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,,Szczęśliwi są Ci z Nas co było im dane przeniknąć -poznać

tajemnicę Życia w Nieśmiertelnośći tego Wszechwiecznego,,



Na obecną chwilę wiemy, że dusza pokutująca  w jej ziemskim
bytowaniu ,jest to pozosałość cząstkowa energii- pogazowych

lub plazmatycznych  albo jest to -energia inna ,jonów śnieżnych

z punktu odniesienia fizyki kwantowej, ale jako energetyki ,po

człowieku lub osobie ,który w wyniku nagłego i gwałtownego dla



niej zdażenia , lub aktu dokonania odebrania życia ,zszedł z tu, z

naszego ziemskiego bytowania w świecie realno ziemskim w tu i

zmaterializowanym czyli tym fizyczno cielsnym - umierając lub



dokonując aktu zejścia ,przeszedł lub przeszła do świata ale tego

jakże już innego bo do tam tego to równoległego w tu na ziemi ,a



w jego świadomośći pozostał zastygnięty byt ,i w jego energiach

tkwiących zazwyczaj pozostałych jako energie jonów śnieżnych



w ich fizycznym określeniu albo jako higroskopijne trupie wody

ale zazwyczaj tych pogazowo plazmatycznych zaistnień ale już



jako ich formy zagęszczonych oparów wód martwiczo-trupich

które to są taką specyficzną odmianą mgiełkowej formy parowo



gazowej wody ale błonkowato higroskopijnej trupio martwiczej -
jest tu na naszej ziemi postrzegana ,widzialna ale już inaczej tak

duchowych .ale na poziomie astralnym jego duszy , - on tu nadal



istnieje i funkcjonuje będąc na ziemi jeszcze ,ale już na innych

poziomach zdematerializowanych cząstkowych strukturach i są



one energiami,czyli na niematerialno-bytowych energi cielesno

fizycznej , i jego - ciała lecz tylko , on istnieje , ale na poziomie



energii pośladowo -gazowych,  lub plazmatycznych ,ale lepiej

brzmi jonów śnieżnych o dialektryczno statycznych energiach

które to się lekko -zagęśćiły na swoich obszarach ich zaistnienia



w tu jako w świecie równoległych energi plazmatycznych -ale

-Tu na tym zdjęciu widzimy akt odejśćia ,,Ducha,,-nie duszy- inni



mawiają że to -akt wyjśćia z ciała ducha i ma kilka faz jego cyklu

opusczania ciała cielesno fizycznego i coś w tym jest popatrzcie-



Cykl zrobionych zdjęć przez inną widzącą osobę jako akt wyjśćia

Całość energii wychodzi w formie podobnej do błyskawicy ale

zimnej i ukierunkowanej kuli energi na linie łączącej ciało z- ???



Odplywającą duszą lub odchodzący duch jest i zawsze skutkuje

procesem fazy agoni i aktem zejścia lub śmierći ,bo gdy dusza



jako element drugi po duchu odchodzi od ciała cielesnego to w

nas szyszynka się urywa dając śmierć mózgu w naszym ciele ,ale

trafiają się także lub bywają zarządzpne przez Boga takie to oto



inne przypadki że po odejśćiu duszy oraz chwilowej -relokacji

naszego ducha z jego przejściem do ciała drugiej osoby może to
taka osoba istnieć w Tu na Ziemi ale już bez ducha i być nadal

zaliczana do grona tych tu żyjących jeszcze osób , ale zapada ona



w taką inną odmianę śpiączki otępień cielesną fizycznego ciała

nie taką to jej formę śpiączki  ale farmakologicznej związanej z
farmakologicznym działaniem po urazie tą uzdrowczą terapią

Gdy przegrasz Wszystko i Padłeś (łaś) ale u stóp waszej choroby



lub własnej porażki -To podnieś się i walcz dalej o własne życie
bo to jest twój najważniejszy Skarb ,lecz gdy zaślepia Was strach

i wątpliwośći podszyte niepewnośćiami ,a pozostaje Wam Wiara

to ona jako Ta Wiara ,ale w Boga nie w Religię lub Kośćiół ,to ona



jako czysty akt Wiary w Boga ,zaprowadzi zawsze Was do Celu .

Zrozumienie reinplantacji ducha ,duch jest to Dar Łaski Bożej i

nie możemy go zastawić ,zaprzedać lub nim kupczyć ,bo dał nam



go Sam Bóg Stwórca Absolutu  w Darze Od Niego i Tylko On jako
Bóg może Nas go pozbawić lub go nam jako ON- Reinplantować

z relokacją czyli przenieść z naszego Ciała do Ciała drugiej Także
żyjącej osoby ,natomiast nasza dusza  jest to nasz indywidualny

element i to nim jako My możemy władać go rozwijać i
kształtować poprzez rozwój duszy. I to ten właśnie nasz

indywidualny aspekt duszy możemy go na przykład zaprzedać



lub zastawić Złemu ,tak jak nam opowiada pewna ludowa forma

przysłowia że ,,Zaprzedał duszę diabłu,, i jeździ sobie na nim
jakoby na diabelskim cudaku tak jak na krowie i udaje

pogotowie upadku moralnego duszy człowieka , ale to jest

tylko takie ludowe stare i znane przysłowie ludowe jednak gdy



głębiej przeanalizujemy ten przywar ludowego przysłowia to
znajdziemy w nim tą także głębszy przekaz ludowej mądrośći

płynącą z wiedzy ludzkośći o duszy ludzkiej , ale nic o duchu .??.

,,CHWILKA ZADUMY -dla tych osobistośći co czytają ten opis i



dobrze i wnikliwie zanalizowały zaprezentowane tu te zdjęcia ,
sztychorysunki i tak na pewno ja wiem ,że czasem idąc swą tą
obraną drogą w tu na ziemi my możemy upaść tak na naszej

śćieżce-drodze życia ,jak gdybyśmy się potknęli o to  ,,COŚ,, nic-

i upadamy lub jadąc nowym naszym samochodem z całą rodziną



na takie Wspólne pierwsze nasze upragnione wakacje , i w tym

to właśnie czaśie odszedł od nas -nasz DUCH jako pierwszy a w
chwilkę po nim lub za nim podąża nasza Dusza ,i wówczas w

naszym ciele fizycznym następują zmiany -odkleja się w mózgu



lub odrywa się szyszynka w naszej głowie i cóż następuje w nas
nasz ten ,, AKT-ZGONU, i doświadcza nas śmierć kliniczna ale

naszego mózgu a w chwilkę za nim podąża nasze ciało fizyczne.

,,KONIEC rozważań i chwilki zadumy nad tym co każdy z Was

jako czytających te moje opisy widział i sam przeanalizował
-oglądając fotki a ja wracam do dalszego opisu ciagłośći w tej to

broszurce ale przerwanej tą -,,ZADUMKA,, zatem myślcie ....



-Energi duchowych demonstrujących się w Tu naszym świecie
realno bytowym osoby widzące potwierdzają jest coraz wiecej ,i
tak już od ponad dziesięciu lat mamy możliwość takie ich to w tu

zaistnienie jako energi pogazowo plazmatycznych ,rejestrować

i dokumentować je jako zdjęcia ,lub filmy za pomocą sprzętu i w



sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwośći że takie energie

są i istnieją tu realnie wokoło nas w ich marażmie,  ale obok nas

tych jeszcze żywych osób .Bo zapamietajcie że z prochu marnego



tu zaistnieliśmy i w ten proch się nasze ciała obrucą tak jak to
widzimy na zaprezentowanych wcześniej zdjęciach ,a to jest nic

innego jak tylko rozpad poprzez przerabianie tego ziemskiego w
tu ciała naszego przez grzyby bo po wychłonięciu ducha i duszy

to pozostałe bez tych osobliwośći nasze ciało to tylko biomasa



która ulega rozpadowi degradacyjnemu i wchłonięciu tej masy

przez ziemię po zakończeniu naszego w Tu Żywota i tak sobie

ten akt przanalizujcie  Po niżej widzimy momęt odejśćia i akt



naszej ŝmierći lub wychłaniania duszy ,jej odejśćie od ciała.

Po prostu są i zawsze były żyjąc takie osoby , które mają dar postrzegania

tych -zagęszczonych form zaistnienia niebytu , lub pośladowych energii



pogazowego ich zaistnienia ,lub plazmatycznych energi pogazowych ,i tak

te osoby na przykład gdy będą zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju

aparaty fotograficzne , cyfrowe o minimum 10 mega-pikseli, to widząc ,



proces zagęszczania się form po gazowych energii lub ,plazmatycznych

energii po osobach zmarłych już nieżyjących form plazmatycznych opcji

pozostałośći energetycznych po osobach niebyłych cielesno fizycznie i to



można udokumentować możemy -zrobić im zdjęcie podczas ich tych się
form zagęszczeń i się zademonstruawaniaw tu na ziemi z tych światów
energii plazmatycznych ,i zaprezentowania się nam- tak jak to widnieje

na zaprezentowanych dla Was zdjęciach wykonanych w celu poglądowym

za dnia -*a Ci z Was co nic o nich,nie wiedzą i ich nie Widzą -a chcieli by



także takie formy zaistnienia widzieć postrzegajac je w tu na ziemi niech

odkryją swoje wyższe talenty ,,To polecam Wam inną moją broszurkę pod

jej Tytułem ,,Nauka Widzenia i postrzegania ,,AURY,,-polecam poczytać



..Zastosować w niej opisane formy ćwiczeń ,treningu to może zobaczą.???

Zdjęcie zrobione przeze mnie na Wawelu podczas białych dni i nocnych ,

muzealnych odwiedzin ,u dołu widzimy wyraźnie zagęszczomą forme



pogazową osoby postaci tkwiącej w maraźmie niebytu ,w głębi zdjęcia -a

tu na tym zdjęciu znany wytwórca sprzętu do radiescezji i jasnowidz są

to moi znajomi którym robiłem to i inne zdjęcia ,podczas oczekiwania w
długiej kolejce na wejście w Oczeluście Zamku Królewskiego w Krakowie



na Wawelu ,ale oni ci moi znajomi  tak w realu nie postrzegali tych z tam..

nie widzieli manifestujàcych się ich ròżnych form - tych energii pogazowo

plazmatycznych  niebytôw - zagęszczonych dopiero gdy następnego dnia



tak po śniadaniu ja im je pokazałem na tych zdjęciach to je oglądali ale z

lekkim przeszywającym im trzewia takim lękowym ich dreszczykiem

tu na tej fotce widzimy wyraźnie pogazowe struktury higroskopijnych



fraktalnych opcji energi pogazowo plazmatycznych i ich formach pokazu.

Wykadrowana postać takiej zmaterializowanej formy pogazowej duszy



pokutującej to nie fikcja ,to fakt można robić zdjęcia gdy zaistnieją one ,-

objawiając się w tym naszym świecie ludzi żywych prosząc o pomoc dla ...



i tak niektóre z osób gdy Je widzą po raz pierwszy to popadają w lęk lub...

Zdjęcia- ponwnie zrobiłem po upływie roku czasu -także w Krakowie na

Wawelu ale już w asyście wsparcia duchowego i z grupą całkiem innymi



ludzi i osobistośćiami które to także widzą formy pogazowych istnień..

które to mnie poprośiły żeby z nimi pojechać do Krakowa i spróbować coś

zaradzić i zrobić żeby , pomóc tym co rok wcześniej zademonstrowanych
postaci i ich form zaistnienia w tu - zejście pod wieżę Senatorską na



Wawelu ale takie to niedostępne dla tych wszystkich osób inne. Zatem

możliwa jest także całkiem inna forma przetransformowania się duszy z

jednego powiedzmy ciała ,człowieka- ale już takiego lekko zużytego ,lub



zębem czasu wyeksploatowanego ,i wówczas gdy jest ,,BOŻA ZGODA,, to ..

ten Dar Boży może dokonać,,AKTU REINPLANTACJII z  RELOKACJĄ,, ale w

tu na ziemi naszej -czyli gdy powiedzmy osoba bardzo uduchowiona i jej



ciało staruteńkie i słabe ma jeszcze wykonać ,,BOSKIE ZADANIE,, lub cel ..

ale taki mający osiągnąć oświecenie Bożym Darem dla innych osób tu na

ziemi żyjących w celu ich rozwinięcia i uduchowienia głębszego bo Tak to



zamyślił w Swym Planie Bóg Stwórca Absolutu to tak wybrana inna osoba

to możliwa jest reinplatacja duchowa czyli taki jak gdyby przeskok z tego

ciała wyeksploatowanego i staruteńkiego ,do osoby innej młodej śilnej i
zdrowej ,i cóż po takim przejściu z reinplantacją ducha następujące u tej



drugiej osoby zmiany ,mogą przyjąć one dwie formy ich zaistnienia  po

relokacji do niej w tu na naszej ziemi to jest pewnego rodzaju ewenement
splątania duchowego jak mawiają znawcy takich form i nawet możliwe są
opcje sfotografowania takich innych zaistnień i zamyślonych opcji przez

Stwórcę procesjii z relokacją z jednego do drugiego ciała i jest to coś.??..



Zatem możliwe jest przemieszczenie się ,,Ducha,, jako iskry paliwa życia z
jednego ciała do drugiego ,u osòb żywych , ale tylko i wyłącznie przez moc

,i śiłę daru płynącą od ,,BOGA STWÓRCY,,i nikt inny nie ma tej możliwośći

dokonać takiego Cudu tej ,Reinplantacjii z Relokacją Ducha,taki Akt może



się dokonać w kilku nawet przeróżnych dziwnych wręcz przypadkach

,w jednym z nich jako dar aktu cudu życia ,bo weźmy dla przykładu akt
prokreacjii i poczęcia życia po proceśie zapłodnienia mamy podział tego

zapłodnionego jajeczka i następuje jego podział i gdy będzie z takiego to



podziału ciąża bliźniacza i w całośćiowym planie -rozrośnięcia tego
jajeczka aż do stanu płodu ,jeden z tych dwóch malutkich płodów , ale już

obdażonych darem przez Boga spływu mocy Energi Ducha - przestanie się

rozwijać i rozrastać ,a jego malutkie jeszcze ciałko dokona aktu zejścia ,i
kobieta ten jeden z płodów poroni jako martwą istotkę ,a pozostały w



łonie drugi z płodów zostanie zaśilony wzmocniony Mocą Ducha od tego

co dopiero poronionego brata bliźniaczego lub siostry bliźniaczej i on
jako juź płòd niebliźniaczy będzie dalej się rozrastać i żyć , ale będzie

obdarzony dwiema opcjami ,,Boskiego Daru Ducha ,, i to jest jedna z
możliwych opcji Relokacjii z Reinplantacją , ale w zrozumieniu co do

ciąży bliźniaczej bo w tym przypadku muśi być zawsze taka jej zgodność
związana z płciami ,czyli gdy mamy do czynienia z dwoma takimi samymi



opcjami płci żeńskiej lub męskiej natomiast gdy mamy przypadek dwójki

bliźniaczej parki o jej przeciwnych i różnych płći to proces relokacji z
reinplantacją nie ma miejsca po prostu w proceśie rozwoju płodu gdy
dojdzie do śmierci jedej z dwòch płci ,to duch odchodzi do źròdła jego

pochodzenia ale gdy plany Bożego Zamysłu w relacjii do tego ducha były
już wdrożone i miał on swym zaistnieniem wspierać pokutujące dusze tu
na ziemi bo już te dusze dostały szansę na odkupienie to trafiały się -były



i są nadal takie całkiem inne przypadki gdy na przykład rodzicielka lub to
powiedzmy taka To Pani w której to łonie rozwija się płód bliźniaczy i ona
nie chce tej ciąży i dokonuje ,,ABORCJI,, -tego w niej co dopiero poczętego
w niej płodu ,ale już obdarzonego spływem Daru Łaski Bożej czyli Ducha i
to ona na jej takie to tylko i wyłącznie Źyczenie dokonuje Mordu w samej

sobie i te dwie w niej Istotki pozbawia życia przez ich Aborcję ,to te po
nich zesłane duchy ,po jej takim to ohydnym czynie są przez Boga Stwórcę
Życia Reinplantowane z Relokacją Przez Niego Jako Boga do Jego - Źródła

Istnień Duchów i Darów Życia ,a ona to taka too matkobujczyni zostaje
przez Boga ale Obciążona ich Duszami tych jej nienarodzonymi dziećmi
jej bliźniętami przez nią zamordowanymi w jej łonie i te ich dusze nie

duchy tkwią przy niej tak podłączone niciami węzłów kary Bożej dla niej i
są to bardzo śilne więźi niciowej karmy energii pępowinowej i taka to ona

żyjąc tak sobie dalej po takim jej akcie -Dzwiga wlęcząc przytroczone
przez Boga Stwórcę te duszyczki jej dzieći które ona sama zamordowała

w sobie dokonując Aktu Aborcjii ,są to takie ciężkie mega przypadki i
żeby pomóc takiej matkobujczyni uwolnić się od jej to takiego ciężaru i

odprowadzić te dusze niewinnie straconych dzieći -to muśi być na To na
taki To Akt Zgoda ,,ale taka płynącą ze Źródła Daru Życia od Boga -innej

opcji nie ma i żaden Egzorcyzm lub Oczyszczenie jej nie Pomogą ,muśi być
na Taki To Akt ,,Zgoda Boska,,-bo ona sama muśi po prostu przejąć tych
dusz nie duchów spełnienie ICH Obowiązków i po takim to dopełnieniu



może Odpowiednia i Uduchowiona Osobistoś dokonać Aktu Odcięcia Tych
Niciowych Węzłów Energii Pępowinowej ,innej opcji nie ma ,a pomyślcie
ile takich dusz nie duchów Jest Podłączonych do Kobiet i tkwi przy nich

ale po Rządowym Programie Wspierania Rozrodczośći ,,IN Vitro,, gdzie
jak się ocenia wzięło udział łącznie ponad 250 tyśięcy Par i po ich takim to

przebadaniu doszło do zapłodnienia i do ciąż u ponad 210 tyśięcy ,i z tego



przyszło na świat -narodziło się dla tych par które skożystały z IN Vitro

łącznie ponad 24 tyśiące dzieci ,a co podają nam oficjale statystyki z tego
już zakończonego Programu Rządowego ,ale nie uwzględniają one danych
z Klinik Komercyjnych tych Prywatnych i ilośći nieudanych efektów ciąż i
porońień i Jak Wy Myślicie co się dzieje z tymi pozostałymi dziećmi po ich
poronieniach -tymi malutkimi zwłokami umarłych ale min tak malutkimi

płodami które nie zostały w godny sposób pochowane zgodnie z kanonem



rytem i całą celebrą należną każdemu człowiekowi...po śmierći....tak jak

nam podpowiadają kanony aktu miłośierdzia że umarłych pochować lub

pogrzebać ...a nie utylizować jako te odpady biomasy ale tej od szpitalnej



medycznej gdzie po operacyjne cząstki ciała jako śmieciowa masa odpadu
wraz z płodami i strzykawkami są po prostu spalane na śmietnisku jako
odpady tej biomasy zdegradowany i nieprzydatny a te malutkie płodowe
osóbki i ile par i osób po nieudanych poronionych ciążach zadbało o ich

godny koniec i pochówek jak Myślicie ile ... jest takich par i osób z tych -to
210.000 .tyśięcy nie donoszonych ciąż ,i ile Kobiet dźwiga przy sobie dusz..
są takie przypadki że gdy jedna z osòbek ciąży biźniaczej zmarła w łonie

swojej rodzicielki i po tym akcie doszło do poronienia tej jednej odeszłej
malutkiej istotki ,a druga z tej ròżnej płci przeżyła - to jej duch pozostał

w tu na naszej ziemi .ale został on Reinplantowany przez Boga Stwòrcę do



innej Godnej tego aktu osoby ale już obcej i dorosłej ktòra to  Była na Tyle

Godna aby -Bòg- Obdarzył ją takim Darem są także formy zabrania tego

Daru Bożego , ale już osobie dorosłej która to złożyła ,,Boską Przyśięgę na



własnego w niej ,ale w relacjii Ta Osoba i Bóg Stwórca ,i dane lub złożone

Bogu przyżeczenie -ale na własnego w niej ducha a później ona tego tak

danego słowa Bogu ta składająca osoba nie dotrzymała i przez taki fakt



niedochowania tej złożonej Bogu Przyśiegi , i stała się ta osoba taką to już

Łamowiercą i po złamaniu Takiego Aktu Przymierza z Bogiem ta Sama

osoba Dokonała Złamania Tej Jej Przyśięgi ,złożecząc Bogu Stwórcy ,to w



takim to przypadku Bóg Stwòrca -zazwyczaj zabiera Dany Własny Akt
Daru Ducha - tej postaci łamowiercy ale przyśięgi BOSKIEJ i LUDZKIEJ

taka osoba staje się taką coś zazwyczaj inną- dziwna lub wręcz opętana.

-więcej opiszę za jakiś tam czas bo jest to dość zajmujace  zagadnienie...



Zdjęć związanych z objawieniem się -zademonstrowanim sfer duchowych
- mam ich kilka tysięcy -takich i różnych form zaistnień po osobach już za

zwyczaj nie żyjących ,część z nich jest prezentowana w dwóch folderach

w traktacie ezoterycznym do samodoskonalenia się i nauki .Całość jest



zapisana w formie elektronicznej na kartach pamięci Sd-mikro ,Oraz

oddzielnie -Inżynieria kohoezjolizy duszy i ducha ,oraz Energie Lasera

nowy kierunek w uzdrawianiu ,także Bioterapia tom 1 ,Bioterapie tom 2 z



anatomią i jej zrozumieniem,oraz Nauka Widzenia Aury -sposobem i

metodą Lucjana wraz ze szczegółową anatomią budowy ,,OKA,,jako tego -



aparatu fotooptycznego człowieka w najnowszych odkryciach i badniach-

-Dusze przeklętych a błąkające się po zakamarkach na Wawelu -od stuleci



,zdjęcia te zrobiłem w maju 2013 roku -podczas pobytu w Krakowie .

- nad ludzkim wzrokiem i jego ciągle nie zbadanych możliwośći widzenia

,patrzenia i postrzegania ponadnormatywnego ,innego -polecam i was



zachęcam do ciągłego i stałego samodoskonalenia się zawsze - Lucjan

,,ZROZUMIENIE POJĘĆ ,,DUSZA,, - ,,DUCH,, -wraz z podziałem,,
Bo DUCH w nas to DAR BOŻY ,a Dusza nasza to dla Nas pokora..

,,DUSZA ,,-jest to tożsamość osobliwośći która jest -przynależna
tylko i wyłącznie człowiekowi , i nie ma duszy zwierze jakie



kolwiek - jak twierdzą stale wyznawcy i czciciele Hinduizmu i

związanego z tym faktem kultu ich filozofią życia ,którą stale i w
sposób kreatywny ciągle modyfikowany próbują wnieść i wpoić
do kultury świata Europejskiego , po prostu ta część ludzkośći

została - zmanipulowana różnorodnośćią religijną i jej różnymi

dogmatami ,zakazami ,obowiązkami ,nakazami i ich regułami



natury doktryny ale z filozoficznego rozważania ich powiedzmy

góru, lub ich nauczycielami ich wierzeń ,nad -ich teologicznymi

rozwarzaniami polegającymi zazwyczaj na rygorze ich kanonu



wierzeń w ich formy religi i w niej panującej -pewnego rodzaju

manipulacjii którą są poddawani wstępujący do ich klanu ,kultu
i rytu ich celebry obrzędowej , ale tych z poza kręgu mających w

ich filozoficznych dogmatach władzę osób  ich wpływów i przez



ten fakt ich podziałów dóbr wpływających od tych nowych osób i
wypracowanych dóbr przez pozostałych członków ich grupy lub

ich współwiernych w ich religijnych dogmatach ,część z nich po

prostu popadła w stan wręcz totalnego skołowacenia, ale na tym
poziomie ich własnego i umysłowego rozumowania ,tez ich góru



,lub wręcz degregolady ale w ich mózgu fizyczno cielesnym i

poprzez desynchronizację w ich mózgach - nich -im  , półkul

mózgowych zapomiała o prawdach-jako ,,Rytu i kanonów-prawd



,,WIARY,, a-nie religi ,nie kośćioła czy jakiegokolwiek - dogmatu

-doktryny i formy opracowanych w ich aspektach,,praw i prawd,

fiilozoficzne podejśćie do realu życia ,bo każda religia to nie

Wiara w Boga ,lecz tylko sposób i filozofia życia ,ale tak ujęta w



wielu zazwyczaj nakazach zakazach umartwieniach strachach i

obowiązku, ale według ich zasad i panujących praw i prawd ich

religii i kościelnego ich pojęcia w celu zawłaszczenia innych

aspektów moralnych danej osoby ze względu na panujące tam w



tym ich kościele ,różnorodnych ich rekwie ,obrzędów celebrę
tych ich rytów , i ich procesy celebry ,wraz z ich czynieniem i

ich używaniem tak różnych technik pokazu ich majestrii rytuału
wraz z używaniem rożnorodnych rekwizytów - podczas tej ich

celebry bo kośćioły także są różne i inne stosują własne prawa i

ich obrzędy pokazu wraz z czasem wykonywania danego rytu



jego mistycyzmu ,kunsztu celebry tego kościoła ,oraz prawa jego

ale te kośćielne ,oraz Panujące w danym kościele jego ,,BIBLIE ,

jak różne i inne treśći w relacjii do starego testamętu, wraz z



celebrą rytu ,obrzędu i stosowania dat i ich kalendarza ,dla
przykładu chociażby kalendzarz Julianski i czas dat według
niego oraz przypadających świąt,dni odpustu  i ich celebry

Tu mamy napis tak jak go widzimy Otwórzmy nasze drzwi BOGU
-inny kalendarz Gregorianski i zgodnie z nim czynione rytuały

celebry święta i obrzędy i do tego weźmy w nich , ich różne

pisma liturgiczne ,opisy w nich i przekazy zawarte ,pojęcie oraz
inne różne Pisma Święte ,Ewangielie Encykliki i innych każda z



nich ma ,mają swoich Świętych ,Proroków oraz Patronów i
opiekunów tu przypomnę na przykład ,Kośćiół Luterański -czy

,Kośćiół Prawosławny ,lub Kośćiöł Grekokatolicki ,albo Kośćiół
Anglosaski ,lub Kośćiół Rzymsko Katolicki albo Ormiański ,a jak

inny jest Koptyjski i Ausburski ,a jak całkiem różny i inny jest
Kościół Ścientologi , oraz w nich jeszcze ,statusy jako narodowe
,powszechne ,oraz Kościoły Pokutujące ,Triumfujące ,i tak dalej
w każdym z nich tych wymienionych kośćiołów , jak inne i różne
są Obrzędy ,Regóły Celebry Ryty i inne są w nich ich także Biblie
,Ewangelie i ich Pisma Święte i Monarchie wraz z zawartymi w
nich ,,klałzulach ich celebry, oraz ,.Nakazowymi- w nich wręcz



ich Zakazami ,Obowiązkami ,i jak różnymi datami i dni ich świąt
i czczenia ich proroków, świąt naznaczonych dni wolnych od

pracy wraz z używaniem i straszeniem ich wiernych wyznawców
w różnorodny sposób wyklęciem ,klątfami,grzechami ,anatemą,

złym tym diabłem oraz brakiem dostąpienia u nich odpustu za
te w ich mniemaniu złe uczynki także różne i ich lista stale i

ciagle się wydłuża i powiększa, lub według ich te nie moralne

zachowania które są jakże inne dla tych z wyższym statusem
społecznego pochodzenia i ich wiekszą majętnośćią , a jak inne



dla gawiedzi pozostałych i te relacje względem samych do ich

tych wierzeń ,a możliwośći dostąpienia ichnego tego odpustu ,
na tydzień miesiąc lub rok cały albo połowicznie wiecznych lub

tak zwanych odpuszczeň całkowitych na całe żywota ale nie dla
wszystkich są dostępne bo tu rolę odgrywa status pochodzenia

lub im grzchów te przebaczenia , ale zazwyczaj tylko i wyłącznie
ale na prawach regółach ,kanonach danego ich kościelnego i
wewnętrznego prawa postępowania w relacjach do tych osób



które potrzebują takiego dostąpić ichnechnego odpuszczenia, a

spowiadanie ,lub przesłuchiwanie z cenzurowaniem ,i po cóż to
ten wywiad z permanętną inwiligacją czynią skoro i tak Wszyscy
Wstając ,Mówią na Głos ,wśród współwyznawcòw tak Publicznie

w Świątyni ,,że -Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam



Bracia i Siostry ,to dla kogo ta cenzura a i jeszcze dodatkowo

jeszcze ,,Konfesjonał,, i dokładka przesłuchania przez kapłana i

spowiednika i postępowanie z tym , co on usłyszy i uzna że może



dać odpuszczenie ,lub nie da - tego odpuszczenia i pokutę - karę

muśi zadać oceniając ze względu na różnorodność czy to jest ten

prosty człowiek lub taki inny z prestiżem w społecznej drabinie



jego pochodzenia ale w korelacjii do ich hierarchi ,a nadana im
możlwość  dokonywania ichnych odpustów grzechów tych złych

ale jako oni CZYNIĄ to w imieniu ,,Boga,, Stwórcy , w relacji do

tych ich wszystkich wiernych osób im posłusznym a tych innych



czyli ,knąbrnych lub bystrych pojmujących i nieposłusznych i

straszenia ich ,wydaleniem ,wyklęciem i ekskomuniką, šmiercią

mają różne miarki i takie możliwośći ,dla ich własnych wygód i
braku w nich ale samych ich - pokory anielskiej cierpliwość ,ale



wśród tych wszystkich - Dominujących jako oni Dyrektoriat

hierarchów ale z wyżyn przywódczych wodzòw siedzących na
ich samej górze ale ich drabiny podziału dóbr nominacji władzy

ich dogmatu teologiczno filozoficznego .A -,,Prawda,, jest jedna



jedyna że w akcie czystej Wiary ,i to nie Kościoła i to nie Religii ,
że ,,DUSZA ,,-jest to pewnego rodzaju enrgia ale w odniesieniu

do aktu CZYSTEJ WIARY W BOGA ,a nie kanonu religijnego i tak
dusza ludzka jako tylko w człowieku drzemiąca jest z poziomu
rozwoju- astralego i przynależna jest ,ONA,-jako dusza  tylko

człowiekowi i nigdy żadne to -zwierze duszy mieć nie będzie !!...
oraz drugi element nad energii - Duch- jako akt daru łaski Boga

Przypomnę w Tym miejscu Wszystkim że już w 1145 roku na
Zamku w Toledo Bracia Rycerze Zakonu Templariuszy zważyli
ludzką duszę ,używając do tego zdarzenia ,wagi szalowej gdzie

na jednej z szali spoczywała konająca osoba ,dokładnie zważona
a wagą skalową była klepsydra ale była ona wypełniona ziarnem
chleba świętojańskiego ,gdzie jedno z ziarenek waży dokładnie
tyle co 0.2 grama czyli 1 karat ,i z tamtych odległych czasów my



wiemy że dusza ludzka ważyła 240 karatów ,czyli dokładnie 48
gram i to Rycerze Templariusze Zwarzyli Ludzką Duszę i ujęli tą

wiedzę w kanony i prawa nauki i wszechwiedzy ,ale zawartej w
Najtajniejszej z Tajnych Bibli ,,,BIBLIS ARKANUM ARCANORUM



,lub Kśięgi Wszystkich Ksiąg ,ale jest to poniekąt Biblia i w niej
jako,,Bibli Braci Rycerzy Zakonu Templariuszy,,jest taka

całkiem inna -wiedza bo bez naleciałośći tych kośćielnych praw..

.......CYTAT....ze Wstępu do Bibli ...Braci Rycerzy Templariuszy...

...BO NA SAMYM POCZĄTKU WSZECHŚWIATA...BYŁO ...SŁOWO..
.które wyrzekło ...BÓG...i To z Niego jako Słowa i to z Jego Śiły z
Niego Jako Słowa ,i z Jego Energii Wszelakiej ,i z Jego Jako Mocy



,powstał ,,,BŁYSK,,,-który nadał Jasnośći ,bo nie było- Nic ,tylko

Próżnia a w niej Nicość i Ten ...BŁYSK....nabrał Treśći i Jego jako
Kształtu ,i Harakteru ,ale Już jako Światło ...-MOCY STRUMIENIA

ENERGI BOGA... ale po Słowie BÓG -A BÓG To Czysty Akt Wiary



..- i to nie Jest Religia ,i to nie jest Kośćiół .Bo Tu na Naszej Ziemi
Kośćiół - to zawsze oznacza i wszędzie i za wszędziami także

taką ,stałą jego ,, Martwotę i Stagnację Trwania Wszelaką oraz
Marazm i brak rozwoju -Tylko w nim jest zawsze Posłuszeństwo
z Poddalstwem ale- Władzy Hierarchów w Tym Danym Kośćiele
..Zatem Czysty Akt Wiary ,,-Naszej Wiary,,- w BOGA  STWÓRCĘ

WSZECHMOGĄCEGO I MIŁOŚIERNEGO ...jest i stanowi kierunek
rozwoju - Jaki Pokazał Nam w Tu na Naszej Ziemi ...SYN  BOŻY..

Gdy żył Tu Na Naszej Ziemi będąc wśród Nas Pokazując Nam w
TU na Ziemi - AKT  CZYSTEJ  WIARY W  BOGA  JEDYNEGO  OJCA



WSZECHMOGĄCEGO .. Zatem Czysta Wiara w BOGA ..to zawsze

wiedzieli Od Pra dawna bo przyśiegali ,,Bogu,, - a nie kośćiołowi

lub religi i Hasło na sztandarach to ,,BÓG HONOR I OJCZYZNZA,,



i od zarania dziejów składano przyśięgi na sztandar i tak do dziś

od zarania -oznacza dla Nas Ludzi - Dynamizm , Rozwój i Wszech
Tolerancję Elastyczność-w Tu na Ziemi dla Naszej Duszy i Ducha.

Skoro Ludzkość w tu na naszej Ziemi wie i rozumie co to jest



dusza ludzka i duch Boży współistnie tkwiący w każdym z nas

już od ponad 900 lat od momętu dokonania zważenia duszy i



tego faktu objawienia w Europie od średniowiecznych czasów

.Tu widzimy fotokopię z Ewangelii św,Jana na potwierdzenie ....

-ZATEM DOPOWIADAJĄC ZWIERZE JAKIEJ -KOLWIEK -RASY LUB



GATUNKU -JEGO ODMIANY PO PROSTU - DUSZY NIE MA - ,I MIEĆ
NIGDY NIE BĘDZIE MIAŁO - TYLKO W HINDUIŻMIE NIEKTÒRZY

"BUDDYŚCI CZCZĄ -WSzytko co żyje i wierzą że ma także swoją

duszę ,od - KROWY - zaczynajäc po - SZCZURA - aż przez- MAŁPĘ



-SŁONIA- I WIELE INNYCH ZWIERZĄT -takźe pełzaków w ich

pojęciu wierzenia są one  jako Święte Istoty a nawet -Budują im

według ich pojęcia i ich rozumowaniu czcze kaplice ,,świątynki, i



miejsca ich czczenia i szerzenia ich kultu i ich uświęcania od dla

małpy ,szczura ,krowy ,słonia - i wielu innych przedstawicieli ze

świata zwierząt ,,tworzą im ,,kult,, dla ichnych potrzeb-przy tym



ich wszyscy wyznawcy tej dla nich tylko zamuślonej takiej -tezy

,,Świątynia szczura ,,-dla szczura wszystko ,a człowiek głoduje,,

-interpretacyjnej są wegeterjanami ,weganami ,a to ze względu



czystego aspektu braku finasowego -bo mięso tam-w Indiach jest

zbyt drogie i nie jest stać każdego na jego spożywanie ,ale tylko
ze względu na śilny podział kast i przywilejów dla nich ,więc ich

góru umyślili sobie taką ,,tezę,, dla tych ich kast - biedniejszych,



mniej zamożnych i skromnych -ale inteligentnych osób ,tezę o

czczeniu -zwierząt i składaniu im hołdów chwalebnych ,i tak nie
wszyscy lecz część została zainfekowana , i oni -od tej tezo-teorii

zachęcilii i zmanipulowali wiele milionów ludzi- osób żyjących



w Indiach bo jest tam dość śilny podział na kasty ,podkasty i w

nich grupy ze statusem ,eknomiczno finansowym ,biznesowym, i
nie tylko po prostu wmanipulowali także innych w swoistego ich

rodzaju filozoficzny dogmat matni krąg-czyniąc z tego założenia



kult -dla innych i tak co niektóre osoby przejęły obce im zasady

Żeby nie jeść mięsa pochodzenia od zwierzęcego i to tak sobie to

tłumaczą i innym ,że nie zabijaj i tym żąglując słowem tłumaczą



-nawet w dekalogu w bibliach jest to ale nie mówią że to dotyczy

człowieka ,żeby człowiek nie zabijał ale drugiego człowieka i nie



spożywał mięsa pochodzącego ,ale od drugiego człowieka , i tak

my wiemy z naukowego punktu odnieśienia ,że białko mięsne

ale pochodzenia od zwierzęcego , jest nie do zastąpienia inną



jego formą ,na przykład ze świata roślin a jest ono niezbędne dla

człowieka ,,oświeconego,,-mądrego i inteligentnego i to-dla jego
rozwoju intelektualnego ,i dobrego funkcjonowania wszystkich

zalerznośći energetycznych w całym Ciele Energetyki Człowieka



ale jako,- Hiumanoida ,bo na Planecie Ziemi mamy dwa Gatunki

Człowieka jeden typ to Humanoid i ma on dwie lub trzy kostki



ogonowe lub guziczne ,i inny krój obrysu głowy i czaszki ,mimiki

oraz drugi typ ,,małponoida ,,-i on ma cztery lub pięć tych kośći

ogonowych lub guzicznych i inny jak ròżny ma krój i obrys całej



twarzy -pociągniety koński,stopy płaskostopie i głowy kształt i

są rozstawienia na obryśie ich twarzy od nosa ,oczu aż po uszy .

I zróżnicowania tak jak to widzicie na zaprezentowanym zdjęciu



całościowych zalerznośći i ich proporcje lub deformacje w nich

,oraz troszkę inne działanie organów wewnetrznych ,ze wzgledu

na proporcje wielkośći i dyskopatyczne animozje w ciele i w nim



i jego układu wpisane różne te- kształt- obrys twarzy- jej wyglad

wraz z szczęką dolną ,ilośćią uząbienia ,i kwestiami wyższymi -

.czyli formą możliwośći synchronizacjii w nas samych półkul



mózgowych i pracy z nimi ,a korelacje do faktu,, duszy i ducha,,-

I tak opisując o zalerznośćiach nie jedzenia mięsa i bycia lub nie
weganem lub wegetarianem ,ze względu na kult ,czci Hinduizmu

,muszę tu wspomieć opisując te współzalerznośći że mamy także



jeszcze dziś ludożerców w Indiach i Yoginach ale od ,Agar Yogi,,-

Satwicznej -bo w Indiach mamy Ludożerców po dzień dziśiejszy
jest to specyficzna odmiana Yogi -Agar-Satwy ,i od ponad dwóch

tysięcy lat oni żyją i się nadal rozmnażają ,i czczą tą swoją ichną



tezę nad ich świętym i płynącym miejscem i rzeką -Gangesem ,i

przemieszczają się po obu stronach brzegöw rzeki szukając tam

biorą udział w ceremoniach powiedzmy ich rytu i celebry ,ale tej



związanej z obrzędem odejśćia do Tam - pogrzebowych ,gdzie na

Zdjęcie z rozgrzebywania tego co pozostało po spaleniu zwłok...

stosach ofiarnych zazwyczaj są palone ciała zmarłych osób ,lecz



nie każdego stać na taką celebrę bo żeby ułożyć taki duży stos to

trzeba użyć sporo drewna ,więc niektóre osoby z niższych kast

używają mniej drewna przez co mniej ciała , zwłok - spłonie , ale



nad Gangesem ,i ci Yoginowie z Agar Satwy żeby mogli osiągnąć

zgodnie z ichnym założeniem kanonem czy wręcz- nakazem taki

stan ich nirwany ,wyjadają szczątki opalonych zwłok ,lub jak ci



inni mówią ogryzają ponadpalone ciała ludzkie w ich procesach-

ich spalania -na stosach ułożonych z drewna ,i tak sobie ,,mięsko

ludzkie gryzą i ,,podjadają dla ich nirwany ci oni ,,Z AGAR YOGI



-Satwicznej ,i co Wy na to ,jednak mamy jeszcze -ludożerstwo ale

w formie podgrilowanej.I ponoć największą nirwanę osiągają ci

podczas wylizywania czaszek i resztek oczno - dołowych ,a mózg



podpieczony to tylko ich sam opętany -ich,,Nauczyciel ma prawo

zjadać,, i tak jedzą z tych umarłych i podpieczonych ich resztek

szczątków ludzkich z tych stosòw ofiar a złożonych na stosie ofi -



-arnym do spalenia rytualnego zwłok ludzkich ,sa także cokoły z
betonu w formie platformy lekko nachylonej w kierunku rzeki i

na noszach umieszczane zwłoki lekko obłożone drewnem gdy się

zaczną palić to widok jest porażający oraz zapach wokoło-  swąd
palonego ciała zwłok i odpadające fragmęty do koryta Gangesu a



pozostałymi zwłokami którę się paląc podnoszą opadają do wód

przy kościach ludzkich czastkami tkanek ,włókien mięśni i to w

nich w tych kościach tukiem odżywiają się z porozbijanych kośći



długich wybierają to co tam znajdą ,i mogą się odżywiać tym ich

kobiety ich potomstwo ci mniej zaawansowani w ich - kastach

drabinach hierarchicznych kastowych ,grup i podkast hierarchi



tak śilnie tam u nich podzielonej różnicy i tak jak mi ten fakt
relacjonował pewien znajomy ,to tych Yoginów od tej z ich Agar

Satwy kultywujących ich obrzędy gesty i celebry nad świętym

ich Gangesem ponoć żyje ich kilka jak się ocenia po kilka tysięcy



-są zorganizowane ich całe wsie i miasteczka ,i celebrują swoje
te obrzędy i kulty nawet wówczas gdy stosy ofiarne przestaną

płonąć ,i te pozostałe cząstki i częśći nadpalonych szczątków

ludzkich są zazwyczaj wrzucane do koryta Świętego Gangesu -to



co niektórzy z tej od - Yogi Agar -sobie upodobali podjadać takie

ale nasączone z wody Gangesu,szczątki uwodnione i tak to sobie

żyją Współcześni Ludo- Żercy Szczątkowych Cząstek Ludzkich i



Ponadpalanych w procesach rytuału palenia ,i jak mi to szeptem

ten znajomy opowiadał ,to na dodatek zajmują się oni tam jakąś

ichną odmianą niby to magi z podranicza piekeł jako -Yoga Agar



Satwa,, czarną złą i okrutną magią ,przeklęństw i tak żucają te

ich klątwy złorzecząc wszystkim innym i przeklinają innych aby

nie ujawniać tego co oni tam czynią a jest ich coraz więcej  kręgi



ich kultu ich fiilozofii tej czci - przyciągają coraz większe rzesze

takiej to Yogi jak odmiennej i innej zarazem ale to zawsze z Indi

i jej odmiana ich tak strasznej Tajemnicy Ludożerstwa sle dla



reszty ludzi ze świata cywilizowanych ale gdy tak człowiek zje

chociażby maluteńką odrobinkę częšći ludzkiego ciała lub tylko

odrobinkę cząsteczkę od drugiego człowieka traktując go jako



pokarm pożywienie dla siebie -to po takim spożyciu jest on jako
kanibalista i już na zawsze do konca będzie on opętany i inny zły
bez ducha i sam on staje się przeklęty żyjąc w tu na ziemi naszej.

I to na dodatek ,on jako ten jedzący spożywający ludzkie ciało...
w tu na ziemi .a tu mamy rozbitą czaszkę ludzką po wyjedzeniu

z niej mózgu i TU wyżej to widzimy pociągniętą -końską twarz i



jej wydłużoną- przeciągniętą formę to jest małponoida I tak MY
LUDZIE znamamy i rozróżniamy tylko dwa typy ,,DUSZ,,-są tylko

jej dwa rodzaje: Dusze -Męskie -i to one zawsze łączą się z ciałem
płci męskiej ,oraz Dusze Żeńskie -które także łączą się z ciałem
ale płci żeńskiej -i nie ma dusz ni jakich, jako trzeci element ,lub
męska w ciele żeńskim  ,lub dusza żeńska w ciele męskim .O jej
fakcie płci męskiej lub żeńskiej zawsze decyduje wszechwieczny

zapis jako element pierwszy w drabinowej heliśie w telomerach



poniżej chromosomów- DNA-w HELISIE- bo w niej mamy dwa
słupy -lub dwa fiilary podstawy albo dwie liny-gałęzie powiązań

wzajemnych ,są to dwa słupowe główne fiilary nośne w których
mamy całą masę ,nici-dróg i połączeń telomerowych i te dwa

fiilary słupy -są ze sobą zsynchronizowane połaczeniami miedzy



bieżnymi i TO jeden z nich filar -męski-samczy ,a ten drugi to

żeński -samiczy ,nie ma formy trzeciej ni jakiej -po prostu sama
natura nam pokazuje bardzo wyrażnie na poziomie struktury

,,DNA-i Helisy -są tylko dwie ich opcje ,tak jak to widzimy na



zaprezentowanych zdjęciach wraz z najnowszym spojrzeniem

Pod mikroskopem elektronowym i żadna zmiana płci nie da tej
zmiany tego pierwotnego zapisu ale w chromosomach ,płęć plus
dusza tej samej orientacjii ,bo weźmy na przyklad psy i taki fakt

czy wykastrowany pies będzie suką lub pśicą i da się rozmnożyć



-nie po prostu będzie kastratem i psem -nie będąc suką pśicą -
lub odwrotnie czy suka będzię suczkiem nie , ale dusza i płeć

taka sama to dotyczy człowieka ,i zapisane mu i dla niego  Przez

Stwórce Absolutu określenie płci i jej Duszy ,ale zgodnie z płcią ,
i opercja doszycia pierśi u takiego dewiana seksualnego nic nie



zmieni jego płći lub kastracja po doszyciu dewiantowi pierśi nie
da mu możliwośći rozmnożenia się pozostanie - hybrydą chorej
jego dewiacji i nic mu nie pomoże bo nie zmienia zapisu w ,,dna,,

oraz Ducha jako Paliwa Iskry Bożej -inne układy to czysty fakt

manipulacjii wywoływany zazwyczaj przez te osoby które same



mają problemy , ale z ich zachowaniem i ich orientacją , ale na
poziomie ich seksualnośći którą to błędnie łączą i powiązują z
ich duszą a ich ciałem ,są to osobnicy wyłuzdani i dla nich jako

ośób chorych z ich problemem czysto umysłowego ich pojęcia i
ich rozumowania jest pewnego rodzaju dewiacją ,ale seksualną

która to zrodziła się w ich pojmowaniu i łączenia ich pragnień i



doznań ale na ich poziomach seksualnośći dla nich dewiantów a

przez ich zwyrodniałe oczekiwania na tych ichnych ich tylko ale
poziomach ,zazwyczaj poparte modną w niektórych kręgach

dewiacjii operacją nakręcana w celach tylko czysto komercyjno



zarobkowych ,a związanych z operacjami zmiany płci ,lub w tym
celu transplantacjii całych narządów ,i KASTRACJII dewiacyjnej.

Zatem seksualność i jej zorientowanie na taką samą płeć ,jest i
pozostanie chorobą rozumu danego dewianta a nie jego mózgu

lecz umyślona w nim i to jemu zakodowana opcja nienawiśći do
płci z którą to przyszedł lub przyszła dana dewiacyjna osoba na
ten jej znienawidzony świat ,wina i błąd zawsze leży u podstaw
w nich braku dobrej wiedzy są zawsze lekko upośledzeni A ich



rozdwojona jaźń dominuje zawsze nad ich chorym zawsze
popędem seksualnej zmiany orientacyjnej są chorzy dewiacyjnie

-Pokutująca dusza ale już przewartościowana ,po słowie Bożym

bo ona -pokazała swoje oblicze ,ponoć ma jeszcze trwać w
maraźmie ziemskim jakieś 100 lat i nikt, nie jest jej w stanie
przyśpieszyć i pomóc odejść jej ale do wszechwiecznośći ,takie



jest zalecenie Boże -będąc z Egzorcystą -ale uduchowionym i z
długoletnią praktyką ,w rycie Obrządku  Rzymsko - Katolickiego
i zwiedzaniu Wawelu udało nam się ich zarejestrować w formie

zdjęć kilkaset ròżnych odmian pokutujących od stuleci tam dusz

-Znany i ceniony za wspieranie wymodlone łaski u Boga Stwórcy



Absolutu -Egzorcysta jest bardzo skuteczny i pod wielką - Opieką

Boską i Archanielską -jeżeli ktokolwiek potrzebuje w tym takim

to obszarze pomocy- wsparcia niech go odszuka a na pewno za



jego wstawiennictwem i podaniem pomocnej dłoni dla tych w

duchowych anomalich to przyjdzie ulga i pomoc w tym zakresie.

Natomiast każde zwierze nie ma duszy lub ducha -i nawet te z



nich najbardziej udomowione  nigdy -nie będą mieć duszy,ducha

nie będzie tylko swoistego rodzaju instynkt i to  autonomiczne



powiązania i tak jest każde zwierze synchronicznie,połączone

ale zawsze tylko na pozimie energetycznie- i tak tożsamościowo

z polaryzacją Energii duszy człowieczej -ludzkiej. Są to takie to



powiedzmy niciowe lub wrecz pajęczynowe fale energetyczne -

-kanały energii wyższych , a stanowiących współistnienie byt w



ich naturze gdzie dominantem zawsze jest Energia Ludzka , lecz

człowiek taki to powiedzmy upodlony lub pozbawiony bez ducha



w nim może po jego śmierći akcie zejścia fizycznego z tu takie to

elementy instynktu zwierzęcego przejąc i to one mają nad nim i



jego duszą władzę takiej spętanej bestii ale o wilczym jej w nim -

takim to harakterze i to wówczas jego dusza ale tkwiaca w tu na



ziemi w jej takim to marażmie zaistnienia może być wilkowatą

lub wrecz wilkołakowatą bestibestią bo ona zostala lub stała się



zdominowana została ona przez czysty instynkt taktu zwierzecy

dominant aspektu upodlenia budzi się w ludzkich  harakterach



jako ciemna ich druga połowa tych najskrytszych zakamarków
ich duszy i w takim przypadku zazwyczaj jest scharmonizowany

szef a dominantem - wilk który za jego życia odżywiał się ciałem



lub zwłokami ludzkimi lub wilczymi i to on ten dominant zawsze

przejmuje władzę na taką ludzką upodloną duszą i wówczas ta



dusza staje się formą wilkołakowatej duszy i dla przykładu gdy

tak jak to widzimy na tym górnym zdjęciu jest podczepiona do



energi plazmatyczna forma pokutującej trupio złośliwej mocy to

taka to osoba z jej upodloną za jej to czyny gdy tu jeszcze żyła na



ziemi jako ludzka istota ale lub z wyklętą duszą bez ducha i taką

już wilkowatą zginie nagle gdzieš w wyniku jej to ataku furii ale



połączonej z jej klątwą i złożeczeniem ,ale - ,, B O G U ,,- to w tym

,,BO KLĄTWA RODZI SIĘ ZAWSZE W MIEJSCU NAGŁEJ  ŚMIERĆI

GDZIE O TEJ ŚMIERCI ZADECYDOWAŁ ATAK FURII . I KTO NA



NIĄ TRAFI -WEJDZIE-  ZOSTAJE NIĄ OBDAŻONY - PORAŻONY ,,

jej miejsu aktu zgonu tkwi  i zazwyczaj w takim jej to maraźmie
tak długa aż to ona jako ta dusza upodlona nie trafi  na dany jej

to dar Bożego jej Odpuszczenia Szczątkowego to może to miejsce



jej trwania w tym maraźmie ziemskim zmienić i gdy trafi-tam w

to miejsce wilk dziki zły lub taki powiedzmy pies z wików- inny

ale o podobnych jej strukturach , to on jako ten wilk może taką



to ludzką i upodloną duszę dołączyč do swojego tego pola mocy

ale jako instynktu wilczego zwierzęcego i ją wyniešć ,przenieść



w inne całkiem miejsce lub spowodowač taki to powiedzmy jej

proces przejšcia z przeskokiem ale tej duszy upodlonej ale do

innego dla niej miejsca i nie jest to relokacja tylko zazwyczaj to



wilk lub pies jest taką to formą transportu do przemieszczenia

się tej duszy jak to widzimy za zaprezentowanych wcześniej tu



zdjęciach na pierwszym ślepia tego wilka ktòry dźwigną taką to

upodloną duszę podłączył do swego instnktu i ją przeniòsł z jej

marazmu do celu - jakim stał się ten młody człowiek ,widzimy



drugie zdjęcie obok i oczy tego chłopczyka w ktòrych widzimy

wyraźnie że ten pies wilczy ktòry ją prztransportował to ją tak i



przekazuje ale temu niešwiadomemu młodemu człowiekowi i to

nie jest powiedzmy relokacja duszy z jej reinplantacją tylko taka

forma jej przeniešiena z marazmu trwania ale zazwyczaj już do



ciała żywej zdrowej i mocnej innej osoby niešwiadomej tego ale

w takim jej celu powiedzmy jako tej duszy dokonania wszelkich
napraw wyrządzonego przez nią zła , o ile to taka będzie wola i

decyzja Planu Bożego dla takiej to tej upodlonej przeklętej duszy



ktőra zapewne w takim tkwiąc w jej maraźmie częšč swojego zła

odpokutowała dostała dalszą szansę żeby się zagęšćič i muć się
tym samym objawić zademostrować pokazując swe oblicze w tu

wówczas będąc jako ta zagęszczona forma może działać  i tyle  w



tym przedziale takich to dusz są jej rözne formy i jej odmiany

dominacyjnej form zawsze okołozwierzęce ,od -futerkowatych ,

najeżonych zmiennych aż po dusze przeklętych podłych kanibali



wikołaków i tak o ich formach trwania i istnienia w tu na ziemii.

-już dawno temu wiedzieli o tym fakcie Indianie ,żyjacy na łonie

natury także grupy etniczne wśród nich Kaszubi ,Górale ceniący



moc i dary natury -sztormy morskie jako śiła i moc ,wichury ich

siła czy to Halnego i powagi w relacjii żywiołu ,wody , powietrza

ziemi -jako skały w górach i dlatego to określali oni cechy braći



ich zachowania ,temperamentu ,harakteru i tępa wykonywanej

ich pracy ,jego trybu i od tych cech określali swoich -współbraci

z współplemion od ich trybu postępowania , życia harakteru ale



także piastowane i zajmowany status w grupie i cechy te ludzkie

nadprzyrodzone były brane pod uwagę poprzez obserwację i to
zachowanie się w korelacjii człowiek i świat zwierząt i od nich

poruwnawczo nazywali tak ludzi z własnych plemion -nadając



im jaźni i ego wraz z harakterem i nazwę - to stanowiło imię - tej

danej osoby ,od cech i reakcjii od zwierzęcia ,ptaka ,ryby , zjawy

Co stanowiło swoistą jedność i harmonię cech form ze światem



tym ale zwierząt które to zawsze były oswajane i hodowane ....

Podobnie jak rosnące drzewo ma z tej jasnej strony konary i jego

liście ,a na przeciwnym biegunie pień i korzenie odżywcze które
stanowią tą ciemną uzwierzęconą stronę natury .Natomiast Pień



jest aktem prawd Wiary -Energią stałą Boską wyższą stanowiącą

łączność i całość w jednośći W celu rozumienia instynktownego
harakteru,zdarzeń,relacji,zachowań posłuszeństwa ale człowiek
i zaprzyjaźniania się zwierzęcia z człowiekiem,bo to dzięki temu

takiemu połączeniu energetycznemu , człowiek oswoił dla siebie



, i tak udomowił wiele ras dzikiej odmiany-zwierzyny ,i do dnia

dziśiejszego niektóre osoby posiadają nadwładzę nad dzikim ich
besti instynktem - besti krwiożerczego monstrum w tu na ziemi

zwierzęcym ,, -są to zazwyczaj cyrkowi poskramiacze ,treserzy



,trenerzy ,ujarzmiacze, i łowcy ale żywych egzemplarzy sztuk do

zoo - ogrodów oraz zaklinacze koni ,oraz niektórzy myśliwi w

Afryce ,Australi ,żadziej w Europie oraz Indianie,i inne osoby,z



takimi darami na całym świecie są  to osoby  podbieracze  sztuk

piskląt z gniazd  ,jaj ptasich i innych- młodych istnień gatunków

ze świata ,fałny .zagroźonych wyginięciem ,wymarciem lub ich



wyjedzeniem przez inne większe gatunki zwierząt mięsożerców.

,Bo Duch jako dar łaski -prezent Boży -jest tylko darowany nam

,,BOGA,,-Stwórcę ,tylko człowiekowi ,i tylko ,,BÓG,, - Sam Jeden



Jedyny może zadecydować Co z Nim i Jak a my ludzie go mając -

tylko jedynie jako posiadacze ,,Tego Prezentu od Boga,,-możemy
naszego Ducha -zawsze rozwijać ,pielęgnować ,ale nie można go
,,ZAPRZEDAĆ,,- oddać lub nim kupczyć Dostaliśmy go od Boga
jako Dar Łaski i On To - Sam go Nam Odbierze- Wzywając nas



samych do Siebie -Oceni nas i Osądzi, ale u już Tak u Siebie.

Zatem DUCH-dar,ŁASKI BOŻY,a dusza to nasz ten indywidualny

,,Zrozumienie struktury kodu przynalerznośći -samiec -lub
-samica- innych opcji i możliwośći -po prostu ,,nie ma ,,-ten niby

taki inny coś trzeci jest patogenem - innośći to.Tylko taki fałsz



obłuda z urojeniem shizofrenicznych zaburzeń iluzjii mózgu i

umysłu chorej wyobrażni rozumu na poziomie nie mózgu -który

jest fizycznośćią cielesnego istnienia lecz na poziomie urojenia



,,umysłu,, i jego omamu z jego poziomu ,własnego tego- to -EGO -

,własnego MOJE i własnego JA i w umysłowych wyobrażeniach ze

względu na zły stan wiedzy i iluzyjnošći zrozumienia światów



,bytów i ich energii wyższych-dochodzi na poziomie umyślanych-

urojeń w tym moje ,,JA,, zakrzywień wraz z anomaliami choroby



grzybicy w mózgogłowiu-halucynogennym jątrzeniem tym Ego i

zawirowaniami -chorobowo - tworzących się udziwień ,omamöw

iluzji na poziomie umysłowym jego porażeniem -ale nie na tym



poziomie fizycznośći rozumowania w mózgu. Gdzie coš niby Ja
zawsze takim zawirowaniom toważyszy ,a ta ,seksualność,, i to

w niej występujące zaburzenia hormonalne ,zmiennego popędu
płci i zaburzenie energii dynamizmu seksualnego , o tej trzeciej

niby to innośći a to jest zawsze wynik porażeń odchorobowych w



mózgu jego zmian degręgolady impotencjii w energii seksualnej

BO -W helisie budowy -Dna i chromsonów  -są dwa słupy , fiilary

jako podstawa drabiny -czyli dwie opcje ,orientacyjne -samica i



samiec -natomiast trzeciego słupa filaru nie ma i nie będzie czyli
coś to nie samiec i nie samica po prostu nie istnieje .Przykład ze
świata zwierząt czy-na przykład taki wykastrowany pies , ale z

przeszczepionymi do tego sudkami będzie - suką pšicową i to do
tego wydającą i szczeniącą potomstwo rozmnażając się -NIE -nie
ma takiej opcji ,nawet sklonowania członków takich możliwośći

,nie dadzą nawet te najbardziej wyrafinowane mega technologie
i transplantacje nie dają takich możliwośći ,żeby pies po jego to



wykastrowaniu i transplantacji stał się taką ,, suką - pšicową ,,
,dającą potomstwo- to tak tu- dla tych coś i przypomnienia im i

nic ponad to- bo operacje zmiany płći to koszt od 80 tyśięcy Euro
dla dewiantów.Więc niech budowa struktur ,,Dna twardy dowód

,-wraz ze zrozumieniem w niej  helisy daje Wam ten pełny obraz



i zrozumienie -dwa elementy jak dwa filary , ale razem z sobą

złączone jak w nas samych ,,Duch i Dusza razem stanowią całość
ale istnieją osobno zawsze obok siebie ,i tak niżej podaje zdjecia,

szkice dla lepszego zrozumienienia  budowy kodu dna ,w nas  i



ich częśći składowych -na tych szkicorysunkach zobrazowanych
-poglądowo .Ale-Czym to jest nie będę opisywał po prostu trzeba
wczytać się w rysunki -i je zanalizować ,przeglądając dokładnie
zrozumienie przez dobre wizualizowanie i analize tYch  faktów .

I tak w rozumieniu duszy człowieczej - pojmujemy jej cel w jej
ziemskiej zmaterjalizowanej formie lub jej relokacjii w -bycie w
ciele fizycznm-jako osiągnięcie przez duszę -statusu wyższego jej
rozwoju- celem duszy natomiast  jest jej ciągłe dążenie do takiej
- doskonałośći wszechwiecznej , poprzez jej stały rozwój  i jej
równomiernie sharmonizowany cykl rozwojowych osiągnięć
doskonalących nam naszą duszę w ciągłym dążeniu jej do ducha,



bo duch jako dar Boży jest Idealny wzorcowy ,a dusza nasza ten
nasz los ziemski w tu a możliwośći jej rozwoju i udoskonalania .

poprzez kolejne jej zaistnienia w tu na ziemi,lub jej bytowania i

relokacja w zagęszczonych formach materii tu na Ziemi .I tak od



dawien dawna są one rozróżniane: podglądane i obrazowane z

pełną ich rejestracją i zrozumiałym pojęciem tej materii duszy.

-Wgląd w struktury -telomerowo-kwantinisekowej, mniejsze od



powiązañ na helisowym przykładzie szkicowym-wersji starszej .

Wygenerowywane struktury po niżej poziomu komórkowego.

-Szkic z opisem dla lepszego pojęcia zrozumienia całościowego -



 -DodakowoWidok Helisy i jej zrozumienie-z opisem na rysunku.

-Widzimy dwa główne filary słupowe i nie ma ich trzech opcji-



  -Szkice uzupełniające obraz wiedzy 23 chromosomy ,oraz

możemy powiedzieć u niektórych osób -chromatydy- (+X +Y)

-Na obecną chwilę mamy lepsze i bardziej doskonałe ,przyżady i
instrumenty do podglądania ,obserwacjii i rejestracjii -tego



wszystkiego co w nas tkwi i jest ,i co daje nam większe i głębsze

spojrzenie na nasze te choroby ,problemy i anomalie ,które nas

osłabiają ,po cichu skracając nam drogę Naszego Tu Ziemskiego
Bytowania ,Zatem prezentuję kilka najnowszych zdjęć dla Was -
pozwalających w nowy i bardziej precyzyjny wgląd w stuktury



naszego kodu -Dna-i jego nowe głębsze penetracje obserwacjii.

-Nowe zerknięcie na Helisę .naszego kodu dna-a tożsamośći

Ale za pomocą najnowszego sprzętu ,i mega mocy mikroskopów
tunelowym czyli struktury powiększone milion razy ,i wówczas



widzimy nowe obszary zależnośći w naszych tożsamośćiach dna.

-Zatem widząc więcej -możemy także głębiej poznać to co w nas-

i na naszym kodzie dna ,i jak możemy wykorzystać tą nową nad



wiedzę w procesach uzdrowczych -regeneracyjnych ,analiz ale
predyspozycyjniśći odziedźiczonych ,ale w słupie Helisy w nas

bo mamy odźiedziczone walory predyspozycjii do zachorowań i
na przykład ,mając takie walory które otrzymaliśmy w darze w
naszych kariotypach ze strony naszej mamy jako biologicznej i

tej fizycznej naszej rodzicielki ,lub ze strony drugiej - naszego
także fizycznego ojca ,bo mamy po 23 chromosomy z jednej i tej
drugiej strony gdzie łącznie jest ich 46 plus te nasze in plus -Y ,X
to rozpoznając w analizach badawczych możemy reagować na



nie bo gdy przyjdą określone warunki ,środowiskowe toksycznej

żywności zmodyfikowanej genetycznie ,lub gdy ośiągniemy wiek

ten odpowiednio rozwojowy naszej szyszynki , to w połączeniu



tych wszystkich niezprzyjajacych dla nas różnych warunków i
tych naszych nawyków żywnośćiowych ,podjadania byle czego

,to one porażone wygenerują antygeny w nas samych i to one w
formach kapsół porażenia przetrwania gdy dotrą do obiegu krwi

to w ich wnętrzu porażą nam krwinki czerwone erytrocyty i gdy



się wchłoną do wnętrza na przykład erytrocytu , to zaczną siê te

kapsóły przetrwalnikowe aktywować ,we wnętrzu naszej całej

krwinki - następnie urosną ,osiągając status merozoitu ,czyli to



takiego osobnika dorosłego patogenu ,który zmutantowi się i

przejdzie jego kolejną fazę rozwoju rozrostowego ,będzie w tej

krwince wyjadał żelazo ,rubinolit ,znajdzie współkoalicjanta do



kopulacjii w niej w jej wnętrzu i się nam namnoży w tym naszym

krwiobiegu i cóż mamy nową większą kolonię antygenów w nas

które namnożą się i zatakują w naszym wnętrzu ,komórki ,całe



ich otoczenie wywołają zmiany w nich i anomalia ,co zaowocuje

porażeniem ale już całych organów ,narzadów i układów w nas.
Inaczej mówiąc nastąpi rozsiew z porażającycm namnożeniem

się uodpornionych nowych onkologicznych zmian tego mutanta



a to skutkuje metabolicznym zaburzeniem i mega zmianami ....

Wiemy bowiem ,że Prawo Bożego Aktu Stwórczej Myśli należy
do sfery ducha i duszy ,jak jednak jesteśmy tu na Ziemi cieleśni -

-bo zostaliśmy zaprzedani w Akcie poczęcia tym -,zagęszczonym
formą energii innych , lub tych Wyższych i zmaterializowani do



poziomu ciała fizycznego zaistnienia w Tu i TERAZ ,i w tym
akcie zaprzedania i zagęszczenia się -jako zmaterializowani nie

rozumiemy naszych czynów , w tym naszym ziemskim Tu byćie i
bytowaniu.Robiąc i wykonując To czego sami nie chcemy ,ale na

poziomie sfer naszej duszy ,i związanej z nią relokacjii zaistnień



i niektórzy z Nas Samych w tym Tu ziemskim swym bytowaniu

robią i czyniąc to ,czego nie chce nasz i w naszym ciele ,,DUCH,,

jako Idealny dar ŁAKI BOŻEJ ,lecz to czynią w Tu -to już jako nie



ja ,lecz jako to w nas i nasz ,,ONE, lub to nasze  EGO ,i to -,,MOJE

,,Nasze -EGO- ,nasze -JA ,-nasze-MOJE ,to są wszystkie lub ich te

cząstkowe , ale zawsze nasze własne ,-EMOCJE ,jest to po prostu



ten w nas tkwiący ale ,,PARADOX,-Niezgody w nas ,-który zawsze

prowadzi nas do -CHAOSU-NIEZGODY -Ale między naszym tym
fizycznym mózgiem ,a w nim jego już umysłem , i jego w naszym
mózgu tego faktu przez nas samych jego całośćiowym pojęciu i
go rozumieniem ,poprzez nasz ,,ROZUM,,- w nas ,, Czyli zawsze

po dojrzeniu tego moralnego kośćia w naszych ciałach pojęcie



tej odwiecznej ,Prawdy Bożej ,, o tej naszej Relokacjii ,,DUSZY,, -
czyli jej ciagłej i stałej wędrówce , ale poprzez światy Wszech

Energii STRUMIENI JASNOŚĆI BOŻEGO BŁYSKU ,i jej stałe jako
duszy ,i ciagłe doświecanie się poprzez samodoskonalące Nasze

Dusze Fazy i Stopinie jej doskonałośći dojrzewania Duchowego



ale za pomocą Relokacjii.Między Żródłem Dusz a Prawdą ,Daru-

,,TEMET NOSTRE,,-być wybrańcem lub wybranym przez ,,BOGA,,

Bo Prawdziwą Wiarę nie Religie ,zawsze odnajdziecie na końcu



,,WSZECHŚWIATA,, -bo duszę którą Sam lub Sama zniszczysz lub

zabijesz dokonując jej ,MORDU,- zawsze odnajdziesz w SOBIE na
samym dnie Twojego Najczarniejszego BYTU i Najbardziej przez
Ciebie skrywanego i Tajnego ,,DNA,, Moralnego w Twoim ,,EGO,,

-,które zamieszkało i zaistniało w naszym umyśle ,nie mózgu ,nie
duchu i nie duszy.I przekonująć nas samych , że nie mieszka to



we mnie ,lecz tylko zaistniało w moim umyśle i niszczy to dobre
w moim cielesnym mózgu Bo chociaż odczuwamy MY pragnienie
,,dobra,,i wykonywania tego co dobre ,to czynimy i wykonujemy
zło ,wbrew naszemu wewnętrznemu ,,dobru,,-które jest prawem

i pragnieniem każdego z nas samych -bo mamy to w duchu i - tej

naszej duszy i na dodatek wpisane do wewnątrz naszych w nas



komórek ,ale na poziomach tych mniejszych od naszego ,,DNA,,

.Jeżeli jednak -czyniąc to ,czego sami , nie chcemy to już nie my
czynimy tego jako w tu Ja ,lecz tylko jako Ono,które zamieszkało

na stałe w nas smych ,poprzez nasz umysł i w nim nasza wiedza i
nasze wykształcenie i pełny proces percepcji zrozumienia i jego



pojęcia , oraz nasz rozum jako płynny proces doświadczania

czucia i poprzez nasze zmysły potwierdzania tego co mimo że z
naszegu umysłu i jego sprzeciwu jest i istnieje ,i nasz rozum nam



to sam potwierdza w nas , poprzez jego percepcję poznawczą i

praktyczne doznania .Czyli łącznie mamy trzy różne ,,Twory,, po
pierwsze nasz mózg ,po drugie nasz umysł i po trzecie ten nasz

rozum które są oddzielnymi tożssamośćiami ale tworzą razem



naszą jedność czyli naszą osobowość ale jako całość .I wówczas

zaczynamy na nowo odkrywać w swoim ,naszym , moim ,twoim
ale wewnęrznym człowieku-prawo Boże odwiecznej jego Prawdy



Że ,,BÓG,, JEST JEDEN JEDYNY -tak Jak nasz ,,MÓZG,, w nas.......!!
A w nim nasza ,,SZYSZYNKA,,-jako to Ona Siedziba ,,DUCHA,,

,,ZROZUMIENIE NAZW I OKREŚLEŃ Z POZIOMU DUSZY W NAS,,

ZJAWY ,ZMORY ,DEMONY ,I DUSZE oraz DUCH  jako pierwiastek
energi paliwa Boskkiego ,,- AKTU MYŚLI STWÓRCZEJ ,,- i na tym
poziomie  Dusz rozróżniamy na ten czas i obecną chwilę tylko te



podgrupy poniżej opisane i zaprezentowane , - mniejsze i są to:

-dusze pokutujące opętańców-byty ,dusze pokutujące oprawców
,dusze pokutujących morderców ,dusze pokutujące dewiantów.

I w tch mniejszych podgrupach wyróżnia się także , na każdyn z



poziomów jako -dusze opętańców przeklęte -można je tylko tak

je nieco trochę przewartośćiować ,dusze opętańców pokutujące
wszech-wiecznie -można je tylko neutralizować w ich marazmie

ziemskiego ich bytowania ,dusze opętańców ciągle -odkupienia



szukające -im można pomagać ,o ile osoba -I'm chcąca pomagać

w ich niedoli tkwienia w marażmie -otrzyma taki Dar Łaski ale

Boski  - wraz z Tą Najwyższą Zgodą na Coś To innej opcji Nie Ma.



I tak jest dalej jest -z rozróżnaniem dusz ,czyli dalej idą poziomy

-dusz oprawców ,a następnie dusze morderców .Idąc dalej z
wyjaśnieniem i opisaniem -w każdej z tych najniżej określonch

podgrup wyröżnia się rodzaje ze względu na ich cel w ziemskim



marażmie ich zaistnienia , lub zagęszczenia swoich pogazowo

-fluidalnych pozostałośći plazmatycznych .Ze względu na kształt
i byt ich pozostałośći , energetyczno plazmatycznych energii ,

są rozpoznawane w procesach ich sie zagęszczania- w swoich -



pozostałośćiach plazmatycznych -grupy: obłe kształty ,najeżne,

,bałwankowate kształty ,najeżono-postrzępione lub- lewitujące



,wilkołakowatowate kształty ,uzwierzęconego kształtu bestii...

jadowito-kolczaste postrzępione kształty  i monstrualne kształty

-przerażające ,po megamostra połączonych bestii oprawców , a



wraz z nimi ich adepci lub czcicielle oddający tym -hołdy ichne.

I na dzień dzisiejszy tylko tyle ich definiujemy ze względu na

fakt ich zaistnienia i ich udokumentowania w formie zdjęć im
zrobionych ,gdy zademonstruowaly swoje oblicza w ich ,,Tym -



ziemskim marazmie niebycia dla wszystkich tych  widziących
ich formy pogazowego zaistnienia form w byciu ziemskim ale
zdematerializowanym lub rozrzedzonym ich w Tu istnieniu  .

,szkice dla lepszego zrozumiena opisywanego faktu zaistniałych

-Marsz samoutopionych ,,TOPIELCY,, - i ich wiekuista pokuta !!-



 Rysunek poglądowy ze starej Ryciny-sztychowej-Aktu Śmierći.

Wizualizacja ze światów równoległych ,ale z poczuciem humoru.

,GŁĘBSZE POJĘCIE ZESŁANIA NAM DUCHA W NAS,
-Zatem ,,Dusza,,-jest nam zesłana w akcie prokreacjii -czyli w

momęcie dokonania zapłodnienia jajeczka w ciele kobiety ,ale



takiego które da się zapłodnić czyli o jego złotych proporcjach

ale na poziomie w jajeczku tożsamośći białej i żółtej ,wówczas

następuje swoistego rodzaju błysk nad energii dającej życie ,gdy



plemniki dogonią swą ruchliwośćią jajeczko i się z nim połączą a

o takim ich fakcie decyduje przepływ zróżnicowanych bioenergi,

dojdzie do zapłodnieja jajeczka ,i przepływające tam energie nie



tylko te pochodzące od dynamizmu seksualnego ,ale całościowe

wszech energie to wraz z nimi spływa energia duszy jako dar
życia i to ten rodzaj nad energii daje rozwój i rozrost jajeczka

nastąpi podział tego zapłodnionego jajeczka to jest ono już jako



jajeczko zapłodnione  ,lub w myśl prawa jest to już zarodnik i z
czasem -  gdy on ciagle żyjąc rozwija się rozrasta to staje się -

-zarodkiem - który musi się usadowić w macicy i jajowodzie i po
około siedmiu dniach zaczyna się inna faza przejścia zarodka ,

czy to dojdzie do zapłodnienia in vitro ,czy metodą tradycyjną ,a



przejścia do formy procesu , płodowej w procesie jego rozrostu

i w tej fazie po upływie około dwóch tygodni spływ nad energii

życia i w prokreacji tradycyjnej jak i w fazie in vitro jest trochę



inny ale następują wyrównania po tym okreśie i dalej następuje

rozrost zapłodnionego jajeczka jako jego akt- fazy pierwszej  a
dokładniej möwiąc formy zarodkowej która rosnąc,a następnie

już jako zarodek od trzech do czterech tygodni , następujący



ciągły  rozrost i rozwój płodowy to po upływie tego czasu ,,Bóg

Stwórca zsyła -ducha który wraz z duszą która już zaistniała w
procesie zapłodnienia jajeczka, daje ciągłą energię do rozrostu

ale jako całość po jej spłynięiu wraz z tchnieniem Boskim i



duchowym - stanowi jedność w łonie rozwojowo rozrostowym

ale już jako w płodzie ludzkim ,który po rozgoszczeniu się tych

tożsamośći w całośći rozrostowo żyjącej -ciałku płodu ,zmienia



jego status po prostu płód ludzki jest z jego prawnego punktu
odniesienia spersonalizowany i osobowy ,jest człowieczym
-dzieckiem ,a czyni to ,,dusza, jako - ona dar życia rozrostu ,nasz
dar dla nas ludzi ale od Boga -Stwórcy i jest on zawsze Tak inny i
tak bardzo indywidualny twórczy i zróżnicowany nasz fakt , do

Tu mamy hologramową matryce całośćiowego obrazu życia w
nas i zdarzeń wszystkich tożsamośći i osobliwośći w wielkim
polu Wszech Energi Tauronicznego Obrazu Zdrowia w Życiu..

przepracowania w Tu na Ziemi ,i albo za naszego Tu ziemskiego



bytowania ,odpracujemy i dokonując naprawienia -ale tych na

poziomie Duszy ,i wówczas wzniesie się Ona jako Nasza Dusza



,na jej wyższy poziom jej rozwoju i osiągnięć ,albo upadlając się

,dokonamy upadku ale na poziomie naszj duszy .Niech tu Wam
posłużą zdjęcia zrobione wraz z widocznym efektem zasysania



przez płód ludzki -Zesłanego dla naszego ciała fizycznego Ducha

-Faza pierwsza zapłodnione jajeczko-rozwijając się staje się po
malutku zarodkiem ,i dalej rosnąc i rozwijający się -tworzy się

Następna-Faza rozwoju i ten zarodek osiąga pomalutu rosnąc
status-płodu ludzkiego i tak widzimy wyraźnie na wysokośći



główki płodu ludzkiego -pewną tożsamość -jest to Duch ,który z
czasem czyli wraz z dalszym rozrostem i rozwojem tego płodu

ludzkiego zostanie wchłonięty do wnętrza ,ale już  malutkiego
ciałka -nad tym wszystkim widzimy barwną tęczę w Łonie ,jest
to Duch wraz z jego Barwą tchnienia Absolutu zmieniający nas.

-Zdjęcie kolejne widzimy rozwijające się kończyny i stopniową i
sharmonizowaną fazę łączenia się ducha i duszy z ciałkiem na



wysokośći główki malutkiego płodu ludzkiego -czyli osobowość-

-Na tym zdjęciu widać wyrażnie wykształcone nogi ,ręce oraz

prawie całkowicie wessany duch , na wysokośći głowy -do tego



malutkiego ciałka ale jeszcze jako płodu ludzkiego aż dorośnie

I proces dalej trwa do około trzeciego tygodnia od momętu aktu
poczęcia i zapłodnienia jajeczka tak jak to widać na zdjęciach

I tak jak widzimy na tym zdjęciu płód ludzki osiągnął status



dziecka i jego malutkiego ciłko- człowieka w łonie jego mamy.

-Na tym zdjęciu widzimy już dziecko ,nie płód , rozwijając się i



rozrastając stało - się personalnie i osobowo ,,Człowieczym
dzieckiem,,-w myśl obowiązującego obecnie prawa -jest
Spersjonalizowaną Osobą ,,Człowiekiem -nie rozwojem -płodem,

Już nie widzimy rozdzielnośći miedzy ciałem i duszą a duchem

są Jednośćią Osobliwośćią i Darem Rozmnarzania sie Człowieka



      -Proces narodzin ,przyjścia w Nasze Tu -Ziemski Bytowanie-

,,Zrozumienie -DUCH - i -DUSZA- co to takiego,,

Analizujcie zaprezentowane zdjęcia rysunki.

Ale dość już tych wyjaśnień,różnicy między



duszą a duchem w ciele -wracam do opisów -

Na obecną chwilę znam ponad 17 osób ,które mają taki -dar widzenia i

postrzegania tych form pogazowych i dokumentują takie zdarzenia w



różnych miejscach w Polsce.Najmłodszy z nich ma obecnie 8 lat-i też robi i

dokumentuje takie zdarzenia ,po prostu spotkałem ga kiedyś wraz z jego

rodzicami na targach ezoterycznych ,i jego rodzice zwierzyli mi się o tym



że ich synek ma jakąś anomalię lub chorobę ,bo co jakiś czas ,jak coś tam-

zobaczy to zaczyna krzyczeć i przerażony ze strachem ucieka.Ja z nim
porozmawiałem i go przemierzyłem różnymi instrumentami i to one

wykazały w spośób jednoznaczny ,że dziecko nie jest chore czy ułomne
lub inne tylko ,to silne medium z darami, poradziłem rodzicom zakup dla



dziecka aparatu foto, i od tej pory robi zdjęcia udowadniając rodzicom i
otoczeniu ,co ich nęka ale ,ze strony świata równoległego.I w ten sposób
ten młody człowiek dołączył ,do grupy widzących lepiej ,i te inne formy .

Zdjęcie zrobione przez 8 letnie medium widzące i czujące inne formy.  -
Zatem macie możliwość soboe jako Sami Zobaczyć to niepostrzegalne .

Zmaterializowana postać monstrum u niego w łaziennce ,rano podcza gdy



jego ojciec się golił ,dziecko widząc To co na zdjęciu ,zrobiło mu cykl zdjęć

-obecnie monstrum które się tam materializowało ,zostało odesłane po
jego przewarośćiowaniu i odprowadzone do jego Tam- wszechwiecznośći .

Drugie zdjęcie przedstawia widok całośći zdarzenia ,to ktorego jak widać



na zdjęciu dochodziło w łazience w kabinie prysznica ,to monstrum sobie
upodobało miejsce ,lub chciało być po prostu lepiej widoczne w oparch
wody ,które to dosłownie było także widoczne gołym okiem przez wiele
osób ale po wziętej kąpiel z użyciem goracej wody i gdy powstały opary w
łazience to nawet w odbiciu lustrzanym było bardzo wyrażnie widoczne, i
tak po fakcie jak synek zrobił aparatem zdjęcia ,i pokazał ojcu , co on
widzi w kabinie prysznica ,to  jego ojciec przerażony uciekł w strachu i
lęku ,i zaczoł szukać pomocy żeby ,,TO,, -monstrum wyprowadzić z ich
domu..bo po jego ujawnieniu i zlokalizowaniu wiele osób go widziało!!!!

Tak moi mili,czytelnicy moich opisów , Oni są ,i zawsze byli wśród Nas
,obok nas i demonstrując swoją obecność zazwyczaj proszą o pomoc w
odejśćiu do wszechwiecznośći .Na dzień obecny mamy coraz lepsze i
udoskonalone instrumenty pomiarowe do dokładnego ,zlokalizowania
ich i precyzyjnego ich sfotografowania .A co idzie za tym faktem ,nasza
pomoc dla świata równoległego jest szybka i bardzo sprecyzowana
.Niektórzy mający dary widzenia i postrzegania form pośladowo- lub po
gazowych ,plazmatycznych poświat twierdzą ,że w obecnej chwili postępu
technologii dojdzie do całkowitego i precyzyjnego odprowadzania na



drugą stronę , wszystkich których zaszczycił ,,Akt Śmierci ,i Odjśćia lub

zejścia z ziemskiego bytowania .Przez co nam tym pozostałym na Ziemi
będzie się lepiej i zdrowiej Żyć w Tu na Ziemi i w bytowaniu ziemskim.

Zatem zapraszam do wnikliwego studiowania,prezentowanych tu zdjęć ,



rycin fotoszkicogramów w celu Waszego Zwizualizowania i pobudzenia w
WAS -waszej wrażliwośći obrazowania i postrzegania tych form których

ja nie opisałem w formie wyartykułowanej ,a po to żeby Wasza Madrość a
z nią Wasza Inteligencja ale razem z Waszym Oświeceniem pobudziła w

Was -wasz rozum a w nim umysł a wasz mózg to w spośób automatyczny



przyjął i zaakceptował ,bo te fotokopie i zdjęcia przedstawiają czasem te
żeczy które celowo przeze mnie nie zostały opisane ze względu na fakt i

tajemnicę naukową ,badawczą lub wojskową albo z czystych aspektów i
doktryn religijno kulturowych i tyle -więc patrzcie i sami dopowiadajcie ..

bo zaprezentowane sztychorysunki mogą być także hologramami , które



to po wydrukowaniu mogą posłużyć jako ,zobrazowana forma energii

matrycowych do poznania świata równoległego-zapraszam bo -tak mało

komu znanego ,bo to tajne ale do samodoskonalenia się i analizowania.



Wizualizacja rysunek-szkic możliwa materializacja energii pośladowej.
Zatem obserwujcie otoczenie ,szczególnie podczas spadku ciśnienia
atmosferycznego lub podczas przyduchy .Bo w takich warunkach zawsze
widać te , mniej zagędzczone formy - istnień pośladowych energi z onego .

.                        Poniżej tego sztychszkicowego rysunku .?



     MONSTRUM W PŁNEJ MATERIALIZAJII PRZED ODPROWADZENIEM

Monstrum, zdjęcie zrobione w łazience, przed odprowadzeniem do Tam
lub do Onego i jak sądzicie które miejsce to Monstrum wybrało ja wiem ?.

TERAZ ZAPREZENTUJĘ -CYKL ZDJĘĆ MATERIALIZACJII -DZIECKA
ZAKOPANEGO ,PO NARODZINACH NA DRODZE ,W GÓRACH ŻYWCEM



ZARAZ PO PORODZIE -NASTĘPNIE ZASYPANE ZIEMIĄ ,A PROSZĄCE O
Pomoc i jego GODNY POCHÓWEK ,PRZECHODZĄCE OSOBY, I PROCESY
MATERIALIZACJI SIĘ ,Z POŚLADOWO GAZOWYCH FORM ENERGII DO
PLAZMATYCZNYCH ,W ZAGĘSZCZONEJ FORMIE ZMATERIALIZOWANEJ
PODCZAS DEMONSTRACJI SIĘ ,SESJĘ TYCH ZDJĘĆ ,WYKONAŁY OSOBY
NIE ŚWIADOME TEGO ZDARZNIA W 2012 roku ,będąc w górach .?
Zdjęcie nr.1 -forma zaistnienia na drodze i oczekiwania na zagęszczenie .

Różowa plamka na drodze to nie efekt rozczepienia się promieni słońca

,lecz energie plazmatyczno pogazowe po osobie już nie żyjącej które to się
zaczynają zagęszczać i materializować w wyniku zazsania energii od



osoby żyjącej która w nieświadomy sposób stała się pożywką dla nich .

Drugie zdjęcie i ciągły proces zagęszczenia się z formy pogazowych -do

formy zmaterializowanej ,po ukradzeniu podebraniu tych energii jonów



śnieźnych wygenerowanych przez osobę widoczną na zdjęciu-widać
wyrażnie z ziemi do wysokości kolana energię duszy która dzięki energi
od tej tej osoby ciągle pobieranej ma możliwość się nam objawić ale ,  po

zagęszczeniu swojego marazmu energetycznego w jej ziemskim na drodze
bytowaniu ale w znikomej formie jako tej małej istotki -która to z czasem
osiągnęła status zagęczczenia w wyniku zabrania energii od - osoby ,ale tą
panią znam obecnie osobiscie i po wytłumaczeniu tego zjawiska ta pani

postanowiła coś z tym zdarzeniem zrobić ,i go uporządkować go - ale Tak



godnie i w taki szczególny sposób ,prosząc mnie o pomoc w tej kwestii.?

Zdjęcie tego miejsca po odejściu ,tej wtedy nie świadomej pani -widać
wyrażnie pozostałą formę po duchową na drodze ale już zagęszczoną i

zmaterializowaną ,proces takiego zagęszczenia może trwać do 7 dni ,i po



tym czasie wraca do stanu pierwotnego czyli różowej plamki ,a dla mnie

aureoli stale zmaterializowanej formy nad miejscem zakopania ,jest to
forma stale widoczna pośladowa ,dla tych co widzą ale głębiej i inaczej .

Inne ujęcie formy pogazowo-zmaterializowanej bytu na prezentowanym



zdjęciu widać wyrażną formę dziecka z wyciągnięmi rączkami do góry.

Maksimum wykadrowania z zdjęcia a jego możliwośći , ze względu na
słaby zapis początkowy- obrazu aparatem cyfrowym o 10 mega pikseli.

Więcej zdjęć z tego zdarzenia znajdziecie w folderze ,CIEKAWOSTKI
DUCHY  I OPĘTANIA , w Traktacie Ezoteryznym do Samonauki i



doskonalenia się -zainteresowanym osobom polecam ,dzwońcie do mnie.

           -Maksymalnie wykadrowana forma -w celu poglądowym -

                 -Inne zdjęcie dla celów porównawczych lub badawczych-

Zaprezentowany cykl zdjęć ma jeden cel- zrozumienie zaistnienia form
duszy na poziomie energii ,plazmatyczno pogazowych ,a Te osoby co chcą



więcej zrozumieć i pojąć to polecam im inną moją broszurkę pod tytułem

,,Woda Inteligentny Twór Żyjący i Myślący,,- a inteligencja wody w wodzie
w tej mojej broszurce dokładnie zrozumiecie energie plazmatyczne i inne

Zdjęcie całkiem innej sytuacjii i miejsca gdzieś tam ,podczas wizyty ale na



cmentarzu i tak przez czysty przypadek ,zdarzenia zrobione fotki i to one

uświadomiły ,tą osobę ,że jednak jest coś na rzeczy ,jak to mi raczyła to

powiedzieć ,bo gdy wróciła do domu i spokojnie przeglądała zdjęcia to na



nich coś innego zauważyła i zadzwoniła do mnie ,bo sobie przypomniała

że przeczytała ale kiedyś ,,Bioterapie tom 1 -i po jej przeanalizowaniu to
dała sobie spokój z energiami ,ale do tego momętu ,gdy ten drugi świat

dał jej o sobie znać ,i na dodatek sama to udokumentowała ,więc teraz



gdy to ona sama doświadczyła ,takiego to faktu ,to przestraszona do mnie

zadzwoniła ale z prośbą o wytłumaczenie jej ,i o pomoc dla tych ,co jej się



pozwolili utrwalić na jej zrobionych tak przez przypadek zdjęciach.I ty

Inna forma zaistnienia po zagęszczeniu energii plazmatycznych z onych .



-Lub po zagęszczeniu na spacerach i przechadzkach po ziemski marażme-

Zawsze szukają ,osoby nieświadomej ,te energie plazmatyczne ,a po to



żeby podebrać energii od osoby żyjącej ,i swoje pola zagęśćić do formy ale

takiej już zauważalnej przez oko ludzkie ale osoby żyjącej w tu na Ziemi..

I na dodatek ,jedna osoba może widzieć i postrzegać ,ze wzglęgu na jej ten
status wewnętrzej wszechogarniającej haryzmy duchowego jej rozwoju a



druga stojąca obok osoba ,także uduchowiona i ona nie będzie widziała
,bo tak zadecydowała pogazowa energi w zmaterializowanej jej formie ..

ale zawsze mając przy sobie aparat fotograficzny może zrobić zdjęcia ! ....

-Nie wszystkie formy lubią być dokumentowane w swym marażmie bytu.



,NIECH IDĄ ONE Z ICHNEGO WSZYSTKIE DO ŚWIATŁOŚĆI WIECZYSTEJ,

,,MAŁA PROŚBA -MODLITWA -MANTRA -JAK KTO -WOLI czytaj GODNIE,,

Tym znakiem krzyża rytu maltańskiego ,Świeć ,Panie ,nad Twoimi
Duszami ,w Tu na Ziemi w ich bycie , i Niebycie ,oraz w Tam ,jak równierz
w Onym ,a przebacz ich oprawcą .Tak jak przebaczyli Ci co dokonli ,,Aktu
Zejśćia Umierając .Proszę , Cię Odprować Ich ,do ,Swojej Wszechwiecznej
Szczęśliwośći ,w Tam zabierając Je ,z Tąd na Ziemi . Bo -TY -Panie Możesz
wszystko  ,Więc Ciebie Prośimy - ,, Bo Ty Jesteś dla Nas Wszechmiłośierny.

 ,,JESTEŚ .KTÓRY JESTEŚ PRZEZ WIECZNOŚĆ  W WIECZNOŚĆI .WIECZNY ,,
-                                         ,, AMEN ,,



,,BO BÓG ŚPI W MINERAŁACH ,ODDYCHA W ROŚLINACH
A MIESZKA W CZŁOWIEKU-ale - każdym bez WYJĄTKU,,

,,Najśilniejsza forma zagęszczonej ,czerni a ,sprowadzona do Tu przez
jasnowidza i egzorcyste w jednym w jego ego ja ,lub jej psełdo gabinecie

istniejąca: Popatrzcie na zdjęcia i przeanalizujcie Samii -fotki które



zrobiłem ,będąc na pomiarach zadrażnień ,i plam geopatycznych w
sposób empiryczny ,miernikami elektronicznymi wysokiej klasy ,oraz
tymi skanujaco rejestrującymi i niech te -fotki przemawiają Same ,do
Tych co -Patrzącej na nie Osoby -to się dzieje ,To nie fikcja lecz akt fakt .

INNE ZDJĘCIE ZROBIONE W GABINECIE ,,EGZORCYSTY ,,I JASNOWIDZA.

Ostateczne zdjęie ,które udało się zrobić -możecie sobie wydrukować jako
hologram do zbadania ,zanlizownia i sprawdzenia ,z jakich obszarów To



SUPER -CZARNE MONSTRUM -ZOSTAŁO  NIEŚWIADOMNIE  PRZEZ TEGO --
SOBIE -Pana JASNOWIDZA PRZYWLECZONE do Tu ,i nie chce Odejść.!!?? .

Niech te .moje zdjęcia będą ,,OSTRZEŻENIEM ,,dla tych wszystkich Co nie

mając Wiedzy ,,BIORĄ się za TEGO Typu -Jak Pan Jasnowidz Sprawy .  ??? .

                                                           (   +++++ )



,,ZROZUMIENIE SFER DUCHOWYCH DLA TYCH WSZYSTKICH CO
MYŚLĄ ŻE WIEDZĄ WSZYSTKO I MIANUJĄ SIĘ !!,,używając
,,-określenia ,,ŚWIECCY EGZORCYŚĆI,,-do zapamiętania ????

Mamy wszystkiego po -5- pięć -palców ,żywiołów , zmysłów
,smaków , kierunków ,poziomu rozwoju ,częśći składowych

naszego ziemskiego bytowania ,i poziomów istnień w ziemskim
bytowaniu .Ale ja opiszę pięć poziomów naszego rozwoju z
uwzględnieniem zrozumienia form -,,DUCHOWYCH ,,-ku
przestrodze dla tych co wchodzą w świat rówoległych energii



pośladowo-gazowych lub energii duszy ,lub ducha bez ich
zrozumienia i zapoznania się z regułami ,rytami i zasadami.

,,I ZAPAMIĘTAJCIE ŻE OGNIA - MIECZEM NIE PRZETNIECIE,,

A,-Częśći składowe naszego ziemskiego bytowania w tu na :



1.Ciało cielesno fizyczne ,i jego ziemskie potrzeby życia.

2.Nasz mózg ,jego higiena ,synchronizacja i umiejętny rozwój .

3.Nasz umysł i jego w nim  Ego , wraz z naszm Ja, naszym  Moje
,naszym Onym tak niezbędnymi elementami dla w nim rozumu .

4.Nasza Dusza -jako element osobisto-personalny i indywidualny



w naszej tu drodze ziemskiego bytowania , a jej rozwój Ziemski.

5.Nasz Duch - jako nad pierwiastek paliwa życia -iskry ,,Bożej ,,
,darowany nam w procesie poczęcia przez - Stwórcę Absolutu -
-niektórzy mawiają z Wszechwiecznego ,Jego -,,Żródła Boskiej
Mocy-Żródła Wszystkich Duchów -nie dusz .Od Ducha Świętego.

B,- Kolejny Poziom rozwoju w naszym Ziemskim-TU- bytowaniu.

1.,,-Poziom Ziemski ,,- a w nim początkowa nauka ,oddychania



,widzenia ,słyszenia,czucia ,mówienia ,chodzenia ,czytania i
dalszgo rozwoju niezbędnego do personalizacjii danej jednoski.

2.,,-Poziom materialny ,, -w nim jedzenie ,życie i -zdobywanie
pokarmów ,okrycie -zdobywania ubiorów,zdobywanie środków
pieniężnch -w celu realizacjii form materialnego zaspokojenia
,wygód ,dobrobytu w tu naszym zimskim w szerszym aspekcie .

3.,, Poziom astralny ,, -a w nim nasza Dusza , i pole energii



astralnej ,,aura,, wraz z czakrami i pozostałymi tożsamośćiami.
4.,,Poziom duchowy ,,  -a w nim nasz Duch , i pole energii

duchowych wraz z sefirotami i pozostałymi osobliwośćiami .

5. ,,Poziom Boski ,, -a w nim kanony Wiary -pole energii
całościowych ,,Tauronicznych ,,-Gdzie Wiara to nie religia i nie



kośćioł-lecz prawdy Boskich Planów i Zaleceń Boga po Wszech
Czasy dla Ludzkośći ,złożonych w akcie Przymierza w formie

-ARKI PRZYMIERZA- oraz matryce Energii Boskich ,jako-Żródło
Duchowej Iskry Boskiej ,WSZECHWICZNEGO PLANU STWÓRCY.

Szkic całośćiowego pola wszlkich energii nam znanych na dzień



i chwilę obecną .Ci z was co czytają ten opis ,a nie znają i nie
rozumieją całościowych pól energii -to proponuję zapoznać się z
tomem pierwszym moich opisów pt.,,BIOENERGOTERAPIA,,lub
BIOTERAPIE tom-1 zrozumienie pól energi , oraz BIOTERAPIE
_tom 2 z anatomią , do nabycia u mnie w zapisie elektronicznym
na kartach pamięci Sd-mikro po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym ze mną pod numerem: 667.448.798 -Lucjan .

,,WRACAM DO OPISÓW PODCZEPIEŃ I PODŁĄCZEŃ ENERGII,,

Tak więc nasze ciało fizyczne generuje poza obrysem naszej
zagęszczonej formy materii cielesnej ,pewnego rodzaju -energie
które są celem i pożytkiem dla ,,Świata Równoległego,, a
bytującego z naszym cielesnym , od zawsze lub od zarania



dziejów .Pozostałośći energetyczne po osobach zmarłych , tu na
ziemi określamy nazwą -,,energii pogazowych plazmatycznych ,,

-nie zmaterializowanych jonów śnieżnych ,jest to pewien rodzaj
energii fluidalnych neutralnie zorienowanych z bioładunkiem ,

-Pole energii całośćiowych wokolo żywej osoby ,,Tauroniczne



,,-Prekursorem i pionierem w tej dziedzinie określania energii w
ciele i poza nim był mój nauczyciel ,w czasach okresu Stanu
Wojennego w Polsce -na tajnych Syminariach Nauk w Rozwoju
Duchowego -prowadzonych w wielkiej tajemnicy ze wględów
oczywistych ,ustroju geopolitycznego i stanu wojennego ,był to
znany i podziwiany w Świecie ,Europie i Polsce -ksiądż ,profesor
wykładowca na Kul w Lublinie ,gdzie utworzył w późniejszym
okresie czasu Katedrę Nauk o Człowieku Elektronicznym .

-Książka jedna z wielu ktore wydał w formie papierowej -

Ksiądz ,arcybiskup ,profesor i wykładowca na KUL -Włodzimierz



Henryk Sedlak -który to utworzył katedrę na Kul ,o relacjach
bioelektronicznego człowieka a krzemowych relacjach między
wytwarzanymi elektronicznobiofizycznymi energiami w ciele i
poza ciałem a wpływ relacjii uduchawiania na poziomie duszy i
ducha -Po prostu Człowiek Elektroniczną Formą Wszechświata.

Podczas prowadzonych rozważań w sprawie wpływu na nas
krzemowych związków biofitogenalnych i ich działania w
procesach wytwarzania przez organizm człowieczy energi ,
biofizykoelektronicznych pól energii , w samym ciele fizycznym
i jego poszczególnych organach ,jak i poza jego strukturą -czyli
otaczającymi nas polami energii .Profesor ksiądz biskup był nie
ugiętym adwersarżem ,i mógł prowadzić te rozmowy całymi
dniami ,bo czas się jak gdyby zatrzymywał kiedy zaczynał nam
omawiać struktury elekronicznego człowieka ,i wpływ jego



duszy i ducha na aspekty wytwarzania energii we wnętrzu ciała.

Zatem niech świeci Jasność Energii Pana Boga nad jego Duchem.

I tak po odejśćiu do Wszechwiecznych Łask Światła Bożego ,Pana



Profesora ,inny jak gdyby jego następca duchowy także Profesor
i na dodatek Arcybiskup znany i doceniany w Lublinie zabrał się
za jak gdyby kontynuację ale już od czasów znanego księdza ś.p.

Czesława Klimuszki  ,bo i Bioterapią i Radestezjologią i Kohoezją
Inżynierii Duchowej ,trzymając pieczę i spuśćiznę darów Bożych
w tej kwesti materii i tylu już wspaniałych przed nim krzewicieli

prawd o nieśieniu pomocy Tym w ich duchowym Cierpieniu ..to



Szanowany i Ceniony-  Pan Profesor z Lublina Bolesław Pylak

Tu mamy list otwarty Pana Pofesora Bolesława Pylaka z Lublina.
Tak więc wielcy dostojnicy i hierarchowie Kośćioła Rzymsko



Katolickiego także cenią bioterapie ,naturoterapie,i kożystają z
darów radieścezji i wszechenergii od natury ,i tak jak napisał to
w oficjalnym i otwartym liście Szanowany Senior Pan Profesor
Doktor Habilitowany i Arcybiskup z Lublina ,z którym to było
mi dane spotkać się i od czasu do czasu gdy bywałem w Lublinie
widywać się i wymienić wiedzę na różne aspekty ,gdy bywałem
na Syminariach i różnorodnych Sympozjach i także na

Targach z Minerałami i Litoterapią Specjalizowaną i stosowaną ,
ale w sposób praktyczny w celach uzdrowczych i pomagającej
osobom i ludzkośći w ich Walce i Wojnie o ich własne Zdrowie i
Życie .I to wówczas dochodziło czasami do spotkania z Panem
Seniorem i Profesorem i była możliwość wymienić z Panem
Profesorem wiedzę i własne poglądy na dość czasem trudne i
skomplikowane frakcje i problemy , a związane  z dogmatem
zaistniałych i spotkanych anomali duchowych ,a Pan Profesor
był Wielkim Znawcą i Lubił wymieniać cudze spostrzeżenia a
gdy były one poparte twardym dowodem ich zaistnienia w
formie zdjęć ,nakręconych fimów to dyskusja trwała po kilka
dosłownie godzin ,w oparciu o rady i analizy radiescezyjne .



A dotyczy on tak jak widzimy w treśći fotokopi oryginalnego i

oficjalnego listu otwartego ,który to był publikowany w wielu



gazetach ..   Wiedza Pana Profesora była wręcz powalająca na
tematy naszej duszy i ducha a radescezjologi w tej jej kwesti
materii , ale gdy spytałem o dziwne dla mnie takie to miejsce w

Lublinie i ziemi tam Przeklętej ,na terenie -,,obozu,,-  ale przez
pewne osoby inne ,które to powiedzmy trzymają pieczę nad tym

tym miejscem i stale pielęgnują tą ichną tradycję ziemi tam i to



przeklętej i na dodatek dozorują ,kontrolują i sprawdzają na

bieżąco status tamtej ziemi i miejsca tegi i mają tajnych swoich
strażników ale ich tej Czarnej Pieczęci Ziemi Przeklętej ,To Pan

Profesor Zdziwiony zamilkł ,zastanawiał się dość długo i odrzekł



że nic mu nie jest wiadome obecnie i że chętnie to sam zbada i...

Tak więc dlaczego ktoś - taki inny- zakłada pieczęcie przeklętej

ziemi co i w jakim to czyni celu i Pan Profesor nie mógł pojąć i



zrozumieć .. Dlatego postanowiliśmy zneutralizować złe frakcje
tej opcjii ziemi przeklętej na terenie Hitlerowskiego obozu .... .

I po dokonanych potwierdzających - fakt - pomiarach użyliśmy,,

Specjalnie przygotowanych Geoemiterów I tam je rozstawiliśmy
tak inaczej i ponownym sprawdzeniu - opcjii że to one tam w



ziemi działają i neutralizują złe moce czarnych pieczęci które to

Są ustawiane specjalnie przez powiedzmy jakby -dręczycieli -

dusz w ich to Nędznych celach wiemy że zmienione polaryzacje



energetyczne przynoszą odrobinę spokoju tym trwającym tam -
a ich możliwość odejścia z tamtego ich w tym co tam polegli lub

oddali swoje życie często także udręczeni i umęczeni więc niech

odejdą Z tego to miejsca do ich przez Boga Stwórcę zamyślonego



miejsca końcowego celu ,ale nie wszyscy tam polegli odejdą bo ,
co niektórzy mawiają że są takie dusze co się oni jak gdyby sami

-zaprzedali swym katom oprawcom ,bo oni zdradzili Boga i za

takie się sprzyciwienie się muszą swoje odpokutować ,i tak to



ich dusze tkwią w ich maraźmie pokuty ,zawieszone tam ale w

tym miejscu ich zdrady i ich kolaboracjii z najaźcą- przeciwko
relacji do ich współbraci , i tak mogą tkwić w takim to miejscu

nawet do 100 lat i pokutując za złożeczenie Panu Bogu ,i coż my



ludzie możemy zrobić dla takich dusz zdrajców pokutująch tam

którzy to swą godność utracili ,stali się w tych obozach śmierci
dozorcami ,nadzorując i karając innych swych braći dla tych co

z własnej woli stali się takimi kalifaktorami będąc - i tłukli bijąc



mordowali ,współosadzonych sami będąc tam osadzonymi w
takim obozie śmierci mało tego , to w krematoriach sami taką

dokonywali selekcję tych co szli na śmierć i oni złożeczyli sami ,

BOGU -zatem Pan i Stwórca zapewne im Zabrał ich Ducha i jego



to im Reinplantował ale do drugiej Osoby ,ale takiej Godnej i

taki to osobnik już bez ducha w nim sam dokonywał w takim -

obozie śmierci zagłady ale będąc nadzorcą dla drugich i katem



zarazem dla współosadzonych tak dla jego to statusu zapewne

jakiejś tam wygody i bezpieczeństwa i teraz on i tu ta dusza muśi

odpokutować winę ,a my możemy tylko za nich się tu modlić do



Boga ,z prośbą dla nich ale co niekórzy powołali taką to Tam ich

miejscową organizację tych co przeżyli w tym miejscu i to oni to

Mega Tajną Grupę ale tychdręczycieli dusz tam pokutujących na



terenie obozu i jak mawiają to są Dusze Przeklęte katów i to na

dodatek zdrajców ale własnego narodu bo to są ci  kolaboranci

,,kapo,, hitlerowskiego obozu zagłady -owe- jak to mi dyskretnie



opowiedział pewien starszy Pan który mnie  jak to mi powiedział

także obserwował ,bo go zaciekawiło że - koś coś tak i w takim to

miejscu zakopuje i po przeprowadzonej długiej takiej wspólnej



rozmowie i po wyjasnieniu co takiego ja tam w tej przez nich to

przeklętej ziemii uczyniłem no i zakopałem to ten Pan jeszcze
się bardziej otworzył i mi coś opowiedział ale tak dyskretnie ....

że on taki obóz śmierći sam przeżył ale dzięki temu że on był na



bloku takim nic sprzątajacym - kibel ,ale znał kapo z komanda

śmierći gdzie oni to palili w krematoim zwłoki ludzkie ,i wśród
nich tych nadzorców z -,,kapo,, to byli tacy niektórzy z nich co

nawet tak obłąkani i opętani ,że dochodziło tam do kanibalizmu



i przyżądzania z resztek ciała ludzkich zwłok ,,GULASZU,, i jak

już obóz został wyzwolony to takich kilku ,,kapo ,, się powieśiło

samych a innych to wyzwoleni więźniowie tak- poćwiartowali -



hitlerowskich besti i oprawców kamionując co ktoś innych tam

jakoś wykończył nawet powieśił -,zatem niech oni pokutują tam

wiecznie .. Natomiast ja wytłumaczyłem temu Panu z obozu



śmierći że trzeba im to wybaczyć bo zapewne byli młodzi głupi

ci ,,kapo,, i zapewne ze wśi bez jakiegokolwiek wykształcenia to
jedno ,a drugą żeczą jest im tym duszom przeklętym wybaczyć

to bo ile jeszcze można te ich czyny rozpamiętywać ,ale ten Pan



był tam tylko trzy lata w tym Hitlerowskim Obozie Śmierći ,a te

trzy lata jego to tam pobytu odcisnęło na nim piętno do końca w

tu jego dni i dopowiedział że takiej żeczy takiego pohańbienia to



nikt nigdy i nikomu nie jest w stanie wybaczyć lub ...zapomieć. !!

,alej mówiłem że to oni doświadczyli Reinportacji z Relokacją

ich Ducha ,i Bóg zabrał im Jego Dar Boży i dla tego byli oni tak -



opętani- i zdominowanie przez tych hitlerowskich oprawców. ..

Natomiast ja chcę przewartośćiować te dusze i je odprowadzić.?.
Dalej rozmawiając z tym byłym człowiekiem z tego -tam  obozu

śmierći -powiedziałem mu że utwożyliśmy grupę ludzi która ze



wsparciem duchowym od Teplariuszy już od dłuższego czasu na
terenie całej Europy ułatwia przejście na drugą stronę takim to
opętanym przeklętym ,,duszom tam pokutującym ale z kapo,, z

dość dobrym skutkiem bo stosujemy specjalne Geoemitery do
tego celu ,i wówczas ten Pan mi powiedział że będzie ciężko i za
pewno długo to potrwa bo tu u nich w Lublinie działała ale taka
spec komando grupa ale ,,Folks dojcz żygoty,, od takiego wszech



ponoć widzacego jasnowidza jakiegoś cadyka oddział i oni to w
kazamatach udręczali ludzi ale tych co za swoje dalsze życie

podczas hitlera wojny nie chcieli płacić , a trzeba było krwią
,złotem i diamentami słono za życie płacić i to on poznał kilku

takich bo było dość głośno o tym nawet w tym obozie zagłady i



šmierci ,bo do niego trafiali tacy ludzie co im się skończyło złoto
,diamenty , to nie mogli oni dalej sobie wykupić życia i trafiali
do hitlerowskiego obozu przez kapo i tam do krematorium i do

pieca z dymem ich puszczano ,i być może kiedyś to mi coś nieco
wiecej opowie o tych ze spec żygota komanda ,bo oni na zamku

użędowali dalej i już po wyzwoleniu ,ale po wojnie także działali



ale już inaczej bo brali kase od tych co folks liste podpisali i
nawet utworzyli oni oddział podziemnej takiej niby ich jakiejś

to partyzantki i dalej długo działali po okolicy ,tylko czasem w

o nich to w gazecie pisano o ich bandyckich czynach rozbojach
kradzieżach i wymuszeniach i płaconych characzowych danin a



co niektóre rodziny w okolicznych miejscowościach to nawet ci

przechowują do dnia dzisiejszego opisy -listy z nazwiskami i tyle

i to do lat 60 po wojnie działali po wśiach się rozlokowali lub
wręcz tak się jakoš chyba ukryli szantażując tych co folks żygote
liste podpisali bo to oni mają ich dokumentacje z tamtych to tak
mrocznych wojennych czasòw i tak megga dyskretnie po nocach
działali robiąc obchody tych z listy sami za to czcząc swòj kult



tradycjii tak okròtnych i nawet w jakimś to PGR żądzili i te ich

tajne - i ponoć- żyją ich potomkowie także są opętani..i dalej to

Zatem podczepione różne energie po tych osobach zmarłych są



zawsze o różnorodnej formie istnienia i ich kształtòw w niebycie

imuszą zagęśćić swoją taką formę tych energii ,,-plazmatyczno

pogazowych i potrzebne są mocne energie - które generuje ciało



istoty-żywej naszej - ,,człowieka ,,-energia ta musi być ludzkiego

pochodzenia nie od zwierzęcego a tą energię wygenerowywuje
ciało każdej żywej zdrowej i zazwyczaj nieświadomej osoby w

określonych funkcjach organizmu , z jego wewnętrznych całych
energi z narządöw i organöw łącznie z zaistnieniem określonych



bio- funkcji energetycznych procesöw przemiennych wspólnych

dają rodzaj energii niezbędnej dla tego ale świata równoległego

do zamanifestowania się i częściowego zagęszczenia własnej ich



materii fluidalno poświatowej w celu ich się objawienia żywym

-Na zdjęciu Osobistość i Wykładowca- uczący  i rozumiejący te
ich sfery poziomu ,duszy i ducha ,które są dokładnie opisywane

w celu pełnego ich pojęcia i zrozumienia  w klarowny jasny i
przejrzysty sposób ,łącznie z wizualizowaniem ale poglądowo a



nie tylko jako dogmaty i problemy które są nie znane tak mało
rozumiane i przez ten fakt- powstają różne złe i takie mroczne

tajemnicze ,opowiadania o spotkaniach z innymi z onego i do
tego lęk , groza, strach podłączony daje efekt wręcz totalnego
porażenia zatem proszę sobie poanalizować tu zdjęcia pokazane

,fotogramy zdjęcia w celu lepszeo pojęcia tych zdarzeń i ich się
demonstrowania  i tak jak to widzimy Szanowany i Szacowny
Pan Profesor i na dodatek Wykładowca i Trybun Sądu i Sędzia



Sądu Biskupiego ,który to do tej pory napisał i opublikował
ponad 1100 prac i opracowań ,to nikt inny jak tylko szanowny

Pan Profesor - Wojciech Góralski wykładowca na Uniwersytecie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgadza się z to

taki faktem ,że dusze pokutujące błądząc w tu na ziemi u co nie
których osób doprowadzają nieuświadomione do shizofreni ale



porażenia ze względu na brak ich wiedzy do tego lęku ,strachu i

obaw nawet w ekstremalnych przypadkach czasem do obłędu.

,,BO OBRAZY SZKICE RYSUNKI ZDJĘCIA FOTOKOPIE-SĄ
TYLKO TYM UZUPEŁNIENIEM PRZEKAZU MYŚLI KTÓRE
CZASAMI JAKO SŁOWO PISANE NIE JEST W STANIE TEGO
PRZEKAZAĆ ZATEM WIZUALIZUJCIE SAMI TE FOKI ,, -na



zdjęciu drugim ,znany i uduchowiony Ksiądź niosący pomoc tą
Wyższą ,dla tych wszystkich osób cierpiacych na duszy i takiej

ich potrzebie ale nie osób chorych na poziomie własnego umysłu

-Na dzień dziśiejszy-obecną chwilę bardzo precyzyjnie mierzymy



,skanujemy i analizujemy zaburzenia i anomalie w polu energii
całościowym ,jak i w poszczególnych jego fragmentach istnienia

,odcinkach za pomocą precyzyjnych elektronicznych urządzeń
pomiarowych ,skanujących a instalowanych na tabletach .

-Dla osób zainteresowanych polecam moje inne prace , opisy i



opracowania ,ENERGIE LASERA -nowa metoda w uzdrawianiu

,BIOTERAPIE -tom 1część pierwsza wraz z pełnym zrozumieniem
pól w ciele cielesno fizycznym i tych poz tym ciałem ale zawsze
stanowiących jedność w całośći z ciałem  ,Bioterapie tom 2 część
druga -wraz z anatomią w obrazkach dla tych wygodnych oraz

,Nauka Widzenia i Postrzegania Aury -dla tych co takie talenty i



dary Boże mają .oraz,Energie Drzew i Sanatorium Leśne -jak z
nich korzystać i czerpać śiły i energie dla nas samych także
,Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie a Esencje Energi -w walce z
patogenami ,boreliozą ,bartenoliozą ,babeszjozą ,tibolą i innymi
patogenami za pomocą Esencji Energi z Instytutu ,Witaminami i
ich pojęcie i zrozumienie dla ulepszania sobie zdrowia, w nas
oraz ,,Woda Inteligentny twòr widzący nas i myšlący ,

samych -oraz ,,Geoemiter ,,-jego zrozumienie jak go rozstawiać
dla nas i go ustawiać oraz jego działania i zastosowanie ,-także
,,Akt do Sumienia ,,-dla tych Wszystkich w takiej potrzebie ich to



,oraz wiele innych ciekawych opisõw materiałòw filmòw wiedzy
i nauk tych tajnych i mega zabronionych prze niektóre kościoły

są nawet one wyklęte lub wręcz ekskumunikowane ze względu
na fakt że obnarzają te prawdy i uczą pokory niesienia dobra ,a

wszystko jest na sformatowanych w pdf i zapisanych nośnikach



,kartch ale tej pamięci elektronicznej na kartach Sd.mikro
,pendrajwach dla wygody i Samodoskonalenia się realizowania i
rozwoju duszy ducha i ich pełne zrozumienie z wprowadzeniem
dla chcących się udoskonalać polecam-tym chętnych -Lucjan.

Dla osób zinteresowanych wiedzą podaję telefon do kontaktu ze

mną od tej 9,oo do 20,oo  nr.734.269.907 .Lucjan .-lub  formą ale



elektroniczną   biofiitogeneza@gmail.com

  ,,Pole Energii , i ich pojęcie i zrozumienie -zatem patrzcie ,,

Tak więc każdej żywej osoby ciało i jego energie są jakby -ciągle

jak gdyby monitorowane ,sprawdzane pod względem jego pracy



wraz z wygenerowywaniem -energii nie tylko jako tej pożywki

dla tych z Onego ,ale także dla nas samych dla naszej tej wiedzy i

naszych potrzeb energetycznych w celu pełnego pojęcia i go w



rozumny sposób -utrwalenia się na te informacje ,pomiarowe

,skanujace i monitorjące nasze ciało ,nasze organy i ich ròżne te.

, po prostu jesteśmy mimo naszej woli i chęci cały czas -w taki



sposób pasożytniczy pozbawiani energi która dla naszego ciała

organów  i  narządów , jest niezbędna ,ale także potrzebna jest

dla Tych Innych z Tam , a my ją potrzebujemy żeby żyć w tu i



funkcjonować w długim naszym zdrowiu , i pełni śił witalnych
,tymi samymi energiami ktòre gdy mamy to jestešmy ..zdrowi..

-Inny rodzaj takich to urzadzeń pomiarowo skanujących nasze

Szkic pola energii biosolarno fotonowych , lub pola energii



całošći ale tych to bio-fotonowogenalnych -absorbowanych

Na prezentowanych szkicach i rysunkach są , zaznaczone pola
energii świetlisto-świetnych fotonów energetycznych ,z przodu
jest oznaczone to miejsce znacznikiem o symbolu ,,D,, i każde
żywe ciało w tym miejscu zasysa samo energie solarno-swietliste
,świetlne i kośmiczne ale całościowo dostępne dla nas i takie
miejsca to punkty ,,Główne ,, -określane jako ,, -Splot słoneczny ,,
oraz trzy inne miejsca jemu to podporządkowane temu jako



głównemu: 1.Brama Wiatrów Mniejsza - oznaczona jako ,,B,-lub,,
Brama Śmierci ,, albo określona ciemie -jako ,,JADO-WITE,
punkt miejsc to znajduje się u podstawy naszej czaszki i wyjśćia
pierwszego kręgu kręgosłupa - bo są tam dwa kręgi aksis i atlas
lub w miejscu przejśćia mòzgu do rdzenia głównego kręgowego
przedłużonego-dalej to on już przechodzi ale w rdzeń centralny
kręgosłupowy całościowy w nas tak jak to -widzimy-na sztychu.

Na tym rysunku jest to dokładnie oznaczone ,,Miejsce ,,Bramy
wiatröw Mniejsze ,,-to punkt na lini kręgosłupa ,oznaczenie jako
to myślnik ,przerywnik między dwoma słowami ,,JADO- --WITE,,
dalej to jest ale ta 2.Brama ,,WIATRÓW DUŻA ,jest oznaczona
jako ,,C,, ,lub BRAMA WIATRÓW WIELKA,, jest to inny punkt
miejsce oznaczone na rysunku napisem ,,MONST--RUALNE,, i tu



przerywnik także w formie myślnika jest zaznaczonym na
odcinku lini w nas kręgosłupowej ,konkretnym miejscem do
którego zmierzają te ,ONE,, wszystkie w potrzebie ale -z światów

bytnošći ichnych wraz z ich całym majestatem zaistnienia lub

mocy ich marazmu a potrzeby energii a poniżej zdjęcie takich



form zagęszczonych i zmaterializowanych w celu poglądowym

Dla Was Zdjęcie zmaterializowanej formy ,,Onych ,,-w ziemskim

Inne formy ròżne ,zagęszczonych materializacjii pogazowych.



   Zdjęcie normalnego lotu gołęia jako przerywnik do zamysłu.

Wracając do opisu ,obecnie mierzymy i skanujemy na poziomie

ciała Fizycznego za pomocą wielu -takich różnych instrumentów



pomiarowych powstające - anomalia patogeniczne zakłucajace !

-nam zdrowie- elektroniczny cały proces energii żerujących i w
tak- pasożytniczy podstępny sposób nas żywych osłabiajacy -daje



to w każdym z żywym organiżmie ,zaburzenia ,anomalia ,braki

zawirowania lęki bòlu które trzeba eliminować .Skaning do

trzech warstw na poziomach ich tych podczepień .Pierwszy od



podłoża -naszych stóp ,do wysokośći bioder te złe ziemne-punkt
na kręgosłupie,kręg lędźwiowy ostatni początek kośći krzyżowej

kolejny taki punkt pomiarowy zaczyna się ,od poziomu szczytu -

naszej głowy lub poziomie ,,Naszego Czepca ,,szczytu lub jak to



wcześniej jest na sztycho rysunku punkt i miejsce oznaczone

symbolem ,,A,, jest to punkt korony lub szcztowy który dalej
biegnie wzdłuż kośći krzyżowej do wsokośći ostatniego kręgu

szyjnego ,kręg 7 siódmy .Trzeci pomiar skaningowy zaczyna się ,



od poziomu kręgu szyjnego siódmego w dół aż po kośći ogonowe
lub gużiczne ,gdzie mamy kolejną bramę tak zwaną przewietrz  i
wydzielania gazów  lub tak jak jest to zaznaczone jest to miejsce
o symbolu ,,E,, i to od miejsca od samego dołu i podstawy aż w
górę po nas czubek naszej głowy biegną energie wokoło naszego
całego kręgosłupa ale w sposób wirowo rotacyjny w kanalach
okołokręgosłupowych dając nam przewietrzenia ale całościowo
wokoło kanałow i wirowych okołokręgosłupowych fraktalach .

Tu na tym sztychorysunku mamy zaznaczone Wszystkie nam
poznane do tej pory osobliwości i tożsamośći Energii naszej
Duszy i naszego Ducha ,które mamy możliwość widzieć i je
pomiarować ,a odnajdywane w tych miejscach złe i niedobre dla



naszego zdrowego funkcjonowania energie neutralizować i jej
zmieniać ,na te przez nas samych porzadane dobre czyste jasne

dla nas .Po takich pomiarach skaningowych wiemy precyzyjnie
ile mamy podczepionych ciał fluidalno-pośladowych i na jakiej

głębokośći naszego pola energii całośćiowych one gniazdują
.Albo możemy do tego użyć mierniki takie -analogowe mierząc
nimi ale w sposób ogólny całościowo pole energii astralnej i ich
wpływ tych energii na nasze całe ciało Fizyczne i zaistniałe



zagnieżdżone anomalie lub pomiar pola oddzielnie ale samych
tych energii duchowych i tu odchylenia i porażenia inne .I tu w
zależnośći od aspektów wyznawanej naszej wiary religi ,osoby

ktorej to dokonujemy pomiaru - skaningu elektronicznego- lub
takiego pomiaru ale -analogowego to stosujemy środki zaradcze
i poprawiające te złe ze względu i aspektu wyznawanej wiary na

Dobre moce i nam pomagające energie zapobiegawcze w celu



pomocy zazwyczaj osobie w stanie lęku ale depresyjno obłędnej

aluzji w niej tej osobie u której stwierdzimy takie to powiedzmy

inne energie wmontowane gruntownym procesm ich eliminacjii



neutralizacjii całkowitej z pola całościowej matrycy zdrowia..

tych podczepionych żerujäcych struktur ,lub ich przesunięciu



,wraz z ich energiami pomocy pasożytniczymi w obszary inne -

struktur poza pole energii całośćiowych , ale na zewnątrz -jest to
czynność pozwalająca dokonać uprawnionym tym godnym ale



osobistośćiom i uduchowionym terapeutom ducha i duszy tym

postaciom - aktu odprowadzenia niebytu złego do wszech miejsc



ale w wiecznośći ale absolutnej ,lub ich miejsca ostatecznego ..

. Wizualizacja -na zdjęciu widzimy energie zagęszczonego bytu

jego podczepienia podłączonych energii pasożytniczych i tych



wręcz złoślwych ,a żerujących na energii ludzkiej żywej osoby
na wysokości 7 kręgu szyjnego dające podszepty omamu- zatem

Zdjęcie zrobione w momęcie dokonania  ,, AKTU ZEJŚCIA ,,-tego
widać wyrażnie na twarzy ,zastygniętą formę istnienia w oczach

Zdjęcie zmumifiikowanej twarzy zakonnika -w jego spoczynku



jak jest inne i spokojne od tego z zastygniętą wizją lęku w oczach

inne są szczątki te ktòre pozostawiają nam šwiadectwo czystošči

ducha i spełnienia duszy po osobie uduchowionej za jej żywota i



jej ale spoczynku tym wiecznym ,i oczekiwaniu na to coś u Boga

 - POWIEDZCIE  IM  TAM  NA ZIEMI , W ICH TAM - TYM  -



ZIEMSKIM ICH BYTOWANIU -ŻE ,,ŚMIERĆ NIE ISTNIEJE ,,

Szczątki orginalne -spokòj -można wydrukować jako hologram ?

Powiedżcie wszystkim Tam na Ziemi ,w ich cielesność i
ich bytowaniu że ,,,ŚMIERĆ NIE ISTNIEJE ,,,-przekaz ze



świata równoległego.Życie nie kończy się w tej chwili
śmierci.A-Ma z nas żyjących tu na Ziemi większość ludzi

taką wewnętrzną świadomość ,ale nadal i ciągle zadają

sobie pytanie: Jak jest po drugiej stronie ,Co nas tam



czeka ,Kim będziemy będąc w tamtym ,Czy stracimy

swoją tożsamość i personalizację ,Czy spotkamy w Tam
przyjaciół i bliskie nam osoby -które są już w tym -Tam .

Francois Brune -ur.w 1939 roku ,ksiądz wszechstronnie
wykszałcony na Sorbonie ,teolog ,filozof od 30 lat tropi i



poszukuje mistyków w Europie i Ludzi obdarzonych

Łaskami i Darami nieprzeciętnymi w nich -wykładowca
w Seminariach Zakonnych i Duchowych ,Jest czynnym

uczestnikiem Stowarzyszeń badających inne - zjawiska



,,Transcedentalne i te Transkomunikacyje ,,- na terenie

Niemiec ,Luksemburga ,Francjii i nie tylko ,powiedzmy
że w całej Wolnej i Uduchowionej Europie -,, ESEC- ESEK,,

,CO JEST WAŻNIEJSZE -dla Was życie Tu na naszej Ziemi?



CZY ŻYCIE PO ŚMIERCI ?-Jak wszyscy to gromko opisują.

,,A JA UWAŻAM !- ŻE: TO-WAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE PRZED

NARODZINAMI -W TU NASZYM ZIEMSKIM BYTOWANIU



-,,I -ZROZUMINIE ŚMIERCI ,, -A -,, NIEŚMIERTELNOŚĆI ,,-

Śmierć nie istnieje .To największa iluzja ,w którą dajemy

się wmanipulować ,wkręcić ,i to tylko na własne życzenie



.Nasze śmiertelne ,,EGO, i nasze ,,małe ja, oraz nasze to

MOJE,, wraz z całym tym bagażem - umysłu świadomego

.
I podświadomego i odbiorami przez nasze te -to narządy



zmysłów w ziemskim byćie czyli: wzrok ,słuch ,węch

,dotyk i smak na poziomach rejestracjii i ich percepcjii
poznawczych ,kreują w nas, w formie zagęszonej materii

ziemskiego naszego w ,,TU,,-czy być może to tylko jest ta



iluzja wygenerowana przez nasze zmysły i tylko TO-Tak-

To co nazywamy śmiercią czyli ostatecznym końcem w
Tu -funkcjonowania ciała fizycznego w którym obecnie

jesteśmy ,goszcząc w nim i mieszkając cali okryci skórą ?



Zamieszkujemy w ciałach cielesno fizycznych ziemskich

Czyli dla niektórych z nas śmierć to ten ostateczny koniec

funkcjonowania jego tu ciała fizycznego-stanowi również



rozpad wszystkiego w popiół ,wraz z tym co tworzymy tu

swoją osobowośćią i personalizacją ,postać z którą także
związana jest określona historia .Cmentarze zatem są nie

tylko pełne rozpadłych ciał ,ale również tytułów , i ideii ,



zaszczytów ,niezrealizowanych idei ,planów ,koncepcji
twórczych i wszelkiego typu pomysłów na życie .Tak więc

w grobach,urnach spoczywają całe pakiety tych różnych

koncepcji i dane o tym co w grobie lub urnie tu pozostało



Strach przed śmiercią ,przed nieistnieniem stanowi jako

fundament wszyskich strachów ,obaw i lęków które się w

różnorodnej formie manifestują w człowieku .Kiedy my



to ludzie w tu na ziemi konfrontujemy się ze zjawiskiem

śmierći -to często ten nasz pierwotny lęk zamka w nas i

naszym wnętrzu pozostałe tożsamości -jakim są fakty i w



nich nasz duch i nasza dusza ,i to ten lęk je w nas duśi .

Bo nie chcemy widzieć aktu śmierci -bojąc się tego aktu i

instyktownie uciekamy przed nią ,lękając się odwiedzić



znajomych w szpitalach konających i odchodzących .A

warto pójść do nich , i wraz z nimi przebyć i doznać ich
misterium aktu odejśćia do Tam jak się przechodzi z tąd

do tam do Wszechwiecznego Świata Światłośći  Boskiej ..



.Wybaczajmy sobie i ,wybaczmy Im wszystko ,i uczmy się

dostrzegać jak Świętym MISTERIUM jest umieranie lub
jego brak i tkwienie w bólu i w marażmie konania ,które

u co nie których osób trwa nawet do pół roku ,i to jest dla



Nas i dla Was wielkim Darem od Boga taki Akt Konania i

niemożliwośći skonania tu .Dla zrozumienia przejścia do

Tam i dotknięcia progu nieśmiertelnośći .Bo dla naszej



nieśmiertelnej jaźni wraz z duchem i duszą ,dzień naszej

śmierci jest często najpiękniejszym dniem doświadczenia



i doświadczalnego innego życia po przejśćiu nas do Tam .

Bo przechdząc do Tam w akcie- ani na chwilę nie tracimy

świadomośći swojego istnienia .Nasz duch przestrajając



naszą duszę doprowadza nas do naszego to rodzinnego

żródła istnienia ,do którego powracamy po naszej tu, w

ziemskim naszym wędrowaniu jako przygodzie życia.Bo
jako my dzieci w akcie narodzin pamiętamy to źródło i



ten cudowny akt ,przechodzenia nas z tu życia przed tym

naszym narodzeniem do ciała fizycznego w Tu ,ale potem
w akcie misterium śmierci opuszczamy to nasze ziemskie

ciało wracając do naszego źródła będącego w Tam .Więc



proszę Was -zastanówcie się , czy większą uwagę należy

poświęcić ,,ŻYCIU PO ŚMIERCI -CZY LEPIEJ ŻYCIU PRZED

NARODZINAMI ,,-ja osobiście wolę opcję ,,ŻYCIE PRZED



NARODZINAMI -i zrozumienie ,,Aktu Nieśmiertelnośći,,

Wizualizacja spływu energii ,,BOSKICH,,-z ich Wiecznych matryc

docierając do naszych ciał je wzmacniają zaśilającą wszechśiłą i



mocą energii życia , podobnie jak neutrino ciagle płynąca śiła

Wszechwiecznie Płynących dla tych co zajmują się ,,Inżynierią
Kohoezjolizy duszy i ducha ,,-w stopniu zaawansowanym w Tu .

,,Jak to czynić , nie będę opisywał , zdjęcie pezentuję tylko do



Waszych przemyśleń i pobudzenia większej wrażliwośći u osób

czytających ta broszurkę i zawarte w niej moje opisy dla Was ,

,, BOŻY OBOWIĄEK - dla Istot Duchowych,,



,,Zalecenie zgodnie z Biblią Templariuszy,,

,,BO KAŻDEJ I KAŻDEGO Z OSOBNA W TU ZIEMIANINA- TAKIM
WASZYM OBOWIĄZKIEM JEST : BOŻE DARY I ŁASKI STARANNIE
PIELĘGNOWAĆ I JE POMNAŻAĆ ,NA CHEAŁĘ BOSKĄ ,, BOGA ,,
WIEDZĘ SWĄ POWIELAĆ I JĄ STALE UTRWALAĆ I UZUPEŁNIAĆ
O NOWE OŚIĄGNIĘCIA LUDZKOŚĆI ORAZ NAUCZYĆ SIĘ ,BĘDAC
JESZE TU NA ZIEMI ALE PRZENOŚIĆ ,PRZENIEŚĆ TE WSZYSTKIE
DARY I ŁASKI BOŻE PO ICH CAŁOŚĆIOWYM ZAPAKOWANIU W
SOBIE W TU NA ZIEMI BEDĄC Z POZIOMU SWOJEGO TEGO TU
CIAŁA CIELESNO FIZYCZNEGO I PRZENIEŚĆ TO WSZYSTKO ,DO
POZIMU ALE - DO SWOJEJ DUSZY I DO SWOJEGO DUCHA
DAROWANEGO CI OD BOGA STWÓRCY ABSOLUTU JAKO AKT
ŁASKI DLA CIEBIE OD NIEGO JAKO ,,BOGA,,  I ZABRANIA TEGO
WSZYSTKIEGO W DROGĘ IDĄC TAM DO WSZECHWIECZNOŚĆI



DO BOGA,,-  DO  TWOJEGO  ŹRÓDŁA  ŻYCIA  WIECZNEGO -  ,,

,,Zatem Wędrowcze zapamiętaj że nie ma drogi wyznaczonej
przez Boga ,po prostu to ty idąc ją sam sobie wyznaczasz ,bo w

życiu w tu na ziemi będąc tylko śmierć twoja jest pewna.A twój



akt rezygnacji zawsze oznacza dla ciebie że to ty stanęłeś na
twojej krawędzi końca i to ty właśnie teraz obserwujesz własną

śmierć ,więc ją pokochaj a to wówczas to ty pojmiesz twój akt i
misterium dla ciebie Ale Twojej .........nieśmiertelnośći ......

Zgodnie z dekalogiem że :

Bóg Nadał Swojemu Ludowi przywilej Starodawnego przymierza



,,OTO TEN KTÓRY NAS UCZYŁ I UCZY DALEJ O TYM WIELKIM,,

Ten opis się nie kończy -na tą chwilę ,będzie on uzupełniany .

Całość w Traktacie Ezoterycznym ,mièdzy innymi: BIOTERAPIE -tom
Pierwszy ,Bioterapie -z Anatomią w obrazkach jako tom Drugi ,Energie
Laserôw dla zdrowia i jego ulepszania ,Nauka Widzenia i Postrzegania
Aury -dla tych Osób co takie dary Boże mają w Sobie ,Energie Drzew i ich
zrozumienie oraz jak je stosować i Sanatorim Leśne , oraz ,Geoemiter -jak
on działa i jak go rozstawiać ,Akt do Sumienia dla tych wszystkich w
takiej potrzebie oraz -Woda Cud Życia -jako Twór Żyjacy i Myślący a
inteligencja Wody w najnowszym spojrzeniu w mistycznym obrazie ,także
_Nalewka Bursztynowa jak ją dobrze zrobić żeby działała , Batalia o Życie
i Wojna o Zdrowie z Boreliozą ,bartonelą ,babeszjozą i neurobartoneliozą
oraz innymi w nas patogenami a Witaminy i Esencje Energii
,Bursztynobrozja i Mariavici a Klimakterium i wiele innych nigdzie nie
publikowanych moich opisôw -polecam ich cząstkowe fragmenty ale w
wersji podstawowej można gratis Sobie pobrać z internetu na stronie -
kosmoenergetyka.info.pl/inzynieria -duchowa-pdf-do-pobrania/
-całośćiowe opisy w formie zapisu elektronicznego -do nabycia i
samodoskonalenia się -po konakcie telefonicznym ze mną: Lucjan-



          +++++ W AKCIE POKOJU I POJEDNANIA SIĘ Z BOGIEM +++++

Oto TEN co MOŻE  WSZYSTKO - ,,SYN BOŻY JEZUS CHRYSTUS,, -pokonał
śmierć . Nie przystąpiliśćie-,, Wy będący w Onym ,, -do dotykalnego i do
Płonącego Żywego ognia ,i do Mgły widzialnej przez Wybranych ,i do Nad
Ciemnośći Absolutnej i gromkiej burzy ,ani też do grzmiących trąb i do
Takiego Dzwięku Słów ,iż wszyscy -którzy go słyszeli ,prośili ,aby do nich
nie mówił .Bo takiego dżwięku tego z Onych ,nikt nie mógł znieść .Jeśliby
nawet tylko zwierzę dotknęło się Tego z Onych ,to winno być natychmiast
ukamieniowane jak głaz zastygnąc na Wieki ,ku przestrodze dla Innych .A



tak straszne było to zmaterializowane zjawisko ,iż ten co go ujrzał -z

przerażenia drżąc Całym sobą - wołał  ,, Boże -proszę Cię , nie doświadczaj
mnie , -Takimi z Onych .A BÓG odrzekł -SYNU-MÓJ ,nie lekceważ widoków

,i karania Pana ,nie upadaj na duchu swym ,gdy On cię doświadcza .Bo
kogo miłuje Pan ,tego doświadcza i karze .Chłoszcze zaś każdego ,którego
za syna swojego Przyjmuje .Zatem trwajcie w karnośći ,! Bo ,, Bóg
obchodzi się z wami jak z dziećmi ,, .CYTAT,,

Przesyłam wszystkim Istotom i Osobom pozdrowienia -,,PRZESYŁAJĄC
DAR ŚWIATŁA ABSOLUTU ,,-tym w Tu i Teraz,oraz Tym w Tamtym ,i
bytującym Tym w Onym -bądzcie rodośni ,uśmiechnięci i zawsze
szczęśliwi w Swojej obranej drodze do Celu .



Zdjęcie pola energii astralnej ,,aury,,zrobione na targach ezoterycznych.

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

,,DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SMODOSKONALENIEM SIĘ I NAUKĄ
-proponuję moje opisy ,broszurki ,książki w formie elektronicznego
zapisu na kartach pamięci mikro-sd ,polecam: BIOTERAPIE-tom 1
zrozumienoe pól energii w ciele fizycznym i poza nim ,BIOTERAPIE z
ANATOMIĄ tom 2 w obrazkach ,dla początkujacych wraz z opisem
,ENERGIE LASERÓW -nowy kierunek pomocy dla Tych w takich
potrzebach , Naukę widzenia i postrzegania Aury-oraz widzenia i
postrzegania ponadnormatywnego  ,Energię Drzew ich zrozumienie i
sanatorium leśne oraz jak kożystać z ich energii dla Nas ,Woda Cud Życia
ale jako Twór myślący i Żyjący ,AKT do Sumienia , Batalia o Zdrowie i
Bitwa o Życie z boreliozą ,bartonellą ,tibolą i innymi patpgenami a
Esencje Energii i Witaminy ich zrozumienie i jak brać i stosować ,oraz
inną broszurkę -Geoemiter -zrozumienie i jak rozstawiać ,oraz nowo
wytyczony Rów Geomancjii -oraz wiele innych ciekawych opisów
,broszurek ,kśiążek nigdzie nie do zdobycia ,w formie papierowej bo są
tylko w zapisie elektronocznym ,oraz wiele innych ciekawostek wykładów
, filmów naukowych do samorozwoju i samodoskonalenia- duszy ,ducha



-do nabycia po uprzednim kontakcie telefonicznym -ze mną
telefonicznie-667.448.798 -Lucjan autor opisów Polecam i zachęcam .

Proponuję także energie -kosmiczne ,meteoryty kamiennej odmiany.

-Opisuje .

+Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus+

+++++ Lucjan  Antoni  Jan  1 vel  Kaper  Gdański ++++

kontakt tel -734.269.907. lub formą , ale elektronicznie-po niżej -polecam-



lucjanzgdanska@gmail.com  lub  biofitogeneza@gmail.com



         Część dalsza dla tych co chcą wiedzieć i tyle.....



Dla tych osób co lubią więcej wiedzieć -



Część dalsza-



Część końcowa-



Zapraszam do Samodoskonalenia się i nauki na poziomie rozwoju





Własnej duszy i ducha ,dla tych wszystkich osobliwości i tożsamośći.

-Polecam także inne moje opracowania -okładki poniżej-Lucjan-









,,Polecam jak łyk Żywej i Myślącej Wody ,ale jako Tworu Żyjącego ,,

Samodoskonalenie się i naukę o potrzebach Naszej Duszy i naszego Ducha




