
CZY Spadające kawałki na
naszą Ziemię to tylko

meteorytowe pozostałośći?

Albo złom porzuconych



obiektów -statków od nam-

obcych -innych Cywilizacji!!

POOGLĄDAJIE ZDJĘCIA



ZAPREZENTONY NAWROT !

Zatem same zdjęcia niech przemawiają do Waszej
Świadomośći ,że niektóre zrobione na orbicie

okołoziemskiej zdjęcia pokazują nam bardzo wyrażnie



zbliżające się obiekty innych pozaziemskich cywilizacjii.

Zatem to pojazd kosmiczny ,czy meteoryt ,

Bo co może zbliżajac się do naszej Planety ,zawracać



,zakręcać lub zmieniając ciąg zostawić taką smugę ??

Zatem pozostawione ślady na fotografiach NASA-to tylko.

,,KTO I PO CO ,LUB W JAKIM CELU



PODRZUCA  NAM  I  DLA  NAS  TU

NA   ZIEMIĘ   Z   KOSMOSU  !!!

-Aerolity , bolity , chondryty
,planetoidy - meteoryty - gorące

odpady z galaktyk dla Nas- I- ICH
ENERGIE POZOSTAWIONE -LUB
PODRZUCONE  - TU   DLA  NAS

LUDZI -NA  NASZĄ -ZIEMIANIĘ-



ENERGIE   KOSMICZNYCH  WĘDROWCÓW

„M E T E O R Y T Y”
ROZRÓŻNIAMY  ICH  CZTERY  GATUNKI

-metalowe ,  kamienne  ,  szklane  , kamienno-metalowe i w
każdej z tych grup występują podgrupy ze względu na

dominujący pierwiastek podstawowy który stanowi minimum
około 50% masy ciasta meteorytowego w jego strukturze-

Najciekawsze energie które dotarły do ziemi.

Meteoryty -a w nich ,Chondryty ,aerolity ,bolity ,planetoidy ,są to najczęściej



odnajdowane na naszej Ziemi ,składają się głównie z oliwinu i piroksenu z
różną zawartośćią cząstkowej masy metalicznych składników w ich cieśćie

 wraz z cząsteczkami żelaznych ,niklowych ,platynowych ,mikowych w nich

dodatków ,charakterystyczną ich cechą jest występowanie w cieśćie skalnym
meteorytu tzw.-chondr czyli drobnych najczęśćiej zbudowanych promieniście
,kulistych skupień krystalicznych mas szklistej struktury lub jak mawiają inni

znawcy tematu podglądając mikroskopami elektronowymi powierzchnię
zewnętrzną jest to pewnego rodzaju otoczka lub dosłownie mgiełkowa

warstewka szklistej masy otaczająca całośćiowo na zewnętrznej powłoce



całościowo masę ciastowo meteorytowe ze szczególnym uwzględnieniem tych
kamiennej odmiany ,bo gdy przelatywały w oczeluśćiach wszechkosmosu to

natrafiły na gorące gwiazdy które je rozgrzały do maksimum i przegotowały
się we własnym sosie , lub gdy dotarły do rejonu Naszej Planety Ziemiani to

wchodziły one w naszą atmosferę Ziemską i rozgrzane przez tarcia i prędkość

wchodzenia w atmosferę Ziemską rozgrzały się do maksimum lub dosłownie
przegotowały się powtórnie i na ich masie ciastowej zewnętrznej powstała
cienka warstewka chondrowa o jej specyficznej strukturze ze względu na



brak grawitacjii i przyciągania Ziemskiego i na ich powierzchni zewnętrznej
warstewce otoczeniowej zaistniała warstewka i ta właśnie cieniutka

warstewka jako mgiełka szkła i szklistośći jej struktury ale o jego specyficznej
budowie i jej kształtu decyduje w dużej mierze o tym czy mamy do czynienia z
meteorytem lub pozostałośćią po oddziaływaniu człowieka na dany materiał

,,Tu mamy na tym zdjęciu pozostałośći po wypalaniu skały wapiennej w ogniu
- bo tu przypomnę że wypalane od tyśięcy lat skały wapienne ,na przykład z

rejonu Jury Częstochowsko-Krakowskiej lub z mas naniesień polodowcowych



pozostałośći po hydrowopogazowych namuleniach i były one następnie po ich

wydobyciu wypalane w ogniu i schładzane w wodzie i powstająca masa to

wapno w którym to pozostawały takie jak na zdjęciu masy pozostałośći wraz z
fragmentami związków żelaza w ich masie ciastowej ,lub odpady z epoki



miedzi ,brazu i żelaza gdzie w różnych miejscach znajdywane rudy były przez

człowieka wytapiane w piecach dymarkowych a odpady żużlowo skalno
gliniane były po prostu porzucane jako odpad ,albo inne pozostałośćći ale z

epoki gliny i odpady mas ,glinianych ,koalinowych po wyrobie masy na
naczynia gliniane .lub masy odpadowe po produkcji dachówek ,cegieł i dziś są
odnajdywane takie różnorodne relikty z działalnośći człowieka i poddawane
są takiej prostackiej próbie magnesowej przez co nie których poszukiwaczy

meteorytów ,i po takiej to ich ocenie ,jako przyciągającej do siebie magnes -są
traktowane niby jako ,,meteoryty,, a to tylko są relikty po działalnośći

człowieka i procesów wypalania w ogniu skał wapiennych na wapno ,które
było zawsze w ten sposób pozyskiwane jako dodatek do wytopu szkła i już od

ponad 5000 pięciu tyśięcy lat na ziemi stosuje się tą metodę i tyle. Ale dość
tego pzypominania ja wracam do dalszych opisów i tak ,w formie ,wypalania
,wytapiania i przegrzewania , zmieniają swoją cechę powierzchni Jest to ich
cechą rozpoznawczą ,z kolei inne na powierzchni ciasta skalnego meteorytu

posiadają warstewkę, szklistej masy powłoki ale w specyficzny sposób
zaistniałej i scalającej całość masy ciastowej meteorytu kamiennej odmiany



dając mu monolituczną jego strukturę jako całośći  lub łączonej

jako odmiany kamiennego z frakcjami metalicznymi lub innymi ale nie
żelaznymi i wówczas mamy do czynienia z meteorytami kamienno -

metalowymi które to zazwyczaj są przyciągane magnetycznie i generują
mikro pole magnetyczne jego ciąg i śiłę wraz z polem energii naprężen ,oraz
energie kosmicznych fal na poziomie fal ,x ,y,z  lub kamienno nieżelaznymi

które to nie mają koleracjii i polaryzacjii magnetycznych ,ale za to mają swoje
mocne oddziaływania fal energii kosmicznych na poziomach od x do y i tu w



tej grupie jak i we wszystkich pozostałych natrafiamy na szkodliwe dla nas i
dla wszystkiego co żyje fale ,alfa ,betta ,gamma i radioaktywne fale skazowe
na wszystkich możliwych zakresach aż po te izotopowe i trytonowe .Skład

chemiczny i mineralny jest zbliżony do występujących na Ziemi perydotytów
,ale w zdecydowany sposób różny ,chondryty oderwawszy się w wyniku

kosmicznej stłuczki, od jakiejś macierzystej planety ,gdzieś w

obszarze Pasa Planetoid między Marsem a Jowiszem z czasem przemierzając
oczeluście kosmosu ,trafiły w rejon naszej Planety która to je przyciągneła .
Wchodząc w atmosferę ziemską zostały niektóre z nich tak rozgrzane że się

przegotowały ,i na powierzchni całościowej lub częśiowej ze względu na



przebyte kolizje i stłuczki kosmiczne to znajdujemy różnorodne ,formy tego

ich zdarzenia ,jednak cała pozostała we wnętrzu masa ciasta meteorytu
zachowuje swoje indywidualne cechy pochodzenia ,o ile w czasie spadania i
rozgrzania się nie wybuchła i rozerwana rozleciała się na człony i kawałki .

.ZDJĘCIE   WCHODZĄCYCH   METEORYTÓW   W   ATMOSFERĘ   ZIEMSKĄ i tak



po ich wejśćiu w atmosferę część zmienia swoją powierzchnię i jej strukturę-

Zdjęcie warstwy nanieśień polodowcowych w odkrywce geologicznej na

terenie żwirowni ,gdzieś tam -gdzie odkryłem przez czysty przypadek takie



powiedzmy sobie inne ale ,,Kolorado Meteorytowe,, które wołało swymi

energiami ,na prezentowanym zdjęciu widzimy wyrażną warstwę naniesien

polodowcowych wraz z układem -powiedzmy warst topienia lodu i osadzania



się przywleczonych gośći -meteorytów ,to te czarne obtopione kamienie.

,,A te rudo barwne -to meteoryt metalowej odmiany który lekko obrdzewiał,,

Tu  widzimy skamieniały fragment albo rogu lub nasa nosorożca także takie



różnośći można znaleść po skamieniałe fragmenty drewna i nie tylko

Dlatego warto zawsze mieć ze sobą pędzle do oczyszczania i dobry aparat



,,Całośćiowy widok urobiska w żwirownii -okolice Wału Pomorskiego,,

Inne ujęcie urobiska -dla tych co lubią poszukiwać ,,i znajdują ,,TO,, coś ale w



postaci-jako meteorytowych darów ,w warstwach pozostałośći po lodowcu.

,,Zdjęcie ogólnego widoku meteorytów polodowcowych -z kolekcjii.

istniejącej ,ze względu na jej wyeksploatowanie geologiczne .  Ale zawsze



pozostaje przygoda ,bo w warstwach naniesień można znaleść wszystko- !!!!

,,Głębokość tego wykopu do około 20 metrów -wykop był zrobiony pod



budowę nowej drogi ,lub obwodnicy autostradowej -jak kto woli . Zatem

wybierając się na poszukiwania latem zadbajmy o wodę do picia bo
przebywajac w głębokim wykopie siedzimy jak w rozgrzanym garnku .

Gdzie do głębikich wykopów docierające słońce i jego temperatura tworzy



swoistego rodzaju lej wiru ,, termicznego ,, który wysusza i odwadnia nas ,

,Zatem warto penetrować głębokie wykopy ,powstające pod nowe drogii,,

Ostatnie zdjęcie ze żwirowiska -gdzieś na Wale Pomorskim.



WIDOK GIGANTA KAMIENNO-METALOWEJ ODMIANY METEORYTU.

Waga tego okazu to ponad 10 kilogramów ! -GŁOWA Wikinga- znależiony na
terenie Grenlandi ziemi pod Duńską  juryzdykcją ,i tak go nazwaliśmy .

Zdjęcie osówiska z rumowiskowym obsypem po procesie penetrowania



warstwy osadowej polodowcowej wzgórz morenowych powstałych w epoce

lodowcowej ,i tu na tym zdjęciu możemy zauważyć warstwy i ich formy



osadcze a na samej górze widzimy ,obsuwiskową formę rumowiska a w niej

kamienie żwirowe wraz z dużą zawartością ,różnorodnych okazów od

ciekawych i bardzo żadkich otoczaków poprzez półszlachetne odmiany



minerałów ,czarnej żadkiej odmiany krzemienia ,kwarcowe otoczaki

,chalcedony ,jaspisy oraz bomby powulkaniczne w formach klusek wielkośći

pięści i żadkośći typu otoczone i prawie wyszlifowane otoczeniowo owalne



kwarcowe otoczaki w których wnętrzach po ich przecięciu mamy pięknej

barwy agaty jako ciekawostki aż po okazy meteorytowych odmian i okazów.!



Ale teraz popatrzmy na lodowiec Grenlandzki i co pod nim leżąc czeka .

Ale nie zawsze czoło masy lodowcowej wygląda tak milutko jak widzieliśćie
to na zaprezentowanym wcześniej zdjęciu -lecz jest to błoto ,maź i w niej są

wraz z kawałkami bryłowatymi lodu ,mażi i roztopliny polodowcowej trafiają



się w tej całośćiowej brejowej frakcji tak poszukiwane meteoryty ,które

nawet płynąca strumykami roztopiona woda czasami turla je i przemieszcza
po powierzchni nowo odsłoniętego londu Grenlandzkiej ziemi ,zatem trzeba

na taką wyprawę i spotkanie z przygodą ,energiami ale takimi nie Ziemskimi



trzeba odpowiednio się wyposażyć i zaopatrzyć nie tylko w ciepłe ubrania . A

co bardziej doświadczeni poszukiwacze mają nawet dorobione specjalne haki
do rozbijania grud masy polodowcowej wraz z haczkami do rozgarniania lodu

Tak więc popatrzcie sobie na zdjęcia ,jest to praca w błotnej mażi lekko



zmarżniętej wraz z całą masą ,okruszonej brei lodowo śniegowej i masy wody

Zatem niektóre okazy znalezione na Grenlandi terenach Duńskiej Juryzdykcjii
to także meteoryty -ale one spadły na Lodowiec i w nim poleżały ,,Trochę,,-

,,Zdjęcie skały meteorytowej wchodzącej w atmosferę Ziemską ,, przed
procesem jej się powiedzmy przegotowania kolejnego i przekompania lub



wyżażenia po rozgrzaniu jej -się w procesach jej opadania na naszą Ziemię

Tu na tym zdjęciu widzomy rozbłysk po wejśći w atmosferę Ziemską .
-spadającego meteorutu ,jak się rozgrzał i efekt błyskowy energii w chmurach

gdzie część odprysków i odłamków się spali i spadnie jako pył gwizdny z tam.



A na tym zdjęciu widzomy efekt po wejściu meteorytu ale widziany z Ziemi.

,,I Jak myślicie jak takie bombardowania wpływają na jonosferę ,i powłokę
osłonową ,ozonową warstwę -chroniącą i filtrującą dla nas ,te szkodliwe

promieniowania docierające do nas i do Naszej Planety ,i co to SĄ te dziury
Ozonowe i kto je robi -MY- sami ,czy może meteoryty i ,,CI Obcy,,z Tamtych

innych Cywilizacjii ,bo mają w tym jakiś Cel ,a i przy okazjii zmieni się także



magnetyzm Ziemi i jego fale generowane od jądra kuli ziemskiej i bio-sfera.

Tu widzimy braki przyciągania Ziemskiego ,wokoło równika ,i co to wywołuje
,upadki meteorytów ,wulkany które wybuchły i wyrzuciły pył magnetyczny ,a

może przez Nasze technologie ,wydobywcze i nadmierne wydobywanie

zasobów typu ropa naftowa ,gaz ,węgiel i odciążanie przez fakt wydobycia
całej ilośći mas tych surowców ,i zmiany wywoływane naprężeniem skorupy



Ziemskiej która po wydobyciu ,ropy ,gazu ,węgla , staje się w danym rejonie

lżejsza i sama masza planeta Ziemia i jej skorupa powierzchniowa ustawia
swoje względem samej siebie naprężenia ,nacisk i przy okazji reguluje swój

magnetyzm i w nim jego korelacje i zmiany jego przyciągania ,grawitacjii
wraz z dodatkowymi efektami technologicznych wpadek , awari , i tak

ostatnio Awaria ,,KUKUSZIMA,,-elektrownia jądrowa w Japoni i jej awaria
która także daje zmiany ,i która może za 40 lat będzie usunięta ,a skutki



opadów radioaktywnych ,i napromieniowania wód Oceanicznych ,,i CO,,??

Czyli mamy przez 40 lat schładzany reaktor jądrowy ale wodami z Oceanu ,a
jak te wody wyglądają już dziś ,oraz zmiany temperatury ,i takie wody
radioaktywne  i ich parowanie i opad tych ,,wyparowanych wód,, - po

schłodzeniu Japońskiego Reakora ,a jak będzie to wyglądać powiedzmy za 40
lat ,jak ustabilizuja,, reaktor i go powstrzymają Japończycy -to co będziemy
mieć  w wodzie w oceanach ,morzach ,jeziorach i na lądzie ,w jego gruncie i

we wszystkich wodach ,słodkich tych powierzchniowych ale wszędzie.

Zdjęcie i hollogram skażenia po innej katastrofie ale w 1997 i prognozy badań



i przewidywań naukowców z ,,NASA,,-i jak to dziś wygląda do ,,- Kukuszimy,,

Zatem pomyślcie Sami i Poanalizujcie Zaprezentowane zdjęcia ,i hologramy .
A tu Hologram Biosfery Naszej Planety dla Przypomnienia jak to ,,Było,,- !!??

,,I co fajnie było tak wszechharmonijnie ,ale to już historia jeszcze powiedzmy



tak niedawno temu jądro Ziemi a generowana energia , a mamy teraz ,,to,,

-Pomyślcie wiec co mieć będziemy za lat 40 po Skażeniu i ,,Kukuszimie ,,



Zatem ,,Kto,, dodatkowo nam psuje biosferę i warstwę Ozonową. ??

I ile jest w stanie wchłonąć nasza błękitna Planeta i sama się oczyśćić.

,,Napewno ma ogromne możliwośći samo-oczszające ale ile jeszcze wytrzyma,,



Meteoryty znależione na Grenlandi są podobne do tych znalezionych w
żwirowiskowych urobkach ,a przywleczone zostały ,,Kiedyś przez Lodowiec,, -

zanim lodowiec stopniał i odkryło się to ,,Coś,, co w jego zmarzniętych
formach przelażało w tu na Ziemi ,ale wcześniej musiało przylecieć z

oczeluśći kosmicznych ,zanim będąc na Ekspedycjii-Wyprawie Naukowo

Badawczej ,udało się to ,,Coś,, znaleść ,następnie załadować w porcie i



przywieść po odprawieniu i opłaceniu. ,Frachtu,,-a celnicy skrupulatnie przed

wjazdem na okręt Panowie Celnicy -przeglądali i wyceniali ile mogą być warte
zwykłe kamule ale od nich -z Grenlandi ,i po zadumie i ichnym -obtaksowaniu

pozwolili zabrać  ze sobą w drogę do Polski -ale ,,JAKIE-było ,,ICH,,- wielkie
Zdziwienie ,że ktokolwiek jest takimi kamieniami zainteresowany i je chce -

I powiedzmy ktoś -zabiera je takie nico i na pamiątkę skrupulatnie je nawet
powijał w papierowe ręczniki ,,ZWYCZAJNE KAMULE GRENLANDZKE,,- i w
Porcie Godhaven była to nie lada atrakcja i sensacja że ,Miasteczko Duńskie



-QEQERTARSUAQ-będzie zapewne całe lata się śmiało , że ktoś sam pozbiera i
im nawet zapłacił za ,,TE,,- kamule i zabrał w morską podróż ale z pietyzmem
i wielką starannośćią ,po-owijał je godnie, i w czysty papier takie nic ,,kamule,,
z lodowca i zabrał je -po ich odprawieniu i opłaceniu w Porcie Cła ,- do Polski.

I tak po załatwieniu wszystkich formalnośći i zamustrowaniu się na okręcie ,
mogliśmy zejść na ,,Ląd Grenlandzki,, i mieliśmy okazję trochę powiedzmy

kilka godzin czasu przed odpłynięciem pomyszkować w Porcie jako ,,Piraci,,-.

Na tym zdjęciu Widzimy-,, DZIWNE ŚWIETLIKOWE CYGARA ENERGII,,



Ale będąc w krainie lodu ,warto jest popatrzeć w niebo i co do niego na

dalekiej powiedzmy zimnej i mroźnej krainy - odchodzii w górę do-Tam ???
Ale trzeba obserwując takie zjawiska na ,,TAKIM,, mrozie zapamiętać żeby

poruszać oczyma ,ba nawet woda w gałce ocznej potrafi zamarznąć .....

Zawsze dla mnie jest to zagadką ,czy -.TO-COŚ.- błądzi i szuka drogi ,czy po



przewartośćiowaniu i skierowaniu na Północ -Odchodzi Sobie -do ,,Tam,,- ??

I tak sobie siedząc -obserwuje i zastanawiam się ,a mój kolega dyskretnie
porobił te foty na powierzchni lodowcowej ,,A może .TO.-przybyło po Coś lub

Kogoś w tu na Naszą Ziemię, - patrzę i myślę i zauważyłem coś niezwykłego w



tafli lodu pod moimi stopami ,super świetliste energie tak jak by je te energie

które świecąc przemawiały do mnie zatrzymał ktoś lub coś w lodzie ,albo jak
by Czyjaś dłoń -pełną garść energi - włożyła do lodu i tak więc trzeba będzie

wziąść sprzęt i podjechać w to miejsce jeszcze raz żeby je wyciąc z lodu i
zabrać ze sobą bo skoro to coś do mnie przemówiło rozbłyskując świecą to jest



to zapewne jakiś znak -ale podarowany od tej krainy lodu dla nas w jakimś
tam celu sama natura przemówiła w ten sposób się objawiając - ale czy
kiedykolwiek będzie Mi dane dotknąć TEGO i poznać prawdę cel ,-????

I tak następnego wieczoru o zmierzchu pojechaliśmy z kolegami z ekipy po te
przedziwne energie drzeniące w lodzie ,bo jak im to opowiedziałem to nikt mi

nie uwierzył ,więc ja wziełem specjalny przyżad z instytutu i odpowiednie
naczynia żeby podręcznym małym laserem wyciąć ten cud energii z tafi lodu i



tak też to uczyniłem ,ale jakie było zdziwienie moich braci naukowców gdy

ten cud ze świata energii ale zamrożonej w lodzie zobaczyli ,po prostu nie byli
w stanie się nadziwić ,bo tu opiszę jeszcze jedną ciekawostkę o tej energii

,a mianowicie że po jej wycięciu z lodu w formie kostki i wyjęciu z tafli lodu
chwytakiem ,ale potem-chwyciłem kostkę w dłoń , i znowu się coś stało ,po

prostu ta przedziwnie pobłyskująca energia się ustabilizowała w mojej dłoni i



przybrała skondensowaną formę świetlistej kuli energi w kostce lodu -i tak

chwilkę stałem trzymając tą kostkę lodu z energią kuli w jej wnętrzu -i mózg

mój mi podpowiadał że być może jest to piorun kulisty który uderzył w taflę



lodu na lodowcu ,a lodowiec zamkną jego śiły i jego energię w formke kuli w

tafli lodu ,tak więc mamy nie lada orzech do rozgryzienia ,ale to uczynimy w

laboratorium póżniej po powrocie z ekspedycyjnej wyprawy po meteoryty .



Bo ja tak sobie wówczas siedząc na lodowcu i oglądając zachodzące zjawiska

nad powierzchnią lodowcowej tafli powierzchni lodowca -to jako człowiek -ja

,
czuję kompletną jedność z Całośćią tej przestrzeni ,i panującej w niej ciszy



mocy wyrażonej w formie zachowawczej w śile lodu , ale tak zewnętrznie i

także wewnętrznie ale wraz z pełną Łącznośćia- ale z Wszech Całośćią tą

Klaektoryjną i tak zawsze sobie Kontępluje nad mądrośćią Myśli Boskiej ,i



aktu Stwórczego Planu Bożej Wszechmądrośći a naszą tu na Ziemi wędrówką

tak Głębiej Całośćiowo i Dalej ,tak jak te powiedzmy znależione tam meteoryty

,które już spadły ,ale wędrując kidyś po ,,TAM,, w Wszech oczeluśćiach



Kosmicznych nasączaly się innymi Energiami ,a teraz Spadły w Tu dla Nas .

I teraz tkwią w warstwach masy lodowcowej , aż ktoś po nie przybędzie i

podejmnie je -bo te energie mają na celu nasze Ciała-aby je nasycić nimi Tymi



innymi energiami z Kosmosu ,a po co -myślę żeby nasycić nasze ciało nimi ,a

w nim w naszym mózgu -jego szyszynkę wzbogacić nasycając tymi mega



innymi energiami z Wszechkosmosu  i nie tylko ,która to po odpowiednim

wchłonięćiu przez jakiś tam określony czas pewnej ilośći kosmicznych energii



z powiedzmy ,odpowiednio wyselekcjonowanych dobrych -meteorytów i

nasyceniu tymi energiami od meteorytów naszej szyszynki ,to ona zagęśći
odpowiednią ilość energii w samej sobie -jako ona szyszynka i zmaterializuje

w sobie  w szyszynce krystalizując takie pierwiastki w niej ,ale których nie ma



w warunkach naturalnych na Naszej Planecie Ziemi i to one po ich powstaniu

i zagęszczeniu się wraz z zmaterializowaną i skrystalizowaną ich nową formą

w naszej szyszynce ,to dadzą nam one -nową jakość lub nad dary i nad talentu



lub talent geniusza po ich się rozgoszczeniu i zaistnieniu w naszym mózgu

jako na nowo zmaterializowane i zagęszczone ,i tak-więcej i szerzej o

właśćiwośćiach naszej szyszynki opisuję w innej mojej broszurce pod tytułem



,,Geoemiter ,,polecam dla osób zainteresowanych ,i za pewne czekają na ich

odkrycie ,znalezienie w nas -te inne energie których nie ma i tylko możemy je

znaleść w meteorytach w ich wnętrzu gdy spadną lub jakimś tam trafem dotrą



do Naszej Planety i skryją się pod ziemią lub utkwią w lodowcu bo on lodwiec

kryje ich w swoim magazynie ,całe tony i za pewne jeszcze przez parę tysięcy



lat będą je znajdować ludzie ,którzy tu w tą krainę lodu przyjada ,przybędą -a

on lodowiec pomału odkryje swą tajemnicę ujawniając troszkę energi z niego

I tu mała foto przestroga -dla tych co chcą iść na spacer po lodowcu ,takie są



pułapki na powierzchni lodowca a pod spodem jaskiniowa dziura pułapka.

- A gdy się wpadnie w taką jaskiniowo lodowcową pułapkę ,będac samemu na

spacerze to i można po wpadnięciu powiedzmy takiej tylko malutkiej dziury



na powierzchni a pod spodem jest mega wielka grota to i przyjdzie nam gdy
wlecimy do niej - poleżeć sobie nawet i tysic lat aż koś inny was znajdzie .

Zatem woda może coś mi i nam podpowie ,bo żywa woda jako Twór myślący i

Żyjący ,a pozostawiona w otwartym słoiczku w namiocie coś zapamiętała.Z tej



wycieczki i co nam w laboratoriu  objawi pokazując swe oblicze zobaczymy

,,Słoiczek stojąc nam zamarzł ,a w wodzie wytworzyły się dziwne formy lodu,,

I tak cząstki lodu i wody zostały zabezpieczone w malutkim specjalnym



pojemniczku czterośćiankowym do dalszych analiz i badań -zobaczymy ??

Zobaczymy póżniej co w wodzie i jej pamięci pozostała-kiedyś to opiszę ?

,,Formy dziwnie zamarzłej ,,Żywej i Myślacej ,, -Wody-Homeopatycznej- ,,

,,Te elementy także zabezpieczyliśmy do dalszych analiz i doświadczeń,,



Bo ta lodowcowa pod naszymi - nogami ,to już całkiem inna energia i sprawa.

Ale struktury jej kształtów w procesie jej się krystalizowania także są doś
ciekawe i energetyczne ,bo pod spodem leży cała masa meteorytów .

-Będzie co analizować i podglądać zagadki energii z mrożnej  Północy -



Z innych ciekawostek odnależionych po roztopieniu się lodowca ,ale na jego

obrzeżowej częśći-to będac w roku 2010 ,na Wyprawie Ekspedycyjnej ,udało

się mnie znaleś głęgoką rozpadlinową jamę ,i gdy do niej się dostaliśmy ,to co



tam było -przekroczyło najśmielsze nasze oczekiwania .po prostu był to jeden

wielki magazyn ,kośći ale sprzed milionów- lat ,i tak one sobie tkwiły i czekały

Po prostu aż lodowiec zacznie się topić po malutku zmniejszając swą wielkość



cóż nic szczególnego powiecie ,sterta skamieniałych pra starych kośći ,ale nie

Zatem popatrzcie sami i oceńćie ten prezentowany kawałek - pewnego
fragmentu skamieniałych kośći -TO jest fragment skamieniałej -dłoni ,i tak
szukając dalej i głębiej -było nam dane poznać właśćiciela tego fragmentu

kośći skamieniałej ,po prostu znależliśmy skamieniałe szczątki człowieka. I
jak to była sensacja -bo w nic nie pasującej układance -taki traf ,była pozostała

część wraz z całośćią ,głowy ,korpusu ,kończyn -i wywołało to Wśród nas i



naszej ekipy która była na Ekspedycjii Euforię zaciekawienia tym moim

znależiskiem .Które bardzo skrupulatnie zostało zdokumentowane ,opisane i

całośćiowo wraz z ziemią spakowane i zabrane w drogę powrotną ,a tu jest
wejście do odnależionej jaskini lub po wytopieniu się lodu gtoty gdzieś tam na
Lodowcu, a materiały z Grenlandi są nadal -analizowane po ich zabraniu do



jakiegoś tam i gdzieś instytutu Badawczo Naukowego Historii Nauk o Ziemi .

Tu widzimy na zdjęciu fragment skamieniałej stopy ,i tak widzimy bardzo
wyrażnie że między bardzo długimi kośćmi mamy błony skórne ,tak jak mają
to obecnie między innymi kaczki ,po prostu ten osobnik ,miał między palcami

,stóp ,dłoni błony skórne ,a między całymi kończynami górnymi ,a boczną



linią żeber do wysokośći biodra -także miał błony skórnego fałdu także były
skamieniałe podobnie jak ma obecnie żyjący nietoperz ,błona skórną- między

kończyną górną a biodrem ,i po wstępnych analizach .odpowiedź sama się
nasuneła ,po prostu ten osobnik skamieniały ,musiał fruwać jak ptak -mając

Zdjęcie kośći skamieniałych częśći stopy -lewej

takie błony skórne w formie fałdów pod pachowych.Zatem w Instytucie
pobrano szybko próbki ,w celu przeprowadzenia analic metodą węglową z

użyciem Izoopów węgla ,itak wynikło ze szybkich i wstępnych badań ,że ten
osobnik to człowiek ,nie zwierzę ,lub gatunek małpy ,bo po trzykrotnym



sprawdzeniu ,próbek pobranych z głowy ,stopy ,dłoni i analizie badawczej

okazało się że ma on 88 % naszego DNA-czyli ,,HIUMAN.CZŁOWIEK ,,-bo

powiedzmy małpy mają około 75 do 82% ludzkiego DNA -w badanich
synchronicznych -zatem to co znaleźliśmy to nic innego ,Tylko skamieniałe



szczątki Człowieka -który żył około- między 38-40 milionów lat temu.!!!!

Zatem możecie na tym zdjęciu zobaczyć fragment skamieniałych trzech
palców człowieka ,który był żywy ,ale ponad 38 milionów lat temu.

Tu na tym skamieniałym fragmencie widzimy wyrażnie ,końcówki kośći



palicznych ,błonę skórną międzypalcową i skamieniałe zadbane paznokcie na

końcówkach palcowych -po prostu paznokcie skamieniałe ,są przyciętę i

zadbane ,zatem już milony lat temu -były paznokcie pielęgnowane i zadbane.



Badania cały czas trwają w wielkiej Tajemnicy w Instytucie i stanowią nie

lada ,,SRNSACJĘ,,-bo CZŁOWIEK KTÓRY ,fruwał ,pływał ,i żył przed ponad 38

milonów lat temu ,zaprzecza całej ,,TEORII,, o ewolucjii -był oddzielnym



gatunkiem na Planecie Ziemi ,i dlatego badania zostały ,,MEGA-Utajnione,,-

-opisy będę - dyskretnie aktualizował o nowe odkrycia badań w tej kwestii..

Przygotowane preperaty z drobin materiałów żródłowych są badane i stale



analizowane ale przez odpowiednich ludzi zaufanych są śćiśle ,,TAJNE,,

A tu inna ,,powiedzmy Mega-Ciekawostka,ktoś z masy lodu wykroił Mega
Ogromną Piramidę ,ale znajomi dokopali się do tajnych dziwnych zdjęć a
mianowicie przleciał jakiś dziwny objekt który był sprytnie zamaskowany

chmurami i zatrzymał się ten dziwny objekt nad Grenlandią i w tym czasie
coś wykroiło w masie powierzchni lodowca plaster lodu ale o średnicy 4
kilometrów i głębokośći około 2 kilometrów czyli od powierzchni lodu po



początkową warstwę powierzchni ziemi pod lodem ,i ten plaster lodu zniknoł
po prostu ten dziwny objekt zapakował ten krążek lodu na swój pokład i

odleciał a nasze Satelity zdażyły zrobić trzy zdjęcia ,jedno z dziwną chmurą
nad Grendlandią ,drugie jak ta chmura odlatuje ,i ostatnie to widok dołu po

wykrojonym krążku w lodowcu ,a na odwrócenie uwagi pojawiła się dziwna
piramida lodowa która pływając odwracała uwagę ,ale także się dość szybko

rozpuśćiła i znikneła ,tak jak ta przedziwna chmura i obiekt  ,który sobie
przyleciał wykroił z lodowc krąźek i odleciał -i co dziwne , i tak ta piramida



miała super kształty ale i o Proporcjach Złotych Sumeryjskich ,i tak sobie ona
pływała wokoło lodowcowej ,,Grenlandi,, -ale Kto i Po Co -to nik nic nie wie- ?

Tylko ponoć kiedyś o tym dziwnym zjawisku i braku
plastra w lodowcu napisała jakaś gazeta ,,-,,

,,MAŁY  PORADNIK  METEORYTO - POSZUKIWACZA,,

,,I tu w tym miejscu -kilka dobrych rad dla wszystkich co



mają pasję szukania i tropienia -Energii Kosmicznych ,,

Ale całościowo ,od meteorytów po te dziwnie piszczące

,kawałki które po przegotowaniu się w atmosferze ziemskiej
spadły na naszą Ziemię i cały czas będąc formą metaliczno

kamienną w jakiś dziwny sposób generują powiedzmy
dziwne odgłosy ,dzwięki kosmicznych fal ,nie tylko tych na

poziomie fal kosmicznego oddziaływania ,czyli fal ,,x,, lub fal



,,y,, wraz z ich modulacją na poziomie ,,ABS,,-dlatego

-Skanerowe urządzenie lokalizujące energie fal kosmicznych

wraz z określemiem rodzaju metorytu- kamienny-forma
zielono błękitnawa ,meteoryt metalowy forma czerwono
pomarańczowa ale -w zależnośći od jego pierwiastków i

generowanych fal na poziomie ,x,y,z,-pokazuje nam skaner
bardzo dokładnie w którym miejscu poszukiwać podchodząc



do odkrywki ,głębokiego wykopu lub do żwirownii.

No i po podstawowych pomiarach skanujących ,po dotarciu

w bliższy rejon znależiska -musimy od razu spomiarować



walory szkodliwośći -czyli promieniowania radioaktywnego

wraz z pomiarem fal szkodliwych dla naszych komórek w

naszych ciałach fizycznych ,a dla czego ,bo wiem z praktyki



pracy na wyprawach geologicznych ,ekspedycjach badawczo

poznawczych i naukowych wypadach w teren po energie  i
wyjazdach w plener że ponad 70% znalezionych meteorytów

-to te szkodliwe i żle działające na nasze ciała ,zatem



polecam zachować po wszech miar ,ostrożność i pełną dozę

bezpieczeństwa o własne zdrowie podczas gdy -podchodząc
do znależiska ,zaczynamy po malutku je rejestrować

,,Jak widzimy na tym mierniku na skali jedna wartość w



skali Stiwersa ,mówi nam że jest bezpiecznie bo to tło lub

plama geologicznego zdarzenia tak samo promieniuje

-zatem można w sposób bezpieczny penetrować znależisko



bez jakiej kolwiek obawy przed złym jej działaniem,,

,obrazować i dokumentować stanowisko znależienia tych jak

się zazwyczaj okazuje dziwnych gośći międzygalaktycznych



wędrówek -którzy spadli i tkwią na zawsze u nas na naszej

Miernik pokazuje nam zakresy promieniowania fal
kosmicznych w meteorycie kamiennej odmiany,,

planecie zatem ,polecam zaopatrzyć się w podstawowe



urządzenia skanujące ,lokalizujące ,i pomiarujące ale
anomali ,inne zdarzenia i różniące się zazwyczaj od

promieniowania tła danego miejsca ich wylondowania

,upadku i trawnia gdzieś głęboko w ziemi ,moczarach
,podmokłych bagnach.Bo dzięki urządzeniom precyzyjnie



zlokalizujemy ,inne formy energii wraz z ich precyzyjnym

Tu widzimy zakresy fal , -x ,y, z -i fali ,,v,,-oznacza to gdy

mamy do czynienia z falą ,,v,, że nasz meteoryt emituje
dzwięki lub śpiewa jak mawiają poszukiwacze ,coś do nad

mówi i ciągle przemawia ,ale czy będziemy w stanie go



kiedykolwiek zrozumieć -czas nam pewnie kiedyś pokarze - i

pozwoli zrozumieć jego mowę , ale generowane przez
metorytową odmianę kwazaru metalowej odmiany-

 namierzeniem z jakiego miejsca one do nas docierają



,napływając .Zatem warto mieć ze sobą kilka mierników.

Innym pomiarem jest potwierdzenie o zawartośći zwiazków
-powiedzmy metalcznego pochodzenia ,na poziomie

pomiaru generowanych pól ich rgań ,i fal magnetcznych ,ich
gęstośći i ich rodzajach migotań ,odchyleń i emisii ze



skazowym ich zaistnieniem i skali odchylenia do otoczenia.

,,I jak widzimy na odczycie mamy do czynienia z metaliczną
odmianą meteorytu i jego magnetyzmem w badanym okazie

 meteorytu na poziomie 43.8 namo Tesli -oznacza to zawsze



że wystepujace pierwiastki w jego struturze , są podobne do

 tych wystepujących u nas na naszej planecie ,ale w okło 43%
pozostałe które tkwią w meteorycie są kosmiczne i nie

występują na Ziemi ,przywędroały do nas jako mtalicznych



ich odmian,a występujących w znaleźionym meteorycie .

-Ciąg dalszy poradnika zbieracza będzie uzupełniany.

Przebadana próbka odciętego kawałeczka meteorytu ,,Giganta -nazwałem go

,,GŁOWA-Wikinga '' jest dziwną i bardzo indywidualną formą ,zawierającą



szczątkowe ilośći miedźi rodzimej ,oraz dużo fazy metalicznej i rozproszonego

troilu,ilość zawartych reliktów chondr jest stosunkowo w normach dla tego
typu obiektu.Przeważają chondry oliwinowo-piroksenowe ,z odrobiną

spodumenowych.Oprucz nich występują diopsydy.

Ciekawostka zdjęcie upadającego meteorytu .

Ponadto w masie meteorytu jest stosunkowo dużo faz taenitowej o



specyficznej budowie.

We wnętrzu są plessyty w fazie taenitowej gdzie tkwi szczątkowa miedź ,nie

ma jej dużo w próbce ,ale występuje poza tym chromit ,spękany apatyt



chlorowo-fluorowy oraz mernilit fosforanowo-wapniowy .Chromit tworzy-

Zdjęcie spadającego meteorytu na naszą Ziemię ,czy być może jakiś obiekt
innej cywilizacjii został przyciągnięty przez grawitację naszej Planety .Ale
zanim został on przyciągnięty -musiał jako złomowa wersja porzuconego

 powiedzmy statku kosmicznego -wędrować po oczeluśćiach wszech kosmosu
,zapewne dowiemy się za jakiś czas ,badając przetopione szczątki , które

dziwnym zdarzeniem losu ,zakończyły swą wędrówkę kosmiczną ,spadając



dla nad tu na naszą Planetę ,,Ziemię,,-dowiemy się za jakiś tam czas ???

Tu mamy powstały mega krater po uderzeniu meteorytu w Ziemię.

wydzieliny kroplowe w skaleniu .Skorupa obtopieniowa wykształcona bardzo
ładnie ,we wnękach wykształcone mikro spinele dendrytowe ale o niskiej



zawartości niklowej oraz bardzo rzadkie ziarna milerytowe ,są też fragmenty

skorupy całkowicie zeszklone,raczej takie które nie zdążyły zrekrystalizować.

Emitowane fale o dobrych emisjach i specyficznej ich gęstości oznaczają



pozytywne oddziaływanie na wszystkie organizmy żywe złożone.Dla nas ludzi

jego wibracje o pozytywnym oddziaływaniu ,mogące swymi
impulsowo-falowymi emisjami poprawiać wydajnośc układu krążenia.

Poświata pola widmowego o złożonej emisjii.

Poświatowa energia widma generowanego przez meteoryt czy zdjęcie zorzy ?



Zatem na podsumowanie meteorytowa próbka GŁOWY Wikinga ,jest bardzo
przyjemną w dotyku masą, generująca impulsowo energie świetliste o bardzo

,,I tak rozgrzane i świecące meteoryty mogą spaść lub wylondować dosłownie

wszędzie ,od terenów nie zamieszkałych ,bagnistych po nasze drogi .



wyraźnym paśmie barw sklarowanych w procesach jego przegrzania się i

przegotowania skorupy powierzchniowej -czlli chondrowo-szklistej.

Zdjęcie Galaktycznego Pejzażu dla Wzrokowców miłych wędrówek.



Powiększone struktury innego meteorytu ,metalowej odmiany.

Zatem warto mieć w domu w swoim otoczeniu kawalontek meteorytu o

przebadanych i pomierzonych walorach energetycznych . Bo to one po cichu i



bezszeleśnie sobie pracują dla nas i dla naszego bezpieczeństwa ,nie tylko na

sferach tożsamośćiowych naszego ciała -cielesno fizycznych wibracjii ,dając
nam swoje moce śiły i biowitalne energie -emitując je ,ale także na poziomach

I obszarach naszej duszy i naszego ducha -zatem warto mieć .Choćby malutki



kawałeczek lub ziarenko ,ale sprawdzone i przebadane -tak pod kontem tylko
dla nas samych i dla naszego ciała tak bardzo indywidualnego i tak różnego

od innych naszych bliżnych i naszych bliskich domowników -każdy jest z nas
po prostu inny ,i się różniący nawet bliżniacy syjamscy 'także są różni.

INNY CIEKAWY OKAZ METEORYTU .!



Osoby zainteresowane meteorytami zapraszam do współpracy autor opisu.

Meteoryty z,, Kolorado-meteorytowego,,Gedanenzis cosmic real ''Meteoryty na
prezentowanym zdjęciu są oczyszczone ,i zabezpieczone powierzchniowo

lakierem bezbarwnym akrylowym ,przed oddziaływaniem na nie wszelkich

zmian wilgoci ale pochodzenia ziemskiego nie kosmiczngo pochodzenia .



Czas i okres niespotykanych na ziemi form struktury chondrowej ,określa się
w wyniku szczegółowo przeprowadzonych analiz ,diagnoz no i

badań ,a ogólnie mianem CRE-(cosmic.ray exposure age) czyli w Kosmicznej
otchłani ponad 20 milionów lat wędrówki i nabierania różnorodnych energi

ale pochodzących z Kosmosu nie zawsze pozytywnych dla nas Ludzi dlatego



trzeba zachować pewną dozę własnego bezpieczeństwa i promieniowań-

polecam kupujcie u osób które dysponują miernikiem sprzętem lub mają

mikroskopem elektronowym sprawdzone i przeglądnięte ,opomiarowane
energie ale te pozytywne bo meteoryty nie wszystkie są dobre dla nas Ludzi



niektóre są szkodliwe ,toksyczne i bardzo mocno radioaktywne i mogą nam

zaszkodzić-  zatem kupujcie od tych osób które wam  pokażą ,w pomiarch
podczas prezentacjii meteorytów na miejscu ,ich energie ,walory -meteorytów

Zdjęcie kresu wędówki meteorytu po oczeluściach międzygalaktcznych



dotarcie do końca ,i wiecznego spoczynku u nas na Naszej - ,,Ziemi ,,?

Jak dotrą do naszej Ziemi i jej warstwy to rozgrzewając się nie które się gotują
i opadają na powierzchnię w formie galaretowatej odmiany miąszowej.

Sesja wykonanych zdjęć ,przez przypadek jak upadały kawałki meteoryów
.Na tym prezentowaym zdjęciu widzimy wyrażnie efekt uderzającej śiły w

ziemię wraz z efektem wygenerowania cząstek energii która zawsze



towarzyszy uderzeniu ,czyli błysk fala uderzeniowa podobma do wybuchu

miniaturkowej powiedzmy bomby nuklearnej .ale to meteort wywłał taki
efekt ,natomiast z bokuwidzimyże inne kawałki meteorytöw były tak bardzo

rozrzane i gorące zę doprowadziły do roztopienia się piasku ,niczym

miniaturkowe wybuchy wulkaniczme z wypływającą lawą wokoło ,ale to nie



minaturkowy wulkan -lecz także meteoryty ale metalowo.kamienne.

-Zdjęcie gigantycznej skały kosmicznej -przeleciała miliardy lat kosmicznych
wedrując , w nasz uklad Słoneczny trafila 4_ lat temu -przeleciała w oddali

okalając naszą Gwiazde Słonce odlatując go ,i w wyrusza w daszą wędrôwkę



po oczeluśćiach kosmicznych ,ale po coś wylondowała na Ziemi i odleciała .

-Zatem przyglądnijcie się dobrze temu zdjęciu ,bo być może to nie skała -lecz
sprytnie zamaskowany obiekt latający ,ale bardzo daleko od naszej Ziemi ,

i taki dziwny ten inny objekt który niby jako lodowa masa komety przyleciała



gdzieś z jakiejś powiedzmy galaktyki ,i na dodatek ta kometa lodowa doleciała

do naszej Gwiazdy Słońca i co ciekawe że się nie roztopiła ,lecz wręcz

odwrotnie ,okrążyła kilka razy nasze Słońce ,a następnie zapakowała ta

kometa ze Słońca jakieś energie ale na swój pokład i odleciała sobie gdzieś ,a



w oddali miała ta pezedziwna  kometa jakąś powiedzmy asystę ,i My tylko

mamy po tym zdarzenij kilka dobrych zdjęć na pamiąkę -tu widzimy
oblatującą ,,lodową kometę ,,-na tarczy Słońca ,i co nie roztapia się lecz wręcz

Odwrotnie jak gdyby szuka Ta nasza kometa najbardziej rozgrzanego miejsca



na naszej Gwieżdzie i cóż jak to moejsce znalazła to się zatrzymała i co

zdjęcia kolejne pokazują jak zasysa ,połyka na swój pokład energię słońca

i nawet nie ma chęci się rozpuśćić ,tak jak to Nam ogłośiły media ,a ona trwa

I cóż po połknięciu odpowiedniej ilośći ,,Energii ze Słonca,,bardzo szybko się



oddaliła pozostawiając po sobie świetlny rozbłysk i nam pozostały tylko fotki

I co najciekawsze ta ,,Kometa Lodowa ,, miała asystę która jej pilnowała -

i jak odlatywała to na przekór przeleciała sobie jako lodowa kometa między



księżycem , i tylko niektóre media podawały inormacje ale -jak,,To,, że niby ta

kometa to obiekt latajcy ale z kont ,i do gdzie sobie tak sprytnie odleciał -to po
co tak dobrze był zamaskowany koro dało się zrobić kilka fotek , ,

czyżby obawa ,,TYCH,, -OBCYCH że zostaną zdemaskowani i zestrzeleni lub



zatrzymani do celów naszych badań nad ich technologiami i energiami -

ale przez naszą technologię zmuszeni do pozostania na naszej planecie Ziemi .
Zatem zastanówmy się po co inne cywilizacje tu przylatują i co zabierają od

 Nas ale po cichu ,szybko i bez naszej zgody ,lub czy to może wojskowe
obiekty.



Zaprezentowane wyżej zdjęcia zostały zrobione przypadkowo przez

powiedzmy samolot bez-załogowy ,który lecąc samoczynie  fotografował inne
powiedzmy rejony , zdarzenia i to co wokoło niego się pojawiało także -jako

strategiczne miejsce -cel ,ale dla potrzeb powiedzmy wojskowych ,i takie foto -
obiektu londującego ale całkiem innej cywilizacjii pozaziemskiej ,i co myślicie.



Inne zdjęcie z przemieszczania się -lub lotu przed upadkiem meteorytu.

Inne wędrując spalają się nad powierzchnią docelowej ich wędrówki.

A tu widzimy finał 'czyli proces pojednania się z naszą Planetą .

Dla lepszego zrozumienia faz upadku meteorytu .I towarzyszące zawsze



takiemu upadkowi wygenerowanie, śił i mocy kosmicznych fal w Tu na Ziemi.

Energie towarzyszące upadkowi meteorytowemu -wraz z formą przetopienia
piasku w okolicy jego upadku -czyli mamy odpowiednią temperaturę .

-Tu widzimy formy wyciekania w miejscu upadku meteorytu -szkliwa w



formie obsydianu ,Na zakończenie cyklu uderzenia meteorytów .

Z zebranych materiałów ,fragmentów i cząstek -wyniki prac badawczych i
tych pomiarowych przedstawię po zakończeniu badań -za jakiś tam czas ??

Lecąc do nas nad powierzchnią Ziemi niektôre wybuchają I rozlatują się na
mniejsze cząstki -kawałeczki ,po prostu nie chcą być razem na naszej ziemi ?



-Inne spadające meteoryty kamiennej odmiany-

-Spadając na ziemię ,to kończą - wędrówkę kosmiczną -to wybierają miejsce
ich tu wikuistego ich bycia na naszej planecie ,czy to przypadek lub zrzut .!!!

,,Czasami upadkowi towarzyszą dziwne zjawiska energetyczne ,i ich procesy
się objawiania ,ale czy w takim przypadku to upadł meteoryt ,czy może ??
Spadł rozbity statek innej cywilizacjii ,jako opuszczony złom kosmiczny .



Inne ciekawe zdjęcie -także zrobione przypadkowo jako ciekawostka .

Zatem to od meteorytu który spadł na Ziemię ,czy może jakiś obiekt się rozbił i

upadł na planętę ,popatrzcie dokładnie bo ,obok potężnej ilośći ,chmur



,kłębowisk widać ,,COŚ,,-jakby chciało zamaskować się ,,Jakiś czarny mały

obiekt który przez czysty przypadek został sfotografowany -JACYŚ OBCY,,-

Przecięty I przeszlifowany metalowej odmiany meteoryt.

-Jak widzimy na zdjęciu w przekroju tego kawałka strukturę krystalizacjii



która pokazuje nam formy krzyżowe i przemienne ułożonych struktur w ich

procesach zastygania pietwiastkowego co świadczy o braku grawitacjii

przyciągania  i układu wewnętrznie występujących powiązaniach atomów



róźnorodnych pierwiastköw ale tak różnie zastygłych i scalonych ale razem ze

sobą połączonych ,nie jest to do osiągnięcia jakąkolwiek techniką odlewniczą .

 -Powiększone mikroskopem kawałki meteorytu metalowej odmiany- zawsze



pokazują nam czysty obraz prawdy czyli fakt zaistnienia poplątanego
wzajemnego układu połączenia się masy ciasta meteorytu i wiemy wówczas

na pewno ,że to nie żelazny odpad ze szlaką po dawnej kużni ze starej epoki



wytapiania w demarkowych piecach żelaza ,lub przetopiona forma żelazowej
masy która spadła na Ziemię ,powiedzmy w wyniku działań Wojennych z

czasu |II Wojny Światowej ] -gdzie zostały zestrzelone samoloty i zanim
spadły na Ziemie to wywołany pożar we wnętrzu samolotu w wyniku

trafienia go pociskiem artyleryjskim wytopił z jego blach aluminiowych formy



cztap które złączone wyciekły z samolotu opadając na ziemię ,a szczątki po

samolocie poleciały kilka kilometrow daleji ,natomiast cztapy wyciekowe

Tu na tej starej fotografi widzimy opadające wytopione fragmenty z walk i



reliktu mają przeróżny skład metaliczno żelazowych podtopów i składników z

dominującym zazwyczaj składem aluminium ,miki ,miedzi ,mośiądzu i

cząstek żelaza ,które po wytopieniu się podczas pożaru w samolocie spadły



ddzielnie wbijając się w ziemię i na powierzchni mają postać rdzawą,a dziś za

pomocą wykrywaczy do metali są odnajdywane różnorodne ich  formy

kształtu od grudek wielkośći pięśći , po nawet dochodzacych do 15 kilo brył



które to przyciągają magnez jak mawiają niektórzy psełdoznawcy ,to już coś -

owalno kształtowych lub form plackowato owalnych  powytopowych reliktów
z czasów działań wojennych i co niekróre osoby , które trafią na Takie Relikty

,twierdzą uśilnie że znalazły i mają do czynienia z meteorytami i śilnie bronią



swojej tezy o ich znawstwie w dziedzinie meteorytowej tezy iluzjii ja osobiśćie

znalazłem w terenie różnorodne Relikty oraz dla innych osób które znalazły

takie przedziwaczne kamienie przyciągające magnez , to jak im te dziwne
kamulo żelazno rdzawe znależione elementy przemierzyłem ,to okazały się



wręcz całą masą różnorodnych owalnych Reliktów które miały być niby ,

lub ponoć meteorytami w ich pojęciu ,a po pomiarach i analizach to były

zazwyczaj wytopliny- czyli Reliktowe czapy wytopionych cząstek z walk



powietrznych bąbowców ,myśliwców od amerykańskich po te  z czasów

Bitew Powietrznych , z czarnym krzyżem luftwafe ,po stare mniejsze armi
czerwonej , ale także trafiają się złomowe przetopy żelażiaste po pociskach

rakietowych z Ćwiczeń Wojskowych na odpowiednich pułapach kóre się



odbywały w ramach wspólnych Ćwiczeń Obronnych dawnego Układu

Warszawskiego i z tych ćwiczeń i strzelań rakietowych spada cała masa

różnorodnych przetopionych pozostałośći które dziś znależione lub wykopane



ponoć mają być meteorytami albo spadnięte części z złomowego satelity

krążącego wokoło orbity Ziemi na orbicie i po jego -zakończeniu działania

została jako masa żelastwa przyciągnięta przez grawitację ziemska,i po jej się



przetopieniu w atmosferze Ziemskiej spadła w formie żelaznej masy złomu po

satelicie -lecz nie jest to masa ciastowa metalowej odmiany ,,meteorytu,tlko
powiedzmy - relikty po technologii ,która spadła lub dotarła na Ziemię.

Tu mamy kawałki prawdziwego meteorytu metalowej odmiany .

-Inne ujęcie metalowych meteorytów-



Tu widzimy wyrażnie struktury wewnętrzne meteorytów metalowych.

-Na zdjęciu inne kawałeczki przeciętego- meteorytu metalowej odmiany .

Zdjęcie upaku meteorytu na powierzchnię drogi - jezdni .

-Efekt końcowy na jezdni po upadku jako ciekawostka -



Nic nie jest w stanie się zachować oprzeć enrgii upadku meteorytu.

Osoby które kolekcjonują ,zbierają ,wymieniają meteoryty -zapraszam do

współpracy ,obecnie dysponuję ponad 13,000-tyśiącami sztuk okazów
meteorytów kamiennej odmiany -telefon 667.448.798 Lucjan.Oraz okaz



meteorytu metalowaj odmiany w bryłce bursztynu bałtyckiego.Jest to

ciekawostka na skalę Światową ,bo do tej pory nikt nie znalazł meteorytu

metalowej odmiany w bryłce bursztynu ,Ja znalazłem po sztormnie na
plażach pod Gdańskiem .I jest to ciekawostka na skalę światową -znalazłem go



na póżnej jesieni po sztormnie w 1999 roku w listopadzie .

-Drugie zdjęcie od spodu bryłki bursztynowej jako ciekawostka  i nie tyko-  w
przybliżeniu ,a to inna ściana tego samego ,,OKAZU,, i ciekawostki .

-Okaz zabezpieczony -przeszlifowany i wypolerowany-



Zdjęcia dla lepszego zrozumienia ciekawostki w bursztynie-

-Inne ujecie na którym widzimy wyrażnie proces wtopienia się meteorytu -

Zatem macie jedyną taką okazję pooglądać meteoryt w bursztynie bałtyckim.

zatem meteoryt musiał spadając mieć po uderzeniu około 800 °C temperaturę



Okaz waży 494 gn-grain lub 159.5 ct karatów ma wymoary 6.5 x4,0 x 2,2

centymetrów i cały jest jak gdyby nafaszerowany kawałeczkami ,metalowej

odmiany meteorytami ,nie mylic z żelaznymi bo są to przeróżne związki aż po



te niklowe ,mikowe ,trafiają się z platyną i drobnymi ,diamentami ,oliwinami

spdoumeny - ale są one w mikro malutkich formach ich krystalizacjii.



-Meteorty na podstawce -jako okazy dla pasjonatów i kolekcjonerów-

Meteoryt osadzony na podstawce -i zabezpieczony lakierem akrylowym.

-Fragment naniesień polodowcowych-wraz z Kolorado-Meteorytowe-

Miejsce gdzie znalazłem-odkryłem całe mnustwo-meteorytów .



Inny bardzo ciekawy okaz meteorytu .

Zdjęcie boku meteorytu o wadze ponad 5 kilogramôw. Jest formą kamiennej
odmiany ale z niecką metalicznych pierwiasków i ich cząsteczek w nim.

Miejsce gdzie go musiłem częśćiowo odkopać po znalezieniu.



Zdjęcie innego metorytu .

,,Gigantyczny -Wikingowy-meteoryt ,,-metalicznej odmiany z Grenlandi.
Powiedzmy przywieżiony z wycieczki połączonej z wyprawą poszukiwawczą.

-Warto obserwowac obiekty ktôre do nas trafiają -jak rôwnocześnie gdzie



londują na Ziemi I jaką przynoszą dla ,,Nas Energię -Kosmiczną .

I tak dodatkowo zaprezentuję w prezencie dla Wszystkich Osób ,a w

szczególnośći dla hobbistów ,kolekcjonerów i poszukiwaczy na nowo



wytyczony bardzo precyzyjnie ,,RÓW GEOMANCJII NA TERENIE POLSKI-

Ten na nowo i bardzo precyzyjnie wytyczony ,,Rów Geomancjii ,,-został
wytyczony z zastosowaniem najnowszej techniki Wojskowej z użyciem

samolotu bezzałogowego ,,Drom,, ale z pułapu 20 kilometrów od powierzchni
,Rów Geomancji powstał w Epoce Lodowcowej po uderzeniu Mega meteorytu

który to w tafli lodu , spowodował pęknięcie na długośći ponad 800
kilometrów , a w jego epicentrum został meteoryt ale na odpowiedniej

głębokośći ,i w miejscu pęknięcia ,czyli powstałego rowu geomancji można
znaleść ,kawałki ,odpryski meteorytowe ,pokłady rud miedzi rodzimej ,glinu
,rud aluminium ,aż po złoża srebra ,złotonośnych piasków ,glinki od tej białej

po tą zieloną ,kaolin ,glinki i gliny budowlane ,pokłady wód i piasku ,żwiru
polodowcowego .iłowców aż po jaskinie ,groty ,naciekowe i wypłukiwanowe z

okresu polodowcowego ,bo to upadek maga meteorytu spowodował proces
topienia się lodowca i zapoczątkował koniec epoki lodowcowej na kuli
ziemskiej ,i w tym rowie geomancji -ale wytyczonym na nowo i bardzo



dokładnie możemy także trafić na specyficzne jeziora polodowcowe ,rzeki

,strumienie podskorne ,wody termalne i wiele przeróżnych kamieni

szlachetnych ,wraz z cała masą metali szlachetnych od złota srebra,platynę po



wolfram ,uran i wiele innych ciekawostek ,Całość rowu geomancjii opisuję

dokładnie w innej mojej broszurce pod tytułem ,,Geoemiter jego działanie i

jak go rozstawiać ,ustawić i jak kożystać z jego energii -polecam wszystkim



poczytać w celu pogłębienia swojej własnej wiedzy - Lucjan.

Tu na tym szkicu widzimy starą formę geomancjii i miejca mocy ,czyli punkty

w których spoczywają metooryty emitujące energie kosmiczne .tak zwane



miejsca mocy bo tak je określają ezoterycy ,a to działają energie meteorytów.

Tu widzimy ,,Epicentrum krateru po uderzeniu mego meteorytu , ale w epoce

lodowcowej na terenie Polski ,jako centrum Rowu Geomancjii-pod nazwą jako



zaistniała swoistego rodzaju ,,PLAMA,, ale Geomancyjna po lodowcowa.

-Dla osób zainteresowanych nabyciem do kolekcji meteorytów -które



zabezpieczyłem lakierem akrylowym zaprasza do współpracy -Lucjan
tel.667.448.798.lub elektronicznie -biofitogeneza@gmail.com

Tu skamieniały fragment po nosorożcu polecam dla tych z parków jurajskich

Zdjęcie meteorytów i propozycja dla kupców ,kolekcjonerów ,możecie kupić



,wymienic ,meteoryty na podstawkach-kolekcjonerskie są zabezpieczne ,na

Ich powierzchni zewnętrznej są polakierowane lakierem wodnym akrylowym
,który zabezpiecza meteoryty przed oddziaływaniem wilgoci z otoczenia.

Zapraszam do wspólpracy wszystkich fanów energii kosmicznych i kosmitów.

I tak opisy jak i energie ,ale takie inne , z kosmosu , podziwiają niezliczone



rzesze ludzi ,ale także te kosmiczne energie zainspirowały Pewną Panią

Magister i Rad Estezjologa Inżynierii Duchowej z Warszawy i w wyniku tej

pasjii i jej inspiracjii artystycznej powstały obrazy,  i wizje artystycznych



przekazów energii i przesłań ,po prostu zostały te fakty przelane na płutna

tworząc specyficzną formę przekazu artystycznego ,ale na dodatek ten
przekaz został wzmocniony meteorytem ,i jak widzimy na zaprezentowanych
zdjęciach z wernisarzu ,wystawy i prezentacjii ponad 50 prac i wizjii przekazu

artystycznego obrazu ,ale w epicentrum niektórych prac umieszczone są



meteoryty jako element wzmocnienia przykazu poparty energią kosmiczną. Z

kolei pod innymi pracami są umieszczone meteoryty poniżej wizjii przekazu

na przyciętych pniach drzew ,dla tych osób które chcą skonfrontować i go



poczuć czyli przekaz wizjii artystyczej i oddzielnie meteoryt i jego energie ,ale

jako uzupełnienie przekazu na Wystawie Artystycznych Prac w Domu Kultury

A Ci z Was co czytają te opisy i są zainteresowane kontaktem z Pania której



część jej przekazu artystycznego zaprezentowałem w moich opisach za jej

zgodą ,to podaję kontakt do Tej Pani ,drogą elektroniczną e-mail do Pani

art-margo-dygas@wp.pl



Opisuje:

Lucjan Anoni Jan 1 vel kaper gdański

Ciąg dalszy opisu nastąpi za jakiś tam czas ziemski -???

Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus

Telefon dla zainteresowanych osob: 667.448.798 Lucjan.

Lub kontakt elektronicznie   lucjanzgdanska@gmail.com   albo



biofitogeneza@gmail.com

Polecam także inne moje opisy i broszurki -,,Bioterapie -część pierwsza ,tom 1



-poznanie całośćiowych pól energii poza ciałem cielesno fizycznym ,,,

Bioterapie część druga , tom 2 z topografią i anatomią w obrazkach dla tych

wszystkich wygodnych i zrozumienie pojęć i technik uzdrawiających  ,Energie



Lasera -nowy kierunek pomocy w bioterapiach -dla tych w potrzebie.

Zatem gdy sobie powiedzmy latem ,gdzieś wygodnie siedzicie i nic nie robicie
tylko sobie błogo leniuchujecie -to warto obserwować niebo i co na nim jest.

,oraz Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie - ESENCJAMI ENERGI i WITAMINAMMI
w Walce o Nasze Zdrowie z Boreliozą ,Bartonelą ,Neurobartenoliozą Tibolą i



innymi Patogenami -wraz ze zrozumienienie ,z opisami , oraz-Nauka widzenia

 i postraegania ,,Aury,,-jak praktycznie się tego nauczyć i zrozumieć  ,Energie



Drzew -czym są i jak w sposób praktyczny z nich kożystać ,oraz Sanatorium

Leśne , - ,,Woda Cud życia -ale jako Twór Żyjący i Myślący -w najnowszych



odkryciach naukowych ,poprzez zrozumienie zjawska -bozonu Higssa,-

,,Geoemiter,, -zrozumienie jego funkcji i działania -oraz wiele innych pozycji
do -Samo Nauki i dokształcania się w obszarach wiedzy tajnej i często mało

zrozumianej lub wręcz o podłożu ezoterycznym  zachęcam-polecam Lucjan .



Dla tych Osobostośći co chcą więcej wiedzieć :



Część dalsza -



Część końcowa-



Zdjęcie poziomu energii astralnej ,,aury,,-zrobione na targach ezoterycznych.

Przesyłam wszystkim Istotom i Osobą pozdrowienia ,,PRZESYŁAJĄC DAR
ŚWIATŁA ABSOLUTU,,-dla Tych Tu i Teraz ,oraz dla Tych Tam ,oraz dla Tych

w Onym ,-bądzcie zawsze radośni ,uśmiechnięci i szczęśliwi krocząc ścieżką



prozy życia do Celu .Polecam także inne moje opisy i broszurki.







Jam (+++++ Luc-jan +++++)

Zapraszam do współpracy kolekcjonerów ,znaczków ,pocztówek WOLNEGO
Miasta Gdańska ,,od roku 1919 do 1939 -moment wejścja Trzeciej Rzeszy i

końca istnienia ,, -WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA -,,.

Walory ,,DANZIG,,-Wolne Miasto Gdańsk -na wymianę dla kolekcjoneröw
,znaczki czyste ,stęplowane ,kartki ,listy ,bloczki i całostki -po uzgodnoeniu



telefonicznym: tel.667.448.798 -Lucjan z Gdańska .

,,Ezoteric Sicret Energee Clab,, -ESEC-lub -ESEK- Ezterczne  Super-utajnione

Bractwo Energetycznych i Energoświetlistych Osobliwości w Ziemskim ich



Bytowaniu i Obcowaniu w Celu nieśienia dla innych kaganka wiedzy i Życia.

-BO ,,Wiedzy,,- nigdy za wiele ,bo brak wiedzy jest pewną formą upośledzenia
-dlatego proponuję każdej i każdemu ,samonaukę i samodoskonalenie się.







Zapraszam Wszystkie Osobistośći i Osbliwośći do Samodoskonalenia się i

nauki poprzez zrozumienie energii innych Tych Wyższych na ich poziomach.
Ale nie tylko tych Ziemskich lub Kosmicznych ,ale nade Wszystko Tych
Energii na poziomie własnej Duszy i Własnego Ducha czyli pełnego rozwoju
Duchowym w Pełnej formie Pojęcia i Zrozumienia Inżynierii Duchowej.

Kontakt elektroniczny -biofitogeneza@gmail.com tel.667.448.798  ++Lucjan++




