleczka ,śmietanke,,Prawdziweee,, Sojowe paskudztwa do picia

,jest wszędzie wystarczy tylko cieniutkim maczkiem przeczytać

skład ,ale żeby przeczytać co tam jest to trzeba mieć lupkę i to
dobrze powiększającą specjalnie maczkiem podany skład ,a ta

naturalna żywność i jej dary są po prostu eliminowane z rynku a

ostatnio sprytni handlowcy zmienili jej nazwę tego ,,GMO,, - na
jakąś tam substancję zagęszczającą ,lub lepiej brzmiącą nazwę ,
jako mączkę chleba świętojańskiego ,lub zagęstnik bo lepiej się
sprzedaje manipulując ,gdzie jest ona wszędzie dodawana i tak

najwięcej można jej dodatków znaleść ,w powidłach ,dźemach
od barwników ,po gumowe substancje i ich różnorodne odmiany
a najgorzej to obecnie jest w całym cukiernictwie ,bo tam to już
bez chemi ubarwiającej ,polepszającej, kolor ,smak ,wygląd - to
nic nie ma -po prostu tylko ,guma ,maziowe masy i zagęstnik ,a
jak znajdziemy że dodano 30 % masy owocowej ,to już sukces
,gdzie w tej masie i tych całych 30% to jeszcze około 10 % owocu
,a reszta masy to także ,guar i guma ,i tak te wszystkie cukierki
,batoniki ,żelki ,to tylko cukier plus woda i mega chemia-ale na
sztuki pakowana od rogalików po psełdo bułeczki ,zamknięta

próżniowo żywność masy paszowej mażi ,pomalowanej i na

dodatek zafoliowanej ,gdzie nie znamy kiedy to coś w tej brei
było świeże po prostu jak stare są te składniki dodane jako coś

co ma nas pośilić odżywiając i ci co przejrzeli na własne oczy ,bo

ich choroby dopadły ,porażenia grzybami od sojowego dobra i

zapychacza ,zagęstnikowej brei lub tyją lub wręcz puchną gnijąc
od masy paszowo sojowego zapychacza jelit gdzie dzisiejsza

moda panująca ale w medycynie , to nie leczyć tylko usuwać
powstałe skutki gnilne w ciałach ,ale operacyjnymi amputacjami

,odcięciem z ujęciem masy gnilnej zapalnej i chorej tkanki -kroić

z zastąpieniem brakujących frakcjii protezą , ale także z syntezy
i wydrukowaną w systemie-3 D lub troszke lepiej ,bo prawie już
wszyscy jedzą szybko byle jak i byle co ,zawsze są w biegu gorzej
od tych szczurów ,goniąc przed siebie puki jeszcze są wydajni i
organizm ich wytrzyma bo chyba-wyglądają jak młodzi , aż tam

coś dopada ich , palpitacja serca ,stenokardia i tak gdy dopadnie

ich dodatkowo otyłość i chorubska ,robale ,grzyby i celulakia ,
dziury w jelitach po robalach i nicieniach pozalepiane gumą z

jedzenia ,syntezą to szybko -wracają po rozum do głowy ,i tak
możemy sami sprawdzić opomiarować , co jest w takiej masie
zapychającej nam flaki ile tam drzemie śił ,mocy i energii za
pomocą prostych pomiarów , ale tylko co niektórzy którym się
zdarza jedzcze pomyśleć ,sięgają po dobre sprawdzone metody
sięgają polepszają i mierzą to co jedzą i jak to czynią ,czyli
koniec jedzenia na mieście szybko i byle co ,w locie ,w biegu

,podczas ich - biegogonitwy , o coś tam ,czyli koniec z jedzeniem

śmieciowym bez energii ,wytwarzanej w mega uprawach , bo to
już marchew stała się ,,Owocem ,a ślimak ,,Rybą w dyrektywach
i zarządzeniach Unijnych jako masa paszowo zapychająca , czyli

siadają zjadacze śmieciowego żarcia paszy ,bo nogi im także już
siadają ,bo to żylaki nadciśnienie ,miażdżyca ,i zaczynają myśleć

co jeść -czipsy ,batoniki na sztuki, o ile jeszcze tego myślenia nie

zapomieli i ich wnioski wprowadzą ich do dobrych dróg -starych
sprawdzonych metod od spokojnego spożywania posiłków ,ale

takich już całkiem innych gdzie jest w nich energia ,moce i śiły i

zaczynają sami dla siebie uprawiać i wytwarzać jedzenie ,w

takich tam słoiczkach ,od kiszenia kapusty ,ogórków ,warzyw ,w
beczkach ale nie tych plastikowych lecz solidnych drewnianych i

na dodatek ustawiają -,Geoemitery dla polepszenia mocy energii

całośćiowego finalnego efektu ,bo powiedzmy taka kapusta ale

ukwaszona kwaskiem ,a kapusta ukiszona to jak niebo i ziemia

,nawet rybacy solą śledzie ale w odpowiednich beczkach nie
tych plastikowych ,a na przykład przygotowane tuszki i
zamarynowane do wędzenia i poddane jeszcze podczas ich
marynowania działaniu ,,Geo,, to już calkiem inna poezja smaku

,energii i walorów odżywczych i nie tylko ale najważniejsze - bo
tych energetycznych ale całośćiowo i komplementarnie ujętych .

I tak nawet Pewien Pan Właśćiciel Winnicy ,jak się dowiedział o
Geoemiterach ,to także postanowił polepszać swoje uprawy w
winnicy ,bo przeszedł na jak to sam - twierdzi stare metody

fermentacji winnej roślinnośći ,skupił stare beczki dębowe i w
nich będą leżakowały jego soczki z winnicy ,żeby winko po

malutku się robiło ,klarowało i mocy wszelakiej nabierało .Ale w
specjalnej tego Pana winniccze o przemyślanej pewnej innej jej
konstrukcji i na dodatek tego wszystkiego w asyśćie specjalnych

,,Geo-emiterów,, i wkomponowanych w całość konstrukcji i tak

będą w beczółeczkach soczki winnejroślinnośći dochodziły .

Tu widzimy ,,Popłoch pospolity,,-ale podlewny jest wodą taką
inną bo uporządkowaną śiłami i mocami z Geoemitera i co jak

jak widzimy zdjęcie zrobionego liścia ale z monetą 5-złotową

,dla lepszego zrozumienia wielkośći tej rośliny ktöra ciągle

rośnie i ku zdziwieniu wszystkich osób osiągneła mega rozmiar

bo już od gruntu do jej wierzchnich kwiatostanów ma rozmiar

ponad ,3 -trzy metry wysokośći i stale i ciągle pnie się w zwyż

Zatem muśimy troszkę jeszcze poczekać ,ale nasz Popłoch
pospolity dobrze rośnie i tu uchylę jeszcze jeden fragmencik
pomocy tej roślinie w jej mega rozrośćie ,bo oprucz specjalnie

przgotwanej wody ,dodatkowo jest on zaśilany energiami
kośmicznymi przez dwie doby raz na jeden tydzień ,i to takie

tu widzimy na tym zdjęciu ustawiony ,,meteoryt na podstawce,,
na liściu tej roślinki ,i z niego energie kośmiczne zaśilają ten

okaz roślinny ,tu widzimy dwa złote w pączku rozwijającego się
kwiatostanu tej maga roślinki ,a czas pokarze jaki ona ośiągnie

swój rozmiar to zapewne będziemy mogli podziwiać jej wielkość

,wraz z jej kwiatostanem -tu widzimy podpore drewnianą którą
już przerosła roślinka -3.5 m . a moneta będzie jej znacznikiem

dla tych osób które chcą sobie przeliczyc ile kwiat ma ,,metrów,,

Inne ustawienie ,GEO,,- z wykorzystaniem podstawki w formie

szklanej popielniczki ,salaterki, talerza,a na nich nowo
zakupione owoce ,warzywa i inne półprodukty typu ,mięsa
,wędliny .Można usawić na noc- geo na dole spiżarki ,szafki z

produktami i przetworami -lub ustawić na dole w chłodziarce
,ale ustawiając w lodówce i chłodziare zabezpieczmy ,,geo,,
przed wilgocią i szokiem termicznym-zawijając go szczelnie w
worku foliowym bo wiem z podpowiedzi że po trzech latach
pracy w chłodni ,lodówce odchodzi od geo-podstawa izolacyjna z
korka i dochodzi do uszkodzenia .To jak ma długo pracować w

ekstremalnych warunkach to trzeba go dobrze - zabezpieczyć .

Z innych zastosowań ,,Geoemiter,,- na stałym miejscu w
umieszczonej i skonstruowanej specjalnej kieszonce pod blatem
stołu w jadalni ,zmienia energetykę wszystkiego co jest na stole .

Rozwiązanie z zastosowaniem geoemiera pod blatem stołu

-nadesłała do mnie pewna Pani z Warszawy znany chirurg

,chirurgii kosmetycznej i korekcyjno-modelowej twarzy .

Uporządkowane energie w produktach spożywczych od
początku ,czyli stanu surowców i składników ,a potem

przygotowane posiłki ,potrawy -mają inny lepszy smak i
oczywiście walory odżywczo energetyczne dla nas samych.

Tak więc warto podwyższać i porządkować w sposób optymalny
walory półproduktów spożywczych do naszych posiłków .
Na prezentowanym zdjęciu aneks kuchenno-barowy a pod
blatem umieszczony i zainsalowany na stało ,,geoemiter ,,

Zdjęcie sali konsumpcyjnej w wybudowanej na rozlewiskach

wodnych knajpce ,a pod każdym z blatów umieszczono
geoemiter w celu ,przewartościowania wszelkich energii .

Zaparzone zioła ,herbaki zdrowotno-orzeżwiające na wodzie
uporządkowanej w sposó optymalny -także mają lepsze walory.

-Ktoś coś zaprojektował ,ale zapewne w sposób wyrafinowany i

perfidny wbrew wszelkim prawom i regółom -a energie na to-??

Zdjęcie przedziwnej konstrukcjii klatki schodowej z wejściem
na punkt obserwacyjno-terenowo widokowy ,i w odpowiednich

warunkach atmosferycznych dochodziło do gigantycznych

wirowych przeciążeń ,statyczno-grawitacyjnych -łącznie z

anomaliami typu: podnoszenie do góry włosów na głowie, wraz
z silnym bólem -zawrotem głowy ,zaburzeniem widzenia u osób ,

-Szkic dla zrozumienia -dziwnej konstrukcji którą kiedyś
jakiś inżynier zaprojektował i zamyślił w jakimś tam celu ,ale

nikt go nie lubi ,więc coż ma on robić dla ludzi i po ,,CO-Takie,,

-które wchodziły po schodach w przedziwnej konstrukcjii klatki
schodowo-wejściowej .Po pomiarach tych anomali i zaburzeń
postanowiłem zastosować odpowiednią bryłę przestrzenną z
ustawionych i zamocowanych na stałe ośmiu geoemiterów .I
anomalie przestały dokuczać -tym co wchodzą lub schodzą ,na
punkt obserwacjii w celu monitoringu obszaru parku prawem
chronionego -zasięg obserwacjii z tej wieży to ponad 20
kilometrowy promień obserwacjii terenu ,wraz ze zwierzyną.

Inne zastosowania Geoemiera w praktyce będę prezentował i

aktualizował ,w miarę ich docierania do mnie .I w tym miejscu

zachęcam wszystkie osoby do współpracy ze mną w tej kwesti

.W miarę możliwośći czasowej -przyjadę dokonam pomiarów i

znajdę rozwiązanie ,problemu ,kłopotu lub zaistniałej anomali .

Wizualizacja energii kosmicznych w,, Geo,, i w naszch dłoniach.

Proponuję każdej osobie z wrodzoną nadwrażliwośćią

,samodoskonalenie się i rozwijanie własnych i tak bardzo
indywidualnych darów ,poprzez naukę i zdobywanie wiedzy ,

,,Tu na szkicu widzimy ,,Wir ,, odprowadzenia ,tych którzy
spoczeli ,bo dokonali ,,Aktu odejśćia i nie zawsze się z Tym

faktem pogodzili i tu z ,,Pomocą Przychodzi nam Geoemiter,,-i

jego Energie Stale Oddziaływując ,Robią- to Coś za Nas i Nasz w

tym zakreśie ,,Święty -Obowiązek,, -pochować i - ,,Odprowadzić,,

,,Szczególnie ważna to jest sprawa dla osób nadwrażliwych ,a

mieszkających w pobliżu cmentarzysk czy bezpośrednio na

starych miejscach pochówków ,o których już dziś nikt nie wie ,a

pozostałe w tych miejscach nie odprowadzone ,,Ichne,, -energie

plazmatyczne ,ale w sposób odpowiedni -dają nam zawsze
popalić ,dając nam znać o ich potrzebie odejśćia ,a w szczególny
sposób to takie szybkie pochówki dokonywane po bitwach
,bojach i przeprowadzanych bataliach wojennych i ,,ONI,,-jako
bohaterowie czekają ,proszą i się zagęszczając dają Nam znać.??

-a spisanej i skondensowanej w formie albo jako całość pod
nazwą w ,,Traktacie Ezoteryznym ,,-do nabycia w całości lub
etapami , wraz z książkami ,broszurkami ,filmami ,wykładami
lub w formie ,poszczegölnych zadań tematyczno rozwojowych
typu , samodoskonalenie ,Duszy ,lub Samodoskonalenie Ducha ,
oraz całą gamą ukierunkowanych samodoskoleń ,poprzez naukę
Widzenia i postrzegania Aury ,Wraz z Nowymi Metodami w

uzdrawiania i Stosowania Bioterapii -wraz z poznaniem całych

pól Energii ,oraz ,Energoterapi w praktyce ,i Laseroterapi z

zastosowanoem laserów dla tych wszystkich osób ale w takich

potrzebach ,oraz Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie z Patogenami
,a ESENCJE ENERGI i ich zrozumienie i jak brać i stosować dla
zdrowia - a wszystkie-zainteresowane- osoby niech dzwonią .

OPISY W TRAKCIE MATERIALIZACJI Z POZIOMU ENERGII DO
POZIOMU ZAPISANEGO -są realizowane w miarę wolnoczasowych chwil ,piszę na tablecie ,wszędzie tam, gdzie się da
,za skruty myślowe i- przekoszenia wszystkie osoby ,które są zniesmaczone tym faktem -,,PRZEPRASZAM,, -będe korygował i
dosmaczał ,po zmaterializowniu,całośćiowym za jakiś taki czas ale jako -mój czas w Tu na Ziemi będąć ,jako proch nicośći ,ale w
Ręku Boga i Tą Jego Ręką -Kierowany ,i nic ponad TO- !!!.. ??
Opisuje dla osób samodoskonalących się na poziomach -Ducha+++++ Jam .Luc + jan Antoni Jan . +++++

Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus.

LUCJAN ANTONI JAN 1 vel KAPER GDAŃSKI
Tel: 667.448.798.-od poniedziałku do czwartku ,9. oo, -20. oo.

lucjanzgdanska@gmail.com lub biofitogeneza@gmail.com

POSYŁAM DLA WSZYSTKICH I WSZYSTKIEGO

,,DAR ŚWIATŁA OŚWIECENIA ABSOLUTU ,, - Z KLAEKTORIUM,,.

Polecam -także inne moje broszurki - ,,BIOTERAPIE ,,-.część
pierwsza tom 1 z pełnymi opisami zrozumienia całościowych pól
energii w ciele i w jego obszarach poza nim -,BIOTERAPIE -część
druga tom 2 -wraz z anatomią w obrazkach dla Tych osób

wygodnych i wzrokowcöw ,ENERGIE LASERÓW-nowy kierunek
w uzdrawianiu i pomocy tym cierpiącym i w chorobie jako nowa
metoda w uzdrawianiu oraz ,,Nauka Widzenia i Postrzegania

Aury-dla Tych Wszystkich z takimi nadtalętami ,oraz - ,,WODA
Inteligentny Twór Żyjący i Myślący -czyli -CUD ŻYCIA-jako Twór
myślący i Żyjący ,nas stale obserwujący i jej Inteligencja -,Akt do

Sumienia -dla tych w Takiej potrzebie -,,Energie Drzew -ich

zrozumienie i jak je stosować oraz Sanatorium leśne ,,-Batalia o
Zdrowie i Bitwa o Życie z Patogenami , a Esencje Energii-i

Witaminy dla Naszego Zdrowia - Święte Kamienie , Meteoryty,, i
ich energie dla zdrowia i wiele innych pozycjii nigdzie nie do
zdobycia ,tylko tą formą - także do nabycia na nośnikach
pamieci elektronicznej ,kartach pamięci sd-mikro -w zapisie
elektronicznym .Osoby które są - zainteresowane nauka i
Samodoskonaleniem się na poziomie własnego rozwoju na
poziomie -Duszy ,i Ducha ,,Zapraszam i polecam .-Lucjan.

Wizja czystej i dobroczynnie działającej planety Ziemi .

(+++++Luc-jan+++++)

++++Ciąg dalszy nastąpi będą opisy aktualizowane o nowe+++++

,, ZA JAKIŚ TAM -CZAS ZIEMSKI ,,
.

Lub czas Kosmiczny jak kto woli i tak trzeba
troszeczkę poczekać

-Dla chcących się samodoskonalić polecam-poniżej.

-Samodoskonalenie się i nauka dla Wszystkich -

.Polecam i zachęcam Lucjan tel.667.448.797.

