
,ŻYCIE W ZDROWIU,

,,ENERGIA OD DRZEW DLA-



,,ZDROWIE  a  ŻYCIE  lub-
,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,

,,  ENERGIE    DRZEW  ,,



,, ZAPOZNAJ  SIĘ  I  STOSUJ ,,
,, ENERGIE   DRZEW  Z   LASU ,,

,,ENERGIE  DRZEW  CZYM  SĄ I
JAK MOGĄ NAM SŁUŻYĆ ,,

ZROZUMIENIE ENERGII ZAWARTEJ W DRZEWACH



„ DRZEWA   IGLASTE   LUB
LIŚĆIASTE   I  TE   INNE,,

Opisał:Lucjan Antoni Jan 1 vel Kaper z Gdańska
biofitogeneza@gmail.com

Telefon: 667.448.798.

OPISANO   I   WYDANO   DO    UŻYTKU   DOMOWEGO
Zabraniam  wykorzystywać  do celów komercyjnych ,zarobkowych i

innych -wymagana jest moja zgoda ,uwaga strzeżone prawem .

®

Kontakt do mnie:  lucjanzgdanska@gmail.com    tel,667.448.798.



                                                                      ®

Broszurkę tą wydaję w celu upowszechnienia jak dobrze wykorzystać czyste

źródła energii ,ale płynące od drzew tych samosiejek i dziko rosnacych ,dla
Tych Wszystkich Osobistosći i Osobliwośći ale prywatnie nie zarobkowo i
trzeba opisy wizualizować ,analizując zaprezentowane tu sztychorysunki



zdjęcia i fotografie bo ta broszurka pisana jest fotografikami i zdjęciami...

                     TEN  CUDOWNY  DAR  OD  NATURY  DLA  LUDZKOŚĆI

.  Może na początku opiszę  jakie drzewa są dla wszystkich dobre ,a niekóre

nieszkodliwe , a za to inne bardzo źle , na nasze pole energetyczne działające.



Las ze swoim nieprzebranym bogactwem drzew ,krzewów,roślin ,ziół ,mchów
,grzybów i całą gamą wszelkiej dziko i swobodnie żyjącej całościowo mikro

roślinnośći ,podlegają prawom naszej cudownej natury , żyje w lesie wszystko
we wzajemnej symbiozie .Każdy to bowiem element lasu ma inny skład energi i

chemiczno-fizyczny ,inne polaryzacje oraz generują przeróżne energie , wraz z



,bioprądami , i falami energetycznych ciągów ,swymi energiami łączą drzewa

ze sobą dwa potężne żywioły ,żywioł ziemi -jako drzew żywiciel i żywioł

powietrza .Tak więc cały las wraz ze swym całym systemem zagęszczonej
biosfery drogą wzajemnej wymiany ,swoistymi właściwośćiami oddziaływuje
na siebie wyrównawczo i dobroczynnie w pełnej harmoni wzajemnej .A my



ludzie i dziko żyjące zwierzęta w lesie dzięki tym pozytywnym energiom lasu
regenerujemy swe siły ,odpoczywamy i korzystamy z całego dobra jakim jest
las i zawarte w nim jego elementy tożsamościowe które nas wzbogacają .

.W ogólnej klasyfikacji drzew musimy poznać i wybrać drzewa które swym
dobroczynnym oddziaływaniem na nas ludzi wzmacniają lub nas oczyszczają ze

szkodliwych energii ,nam ludziom szkodzącym a pomagających drzewom w ich



przemianach energii kosmicznych na materię ziemską.I tak musimy wybrać Te
gatunki które są dla nas najbardziej kożystne i do takich nie wątpliwie należa
drzewa szpilkowe .Do najbardziej korzystnych drzew szpilkowych należą,
modrzew ,sosny ,świerki ,jodły ,cisy , jałowce bo to one nie tylko oczyszczają

nam płuca i zasilają nas w tlen niezbędny element naszego życia i istnienia tu
na ziemi ,pozyskujemy z drzew żywice ich soki ,oraz z igieł kwiatów szyszek i

przyrostków wykonujemy całe gamy różnorodnych olejków eterycznych ,bo to



one i nie tylko regenerują i oczyszczają ,cały ustrój ludzkich narzadów organów
swoimi dobroczynnie działającymi energiami ,drogą wymiany bioprądów ,ich
wzmacniania i zasilania w nowe i mocniejsze wiry strumieni energetycznych

-dające nam ludziom nowe siły witalno-zdrowotne  i lecznicze bio- energie ,lecz

nadto dzięki wydzielanej żywicy i jej lepkośći ,zatrzymują mega ilośći wszekich



wirusów ,bakteri unieszkodliwiając je poprzez zachamowanie ich rozwoju a

procesów namnarzania się i rozprzestrzeniania się ,po prostu wydzielana z
drzew żywica wabi je do siebie swymi energiami aromatem i barwną jej formą
i następnie staje się dla nich taką śmiertelną półapką a dla nas jest to dar

SZKIC-RYSUNEK  WIZUALIZACJA. -1 -JAK POBIERAĆ ENERGIĘ Z DRZEW



SZPILKOWYCH OPISZĘ TROSZECZKĘ PÓŻNIEJ DALEJ  PO NIŻEJ .Drzewa
zatrzymują wchłaniając  na siebie wszelkie zarodniki grzybów ,pleśniaków

grzybic i ich formy przetrwalnikowe-zarodkowe oraz wiele różnych pyłowych
odmian wszelkiego plugactwa zatruwającego nam ludziom organy oddechowe

i cały organizm a dają nam kationy i zjonizowany czysty tlen .Potrzebują one do
zamiany energii kosmosu od tych neutrinowych świetlistych na materię ,liści
,szpilek igieł i ,pruchnicy ,dwutlenku węgla - który to przetwarzają w sobie na



ten najważniejszy z gazów tlen i jego elementy współistniejące ,kationo jony

są ,niezbędnym elementem życia dla wszystkiego co tu na naszej Ziemi z nami
żyje i oddycha ,drzewa wraz ze swoją całą masą liści lub igieł szpilek oraz tymi
pozostałymi od nich elementami tożsamości wegetacji i zawieszonym ciężarem

całośćiowym nad ziemią powodują tym swym zdarzeniem masą takie leciutkie



przyspieszenie obrotu Naszej kuli ziemskiej z jej lekkim zwichrowanym
ruchem ,a po zrzuceniu czyli tej całej masy z konarów na ziemię kula ziemi

zaczyna leciutko zwalniać.Zatem nasze drzewa pomagają wszech globalnie

i całośćiowo nie tylko Temu ale i Tamtemu Światowi Energi łącznie z naszą



Planetą Ziemią regulujac jej obrót na jej orbicie .Drugą znaną formą drzew są

drzewa liśćiaste wtwarzające swymi liśćmi z poziomu energi kosmicznych całą
gamę materii w formie różnorodnej bioformowej  biomasy tak niezbędnej do
rozwoju całej galanterii mikroskopijnych zwierząd ,grzybków i pleśni ze świata

mniejszego który tą biomasę rozkłada na pozostałe pierwiastki i ich czastki ,z
najbardziej dla nas ludzi pozytywnych drzew liściastej odmiany należy tu



wymienic i zapoznać się z nimi są one wszędzie wokoło nas popatrzcie zatem

-                        Zdjęcie żadkiej odmiany Sosny czerwonej bagiennej -

.            DRZEWA  LIŚCIASTE  ALE  JAKO  DZIKO  ROSNACE  DARY  NATURY

Do najbardziej dobroczynnie oddziaływujących na nasze całościowo pojęte i
zrozumiałe ciało fizyczne i jego moce i energie wymienię : - brzozę ,lipę ,dąb



,kasztan ,klon ,akację i ich wszelkie odmiany gatunki i podgatunki bliźniacze .

Jak liście z drzew zamieniają dwutlenek węgla na czysty tlen przy pomocy
energii słońca doxierających do nich wraz z energiami kosmicznymi w swoich
procesach przetwarzania międzykomórkowych frakcji zrozumienie tych opcji.

Innym ciekawym zjawiskiem jest transport wody w drzewach od najmniejszego



korzonka po najmniejszą cząstke gałązkę i listek lub szpilkę w koronie drzewa
,i co dziwne jest że nie wymaga ten transport przemieszczającej się wody od
drzewa wkładu jakiejś energii jakkolwiek woda płynie w drzewie wbrew jej

wszelkim prawom fizyki i sile przyciągania grawitacji magnetyczno ziemskiego

,a mianowicie z dołu od korzenia do góry na sam wierzchołek korony drzew
.Dzieje się to tak nawet wtedy ,gdy droga wody od pobierających ją korzeni do



oddających ją liśći,lub szpilek wynosi 50 lub ponad 100 metrów na szczycie

jego albo i więcej .W miarę tego jak liście oddają wodę do atmosfery w procesie
ich parowania przez otworki szparkowe ,płyn z dołu w formie wodno sokowej

cały czas dopływa zasilając cały drzewostan .Przy długiej drodze ,u bardzo



wysokich drzew zawarte w nich naczynia ksylenu  cały czas pracując podlegają

potężnemu przeciążeniowemu ciśnieniu: dochodzącego czasem do ponad 100
atmosfer .Działanie ich i sił kohoezji i adhezji zapewnia utrzymanie ciągłośći

dostaw zaśilania i przepływu wody w drzewie od korzeni do szczytu najwyżej



umieszczonych gałązek,  wraz z liściem lub szpilką .Woda w drzewie liściastym
płynie przemieszczając się ku górze z szykośćią 4 do 6 metrów na godzinę

i tak drzewo jako całość wraz z powierzchnią swych liści w jego koronie, potrafi
przerobić ,przepracować ,czyszcząc nam wodę w ciągu dnia na jednym metrze

kwadratowym jego powierzchni od 110 do 200 litrów wody ,a więc jest bardzo



łatwo wyliczyć ile w czasie od momętu pobutki ze snu drzewa i wypuszczenia

jego pierwszych pączkôw na wiosnę,aż do momętu spadnięcia liśći -i udania się
na odpoczynek jeśienią , cały ten system drzewostanu przerabia dla nas wody

zamieniając jej stan skupienia z płynnego na lotny gazowy jako para wodna w



procesach parowania w liściach i ile jej  w ten  sposób  oczyszcza nam wody.

Z drzew liściastych niektóre gatunki są dla nas wręcz energetycznie słabe lub

obojętne natomiast inne wręcz są szkodliwe negatywnie i źle na nas i nasze



biostymulacyjne w nas śiły i moce działające ale te biowitalne  i tych samym dla
nas szkodliwych i negatywnych gatunków drzew ale rosnących samodzielnie

jako samosiejki ,polecam się wystrzegać ,a nawet omijać je  - robiąc wokolo

nich obejśćie ale wielkim kołem , minimum 50 metrów do nich .i  ja do nich



zaliczam po przeprowadzonych doświadczeniach : - topolę ,osikę ,berberys i ich
odmiany oraz olszynę dziką nieowocującą ,wiry i prądy energii od tych drzew

wywołują za zwyczaj niczym nieuzasadnionym agresję ,działają depresyjnie i

demobilizująco zniesmaczają zrozgoryczając, energia ich utrudnia gojenie się



ran w naszych ciałach i zmiejsza się nam odporność układu imunologicznego

lub chłonnego gdzie mamy główny węzeł chłonny wartowniczy ,obronny a na
jego tych najmniejszych strukturach są ,komórki dędryczne lub dendrytyczne
w naszym ciele jako nośi strażnicy naszego zdrowia wręcz usypiają ,bo są
porażone przez co jesteśmy atakowani przez świat : grzybów ,wirusów oraz
bakterii wszelakich wraz ze światem parazytologi i drobnoustrojów aż po
ganmety.W związku z takim to stanem rzeczy powinniśmy omijać te gatunki
drzew nas drażniących ,a zaprzyjażnić się z tymi które to nam sama natura
nam wskazuje jako te z nich najcenniejsze godne i weźmy tu dla przykładu

te szlachetniejsze odmiany ze świata grzybów które to są bardzo wybredne ale
w swoim ich takim to grzybim wyborze dla siebie środowiska okolicy w któego



sąsiedztwie rosną i skupiają się zawsze u stóp drzew lub w bezpośrednim ich

sąsiectwie i tak zawsze one jako grzybki wybierają drzewa szpilkowe ,sosny
,modrzewie i nie gardzą świerkiem i jałowcem , a z tych drzew liściastych pod

których stopami nigdy to nie znajdziemy grzybów to są : ,topole ,olchy ,ośiki,
morwy i dziki bez leśny, to grzybek borowik szlachetny jest znich najbardziej



wybredny w wyborze swego sąsiada drzewa jako król wśród grzybów który to -

zawsze rośnie w okolicy zdrowych drzew ale takich jak dęby brzozy oraz sosny

i leszczyny wśród których bardzo chętnie zawsze wyrasta.I obserwując fakty w
przyrodzie i takie to jej samej zachowanie my ludzie powinniśmy brać od niej



samej jako przyrody przykład podglądając jej zachowania lub rady i z takich

to drzew także kożystać ,bo skoro ich sąsiectwo i ich energie są miłe i dobre dla

bardzo wybrednych gatunków grzybów szlachetnych to dla nas także są dobre .
Ale wracam dalej do opisów drzewa topoli i tak na przykład gdy tak wnikliwie



powiększymy proces przyrostów słojów , na ściętym pniu takiej wiekszej topoli

samosiejki takiej  większej ,to zauważymy że od jej rdzenia-środka rozchodzą
się pierścienie przyrostów rocznych ,spiralnie od rdzenia w kierunku wirowym
ale innym zazwyczaj takim lewoskrętnym wirowym zdeharmonizowanym .

DORODNE TOPOLE NAD BRZEGIEM ZBIORNIKA WODY ,I ICH PRZEDZIWNE .



.I co z tego faktu wynika pomyślą laicy , otóż to lewoskrętnowirowe przyrosty,

nas ludzi szkodliwe i destrukcyjne wirowe energie życia.Dlatego ja autor tych

unikam toplowych wirowych energii lewoskrętnie wymiatające siły witalne



Wielokrotnie pzeprowadziłem z różnymi osobami eksperyment, došwiadczalny

ale polegający na tym fakcie że pomierzyłem energie bio życiowe te witalne na
pięciu podstawowych bioenegowitalnych mocach ich poziomach każdej osobie i

zapisałem wyniki pomiarowe.Każda z tych osób miała różną grupę krwi- Rh+ i



Rh- ,i różne ph,inne ciśnienie krwi ,i różny wiek oraz każda z tych osób na coś
innego narzekała lub wręcz chorowała mając anomalia.I po pół godzinnej sesji
pod tak  mega dorodna i zdrowä topolą ,i po ponownym dokonaniu w nich

pomiarów -okazało się że wszyscy ludzie  byli energetycznie wypompowani i

osłabieni energetycznie a u tych osób które miały krew rh (-) ,i rh. obojętne ,to



te osoby wręcz usypiały mając dodatkowo zaaplikowane negatywne polaryzaje
energii plazmatyczne po tych osobach zmarłych ale na tych poziomach mocy i
energie astralno duchowych ... DLATEGO JA UNIKAM TOPOLI WSZELKICH ..

GATUNKÓW I ODMIAN I WAM TEŻ POLECAM JE OMIJAĆ WIELKIM KOŁEM .!

,,O ile chcecie zachować własne biostymulacyjne energie ,śiły witalne i moce,,



to dla Waszego pola całoščiowej energi polaryzacyjnej lepiej kożystać z innych

Z innych zachowań na temat topoli zauważymy ,że to właśnie drzewo najlepiej
rośnie i się rozwija w miejscu ,gdzie występuje zawsze podskórne wody lub ich

podziemne promieniowanie ale od wodnych cieków ,wód gruntowych ,jezior
,żródeł i starych koryt rzecznych lub ich  podskórnych ,płynacych odnóg , z



wielu dokonanych pomiarów ,geohydrolokacyjnych , badaň i došwiadczeň

wynika zawsze jeden fakt Szczególnie dokuczliwe działanie ,ma topola i jej
odmiany  podczas jej kwitnięcia ,szkodlwe nitkowe jej kwiatosany -działają

wręcz porażająco na nasze płuca wywołując różnorodne ich stany chorobo -



twórcze ,zapalne okołooskrzelowe poraźenia ,nie wspominając o alergikach .

,pod topolą lub w bliskiej jej miejsca rośnięcia lokacji ,pod ziemią jest zawsze

woda ,lub jej żyła ,odnoga lub wrecz żródło -krzyżówka cieków wodnych ,żródło



wody podskórnej ,albo stare podmokłe tereny zalewowe ,koryta starych rzek
które pozostawiły pod ziemią ,cieki i żyłowe kanały odpływu lub dopływu
zasilające rzeki ,strumienie i wody powierzchniowe typu stawy ,oczka wodne .

Przecięty pień drzewa z wyraźnie widocznymi ,przyrostami rocznymi-słojami.

Z innych obserwacjii wynika też jeden inny fakt , tam gdzie dużo rośnie topoli



,tam zawsze dużo jest jemioły-pasożyta który też do rozwoju potrzebuje cieków

wodnych i oczywiście energii drzewa topoli .Po prostu topola równa się z
jemiołą .A tu widzimy alejkę która została obsadzona dookoła topolami i cóż w
takim miejscuWystarczy zimą poobserwować przydrożne topole bez liści w tym

czasie,to zawsze zauwarzymy kępy pasożyta jemioły na gałęziach topoli .Po



prostu żyją w symbiozie dla nich pozytywnym ,wzajemnym oddziaływaniu .Ale

dla nas ludzi bardzo szkodliwym i destrukcyjnym oddziaływaniu ich energii.

Z innych ciekawszych opracowań naukowych ,a przeprowadzonych przez:



Geologa profesora Waltera na terenie Niemiec wynika że to struktury plamy

geopatycznego oddziaływania i geomancyjnego decydują o tym ,gdzie zacznie

rosnąć drzewo które w samoistny sposób trafiło na miejsce w którym to samo



rośnie i się rozwija ,tak zwana potocznie samosiejka ,gdzie nasiono tego drzewa

trafiło bądź to w drodze rozsiewu jego nasion i przemieszczenia się za pomocą
wiatru ,lub przenieśione zostało, przez ptaki i świat zwierzęcy od dzików aż po

Pozostałość po topoli gigancie ,która przerosła wieżowiec 10 piętrowy w



Gdańsku na pewnym ośiedlu i zosała wycięta ze względów bezpieczeństwa.

Pozostałość po drzewostanie giancie topolowym pień u podstawy o rozmiarach



zmierzonych po wycięciu Topoli - to 1.56 na 1,84 metra na widocznym foto.

I tak strefa plama- geopatyczna niekorzystnego oddziaływania promieniowania

struktur ziemi decyduje gdzie i co ze świata ,roślin ,ziół ,drzew lub krzewów i
organizmów żywych ,przebywa i się rozwija.Jest to tak zwana geopatyczna



wrażliwość falowania plamy ,która jednym pomaga a innym natomiast szkodzi

drugim elementom o innych ich zalerznościach energii .Szczególnie ważnym jej
elementem jest promieniowanie wodne -cieki i ich struktury wygenerowywane

.
Zatem to dar od natury ,czy może wybryk jej złośliwości ,Te topolowe cuda. ?



Badania zostały potwierdzone przez grupę naukowców z Instytutu Niemiec

BIOLOGICZNO-ANATOMICZNEGO w Monachium, i tak najwięcej materiałów
badawczych zgromadzono nad badaniem i obserwacją ziół ,roślin i drzew.Z

badań wynika jednoznaczny fakt , że -geopatyczne i geomancyjne i geologiczne
oddziaływania struktur ziemi ,oraz cieki wodne ,o różnorodnym ich kształcie



promieniowania szkodzą  organizmom żywym , i drzewom w leśie i nie tylko .

Okazało się że najbardziej wrażliwe są: bo po prostu usychały, i karłowaciały

drzewa takie jak; Jodła ,modrzew ,świerk , jałowiec,lipa ,brzoza ,jesion,olcha ,
buk ,jarzębina ,kasztan oraz dąb .Drzewa te rosnąc ,w strefach szkodliwego



oddziaływania geopatycznego wykazywały zahamowanie ich wzrostu ,popadały

w choroby, a na nich torzyły się narośle zniekształcenia ,i zwyrodnienia ,a
spadnięte ich nasiona prawie wogóle nie kiełkowały ,a te które wypuściły z

nasion kiełki , zaraz potem obumierały -szczególnie wrażliwe okazały się



nasiona -sosny ,świerku ,jałowca-a drzewa starsze ,zazwyczaj pękały były miej
elastyczne ,i wiatr łamał ich gałęzie - jak zapałki ,szczególnie w czasie mrozów

.Tak więc dobroczynne drzewa i ich moc i siła zależy także , od miejsca gdzie
one rosną i oddziaływanie tego miejsca na nie ,i ich zachowania ,oraz cieki

wodne wraz z tym co rośnie na pniu drzewa -mchy porosty ,grzyby ,huby no i



stan rozłożystości konarów ,i gałęzi decyduje ,czy drzewo rośnie w zdrowym
otoczeniu .I tak wybierając się do lasu na wycieczkę ,lub grzybobranie ,i robiąc

sobie odpoczynek ,mały biwak lub chcąc pobierać energię z drzew -najpierw je

obejrzyjmy ,w jakim jest stanie i jak wygląda to miejsce ,w którym rośnie to



drzewo , i jego otoczenie-czyli geopatyczna struktura i jej promieniowania

-które szkodzą nie tylko drzewom roślinom ,ale nam ludziom także .Wierzby
podobnie jak topole ,z tym że te wabią , w swój cień urokliwym widokiem , ale
działają energetycznie -tak jak na ćmę w nocy płonący ogień ją ściąga i wabi ..?

Jedynie -Wierzba purpurowa -SALIX PURPUREA z rodziny wierzbowatych jest



drzewem o bardzo szybkim przyroście masy drzewnej i znalazła swoje miejsce.

Szybki przyrost masy drzewnej powoduje że trzeba co kilka lat je przycinać ale
gałęzie ,gdyż inaczej drzewo łamie się pod ich masą i ciężarem ,stąd pochodzi

maczugowaty kształt starych drzew wierzby ,a przycięte przyrosty stanowią



doskonały materiał do celów wikliniarskich ,stąd zaczęto uprawy pod ten cel.

Uprawy na podmokłych terenach wierzby na cele energetyczne i wikliniarskie.

Okazuje się że świeże liście wierzby i jej kora ,oraz kwiatostany ,,kotki -bażie
,,zbierane na wielkanoc jako ozdoby ,zawierają całą masę wiamin, ale w
okresie przedwiośńia , bo gdy ruszają soki we wierzbie ,a po strzeleniu



,,bażi-kotków,,-i póżniej wystrzeleniu wypuszczeniu pąków listowia -tracą te
wszystkie walory rozpuszczając listki ,zatem one pochłaniają wszystkie ...???

Kwiatostan Wierzby purpurowej -zawierający cała masę witamin i środków .Od
leczniczych ,frakcji i tak znajdujemy w ,,baźiach-kotkach,,-między innymi:

witaminy A-0,11mg,B1-0.2mg ,B2-0,51mg,B6-1,46mg,C-60,2mg ,E-10,0mg,K-0,73mg



,M-55,4ug i PP-6,57 mg -tak więc kwiatostan warto zbierać chociarzby ze

względu na takie walory witamin i łączyć go z korą ale z przyrostków dwóch
letnich nie starszych kora po zaparzeniu i ostygnięciu do temperatury około

50°C jako wywar -dodajemy ,,kwiatostan,,i podgrzewamy stale utrzymując



temperaturę 50°C i po 20 minutach możemy popijać -działa tak jak kora ,ale

wzmocnione o zestaw witamin i energii biwitogenalnych z kwiatostanu ,czyli

śilniej i kompleksowo ,bo wzmocnione o frakcje i biomoce świata kwiatostanu
.Stając się biomasą energetyczną , do wykorzystania w procesach spalania  , i



pozyskiwania zielonch żródeł energii odnawialnej -rosnąc na rozlewiskach i
podmokłych ciężkich terenach  okołobagiennych i na dodatek, obciążonych

promieniowaniem cieków wodnych ,plamach geopatycznych i nie tylko !

Najlepsze są przyrosty dwu trzy letnie ,i z takich przyrostów zdjęta kora na
zimno -z wykluczeniem parzenia ,tak jak to się stosuje do celów wikliniarskiego



przerobu i wyrobu koszy ,i całego galanteryjnego i zdobniczego procederu .

-Zdjęcie Jemioły -pasożyta rosnącego na drzewach w miejscach cieków wodnych
szczególnie na wierzbie ,topoli -jest oznaką wodnych anomali pod drzewem-

Tu na tym Osiedlu w dużym mieście widzimy park i na klonie jako jedynym



drzewie całą masę kulistych pasożytniczych pędów jemioły ,bo pod drzewem

jest podskórne żródło wody ,i jak widzimy na zdjęciu nie tylko jemioła lubi to
miejsce ale także odpowiedniej rasy psy zbierają się pod tym drzewem i jego

zachwianej energetyce ,a to robota jemioły póżną jesienią gdy drzewo



odpoczywa po śilnym okreśie jego wegetacjii ,a dalej nie ma żadnej jemioły.

Tak więc kora Wierzby purpurowej -Cortrex Salicis -zebrana na zimno była
protoprastą i prototypem do wyrobu alkoholu salicynowego ,był to pierwszy

alkohol salicynowy ,a wydobyto go z kory wierzby ,a kariera farmaceutyczna



tego srodka trwa do dnia dzisiejszego .Kora ma zapach nikły ,smak śćiągająco

słodki ,póżniej gorzknieje -im dłużej stoii.Działa lekko ściągająco śćiskliwie i

przeciwbólowo ,ale może doprowadzić do zaparć i zatrwardzeń w procesach



wydalniczych -dlatego trzeba dodać pół na pół wraz z korą kruszyny .I w takim
połączeniu stosuje się w odwarach jako środek pomocniczy w białych upławach

,nieżytach górnej częśći dróg oddechowych oskrzeli w podnieceniu nerwowym i

nerwotikach twarzy .Brać trzeba dwa razy dziennie po pół szklanki naparu



przez dwa do trzech tygodni jest to także dodatek do zestawów ziołowych typu

Reumosanu ,Reumogranu ,Pyrosanu -jako środek pomocniczy w gruźlicy płuc-
astmie rozedmie płucnej oraz przy nowotwworowych pulmologicznych  i także
w cukrzycy początkowej i na lekkie problemy reumatologiczne ,i lekkie alergie

.
Zdjęcie wierzby i jej liści po okresie utraty walorów -tylko jako biomasa .



PRZEGNITY I PRUCHNIEJĄCY PIEŃ DĘBU , JEST POŻYWKĄ DLA GRZYBÓW I    .  .
.      INNYCH , BO W LESIE NIC SIĘ NIE MARNUJE ,  JEST PEŁNA SYMBIOZA ..

,,DRZEWA SZPILKOWE I ICH ENERGIE DLA NAS,,

Po pierwsze wybierzmy sobie takie, dorodne i zdrowe drzewo ,z całymi w nim



konarami gałęźiami i nie uszkodzonym pniem, ubranym całościowo w korę, go

otulającą.Niech to będzie mega  samosiejka -czyli taki okaz ,który nie został
posadzony ludzką ręką ,w wybranym przez człowieka miejscu ?Bo natura jak

wysiewa owoce , swej pracy ,to nasionka niesione przez wiatr ,lub przez ptaki



to jak spadną na ziemię w złym miejścu , gdzie jest to szkodliwe miejsce .To
takie ziarenko , nie urośnie ,a jak urośnie to miejsce jest dobre , i energia
drzewa jest większa , o pęłnej palecie jej wszelkich odmian ,energetycznych .

Chore i umierające drzewa ,omijam wielkim kołem ,bo to one wyciągają ,co się
da i z wszystkiego ,bo chore drzewa,tak jak chorzy ludzie to wampiry i złodzieje
na wszystkich poziomach energetycznych ,i łoją każdego dookoła jak popadnie.

I tu rada dla wzystkich chcących ,skorzystać z bioenergoterapełtów -popatrzmy



jak on ,lub ona ,jako uzdrowiciel wygląda ,jaki jest ,tłusty -to on sam jest chory

,przewarznie są łysi ,mają zepsute zęby ,drżące i chłodne dłonie , i chwalą sie

sami, o ich mocach .których nie mają ,tylko okradają innych i każą sobie płacić



za coś ,czego w nich nie ma -zatem ostożnie podchodzćie do takich mega psełdo
UZDROWICILI-ZŁODZIEI ENERGII ,,bo oni ,tak samo jak pruchniejące drzewa .?

,,Sosna ośćista ta na zdjęciu w górach Kaliforni żyje ponad 4000 tysiące lat ,jest

to rekordziska w skali globalnej ,-pomnik przyrody jako cikawostka ,długośći



życia drzwa na Ziemii -wiek obliczono na podstawie słoi od -oderwanego
huraganem fragmentu drzewostanu ,sosny te czasami zamarznięte, trwają w

hibernacjii przez paredziesiąt lat jest o ciekawostka i ewenement w przyrodzie

Oznacza to także że i miejsce , jest pozbawione szkodliwych oddziaływań plam
geopatycznych ,zatem będziemy mieli zdrowe i mocne drzewo , oraz siły przez



nie generowne będą dla nas kożystne i pomocne jak i z drzewa płynące jak i
równocześnie energia otoczenia będzie dobra dla nas , i szybciej będziemy
zdrowieć kożystając z takich miejsc, i z energi płynących w takich miejscach.

Szkic -rysunek geopatycznego promieniowania cieku wodnego i jego struktur.

Szkic dla lepszego zrozumienia zagadnienia ,a Ci z Was co chcą głębiej pojąć i
ten problem zrozumieć to polecam dla Was inną moją broszurkę ,,Geoemiter,,



        DRZEWOSTAN   Samosiejki ,ale ukształtowanej ludzką ręką-BONSAJ.

.                        ,,Zdjęcie ,,Sosny ościstej ,,-na zboczu góry w Brazyli .

I po wybraniu takiego drzewa,podejćmy do niego ,stojąc przodem do niego ,



,zdejmijmy swoje buty, skarpety stańmy boso ,w lekkim rozkroku w pozycjii
czuwającego wojownika ,poruszajmy naszymi bosymi stopami ,aby one poczuły

ziemię ,tak jak by się wgryzły w nią ,pod drzewem.Poczekajmy chwilkę , niech
nasze energie skomunikują się lub aż poczujmy przez nasze bose stopy fakt

,temperaturę ziemi ,niech ona podejdzie od stôp do naszych kolan poprzez



stopy  ,i wtedy lekko i równomiernie oddychając ,chwyćmy oburącz ten

pień drzewa ,palce nasze niech będą rozwarte i lekko ściskając pień drzewa
poprośmy ,To wybrane przez nas drzewo , o dar potrzebnej naszemu ciału

energii i ja komunikując się pod dębem môwię .DĘBIE proszę cię dodaj mi
zdrowej dla mnie energii ,takiej od Ciebie i Twojej Mocy ,i po tych słowach



obejmując oburącz pień dębu , stoję pod nim komunikując się ,i oglądam jego
walory -wymieniam jego zalety, jak piękne ma  on komary ,gałęzie ich moc.

-Zdjęcie z widokiem od dołu pnia dębu do góry - dębu rosnącego na Kaszubach-

Proces kontaktu ten trwa około pół godziny.PO upływie tego krótkiego czasu na
głos wszystkich zalet mojego wybranego dębu Mówię -STOP- kontaktu panie

dobroczynnie działający dębie i tak mi opowiadał pan -człowiek który polubił



wspiąć się na dęba i z jego wyższego poziomu kożysta z jego energi- ale zawsze
tylko wczesną wiosną i na dodatek podczas rozkwitu pąku lišci lub kwitnięcia i

dziękuje zawsze po takiej sesji mówiąc dziękuję za dar mocy od Ciebie -Twoich
Zdrowych Energi i tak kończąc sesję i ,następnie opuszczając dłonie z pnia

na boki moich nóg na powierzchni mięśni obszernych bocznych ,gdzie palce są



rozwarte i tak stoję chwilkę , aż poczuję na moich dłoniach sharmonizowane

prądy cipłych fal już sharmonizowane fale energi płynących od ciała.Odchodzę
od pnia drzewa kończę- cofając się do tyłu ,na dziesięć kroków,ubieram buty i

dokonuję pomiarów walorów energetycznych mojego całego ciała .I zawsze



przybywa mi o 50% energi na wszystkich poziomach .I nigdy nie wydłużam tego
procesu ,kontaktu zawsze kożystam ,prosząc drzewo o sesji dar energi i to ,

maksymalnie pół godzinki i to radzę czynić wszystkim czytającym moje opisy

Też z radością serca radzę -maksymalnie pół godziny pobierać enerię od innych



drzew.Żeby zachować harmonię i nie wydłużać lub przedobrzać dobrego daru

Wybierajmy dla siebie drzewa dorodne zdrowe ,na zdjęciu Brzoza w głębokiej
głuszy lasu samosiejka -ale jak okazała ,po prezentacjii i pokazie na który mnie

poprośił pewien znajomy Pan Nadleśniczy ,na taki leśny Edukacyjny Piknik ale



połączony z Sadzeniem nowych sadzonek drzew ale takich samemu wybranymi

oraz ognisko zorganizowane wspólnie z kołem myśliwskim w celu jak to raczył
określić ,lepszego zademonstrowania i pokazu jak pobierać energię z drzew
zgodnie z harmoniä lasu ,bo czytał moją broszurkę i był zachwycony i tak ten

i ten Pan Nadleśniczy zebrał całkiem spore grono ludzi fascynatów zarazem



energii drzew które to kiedyś zachęcił do takiej czynnośći i że niektóre osoby

tak się zaprzyjażniły i rozsmakowały w pobieraniu i oczyszczaniu własnych ciał
z tych różnorodnych zalegających  brudnych energii ,polaryzacjii że chciały coś

więcej zrobić i się dowiedzieć poprawiając zależnośći czując jak nowa  energia



spływa na nie i ichne inne anomalia mniej zrozumiałe byty - to im się oczyszcza

Nawet sowy  opanowały sposoby pobierania energii od drzewostanów i całymi
dniami siedzą i rozkoszując się czerpią šiły i odpoczywają po ich łowach i tak

osoby które po nauczeniu się jak pobierać nowe energie od drzew - oświadczyły



mi po pokazie kilku technik różnych że puki będą żyć, to zawsze znajdą chwilkę

czasu dla siebie i swich bliźnich znajomych- jadąc do lasu i będą ten dar nieść i

czynić dobro nie tylko dla samych siebie ale dla lasu także ,aby dbać o jego dary



i być orędownikiem i przekazywać dalej zdobytą wiedzę o mocy lasu -ale innym

już osobom bo jest to dar oczyszczania się ,zgodny z odwiecznym rytem rytmu
ale natury a następnie pobierania nowych energii od drzew. A ja myślę że tak

im więcej jest tych osób co przekazując tę dobrą wiedzę to więcej będzie ludzi
zdrowych z mniejszymi ich kłopotami zdrowotnmnych anomali zaburzeń ,a i



przy okazjii i rozumiejących potrzeby naturalnego istnienia lasu wokoło nas

I tak po nasadzeniu nowego drzewostanu ,podczas trwania pikniku leśnego
nieopodal zrębowiska ale z sadzonek takich już wybranych osobośćie i różnych

gatunków wybranych przez  grona ludzi uczestniczących w tym pikniku leśnym



,Pan nadleśniczy w asyście kilku myśliwych zaprośił osoby chętne do celebry
pobierania energii drzew ale tych wybranych ale jak to oświadczył mówiąc że

,pod Lucjana -czyli to - moim takim to nadzorem z zachowaniem wszelkich
kanonów bezpieczeństwa zdrowotnego bo każdy zawsze ma jakieś anomalia .

,był dodatkowo podczas trwania pikniku także specygiczny koncert leśny ,,Darz



Bór,, zorganizowany przez koło myśliwskie i osoby chętne mogły takźe zagrać i

popróbować gry na styl myśliwski używając trąbki ,czyli wysyłania symboli na
trabie myśliwskiej i pokoncertować poznać hasła obrzędu tradycji myśliwskiej-

tak więc po pokazowym koncercie myśliwskim ja poprośiłem i z tej grupy kilka



osób wybierając sobie trzech asystentów do pomocy w celebrze i pomocy z tych

osób chętnych po moim pokazie jak to czynić pobierać- żeby nie zrobić sobie
jakiegoś problemu zdrowotnego ze względu na wewnętrzne porażenia braki i

przez ten fakt doznać jakiejś krzywdy energetycznej bo gdy leżąc pod drzewem
możemy sobie wychłodzić ciało tracąc własne żródła ogrzewania i dopuśćić do



przeźiębienia hipotermii lub zmian,i tak po pokazie i takim zademonstrowaniu

kilku możliwych technik dobrych zdrowych technik pobierania energii z drzew
,z zachowaniem powiedzmy takiego minimum bezpieczeństwa, czyli zgodnośći

grupy krwi jako minimum bezpieczeństwa naszego zdrowia i jej końcówki tej



to zaczynając od,,Rh (-) minus ,lub Rh (+) plus i do tego to waloru dobrać sobie

dla siebie takie odpowiednie drzewo ,a te osoby które mają tak zwane (0) zero

to dla nich jest bez różnicy mogą wybierać w ciemno i tak przed tym procesem



pobierania energii wszystkie osoby zostały opomiarowane, na pięciu ich w nich

poziomach energetycznych polaryzacji biovitalnych ale miernikiem Bovisa z
jego funkcją Aparatu Vola , przez wybranych przeze mnie asystentów ale jako
pomagających i wspierających mnie pomóc dokonać opomiarowania osób z ich

opisaniem stanów początkowych w nich jako bazy bo i zebrała się dość duża



ilość osób chętnych,żeby się sprawdzić i sobie opomiarować oraz i te ich wyniki

zostały skrupulatnie zapisane przed przystąpieniem do celebrowania nauki i

pobierania energi płynącej od drzew zdrowych i tych już wybranych co do ich



zgodnośći z Rh ,i tak wszyscy chętni wybrali dla Siebie to ich mocne drzewo i

wszystkie chętne osoby poddały się celebrze zaśilania energiami daru od lasu

-siebie ,a była to dość spora grupa ludzi ,całe rodziny przyszły do lasu na Piknik



Leśny i Edukacyjny a dodatkową atrakcją był fakt możliwośći -posadzić takie to

wybrane indywidualnie drzewka poznać zwyczaje myśliwskie ale w taki sposób

już przemyślany oraz odpocząc w leśnych ostojach no i zaśilić się energetycznie



i zgodny z wiedzą, taką dobrą leczniczą a uczestniczyć każdy chciał ,w tym coś

jak to niektóre osoby nazywały ,ale po zakończeniu pobierania energii mocy
ale od tych drzew wybranych każdy podchodził drugi raz był opomiarowany na

pięciu jego poziomach energetycznych .I tu była nie lada ciekawostka gradka



no i pewnego rodzaju -coś-sęsacja lub takie nowium ,bo nawet Ci najbardziej

zatwardzeni malkontęci ,popadali w zadumę i zachwyt bo i efektu uzyskiwane

po sesjii pobrania energii były znacznie lepsze od tych ich stanöw biomocy ale



na początkowych pomiarowań i na dodatek każdy dostał potwierdzenie tych

wyników osiągniętych rezultatów pomiarowych.I tak zaczęły się niektóre z tych
osób otwierać i opowiadały mi o swoich ich odczuciach i tak niektórzy czuli w
sobie takie ich mrowienie ,inni czuli ciepło w nich przepływające ,a jeszcze inni
doznali zadrżenia i lekkiej w nich palpitacjii komór serca , która pomalutku im
ustępowała i poczuli przyjenmą ulgę , a byli i tacy co doznali strachu ,lub wręcz



pewnego rodzaju lęku i trwogii wewnętrznej zmiany i z nimi się umawiałem na

dodatkowe sesje wraz ze skaningowaniem ale już tak kompleksowo sfer ducha i
ich duszy -całościowo z użyciem innych urzadzeń do bezinwazyjnej analizy i ich

odczytywania wraz z potwierdzeniem tego co w nich zostanie podczas procesu
skaninowania  dodatkowo tak odkryte i odnaleźione jako to inne ,ale skanując



najważniejsze w nich układy zdrowia w nich zawarej mocy i śiły w  głównych
układach jak układ centralny chłonny, nerwowy ,krwioobiegowy i duchowy -

tak po przerwie i przy ognisku na takich luźnych w leśie sesjach indywidualno

odczytowo skaningujących z pomiarowaniem całośći odkrytych w nich energii..



oraz tych co dopiero na nowo w nich odnaleźionych patologi zaburzeń- anomali

.I tak po wypisaniu im potwierdzeń pomiarowych i wystawieni certyfikatów
,była przerwa na leśny , oraz i myśliwski taki - poczęstunek od Organizatorów

czyli taki mega bigos myśliwski i grochówka - ogniskowa leśna ,napój brzozowy



do popicia i chwilla oddechu i odpoczynku w cieniu i pieleszach głębin chłodu

odchłani energi tak na polanie leśnej,po intensywnej pracy związanej z odnową

stanu zleśienia na areale gdzie został wycięty las i tego co wcześniej było i tam



rosło a wycięto dość sporo i trzeba odnowić obsadzając drzewkami to miejsce

Tu widzimy pąki kwiatostanu dębowego ,przed ich otwarciem i rozkwitnięciem

i jest to nie lada okazja żeby znaleść dąb ale odmiany burgundzkiej poobserwać



go w jego miejscu zaistnienia oraz te jego cykle i wszystkie procesy od momętu
zawiązania się pędów wiosną ,aż po całośćiowy proces rozkwitu jego - i muc na

dodatek jeszcze pokosztować moc i siłę biofitogenalnych wszechenergii dębiny

i płynących w takim to królu drzew -dębie podczas jego najśilniejszej ekspansji



mocy i śiły energetycznych przepływających od jego podstawy pnia i korzeni do
pierwszych pojawiających się wypustków ,pączków zawiązania kwiatostanu i z

drugiej strony ściągane energie wszech kośmiczne i te biosolarne stymulujące

taki proces ,czyli rozkwitu kwiatostanu ale w sposób iście królewski bo to DĄB.



-Niektóre osoby ,twierdzą nawet że nauczyły się jakoś - rozmawiać z brzozami i
zwierzają się im z ich najskryciej chowanych własnych ,,TAJEMNIC,,- aż strach

pomyśleć ,co te brzozy wiedzą -wysłuchując te takie megatajemnice odbierając
wraz z nimi to coś co muśi tkwić lub siedzieć ,na wątrobie u kogoś i te inne i -złe

-negatywne myśli i różnorodne ,dylematy ,kompleksy i stany depresyjne aż po



te depresję wywoływujące zastarzałe dylematy te związane z rozterkami duszy
takie najgłębiej ukrywane tajemnice zazwyczaj mroczne tajne i przerażające -

ich negatywnym i dehigenizującym działaniu , a brzozy oczyszczają i zabierają

za pewne po takiej osobistej rozmowie z brzozą i spawiedzi do świata natury z



tych najczarniejszych i najgłębiej skrywanych mega tajnych supertajemnic-ona

jako ta brzoza i oczyśčicielka ją zabiera od nas jako świat energii daru natury
brzozy i jej moc oczyszczania tego co żywe istoty zniesmacza i psuje z tego i

wprowadza nowe czyste energie dając nam nowy komfort psychiczny i ulgę tak



więc warto się zaprzyjażnić z taką jedną wybraną zdrową brzozową samośiejką

,ale tak na dłuższy okres czasu i kilka sesji kontaktu ale wybierzmy taką inną i
nie zaznaczoną rytem celebry lub  tak jak na widocznym zdjęciu z kapliczką i

na dodatek jeszcze ,,kamieniem polnym,, bo ktoś odpoczywa wiecznie pod taką



brzozą ,zapewne jakaś osoba która zginęłą śmiercią gwałtowną i tragiczną ...

I tu w tym miejscu opiszę wyjaśniając co mogą oznaczać określenia odczuć tych
kilku osób bardziej wrażliwych które to będąc na Pikniku Leśno Edukacyjnym -

które to same tak się zdefiniowały określając ich te czucie i ich nadwrażliwość



ale czy to - podczas pobierania energii od drzew i tak niektóre osoby po objęciu

oburącz pńia brzozy poczuły lekkie zimno inne chłód a jeszcze inne odczuwały
przyjemne w ich dłoniach ciepło i -tą grupę zaprośiłem na dodatkowe ich takie

zeskanowanie z precyzyjnym określaniem tych ich odczuć i tak tą grupe osób



nazwałem jako Ci czujący układem chłonnym następna grupa osób czuła takie

w nich ich mrowienie ,inni lekkie nawet dreszczyki , a jeszcze inne osoby czuły
drżenie w ich mięśniach jak przepływała przez ich ciało energia oczyszczenia z

brzozy i ja tą grupę określiłem jako Ci co czują oczyszczającą energię układem



nerwowym w ich skórze,i Ci z nich chętni mogli skorzystać z dodatkowego ich
opomiarowania skaningowego ale w ich całościowym takim odczuwaniu jako

układu nerwowego i w nim tych mniejszych odbiorników neuronicznych ,i były

także może ze cztery osoby które mi powiedziały że im tylko tak lekko zdrżało



serce kołatając i lekko skoczyło im wówczas tętno ale po chwili wszystko się w

nich jakoś tak się samo uspokoiło i unormowało i poczuli błogie ich ukojenie ,i

jak mi to zreladjonowały to te osoby także zaprośiłem do ich tego dodatkowego



zeskanowania im ale pracy komór serca i układu krwiobiegowego w nich i w

nim serca wraz ze zeskanowaniem zastawek dwudzielnej trójdzielnej mitralnej
i tej półksiężycowej metodą bezinwazyjnego zczytywania i diagnozowania .Były

także trzy osoby które mi się zwierzyły że podczas sesjii pobierania energii z



brzóz poczuły w sobie taki narastający lęk ich orzerażający duchowo a nstępnie

przerażenie ich ogarneło i strach ,ale połączony z ich obawą o ich dalszy los i to
według nich ten fakt który wywoływał u niech niepokój i lekkie ich swędzenie
w ich plecach między ich łopatkami jak to mi opowiadały ,i te osoby także były

zainteresowane dalszym ich zeskanowaniem i wyjaśnieniem tych ich odczuć.
Tak więc  po malutkiej mojej przerwie i skosztowaniu bigosu myśliwskiego na



sarnince ja od razu z werwą- przystapiłem do skaningu i wyjaśniania opcji a

inni przy ognisku analizowali własne ich odczucia po zapoznaniu się z energią
drzew i byli bardzo zadowoleni z pikniku leśnego i możliwością pomiarowania
takich energii ,po prostu niektóre osoby po raz pierwszy się spotkały z taką ich

możliwośią mimo że przybyli na ten piknik z wnuczetami żeby posadzić tak dla
rozrywki tylko kilka drzewek i uczestniczyć w tworzeniu lasu ale z sadzonek



własnoręcznie wybranych ze szkółki leśnej,a tu była jeszcze taka miła dla nich
niespodzianka w formie możliwośći opomiarowania ich energetyki w ciele.

,,ZROZUMIENIE ODCZUĆ ENERGETYCZNYCH MOCY Z DRZEW,,
Mamy pięć palców ,pięć żywiołów ,smaków i możemy stwierdzić

ogólnie określając mamy w naszych ciałach także pięć głównych
w nas układów życia i są to :układ pokarmowo - trawienny i



wydalniczy , jako ten nas odżywiający ,układ oddechowy ,układ
krwioobiegowy układ nerwowy i kolejny w nas także ważny jest

chłonny obronny lub obronny w nim te jeszcze jego mniejsze i to
nim głównie odczuwamy nowe podrażnienia zmiany zalerznośći

energtyczne ale z naszymi także pięcioma zmysłami w nas i to w
nich ich receptorami jako symptonami zmian w nas i organami ,



narządami ,komóreczkami ,ale zawsze tymi wszystkimi w nas
tożsamośćiami dowodźi i zarządza w nas nasz szef -mózg- i jego

wnim nasz rozum oraz nasza wiedza i jej pełne pojmowanie

1.Pierwsza grupa czująca ,,układem chłonnym,, obronnym i tak



niektóre osoby odczuwały miłe ciepło a inne lekki chłód , a z

kolei jeszcze inne przemienne falowania miłego ciepła i chłodu
wraz z dopływem świerzych biomody , i po zeskanowaniu tych

osób bioskanerowym i bezinwazyjnym skanerem wojskowym



wiemy że wszystkie z tej grupy osoby miały w sobie już stany
zapalne i anomalia porażeniowe o których nic nie wiedziały na

poziomie węzła chłonnego wartowniczego ,a dodatkowo co
niektóre osoby miały porażenia na poziomie migdałków lub

ślinianek okołoszczękowych szuflady dolnej żuchwy ,oraz stany



zapalne chłonek i na tarczycy i po wykryciu u tych osób tych ich
zaburzeń i tak przeróżnych anomali zaleciłem im wykonanie
badań ,,usg,, od tarczycy zaczynając aż po przebadanie ślinianek
i układu chłonny ,i tak wiemy że ci z was co będą pobierać nowe
moce i biofitogenalne energie w leśie-  od zdrowych drzew i gdy

coś podobnego poczują ,to niech sobie wykonają podobne skany

-badania i analizy kontrolujące im pracę- układ chłonny ,chłonki
,tarczycę cieśń. Bo spływające czyste i nieskażone moce śiły i
energie z dobrych drzew tak przepływając zaśilają w nas braki i
my odczuwając zmiany możemy je sami zanalizować w nas gdy



pojawiające się problemy ale te zdrowotne. Nas dopadną i tyle..

2.Druga grupa osób z Leśnego Pikniku Edukacyjnego to były te
osoby ale czujące impuls układem nerwowym czyli niektóre z

tych osób czuły w sobie mrowienie jak to określały lub to lekkie
drżenie ich mięśńi i po ich zeskanowaniu precyzyjnym okazało
się że kilka osób ma już dość duże zwyrodnienia na odcinku



kręgosłupa szyjnym i na ich kręgach stany okołozapalne ,lekkie
skoliozowe skrzywienia była także osoba z lekką przepukliną na

jej odcinku szyjnym i po ich uświadomieniu o ich problemach

wszyscy postanowili uporzadkować sobie te ich problemy ,bo



spływające nowe pozytywne wszechenergie z drzew jak gdyby
dodały im werwy i chęci do walki z ujawnionymi w ich ciałach
problemami ale natury zwyrodnień ,zwapień starych kontuzji w
układzie nerwów ktòre im się zademonstrowaly podczas ich -

3.Trzecia grupa osób była ta, czująca żyłami ,tętnicami czyli ich
ukadem krwiobiegowym jak to raczyli określić opowiadając,i po
ich zeskanowaniu wyszła cała masa ich mega problemów tam i
to głównie żylaki ,rozdęte naczynia krwiobiegowe oraz osoby z
problemami , jak to same się określały drżącego serca i przez to
zmiany tętna ,i tu po zeskanowaniu echokardiograffem metodą



skaningująco - zcztytującą pokazały się problemy ale na ich
sercu a były to osoby po przeźiębieniu serca i stanem zapalnym
lekkim i w nim zastawki u jednych trójdzielnej mitralnej ,a u

innych stany pozapalne na ośierdziu i zapewne wodniakowe już
zmiany dające obciążenia i tą palpitacyjną nierówną pracę serca
przy większym ich ciała obciążenia wyśiłkiem - a dopływie mocy

energi lub podczas większego wyśiłku fizyczno- motorycznego tu
na tym sztychorysunku i fragmęcie przedramienia wraz z całym



nadgarstkiem widzimy zaznaczone punkty na czerwono- strefy i

tak mamy w strefie ,,B, układ nerwowy ,chłonny ,krwioobiegowy
a w strefie ,,A,, gałęź głęboką końcową nerwu łokciowego i cały
nasz nadgarstek i więźbę nerwów dłoniowych wspólnych ,które

można tak skanować ,a ta spływająca nowa energia drzew ,dała
im najpierw lekkie nierówne drżenie a potem błogie ukojenie i



wyrównanie pracy serca jak to same określały ,zatem warto czy
nie warto kożystać z naturalnych dobrych energii z drzew.

4.Grono osób dyskretnych ale czujących lęk a następnie potem
po nim przerażenie i strach ,króry dawał im wewnętrzny ich
niepokój , o ich byt codzienny- jak to mi ktoś powiedział ale za

jakiś tam czas odczuwały podczas pobierania energii ,z drzew



stan taki ich samych zadawalający , jak to mi oświadczyły poza

grupa ludzi tak na uboczu i dyskretnie z zachowaniem przez nie

takiej ich dyskrecji i ich ostrożnośći do relacjii pozostałych osób



z pikniku,i tak gdy te osoby zeskanowałem ,to okazało się że to

tkwią w nich i ich polach całościowych inne energie pośladowo
gazowe plazmatycznie zagnieżdźone w ich polach wszechenergii

.
Tak więc zebrane wszelkie odczucia osób i ich opomiarowania ,i
informacje od tych osób i to ich odczucia stanowią taką gradkę



innośći - podczas sesjii pobierania energii biofitogenalnych od

tak wybranych i indywidalnych drzew podczas tego  Pikniku

Leśno Edukacyjnego , zostały zapisane zgromadzone i będę je



opisywał za jakiš tam czas po ich wnikliwej i dogłębnej analizie ,

bo warto je zaprezentować dla tych Wszystkich co już kożystają
z takiej to formy wspierania własnego ciała energiami .- daru
lasu dla nas-.będą stanowić wskazówkę dla tych co tą broszurkę

czytają w korelacjii tego opisu ,a fraktali które ich doświadczą.



A co my pozostawiamy po nas będąc w leśie popatrzcie sobie  na

będąc sami w leśie tak przestrzennie i wszechhoryzontalnie i
zapamiętajcie wchodząc do lasu żeby zabrać to , co inni zgubili
lub pozostawili i porzucili śmiecąc. Tak że muśicie się uzbroić w

cierpliwość ,bo jest to dość spory zebrany materiał wymagający



głębszej analizy,a Ci z Was czytajacy tą broszurkę jak chcecie
teraz zaraz więcej pojąć i zrozumieć ,to polecam poczytajcie

inne moje opisy zaczynając od ,,Laseroterapii,, bo ci nielubiacy
chodzić do lasu ze względu na kleszcze i boreliozę ,to dla nich
mam taką to inną propozycję :Stroboskop i jego moce i energie

,ale z głowicą osadczą z kwarca jako krućca osadczego i jego



możliwośći wspomagania nas nim..dla polepszania swych mocy

-Drzewostan uszkodzony trąbą lejowo powietrzną wiru -czyli siłami natury ,

nawet te zdrowe i ponad trzystuletnie drzewa zakorzenione nie są w stanie swą



siłą dać stawić -opór ale trąbie powietrznej których mamy coraz więcej ...

     Zatem kożystajmy z mocy ŝiły i energii drzew zdrowych , i uczmy także tego

tych wszystkich innych spotkanych w leśie gdzieś na grzybach czy wypadzie
Zebrany materiał odczuć podczas pobierania energi będę opisywać za jakiś ..

Zdjęcie z pokazu jak dobrze to robić -zrozumiało i pojęło wiele osób , niektórzy



po tym pokazie i nauce , - nawet w pary się dobierali w celu demostracjii wraz z

opowiadaniem co odczuwają bezpośrednio w trakcie oczyszczania się ,i w ten-

sposób jak to widzimy na powyższym zdjęciu nawet porażenia okołozębnych



kanałów i w nich bolesne stany zapalne mocą i śiłą brzozy można zmniejszyć .

-sposób uwrażliwiali inne osoby na energie ze świata drzew -ale zapamiętajmy
żeby kożystać z mocy- energii takich drzew które są dla Nas są dobre- przyjazne

uwzględnieniem pory roku ,kiedy to zdecydujemy się na przechadzkę po leśie i



najlepiej jest to zaplanować i oczyszczać się w cyklu od wiosny - do jeśieni gdy

drzewa nie odpoczywają lecz demostrują swoje śiły ich Moce jako daru dla Nas

od nich jako prezent dla Tych Wszystkich co doceniają Cudowny Świat Natury .



Świat energii mniejszych tożsamości lasu ,także jest energetycznie - ciekawy !!!.

Zdjęcie hologram do wizualizacjii świat mniejszych energii w lesie lub puszczy.

Tu widzimy wybierającą nektar z kielicha kwiatu  dziką leśną pszczółkę i ona



także zapewne docenia dary leśnych mocy i ich biofitoenergetyczne  śiły w nim

I tak według moich obserwacjii najciekawszą formę Energii ze świata roślin -

mniejszego , czyli krzewy prezentują specyficzne kwiaty ,które to mają w swą

naturę wpisany kształt pentagramu ,czyli pięcioramienną gwiazdę i ta w nich



gwiazda w specyficzny sposób wchłania i oddaje energie solarne przetworzone

przez jego biofitogenalne struktury kształtu fraktalnej budowy pentagramu



gdzie możemy w jego kielichowym ugięciu zauwaźyć wpisany symbolizm ale

człowieka i formy generowania przez nie energii dla nas ludzi ,popatrzcie sami



na cały cykl zrobionuch zdjęć ,z energiami w epicentrum tego kwiatostanu .

Tu widać wyraźnie w epicentrum kielichu kwiatostanowym energie i ich moc.

I co widzimy bardzo wyrażnie procesy wydalania energii po ich przetworzeniu



przez biofitogenalne struktury adhezjii ,kwiat oddaje kosmiczme energie dla..

-I co nie warto wstać wczesnym rankiem i pokosztować takich energii dla siebie

Wydostające się poranne frakcje oparów skondensowanej rosy i olejkowych



opcji kuszą całe otoczenie nie tylko widokiem i aromatem lecz falą energii .

Opisy wykorzystywania energi niezwykłej ,brzozy do oczyszczania organizmu
ze wszystkich energii toksycznych po przepracowaniu ich przez nasz organizm

Niech zachęcą wszystkich nie tylko do wędrowania i spaceru leśnego lecz także
do poprawienia walorów energetycznych i ich oczyszczenia mocą drzew lasu.



                  ,,BRZOZOWY DAR-CUDOWNEJ NTURY ,,

.       -TU WIDZIMY DOBROCZYNNIE DZIAŁAJĄCE ENERGIE.

Wybierając się po sok z brzozy ,ale takiej jak pokazuję na zdjęciu czyli dziko

rosnącej samosiejki -nie takiej posadzonej w parku lub ludzką ręką - tak więc -



sami decydujcie które drzewa mają lepszą energię ,moc i energie od nich

Tu widzimy zbiór żywicy z drzewostanu sosny karłowatej odmiany przed jej
wycinka ,zatem z brzozy zbieramy sok a nie związki żywiczne , w sposób inny.-
trzeba uwzględnić kilka aspektów i odpowiednio się przygotować zatem
musimy wcześniej poszukać gliny ,do zabezpieczenia otworów po pobraniu

soku ,zabrać kawałek węża-może być ogrodowy do podlewania lub taki inny
oraz ,wiertarkę ręczną lub akumulatorową wraz z wiertłem dopasowanym do



średnicy naszego węża plastikowego w celu dopasowania do średnicy otworu.

    ZAPRAWIONY DODATKAMI, SOK Z BRZOZY -JAK WINKO LEŚNE SMAKUJE.

Wybieramy sobie brzozę zdrową i dorodną w czasie kiedy nadejdzie pora -czas
pobutki drzew ze snu zimowego i jest to czas w kaźdnym rejonie inny .Ja po
prostu sprawdzam energię bucząco-płynącą pod korą brzozy ,a jej pniem
najlepiej przyłożyć do pnia brzozy swoją dłoń ,i po jej lekkim dociśnięciu

wykonuję kilka okrężnych ruchów w prawo ,tak jak bym masował pień brzozy i



po poczuciu lekkiego ciepła od brzozy zatrzymuję dłoń -i wtedy czuję jak pod

korą płyną soki i tętni cały system energii życia tego budzącego się ze snu
zimowego.I jak czuję łagodną ciepłą energię płynącą od środka z rdzenia pnia

brzozy do mojej dłoni -to oznacza to , że mogę pobrać z tego drzewa od niego



jego soku , jest pełna harmonia , ale ja się zawsze w takiej chwili pytam ,czy ty

jako brzoza ,,Pozwalasz mnie pobrać od Ciebie Twój dar Krwi Złoto Zielony  dla
mnie , i jak drzewo wyraża zgodę to czuję energię płynącą od środka jego

rdzenia do mojej dłoni i ta energia płynie dalej w moim ciele od dłoni przez



cały mój organizm przez nogi do stóp i łączy się z energią korzeni pod moimi

stopami ,i następuje pełna rotacyjna wymiana energii między mną a drzewem

i jak mam taką zgodę i takie potwierdzenie , to pobieram dar Soku od tego



właśnie drzewa i pytam dalej czy mogę pobrać litr ,lub dwa, albo trzy litry i jak
powiem dla przykładu dwa litry i następuje przerwanie przepływu tej energii

rotacjii między drzewem mną a jego korzeniami to taką właśnie ilość soku jako

daru pobieram ,a po jego pobraniu dziękuję za ten dar soku dla mnie. Ale gdy



przyłożę moją dłoń do pnia drzewa i gdy nie mam kontaktu z jego energiami

tymi płynącymi od rdzenia tym ciepłem płynącym od epicentrum od rdzenia do
mojej dłoni to oznacza to że nie mam zgody od tego drzewa na pobranie od
Niego dla Mnie jego soku ,i wówczas dziękuję i idę dalej szukać do kolejnej
brzozy i wybierając szukam pytając- o zodę na pobranie daru soku .I tak

żeby dobrze sprawdzić czas i porę pobierania soku od drzewa to zazwyczaj na



jego tych odrostkach cieniutkich gałazkach brzozy kiedy ona zaczyna się budzić

ze swojego snu drzemkowego - zimowego ,i pękają lekko małe pączki z których
wyrosną za chwilkę listki -widok ten przpomina mikro drobinki zielonawego
jakby takiego puchu na pączkach o barwie lekkiego złoto- zielonego pobłysku

,i tu dla pełniejszego zrozumienia muszę dopisać że można uszczknąć jeden z



rozwijający się puchowchy wyrostków wiosennych jak gdyby pączek brzozowy i
go w naszych palcach lekko śćiskając rozetrzeć lub wręcz rozsmarować , i jak

będziemy mieli na palcach miazgę brzozową lekko lepką , to oznacza to że jest
to ta właśćiwa pora lub momęt na podebranie - soku -brzozowy nektar płynący

pod korą drzewostanu brzozy ,Jeżeli będziemy widzieli rozłożone całościowo



pączki to oznacza to ,że jest już za póżno na zbiór nektarowego soku, i musimy
poczekać aż cały rok na nasz zbiór soku ,ale gdy uda nam się i trafimy w czas

na zebranie-  bo w każdym rejonie naszego kraju są różne strefy klimatu i to

on decyduje kiedy i gdzie jest ta odpowiednia już pora czasu chwili i należy



pobierać  ten dar soku brzozowego dla nas, to ja wiercę wiertarką otworek w
korze nie nawiercając pnia pod korą ,wciskam dopasowany kawałek węża
plastikowego ale w ten sposób żeby był on ciasno spasowany między korą a nim

a jego zewnętrzną stroną powierzchni wężyka i dodatkowo taki to otworek
wokoło opatulam gliną dookoła uszczelniając jak gdyby system spływu soku.
Natomiast jego drugi koniec umieszczam w bańce 3 litrowej przeźroczystej ,ale
najlepiej jest w butelce ale koniecznie koloru ciemno zielonego lub brązowgo
może być także zwykły przeźroczysty ale będzie on wabił owady,i cały system



dobrze jest zabezpieczyć ,tak jak widać to na zaprezentowanym foto i po dwõch

trzech godzinach mam napełniony pojemnik sokiem krwią - daru brzozowego.

Brzoza odmiany biała ,lub taka brodawkowata BETULA ALBA  L.B.verrucosae z
rodziny brzozowatych jest drzewem w Polsce bardzo popularnym i pospolitym.



Po zebraniu wyjmuję wężyk z kory ,rozrabiam w dłoni glinę z dodatkiem soku z

tej właśnie brzozy i ten otworek powstały po wiertle do spuszenia soku bardzo
dokładnie zabezpieczam zamykajäc-rozrobioną gliną ,zakładając opatrunek na

to miejsce z gliny ,i odrobiną pobranego soku z tego pnia brzozy rozsarowuje



na powierzchni kory oraz dodatkowo miejsce takie zabezpieczam wzmacniając
to miejsce na powierzchni kory ale lakierem bezbarwnym akrylowym wodnym

,który szybko schnie i zabezpiecza dodatkowo całą brzozę i jej system przed

utratą życiodajnych soków i płynów odżywczych.I w ten sposób zebrany sok z



brzozy możemy sobie go zakonserwować w domu ,rozlewając go w butelki , ale
także z ciemnego szkła typu butelki po piwie ale te zielone lub brązowe i ja
radzę że ,trzeba dodać do soku odrobonę dobrego aptecznego spirytusu 96%

lub wódki a brzeg butelki  wysmarować spirytusem- odkaźić go i następnie go
podpalić i szybko zamknąc butelkę dzięki temu wypalimy tlen ,zamkniemy

Tu widzimy pomiarowanie waloru energi soku brzozowego na 32 poziomach



jego waloru i mocy a więcej można poczytać w ,,Woda Inteligentny Twór Żyjacy

i Myślący polecam i zachęcam do przeczytania i wszystkie inne elementy które
mogą dać nam fermentacje ,a wytorzona tak próżnia procesem spalania

zamknie nam szczelnie naszą butelkę tak zabepiczony i zamknięty sok pobrany



z brzozy możemy w ciemnym miejscu przechowywać nawet po kilka lat .

Tu widzimy chciwe i pazerne złe - żerowanie na energi -,dojenie soku brzozy,, ta
wbita rurka i haczyk .Teraz wyjaśnię wszystkim dlaczego trzeba kożystać z
pojemników o barwie ciemnej zielonej brązowej Najnowsze przeprowadzone

badania naukowe w Instytucie potwierdziły nam fakt zawartość w soku brzozy



czarnej omszonej (Betula nigra ) sok z niej ja sam zebrałem na Kaszubach w
głębokim lešie około 60 kilometrów pod Gdańskiem otóż pokazała się taka

prawda że w soku tej brzozy ,są zawarte wszystkie odmiany Chlorofili ale bio -
fitogenalnych ,czyli skondensowanych energii świetlisto świetlnych tych
czystych i kosmicznych energii ale przegenerowanych przeroionych systemem



energi tego drzewa  przez związki czynne przerabiające całościowo płynące

moce nie tylko te biomasowe cyrkulacyjne ,a zachodzące w pniu i gałęziach
tego drzewostanu w procesji jego odpoczynku bo w zimie, i podczas procesu

odpoczynku brzozy po okresie jej wegetacji i snu odpoczynkowego od jeśieni do



bardzo późnej zimy. Z przeprowadzonych došwiadczalnych badań wynika
jednoznacznie że cały system mimo trwania zimy cały czas pracuje przetważa

biomasy brzozy w zimie nie śpi - tylko sobie odpoczywa ,a podczas odpoczynku

drzewostanu jego elementy typu korzenie dalej pień konary i gałęzie gromadzą



i przetwarzają ale te inne energie spływające z odchłani kosmicznej te które
cały czas docierają do nas i są przez cały system drzewa stale wychwytwane i je
drzewa przetwarzają z poziomu energi kosmicznych nie materialnych  na te

energie ale świetliste świetlne i Fito Chlorofilowe  są one -wręcz  nie zbędne do

rozrostu i wegetacjii drzewostanu po okreśie jego odpoczynku wówczas to te
nowe przyrosty się zagęszczają scalają te od wczesnej wiosny aż po ten momęt



zrzucania szaty wegwtacji listowia na okres zimy .I tak w tym mega soku
ściągniętym przeze mnie autora tych opisów na wiosne w rejonie Kaszub

Widok drzewostanu w czasie zimy który jak się okazuje nie śpi t odpoczywa

,ale odpoczywając przetwarza- zamieniając swą biomasą ,energie kosmiczne



   ,, WIOSENNE  LISTKI  BRZOZY  POMOCNE  W  ŁUSZCZYCY ,,

Zebrane na wiosne młode listki brzozy najlepiej wiosną wraz z pędami
kwiatostanu ,potrzebujemy około 1 kilograma na 4 litry wody trzeba  w

emalowanym garnku, lub szklanym i na żywym ogniu nie elektrycznym



-musimy gotować pod szczelnym przykryciem przez 4 do 7 minut ,w tym

czasie woda musi wrzeć bulgotając ,po tm czasie odstawiamy nasz

szczelnie zamknięty garnek na drewnianą podstawkę i czekamy do



momentu spadnięcia temperatury do około 40 st.Cel.Następnie

otwieramy nasz garnek i drewnianą łyżką przecieramy nasze listki i
kwiatostany brzozy miarzdźąc je lub używając sitka plastikowego

macerujemy przecierając przez sitoko -listki i kwiatostany .Następnie
nasz odwar i przetarte listki przelewamy przez gazę lub kawałek płutna



,lnianego albo bawełnianego wyciskając lub wykręcając aby całą
zawartość płynnej zawartości oddzielić od przetartej całej biomasy .

Uzyskany płyn rozlewamy do ciemnych butelek przechowujmy w lodówce

.Stosujmy do naszej kąpieli -przy problemach skórnych od opryszczki
zwykłej lub tej trądzikowatej aż po stany zaawansowane od porażenia
opryszem ,lub infekcjii od łuszczycy po porażenia od świerzbowicowe ,



lub z powodu dermatozy ,aż po zaawansowane stany łuszczycy zwykłej
plackowatej aż po odmiany ostre łuskowate i tak dodajmy zawsze do
naszej wanny z wodą do przygotowanej kąpieli 200 mili wywaru z listków

brzozy i dobrze jest dodać od 50 mili soku z brzozy do nawet O,5 litra bo
ta wielkość jest uzależniona od wielkośći naszej wanny w pokoju
kąpielowym czy to pod brodzikiem w prysznicowym kąciku łażienki , i

tak w tej dość ciepłej naszej kąpieli moczmy nasze całe ciało ,minimum 20



minut w wannie , z temperaturą naszej kąpieli od 38 do 43 stopni i tak

przebywajmy w tej wodzie , aż całe ciepło z wody wchłonie nasze ciało i
zaczniemy czuć chłód od wody to siedzimy dalej w tej chłodnej kąpieli aż
poczujemy przenikający dreszcz chłodu w naszych kośćiach ,wówczas

wiemy że sok oraz wywar z młodych lisków brzozy najpierw zmiękczył

nam całą naszą powierzchnię naszej skóry .A w procesie czucia chłodu i



dreszczowego zimna wyciąga nam z naszej powierzchni sköry wszelkie

zawarte w niej toksyny ,martwe wody ,antygeny szczątkowe aż po te naj

mniejsze związki haptenologicznych frakcjii i tym samym oczyszczamy



sobie nasz największy organ zmyslu czucia ,ciepła , zimna i dotyku naszą

skórę i przy takim procesie jej oczyszczenia oczyszczamy z martwic całą
zawartość wszelkich pozostałośći i uwalniamy nasze komórki dędryczne

oswobodzając je ze złogów martwic przez co one będą bardziej sprawnie



reagować na wszelkie infekcje z zewnątrz .I tak po takim poczuciu chłodu
w naszych kośćiach wyjdzmy z naszej zimnej już kąpieli ,spuśćmy wodę a

my nasze calutenkie ciało milimetr po milimetrze wycierajmy bardzo
dokładnie i starannie ale ręcznikami papierowymi ,to zbierzemy z całej
naszej skóry wszelkie śluzy ,martwe antygeny i wszelkie formy wody
martwej łącznie z tłuszczakowymi i łojkowatymi wyciągami z głębin



naszej skóry .I po takim wysuszeniu bardzo dokładnym naszej całej skóry

,szybko nalejmy drugą porcję gorącej wody do naszej wanny i dodajmy do
tej wody w wannie ,ale tym razem nie soku i odwaru z brzozy , lecz wody

utlenionej ,można ją kupić bez problemu w każdej aptece i dodajmy do tej



drugiej kąpieli wody utlenionej minimum 0.5 litra na 100 litrów wody
ciepło gorącej , w naszej wannie i wejdzmy tak mocno wysuszeni
ręcznikami papierowymi do takiej mega dotlenionej wody i poleżmy
sobie niech nasza skóra po jej wyczyszczeniu i osuszeniu ,naśiąknie taką

mega dotlenioną wodą , i po poczuciu chłodu wyjdzmy z wanny ,ale
bardzo ostrożnie ,bo co niektóre osoby doznają tlenowego udaru głowy
lub uderzenia tlenowego i zawrotu głowy od takiego mega dotlenienia
,ale po dosłownie chwileczce to uczucie uderzenia tlenowego minie ,ale



pozostawi przyjemny efekt przewentylowania tlenem całej naszej skóry .

Dobra rada niezależnie od kożystania z regularnych kąpieli z dodatkiem
odwaru i soku z brzozy ,warto przyjmować po 50 mili soku z brzozy z

dodatkiem odrobiny soku z cytryny limonki popijając wodą żródlaną nie



gazowaną dwa razy dziennie przez okres minimum 2 miesięcy.Dla ludzi
chorujących na różne lub już przewlekłe porażenia zadrażnienia z ich już

przewlekłą odmianę od łuszczycy liszajów o stanach ostrych lub cięższych

albo egzemy z dermatozowym objawem wyżutu - to będzie następował



lagodny proces łagodzenia się stanów zapalnych skóry i ułatwione będzie
oczyszczanie się naskórka z martwic na jej powierzchni ale także z, łusek

poprzez postępujące się regenerowanie skóry i pomału będzie mijało
dokuczliwe i przykre w skutkach objawowe lub nerwowe swędzenie

skóry dające ulgę i uczucie przyjemnego odprężenia wyciszenia z emocjii
i odświeżenia sobie całej powierzchni naszej skóry jako największego
naszego organu w nas zmysłu ,czucia ,dotyku .Zaczną zanikać po mału



objawy i liczne przebarwienia skórne ,wynikłe z łuszczycowych anomali

z łuszczycy ,egzemy ,liszajów ,atopowego zapalenia skórnego ,wysypek
wyżutów alergicznych i spękań naskórnych ,czy potrądzikowe objawy
skórne ,aż po te od porażenia od grzybowego drobnoustrojów i tych od
parazytologicznych porażeń wnęk i wybroczyn podrażnień ,aż po blizny
po poparzeniach lub ukąszeniach od wszy, pluskiew, pcheł zwierzęcych.

Liść (Folium Betulae ) działa moczopędnie ,przeciwzapalno-reumatyźmie



napotnie oczyszczająco i wzmacniająco .Lecznicze stosowanie młodych

listków brzozy z przyrostkami znany jest od czasów Pliniusza (1 wiek n,e,)
ale najbardziej został doceniony przez przeoryszę Św, Hildegardę w XII
wieku i trwa do dnia dzisiejszego -poczynając od wyrabianego winna ,aż
po soki ,ocet i napary z liści brzozowych aż po olejki wziewne do inhalacji
oskrzeli płuc,tak więc do współczesnej medycyny stara brzoza całośćiowo

wtargnęła dzięki jej szerokiemu zastosowaniu przez wszystkie nacje i



narody słowiańskie jej nieocenionych dobroczynnie działających mocy.
Oczywiście nie wszystko co z niej wyrabiano dotrwało do dziŝ do

naszych czasów ,między innymi ,dziegedź-śmierdząco w niemożliwy więc
sposób -ale nie jest czymś złym ,wręcz przeciwnie -to dziegdźieć z brzozy

lub smoły brzozowej a wyrabiana z kory brzozy soków i żywic oraz pędu



brzozy ,przez wiele lat figurował w leko-spisach prawie całej Europy jako
,,Oleum Rusci ,,albo jako -Oleum Cadium a to stary poczćiwy dziegieć ...

-a teraz jest jako INCI- Betula Abla Oil w obecnie stosowanej współczesnej

medycynie w erze wodnika gdzie mamy mega nowe kłopoty z grzybicami



,grzybem  i porażenia a stosowany jest powszechnie oczywiście ,ale w
laboratoriach ,po jego zrektyfikowaniu ,używa się go jako znakomity
środek zewnętrzny i śilnie nas odkażający -aseptyczny przy wszystkich
wysypkach anomaliach skrofulicznych i pochodzących z wszelkich
awitominoz przeciwgrzybiczy .Dziegieć była to smoła pędzona z kory
pędów oraz z soku ,oraz żywicy , i kory brzozowej, razem wziętej

Tak ten specyfik jest wyrabiany do dziś ale w szczególnych takich
miejscach ,bo i wymaga on starej dobrej wiedzy jak go wytworzyć ,

pozyskać więc jednym sposobem jest prowadzenie hodowli gajowych
lasów brzozowych ale pod ich już pełną kontrolą takiej uprawy i takiej



specyficznej odmiany bo brzozy brodawkowatej i jeszcze do tego huby

ale te właśnie brodawki są zbierane ale także w szczególny sposób ,bo ich
część pochodzi ze zbiorów  od konarowych z grubych gałęzi ,oraz z pnia i
tak trzeba zacząć od wykopania głębokiej specjalnej jamy w ziemi ,w

której na samym dnie ustawia się naczynie najlepiej gliniane i wokoło
niego trzeba ułożyć lej z drewna ,gałęzi brzozy jej kory brzozowej i
obłożyć brodawkami , i z całośći utworzyć swoistego rodzaju kopiec-
podobny do kopca mrówek ,następnie trzeba obłożyć go mchem ,darniną
i jeszcze lepiej wyrobiskami z bagien i moczarów lub obłożyć torfem jako



uszczelnienie następnie trzeba wzmocnić obrzeże kamieniami i taki to

kopiec trzeba podpalić w odpowiedni sposób ,od nawietrznej strony i gdy
się rozpali ,to go trzeba odpowiednio otulić opsypać ziemią zostawiając
ciag cyklu dopływy i cyrkulacji i tak we wnętrzu jego wytapiają się
odparowane soki smolne ,gotując się na dnie tego kopca w nim -

Dziś mamy tylko pamiątki po smolarzach i pozostałośći po ich kopcach
stanowią  nie lada atrakcję ,bo las dawno wycięty ,moczary wyschły i



tylko kopce z resztkami smoły pozostały z tamtych czasòw i nam
przypominają o dziegdziu i jego smole i naszym naczyniu glinianym

proces wytapiania z odparowaniem tak  trwa do kilkunastu godzin i musi
być stale i ciągle kontrolowany , potem trzeba sprytnie, wyciągnąć z dna
naczynie gliniane i pozyskaną w ten sposób smołę dalej poddać obróbce
ale już w laboratorium na cele ,schorzeniowe skóry ,oraz na cele
kosmetykologi ale współczśnie stosowanej ,a pozostałość należy szybko
zabezpieczyć jako nasz pozostaly kopiec do wytopu , okładając go ziemią

i doprowadzić do spalania beztlenowego pozostałe w nim gałęzie ,konary



i wytopione z soków ,wysuszone kory ,i po następnych kilku godzinach

trzeba cały kopiec po jego się wypaleniu rozkopać ,to będziemy mieli coś
na ,dodatek - świetny węgiel drzewny ,także przydatny do celów innych

i tak dzisiaj odnajdywane w dawno już zapomianych miejscach kopce po



smolarzach są przez niektóre osoby błędnie nazywane kurchanami a nie

kopcami,które kiedyś opiszę ,bo taki węgiel z wypalonego kopca to także

lek na wszelkiego rodzaju biegunki i porażenoa żołodkowe ,pokarmowe.



ale dawniej był używany do wytapiania szkła w innych starych piecach.

Zatem dziegieć brzozowy bo i wyrabia się także odmianę bukową dziekć

,ale ja opiszę ten bardziej wykwintniejszy bo dziegieć ale  ten od brzozy i



to z niej jest wyrabiany najrzadsza odmiana , bo z brodawkowej brzozy

zatem od buczyny dziekć służy w hipice do sterylizacji kopyt, koni, krów

natomiast dziegieć ten od brzozy brodawkowej pochodzący zawierający
między innymi : betulinę ,gwajakol,benzen ,fenol,ksylen,całą masę
substancji żywicznych ,kwasy organiczne ,oraz fitoncydy ,a wszystko to



pochodzi od samej natury i jest wynikiem pozyskiwania i zagęszczania
soków brzozowych drzemiących w brzozie ,z jej kory ,gałęzi ,włókien i tak
obecnie jest pozyskiwany metodami suchej destylacjii ,albo starą dobrze
znaną -metodą ziemną wptapiany i następnie dodatkowo poddawany jest

następnie procesom dalszej jego obróbki w celu zastosowania go w dermo
kosmetyce ,lub jako śilnie działający środek w maściach ,bo dziegieć

brzozowy po przebadaniu w najnowszych laboratoriach ,okazuje się



niezbędnym wręcz panaceum w obecnej erze wodnika ,gdzie zaczynają

grzyby grzybice i jej mutantowe odmiany rozwijać się i górować w coraz
to ich śilniejszych modyfikacjach ale już uodpornionych ,i ich ciągłych

przemianach atakują ,wszystko dookoła ,po prostu taką mamy porę ,i



nowy czas uduchawiania się ale w erze wodnika i wody .I tu nasz stary
dziegieć pokazuje nam swoje nowe moce -oblicze i możliwośći walki z
modyfikantem ,bo ma bardzo śilne właśćiwośći redukujące działania

anomali porażeń grzybicznych na wszystkich ich ftakcjach odmianach
,niszcząc je ale wraz z ich formami przetrwalnikowymi ,czyli ich
owocnikami które  zaatakują nasze ciała to ostrzej ale już ,od zewnątrz na

skórze lub do wewnątrz przez płuca dostają się do krwioobiegu i mamy
już mega problem porażenia,a lepiej działać na zewnątrz czyli przez



skórę i nie pozwolić się przedostać w porażeniach grzybowych do
wewnątrz naszych organów - gdzie wówczas mamy ale już całą kolonię

ale już grzybicę w całym układzie pokarmowym ,no i ten jeszcze mega
problem ,bo żaden ,,antybiotyk nam nie pomoże ,bo one same jako leki i

antybiotyki są wytwarzane na bazie grzybów ,i jak tu pokonać grzyba i



grzybicę ale grzybem jako antybiotykoterapia wysyntezowana i słabsza

po prostu się nie da wyleczyć uzdrowić i tyle . I tylko Dziegieć brzozowy i
z odpowiedniej brzozy w odpowiednim  stężeniu jest bardzo skuteczny na
wszelkiego rodzaju porażenia ale na powierzchni skóry ,od łuszczycy

podstawowej po jej ostre stany i modulacje aż po takie rybie i  łuskowate
odmiany ,zapalenia łojkowate zwykłe po stany wyżutowe ostre i
przewlekłe  wszelkie takie dermatozy wyżutowe naskòrne  ,grzybice



suche ,mokre i te ,atopowe stany ostre zapalenia z porażeniem skórnym

miejscowym ,łaciatkowym po plackowate duże obszary ,przy wyrzutach
plamicowych i tych alergicznych ,oraz przy tych o podłożu neuro

gennych w powiązaniu z alergicznym wykwitem naskórnym ,oraz na
wykwity od porażeń grzybicznych modyfiikacji od ostrych ,grzybca



rubinowego ,czerwonawca zielonawca,fi oletowej srebrzystej odmiany po
rubinowe czerwone zmutantowione po czarną odmianę kropidlaka

-najbardziej sprytnego grzyba ,oraz na łojotokowe i trądzikowe wypryski
z wykwitami zaawansowanymi po liszaje zwykłe -czerwonawe odmieńce

,wszelkiego rodzaju łupież przewlekły w owłośionych miejscach także



łupież pstry i plamisty mnogi ,nużycę ,odleżyny ,żle gojące się rany

naskórkach aż po radioterapiach martwicznych ran i ich plackowatych



obszarach demodecosis ,stosujemy dziegieć brzozowy z brodawkowej
odmiany brzozy w jego stężeniu od 1-10% i ma wòwczas on działanie
keratoplastyczne ,rogową warstwę skóry rozmiękcza,a od 10-20%
keratolitycznie złuszcza redukuje naskórek ale nie należy stosować go
nigdy na otwarte miejsca skóry, rany wybroczynowe i ropienie na

skórze także przy odleżynach zastygłych trudno się gojacych ropieniach

ale nie w miejsca oodśiąkiwania ,otwarte lecz dookoła na zastygłe miejsca



ale bardzo ostrożnie ,żeby nie pędzlować na miejsce otwartego kontaktu -
aż po rany po ugryżieniach od wszawicy .pluskwy ,dziegieć stosowany w
odpowiednim jego stężeniu na ograniczone wybrane place partie miejsca
punktowe lub podrażnienia skóry i tylko za pomocą pędzelkowania jest

cennym środkiem odkażającym ,pielęgnujacym i poprawiającym nam
wygląd skóry ,obniża jej świąd gojąc nam skórę ,dając efekt znieczulenia

na skórze prowadzi do obniżnia stanów porażeń grzybicą i nadmiernego



napięcia nerwowego na poziomie skóry ,przynośi ulgę w cierpieniu
połączonym z ciągłym drapaniu i daje ulgę ,pozwalając tym samym
poprawić walory higieny senne bez ciągłego świądu - wraz z higieną

psychicznej ulgi. i tu zapamiętajmy sobie sprawdzone i przetestowane

proporcje na ,,Oleum Betula Abla; stężenie 1-3% dodajemy do kremów
,balsamów ,maśćio kosmetycznych ,lotionów olejków aromatycznych
odstraszających komary ,kleszcze ,mszyce i inne paskuctwa oraz do



seperatorowych z atomizerami perfumöw i zmieniających nieprzyjemne
zapachy moczu ,potu i zapachu zgnilizny ropnych wydzielin skórnych

gnijących ropieni cukrzycowych ,uryny .stężenie od 1-5% dodajemy do
szamponów ,mydeł twardych i płynnych ,natomiast stężenie od 1-10% to

redukujące które to rozmiękcza i rozpulchnia struktury rogowe naskórka
,nagniotki ,odciski lub haluksy , napiętowe stwardnienie skórne , ostrogi i
inne anomalia bo ma działanie keratoplastyczne działa on ,miejscowo



znieczula świąt ,redukuje oraz  neutralizuje odkaża przeciwzapalnie i
przeciwpasożytniczo ,przeciwpaciorkowcowo, przeciwgrzybiczo i działa
także wysuszająco na skórę stosować należy tylko zewnętrznie nigdy do
wewnątrz lub na otwarte mijsca na naszej sórze bo może uszkodzić sobie
organy w wniknie oraz podrażnić ,nerki ,wątrobę ...stężenie od 1-20% ma

śilne działanie keratoplastyczne czyli złuszcza warstwy naskókowe skòry
i to tak działając szybciej na obumieranie martwicy skóry znacznie
redukując martwe i gnilne fragmenty skórne ,z jej złuszczeniem inne
stężenie od 1-35% stosuje się w ostrych przypadkach porażenia skóry od
form grzybicznych zaawansowanych aż po porażenia kwasow chemiczne

po porażenia chemiczno izotopowe miejscowe po radiochemiach lub te



placowe martwe , ale także w weterynarri ,dla zwierząt ,ptactwa
porażonego ,przy hodowli cielaków ,krów ,bydła ,świń ,koni ,w celu
pielęgnacjii u nich kopyt ,raćić ,porażeń drobnoustrojami ,wszy ,pchły
skòrno pasożytujące porażenia zwierząd inne .Inne stężenia powyżej 40 %

muszą być stale kontrolowane pod nadzorem dobrego i doświadczonego
w użyciu dermatologicznego specjalisty ,i znawcy który zna i wie jak to z
kontrolnym badaniem ,pracy nerek ,moczu ,wątroby ,dlatego nie będę
opisywał dalszych używanych stężeń i ich działańia na organizmy żywe.

.Napary z liści brzozy stosuje się przy wszystkich schorzeniach dróg
moczowych ,ponieważ jest to środek nie drażniący ,w obrzękach na tle



niedomogi sercowo- nerkowej puchliny ,przy artretyżmie reumatycznym

nawet te bardzi bolesne odmiany neroniczno porażeniowe oraz blednicy i
niedokrwistośći ,zimicy ,szkorbucie ,wyrzutach skórnych ,pochodzących

ze złej przemiany materi -lub wyżutòw od zatruć po pokarmowych typu



opryszcz lub trądzik ,półpasiec ,po puchlinie wodnej ,a zewnętrznie do

kompieki i moczenia pocących -cuchnących stopach w ich zmianach na
skórnych i przy okładach przy wrzodach skórnych oraz do wzmocnień

spłukiwania włosów ,po ich umyciu w celu ich wzmocnienia gdy się one
łamnią ,rozdwajają krusząc aż do  ich cebulek. Pączki (Gemmao Botulao )
-gdy są jeszcze pokryte lepką żywicą ,oraz szyszki brzozy działają



natomiast bardziej skutecznie niż listki rozwinięte duże .

Szyszki te z żywicą lepiszcowo miękkie młode nieotwarte i liście przy nich
wraz z pączkami ,i zrobione z nich herbatki ,ale w sposób taki że trzeba je
zmiażdźyć w możdzierzu ,lub drobno posiekać kawałkiem szkła -nie
metalowym ostrzem, zalać przegotowaną wodą o temperaturze 50°C ,i
pozostawić w ciepłym miejscu na trzy godziny żeby odpoczęły i -następnie
podgrzać, do temperatury maksymalnie około 50 °C, i po

odcedzeniu popijać ciepłe.Bardzo skuteczne jest na wszelkiego rodzaju



infekcje ,dające smrut w gębie ,powstrzymuje wszelkie procesy gnilno-
bakteriologiczne ,od tych z kanałów okolozębnych w wyniku psucia się
nam naszych zęböw i od porażeń wirusowych paradentoźie w naszym
całym uzębieniu i szufladzie zmniejszając nam odparowywany w całym,

procesie mowy odziew nam kwasowość wyrażającą się ,nieprzyjemnym
zapachem z ust i całej jamy gębowej szczególnie przy paradentozie i jej..
,Odciążane są chłonki ŝlinianki i nasze nerki ,i ich gruczoły i popadają te
nasze narzady ,organy w patologie anomali, oczyszczana jest nasza

krew ,z nadmiernego kwasu moczowego ,co ma bardzo duże znaczenie
przy leczeniu chorób  nerek ,śledziony ,pęcherza moczowego i całych



dróg moczowych ,miej się osadza złogów namuleń nie krystalizują sie
piasek osadowy ,a przez co nie dochodzi do krystalizowania się kamieni
złogów i dzięki temu nie popadamy w naskóne wyprystki wyrzutowe

a wyrzuty naskórne i poprawia się lekko nam karnacja cery ,oraz nie
popadamy w kamienicę nerkową ,woreczkowo żółciową od piasku aż po
mega okazy w całej naszej gospodarce płynno krążącej ustrojowo i tej



wydalniczej , aż po flegmacenie się naszych  płuc ,oskrzeli aż po ich
procesy zwapień i ich upośledzanie oddechowych.Zatem taki napar
zawiera całą masę- zdrowych mocy ,ŝił -między innymi mamy : od 70
mg.witaminy C ,prowitaminy A ,oraz pozostałe wystepujące elementy .

Z takich struktur brzozy ,z jej kory ,masy włóknowej ,czasami z sokiem i
żywicą wyrabia się dziegeć-smolistą i nieziemsko pachnącą frakcje którą
mamy obecnie w mydle maśći kremu o dużym wachlarzu zastosowania

Zatem warto zebrać listki brzozy,jej szyszki młode ,pączki  i zastosować



wykonać sobie taką kurację na zewnątrz podczas kąpieli i do wewnątrz
popijając 2-3 razy dziennie po 1/3 części szklanki przez dwa tygodnie -a

oczyszczanie krwi i nerek to pić trzeba miesiąc ale po 1/4 częśći szklanki

       CHLOROFILE W SOKU BRZOZOWYM ZROZUMIENIE

Chlorofile ,zielone barwniki występujące u fotosyntezujących roślin i



niektórych drzew biofitogenezujących na poziomie biomasy zwartej całościowo
aktywnej -są to metaloporfryty ,zawierające w centr.pozycji mikro cząsteczki

magnezu połączone z alkoholoidami i fitolem nie rozpuszczalne w wodzie i to
one pochłaniają światło widzialne w zakresie od 370-760 nm.I tak stwierdzono
w soku brzozowym 4 rodzaje chlorofilu -niebieskozielonawy spotykany in vivo

u niektórych wyższych roślin w trzech formach typu P-700 ,Ca 680 ,Ca670 gdzie



liczba oznacza długość fali świetlnej lub biofotoświetlistej zaimportowanej w

czasie odpoczynku z kosmosu ,przy której występuje maksimum absorpcji .

Chlorofile żółtozielonawe w stężeniu około 2-4 wyższe od niebieskozielonych



ale biofitogenalnie bardziej aktywne i zróżnicowane do poprzednich tworzą

energie a trzeci rodzaj chlorofili złotawobiaławych łączących całościowo
wcześniej opisane ze sobą w harmoni względnie całościowo pojętej sybmbiozie

w  caloŝćiowym obrazie ich mocy W soku brzozy chlorofile złożone są w



tylakoidach chloroplastronów gdzie wraz z karotenoidami wchodzą w skład

fotosystemów energii biorących bezpośredni udział w transporcie elektronów
ultimatonowych do pozostałych związków ,ale pełnią one funkcję odbiorczą i

przekazują zaabserwowane energie świetliste  całościowo ,niosąc odrzywcze i



pobudzające do życia nowe energie ,pobrane skondesowane całoŝćiowo i

przetworzone siłami biomasy drzewostanu jako medium .Zaabsorwowaną moc
i energię świetlisto.kosmiczną rozprowadzają pod pokrywą kory drzewostanu

jako jego medium otulającego płaszczowo ,pień i pozostałe odrosty od niego
typu ,konary i gałęzie aż po te najmniejsze dając tym samym całości drzewa



środki pokarmowo odżywcze do jego  wegetacjii rozrostu życia i istnienia .

Zrębowisko gaju dębowego -efekt pracy ludzi , i ich głupoty ,czy mądrości
oceńćie sami , ja nie będe komentował  ? Zdjęcie  przemawia pokazując  same !

Tak więc nasze ciało musi podobnie przerobić spożyte przez nas pokarmy ,w
naszych wewnętrznych organach z poziomu materii pokarmu ,do poziomu
energii w cyklu jednej doby, i po tym czasie nasze ciało musi się pozbyć wydalić
, już przerobionych i niepotrzebnych pozostałości .W innym przypadku gdy te
przepracowane pokarmy ,zbyt długo zalegają w naszym wnętrzu -to dochodzi



do ich utoksyczniania się i zatruwania tymi toksynami naszego organizmu .A
przyczyna tkwi ,w braku w naszych wewnętrznych strukturach energii
pozwalającej opròżnić nasze ciało z odpadowych toksycznych opcjii , frakcji .

świetlistobiogenezowanych .Dlatego warto mieć sok zebrany z brzozy w domu

i sobie robić nim kurację oczyszczająco zasilającą - nas bo to on między innymi
wspomaga i oczyszczanie nam krwi ,wątrobê ,nereki i po ich oczyszczeniu ,
zaśila nowymi energiami świetlistymi zgromadzonymi naturalnymi śiłami
natury, przez Brzozę .I tak z wyliczeń matematycznyh wynika że porcja 50 mili
dobrego soku z naszej brzozy ma tyle energii świetlistokosmicznych -co



ważywa o ilości 3 kilogramów i po ich spożyciu będziemy mieli tyle samo co w
malutkiej dawce samego soku z brzozy. Więc zbierajmy sok z brzozy wczesną
wiosną, tak godnie jak to opisałem i kożystajmy z jego dobrodziejstwa dla nas

Ciekawostka-na zdjęciu ,, brzoza smoleńska ,,-która zatrzymała Polski samolot
t a m obrywając mu skrzydło ,a ona jako drzewo ,katastrofie nie uległa ?
Brzozowy mocarz ale oprócz dobroczynnego wpływu swoimi energiami na nas
,oddziaływuje leczniczo na cały świat mniejszy zgromadzony u jej pnia  ,grzyby
, mchy ,jagody i poziomki i nie tylko wraz z całą masą ze świata pruchnic ......

Wiosenne młode przyrostki z malutkimi pąkami ,listkami ,pościnajmy tak
godnie po trzy maksymalnie od dołu pnia, z każdego drzewka młodej brzozy ,a
miejsce śladu odcięcia gałązki musimy zasmarować gliną ,glina niech będzie z



kont kolwiek trzeba ją nawilżyć najlepiej sokiem, cieknącym z odciętej gałązki
,rozróbmy tą glinę na masę plastyczną i taki plaster lub opatrunek z gliny
przełóżmy do tego miejsca naszego odcięcia gałązki od pozostałośći drzewnej

lekko go dociskając -spowoduje to szybkie zabliżnienie się te g o  miejsca po

odcięciu gałązek ,i będzie bez szkody dla drzewka .I tak przygotujmy sobie ze
trzydzieści gałązek .Po powrocie do domu wyścielmy nimi nasze posłanie
,następnie przykryjmy gałązki brzozy ,lnianym prześcieradłem i śpijmy przez
dwa tygodnie na tych brzozowych. gałązkach ,a wszystkie bóle na kręgosłupie i
w układzie kostno ruchowym odejdą na rok w zapomienie .Sok ściągniety
wiosną z brzozy ,pity po kielszku dwa razy dziennie przez dwa tygodnie oczyśći



nam krew z toksyn i ciężkich pierwiastków ołowiu .Sok popijany dodatkowo
nada naszej cerze świerzego i młodzieńczego wyglądu ,lekko też odflegmaca

płuca ,ale pić trzeba do miesiąca po jednym kieliszku dziennie .Soki z drzew

brzozy możemy kupić  ,są ich röżne wersje z dodatkami ,ale jak przeczytałem,w



składzie ile jest soku z brzozy w napoju ,oskoja ,to wolę osobiście na wiosnę
pojechać i samemu pobrać bez krzywdy dla drzew tak godnie a nie w sposòb
tak zwane dojenie krwi sokowej z brzozowego daru ,od natury dla nas ,zielo

JAK.   WYKORZYSTAĆ    BRZOZY   ENERGIĘ   DO   OCZYSZCZENIA   POLA    ,         .
. ENERGETYCZNEGO NA  POZIOMIE   ASTRALNYM - AURE i nie Tylko.  .

WIZUALIZACJA. JAK OCZYŚĆIĆ POLE ENERGII ASTRALNEJ POD BRZOZĄ.

Żeby wyczyśćić sobie pole energii astralnej ,nie duchowej, na poziomie
,,AURY''musimy w plenerze znaleść dużą i dorodną brzoze ,najlepiej
samosiejkę ,i usiąść sobie pod nią ,ale w ten sposób żeby nasz cały kręgosłup
opierał się o pień naszej wybranej ,brzozy ,nogi nasze ,lekko podkurczamy ale
w swobodny i lużny sposób , nie zadzierając naszych stóp ,niech one boso ,całą
powierzchnią dotykają podłoża gruntu wokoło brzozy ,pod ktörą siedzimy tak
jak niebieski ludzik na moim szkicu do wizualizacjii.I w takiej pozycjii siedzmy
spokojnie do momentu poczucia lekkiego chłodu na kręgosłupie , i jak go



poczujemy ten lekki przyjemny chłodzik ,to oznacza to że jesteśmy porządnie
uziemieni z energią brzozy i podłoża wraz z całośćiowym skomunikowaniem .

,,Ale polecam zachować pełną kontrolę w procedurze oczyszczania ,,aury,,-bo
można zasnąć gdy poczujemy ulgę i rozlużniemie -dlatego lepiej robić to w
towarzystwie w razie czego ,ktoś z grupy zawsze będzie miał kontrolę i w razie
czego nas obudzi -nie dopuszczając do takiej sytuacji jak na zdjęciu .???

Wówczas należy zadrzeć lekko głowę do góry -patrząc na konary brzozy, a tył
naszej głowy lekko docisnąć do pnia brzozy,ja po dociśnięciu głowy mówię do
brzozy ,Proszę cię zabiesz odemnie ,to wszystko co mnie zniesmacza ,i psuje i



po zabraniu , przerób na inną dobrą energie  w swoich tych gałęziach  i swoich

korzeniach-proszę zamień to wszystko na radość życia .A w miejsce pustki po
tym co zabrałaś ,wlej mi swoich energi życia .I po pół godziny odchylam głowę

od pnia brzozy -mówiąc ,Dziękuję i przestań już ja mam dosyć.Po chwili wstaję



zakładam buty ,i odchodząc zawsze się żegnam do następnego razu i tak z mojej

raz wybranej brzozy ,zawsze kożystam przez pięć kolejnych lat ,ciesząc się z
darów jakimi mnie oczyszczając ,daje od siebie dar czystych form enegii .Ale z



wykluczeniem takich brzuz jak widzicie na zaprezentowanym zdjęciu ,jest to

brzozowa mogiła z umieszczoną na niej mini kapliczką i kamieniem polnym
pod jej pniem -oznacza że w cieniu takiej brzozy odpoczywa ktoś wiecznie ,bo

przyszło Temu komuś oddać swe życie ,pewnie młody partyzant za - Wolność-.i



tak zgodnie ze starą tradycją ktoś sobie śpi a brzozy energia go oczyszcza i tyle.

Wizualizacja energii mchu ,wody i drzew brzozy samosiejki nad wodospadem.

.A po tym czasie znajduję drugą także dorodną i zdrową brzozę,i korzystam z
energii drugiej ,a tej pierwszej daję odpocząc od moich energi i moich potrzeb .



  ,,CZECZOTKA lub BRODAWICZKA-GAŁĘZI I KONARÓW,,
  ,,CZECZOTKA BRZOZOWA z Gałęzi nie ta z pnia brzozy- CO TO TAKIEGO,,

Są to czarne brodawki brzozowe zebrać je trzebą z gałęzi pod koniec maja



najlepiej ,ale z gałęzi  dorodnych i takich grubych  zdrowych minimum na
cztery palce ale lepsze są z tych konarowych gałęzi grubej .Z tych czeczotek

brodawki brzozy były kiedyś wyrabiane piękne ozdoby podstawki i zalewane

w fornirach meblach domowych oraz ozdobach .Czeczotki starte zebrane



starte na mąkę ,lub proch (są bardzo twarde ) ,gotuje się na żywym ogniu przez
minimum pół godziny ,w takich to proporcjach 1 łyżkę stołową masy

sproszkowanych guzòw brzozowych wyrostków trzeba z trocin mas wiórowej

prochu czeczotki na 1/2 szklanki wody żródlanej - zdrowej i po jej pogotowaniu



,trzeba koniecznie miksturke ją odstawić na dwie godziny po tym czasie

odcedzić i lekko podgrzać nie więcej niż 50°C i ciepłą małymi łyczkami popijać
w ilośći 1/4 szklanki po dwa razy dziennie przez 40 dni ona .Super  oczyszcza
nam nerki z form śluzowych ,skrystalizowanych form piasku także  wątrobę i

woreczek żółciowy odrażniając nam w nim kanaliki dojśći i spływu ,wzmacnia



w nas cały układ krwionośny oczyszcza w nim nam krwinki ciałka i ,reguluje

lekko krzepliwośc i gęstość krwi ,czeczotka guzowata była zalecana także na
wszystkie nowotworowe stany ,nerek ,wątroby i woreczka żółciowego ale u

tych osób o nie zawansowanych stanachAle jej działanie w tej kwesti materii



nie zostało na razie przez nikogo potwierdzone ,ani też nikt się nie zajäł i nie

zaprzeczono -czeczotki - guza działania w tej kwestii .Podobnie jak z hubą brzóz

,która wszystkie , soki z brzozy wypija, niszczy ją powodując jej umieranie .Ale
ani taka ta sobie , czeczotka ani huba brzozowa nie zostały jeszcze uznane jako



środek antynowotworowo działający na niektóre odmiany tej mega choroby
niektórzy je stosują i tyle .Może kiedyś ktoś je porzadnie przebada dla nas.

I tak powstał nowy pomysł i projekt zarazem żeby się zabrać za hubę brzozową

i jej wszystkie odmianh i ją dobrze i cało sprawdzić przebadać i ocenić co w niej



,oraz zastosować - staro zakonny przepis na wykonanie mikstury z tej to huby

brzozowej której są cztery odmiany i tak mamy ,jako jedną białą odmianę huby
brzozowej i porastającej na pniu rosnącej i żywej brzozy ,oraz tä mega inną  -

czarną odmianę huby najciekowo odstraszajaco wyglądającej i to ona także
prastająca na pniu  żywej brzozy ,oraz odmiany przyziemne huby porastające



na korzeniach brzozy które są w części na powierzchni ziemi , a częściowo są u

ukryte pod powierzchnią ziemi częściowo i to na takich to korzeniach porasta

huba , ale już inna jej odmiana huby brzozowej platynowo złocistej najrzadsza



z hub i która wyrasta na zrębowinie brzozowej wiatrołomach  brzozy lub na

pniach ściętych brzuz także inna nie tylko kolorystycznie ale i o całkiem różnej

i innej jej masie i jak odmiennych walorach .I tak zabrały się dwa Instytuty do



tego tematu ,jeden z terenu Niemiec a drugi Francuski i wspólnie oraz jako

oddzielnie przeprowadzają testy i badania nad czteroma odmianami różnych
jej odmian tak przedziwnego pasożyta brzozowego tej huby ale czyniącego coś

dobroczynnego dla ludzi a wszystkie jej odmiany są pochodzacej od brzozy ,i



zgodnie ze starym przepisem zostały pieczołowicie zebrane i przygotowane

mikstury z każdej z czterech hub oddzielnie i łącznie razem jako cztery huby

razem ,i tak trzeba każdą z tych zebranych hub ale w odpowiednim czasie ,je



przygotować ale poszczegulne jej odmiany tak oddzielnie inaczej i je zalać ale

dobrą wodą źródlaną z dodanym spirytusem aptecznym o 96-procentach i

pozostawić na miesiąc czasu ale synodycznego zaczynając od nowiu w naczyniu



glinianym szczelnie okrytym ,a następnie po tym miesiącu wyjąć hubę i zetrzeć

na proszek następnie dodać tej samej wody w której moczła się ta huba i ten

ztarty z niej proszek hubowy lub mąkę i ją dobrze następnie przetrzeć najlepiej



w moździerzu żeby ucierając powstał z wiurkòw huby puder o jego wspólnej

lepkiej maślano roztartej treśći i do niego trzeba znowu dodać odpowiednią
ilość gorzałki - lub jeszcze lepiej spirytusu aptecznego 96% i zamknąć szczelnie

,i następnie zakopać tak przygotowaną i sproszkowaną miksturę huby w bagnie



,rowie lub moczarach terenach podmokłych ,torfowisku ale na okres od sześćiu

do dziewięciu miesięcy ,żeby w ciemnośći i mocnej gorzałce ale najlepiej w
spirytuśie huba nam zdechła i rozsypała się jej struktura na pył i proch marny

jak to mamy w starym przepiśie .I po tym czasie trzeba huby wykopać z bagna i



połączyć je ze sobą , ale w odpowiedniej proporcjii ,przecedzić odf iltrować i

odlać płyny dobrze je odcedzając a pozostały z nich  proszek który pozostał
zalać źròdlaną wodą dodać miodu z barći ale nektarowego i wrzosowego ale z

barci leŝnej i zbioru ostatniego i nastepnie pozostawić , aż nam zrobi się winko



po jego się przetworzeniu i przefermentowaniu - dobre potem to winko trzeba

przedestylować i ten destylat połączyć ze zlanym wczesniej preperatem z huby

i
po ich wspólnym połączeniu ujednoliceniu trzeba jeszcze ujednorodowić ,ale w



taki już bardziej zaawansowany sposób i po ich zgraniu się mamy gotową taką

miksturę z czterech hub mający poradzić sobie z wieloma odmianami raka..

Czyli zgodnie ze stosowaną pra - recepturą przez Świętej Pamięci promotora



zdrowia w jednym którego wielu nazywało ,,OJCEM KLIMUSZKĄ,, a ja gdy to

byłem młody to miałem tą możliwość poznać i zaprzyjażnić się z Ojcem Ziół i
Energii w nich drzemiących ,dobrotliwym i uduchowionym Ojcem Klimuszką.

ale my dodaliśmy diamentatyrynę i kwarko jony Palladium i Grafenu jako plus



medium wraz ze złotem jonowo-kwarkowym dla wzmocnienia tej miksturki ,,

Tak wiec projekt trwa już piąty rok ,a uzyskane rezultaty ,przekroczyły nasze

najśmielsze oczekiwania ,prowadzimy projekt do końcowego etapu a jego efekt



opiszę za jakiś tam czas po odtajnieniu prowadzonych badań przez ,ESEC-ESEK,

Tu widzimy brzozy ale te posadzone na miedzy lub granicy pól ,żeby swą mocą

oczyszczały te osoby które rozżalone wchodzą potajmnie na códze włośći i pola



                    ,,HUBA BRZOZOWA ale tylko jako - BIAŁA  I  CZARNA- ,,.

Na zdjęciu huba biała ,ale nie na brzozie brodawkowej odmiany lecz ona tak

sobie wyrosła na starym pniu żywej jeszcze brzozy zwykłej potocznej odmiany



. Zatem czy Huba jest leczniczą formą ale z białej odmiany rosnąca na starych i

omurszałych ze starośći brzozach tych samosiejkach na ich pniach , w okolicy

zbiorników i akwenów wodnych -POLYPORUS- HUBA-ale taka wyrastająca z



pnia żywych brzóz lub ich odgałęzień ,i to na nich żerująca i zebrana ranno w

pażdzierniku najlepiej z okolic Puszczy Białowieskiej ,lub podmokłych terenów

Kaszub l lub na Podlaŝiu .Huba brzozowa występuje w dwóch odmianach na



brzozie pierwsza odmiana to czarno-brunatna i druga odmiana biała i trafia się

także złocistawa odmiana platynowo złotawa ale występująca na korzeniach
brzozowych samosiejkach nadmorskich jest najcenniejsza  Ale to właśnie ta

odmiana huby brzozowej jest naszym celem złocistawa platynowo złotawa oraz



biała jej odmiana - srebrna i ta czarna   Podobne huby rosną na wierzbach i
olchach i wielu innych odmianach drzew ale te są szkodliwe i nie mają tych

poszukiwanych najcenniejszych właściwości leczniczych , uzdrowczych jak

to opisywał w swych skrywanych dziennikach - znany w Polsce Europie i na



całym Kontynęcie Europejskim w Kanadzie i USA - bioterapeuta zielarz znawca

wszech energii ziół ,drzew krzewów i grzybów mój nauczyciele energi - ksiądz

Klimuszko -zwolennik huby brzozowej białej i czarno-brunatnej odmiany i tu



jego świętej pamięci księdza Klimuszki opisze dokładny jego przepis , który to

ponoć wielu zna ale jako formę jego składu ,ale bez technologii jego zrobienia i

wykonania w formie leku i tu podaję przepis na wykorzystywanie huby ,który
to ksiądz opublikował w Kanadyjskim wydaniu ,,Sposób na zdrowie,,ks.Czesław



Andrzej Klimuszko sprawdzil to i przebadał Profesor Tołpa od torfowych opcji.

ks. Andrzej Klimuszko -London Ontario.,: Cytuję opisy księdza Klimuszko: .-Na

podstawie stosunkowo licznych pozytywnych wyników osiągniętych w leczeniu



hubą brzozową ,mogę stwierdzić śmiało i jednoznacznie że nie ma najmniejszej

wątpliwośći co do jej własćiwości leczniczych a stosowanych w przypadku raka
i chorób nowotworowych odmian a szczególnie nowotwory ,nerek ,wątroby
,jelit cienkich i tego grubego oraz  żołądka przełyku .Podaję przepis: Hubę

brzozową białej i czarnej odmiany .trzeba zetrzeć na drobny jej proszek lub



drobniutką mąkę i połączyć je ze sobą w idealnhch ich proporcjach  - 1 do 1

ale taką zebraną w pażdzierniku o brzasku słońca ogrzaną i jego mocą muśi
być nasycona lub ciepła w jej dotyku . Po jej zebraniu z żywego drzewa brzozy
huba prawdziwa (Polyporus) ,hubę białą i czarną trzeba najpierw połupać na

mniejsze kawałki i umieścić je ale w wodzie źródlanej czystej żywej na dwa dni
potem ją wyjąć i starkować sproszkować na drobną jej postać dodać do wody w
której się ta huba moczyła i zagotować na żywym ogniu i gdy zacznie nam woda
bulgotać to przez dzieśięć minut trzeba Hubę gotować ,następnie ją odstawić na
30 minut potem przecedzić najlepiej przez gazę ,bandaż wyjałowiony , i tak oto



przygotowany napar hubowy pić trzy razy dziennie po szklance wywaru z huby
ale zawsze po pośiłku 20 minut i to co dziennie trzeba sobie nową porcję
upażyć- nigdy nie szykować na kilka dni muśibyć świerzo naparzona i tyle

przyjmuję się jako lekarstwo w postaci odwaru ,trzy razy dziennie po posiłku . I
tą metodę stosował po sprawdzeniu także inny znany w latach 1968 do 1975 Pan
doktor .S.Kłyko fan metod księdza  Klimuszko który to w Wyrozębach ośrodku
rehabilitacjii nie opodal Smętowa leczył mega ostre stany nowotworowe i który
pomagał tym co nie było już dla nich żadnej nadzieji na życie czyli zostało - nic

i który pomagał chorym na których ówczesna medycyna akademicka postawiła
już- dawno krzyżyk bo to nowotwory złośliwe ale stosując huby w ich formie do



picia jako preparat -wywar oraz jako ich formę sporządzonych jako zastrzyków
i zawsze w połączeniu z dostępną w tamtym dawnym i jak już odległym czasie
farmakologią łącząc terapie stosował także preperaty profesora.Tołpy  i dzięki

temu zatrzymywał niszczycielski cały proces onkologicznych zmian u 40 osób
na 100 -dając im drugie żyie - ze względu na fakt jak to lekko określał świętej

pamięci ksiądz Klimuszko że niektóre osobniki z tych pacjentów doktora nie
tolerowały huby zapewne ze względdu uszkodzeń ich żołądkowych i puchły im



ciała ,i nawet przeprowadzane pomoce i konsultacje ze znanym Profesorem

Tołpą który badał mikroelementy w torfie i go także fascynowała lecznicza moc

i energia pochodząca z huby białej , nie pomagały po prostu gdy były już mega
stan zaawansowanej choroby onkologicznej i z przeżutami to nic nie pomagało
i nic nie działało ,jedynie sporządzone preperaty ,ale taką to inną już metadą i



technologią księdza Klimuszko ktòre to on sam jakoś tam przygotował - były w

stanie pomagać .I tak także konsultował się w tamtym czasie pewien inny
znawca sprawy który to jak sam się określał że walczył o tlen życia i był to

przedwojenny Pan doktor weterynarii Tadeusz Podbielski który przez czysty
przypadek pomógł bardzo chorej mamie i jej dzicecku które mając trzy



miesiące ciągle leżało w bólu i się nie ruszało było strasznie postarzałe i ze

zmarszczkami jak u starca ,cierpiało i było w śilnej gorączce i jemu i mamie
pomógł Pan Tadeusz Podbielski ale przez czysty przypadek bo pojechał do

pewnego gospodarstwa opatrzyć i ustawić krowie ale złamaną nogę i on także



był znawca od huby i wielbiciel metody księdza Czesława Klimuszki i jego
zastosowanych przepisów i wywarów z huby białej, czarnej ale od żywej brzozy

Zdjęcie wyrosłego pnia,białej odmiany brzozy i na taki starych i wyrosłych
brzozach należy szukać ,huby -białej i czarnej odminy ,której zwolennikiem i

orędownikiem w jej stosowaniu był,niosący pomoc i nadzieję tym co żyć chcieli



nieżyjący świętej pamięci ksiądz, Czesław Klimuszko .Który to pomół wielu

cierpiącym w ich schorzeniach ,swoją wiedzą energią i swoim darem Bożym ,bo
miał talent jasnowidzącego braki- ubytki w całym ciele ludzkim i jego organach

  ,,HUBA,,-ale ta od brzozowa biała i jako lek,,
         Jak Przygotować Lek z Huby przepis ks.Klimuszko

Wywar z huby stosuje się w ten sposób że pół kilo huby czarnej ,i



pół kilo huby białej brzozowej razem zmielonej ,startej na mąkę

starannie mieszamy razem ze sobą .Każdorazowo kopiastą łyżkę
stołową tej mieszanki zalewamy jedną szklanką wody żródlanej

i gotujemy przez 10 minut na żywym ogniu ,następnie wywar ten



odstawiamy na 30 minut na drewnianą deseczkę ,muśi on nam
odpocząć ale pod przykryciem i odcedzamy wywar sitkiem i tak
przygotowany wywar popijamy małymi łyczkami.Pić trzeba taki

wywar trzy razy dziennie po jednej szklance od herbaty ale -20

minut po posiłku. Najlepiej jest za każdym razem przygotować



sobie nowy i świerzy wywar ,gotujac go dla zdrowia i zaraz  po

jego odcedzeniu popijać nie szykować dużej ilości na kilka dni.

.
Zdjęcie emitowanych energii przez świat grzybów i jego pośladowe formy .



     ,,LEŚNE SANATORIUM CUDU NATURY -DLA NAS ,,

-Drzewa oddziaływują na duszę i ducha ludzkiego.Mogą wywoływać uczucia ale

te wyższe ,myśli pozytywne -które nas uspokajają ,kojac nasze bóle albo wręcz



nas pobudzają ,niektóre z nich nas ,smucą lub cieszą - WOLFGANG GOETHE .

Dbajmy o las i jego  formy energii ,będąc w nim na spacerze i nie tylko .

W leśnym sanatorium postaram się opisać ,i przedstawić stare dawno już
zapomiane elementy ,w celu ich przywrócenia do stosowania wraz z opisem



najnowszych osiągnięć badawczych w tym zakresie wiedzy -od świata drzew

tych najcenniejszych dla naszego zdrowia ,po grzyby niezwykłe ,rzęsę ,kwiaty

lili ,ale wszystko dziko rosnące w głębokich często ukrytych enklawach lasu .



,,LEŚNY GRAL PRAW I PRAWD ODWIECZNEJ NATURY ,,

Odwieczny cykl zamkniętego obiegu życia toczy się swoimi drogami i jego
prawami -prawami natury ,pozwala on nam interweniować i go zmienić po
naszej myśli ,ale jak nas zabraknie -to on powróci do swego normalnego stale
niezmiennego rytmu i cyklu -bo to są odwieczne prawa cudownej natury .!!



                             Wtulona objęciem w energię drzewa !

Zatem ,będąc w lesie ,parku -przytulajmy się do drzew ,ale tych wybranych
przez nas samych, ze względu na tak bardzo indywidualne nasze potrzeby
-robiąc to w sposób intuicyjny ,lub bardzo konkretnych naszych oczekiwań.

Przytulając się w sposób ogólny ,trzeba delikatnie ,objąć pień drzewa oburącz
,ale wybierzmy takie drzewo dorodne ,zdrowe ,i samoistnie się zasiane



prawami natury -oprzyjmy nasze czoło o korę pnia drzewa, lub prawym ,albo

lewym policzkiem przytulmy się do kory pnia ,następnie zamknijmy nasze

powieki oczu ,oswobodżmy nasze myśli, oczyszczając nasz umysł ,z drażniących



nas sytuacji i negatywnych myśli -i przez 10 minut przytuleni do pnia drzewa

,porozmawiajmy z nim i jego energetyką ,ale tak po swojemu i godnie -niech
drzewo ,poprośmy go zabierze ,od nas, co złe i niedobre -ono zabierze to zło  i

wydali przez swoje głęboko osadzone korzenie -niech to zło płynie od nas, przez



jego korzenie ,aż do jądra ziemi ,i tam się spali ,we wnętrzu jądra ziemi ,i niech
nigdy więcej nie wraca do nas ,i do nikogo czyniac jakiekolwiek zniesmaczenia.

Czarne widoczne na pniu brzozy elementu -to nic innego jak ,,czeczotki,,

Potem chwilkę ,tak przytuleni pooddychajmy i poczujmy -dobroczynnie

płynące energie -od drzewa dla nas i w nas i poprośmy to drzewo ,aby nam



dodało energi, tak od niego -tego wybranego przez nas drzewa ,takiej mocnej ,i
świerzej energi ,uzdrawiającej -i tej kosmiczno świetlistej także ,a płynącej z

góry, przez jego gałązki i listki lub igły, jego zebrane ,i niech to drzewo ,nas

zasili ,tymi energiami swoimi .I jak poczujemy płynąca z góry ,ciepła falę energi



lub inną a połaczoną z lekkim dreszczykiem -albo mrowieniem ,to tak, chwilkę

potrwajmy w objęciach tego drzewa -jak dziecko w objęciach swojego rodzica.

Po chwili , podziękujmy drzewu ,za nasze przez niego dokonane dla nas
oczyszczenie, i dodanie nam nowych sił i mocy .Rozchylmy ramiona odstępując
na trzy kroki od pnia drzewa ,i ze skierowaną głową do góry patrząc w konary
drzewa ,Powiedzmy głośno dziękuję ,np.Brzozo .-bo przytulaliśmy się akurat do
brzozy i odejdżmy -czyśći energetyczni mocni i silniejsi ,o to co w darze od śiły i
mocy drzewa otrzymaliśmy .W TEN OPISANY SPOSÓB ,DRUIDZI , CELTOWIE i



WIKINGOWIE ,OD ZARANIA DZIEJÖW KORZYSTALI Z ENERGI DRZEW- jest to
forma kożystania z energii świelostoświetlnych ,biofotonowych cząsteczek
energii kośmiczno-solarnych które , szczególnie drzewa liśćiaste wchłaniają w
samoczynny sposób ,następnie te energie biofotonowe są przetwarzane w
procesach kohezji i adhezji w struktutach drzewa z poziomu śiły energii do
poziomu materii ,czyli soku ,przyrostu dzewostanowego ,oraz zamiany dla nas

dwutlenku węgla na tlen -zjawisko to bardzo dokładnie opisuję w innej mojej
broszurce i ją wam polecam pt.GEOEMITER -zrozumienie jego działania,a dla

bardziej dociekliwych i zaawansowanych osób polecam inną moją broszurkę



wraz z anatomią i jej zrozumienie pt,,LASEROTERAPIA ,,lub ENERGIE LAESERA

- nowy kierunek w uzdrawianiu lub ,,BIOENERGOTERPIE tom 1 i tom drugi

-można je u mnie zamówić w formie elektronicznej na kartach pamięći



Sd-mikro do samonauki i samorealizacji podaję  numerem telefonu do
kontaktöw ze mną: 667.448.798 -polecam i zapraszam do samonauki -Lucjan.

,,SZKIC POLA ENERGII LUDZKIEGO CIAŁA-tych Świetlisto biofotonowych ,

,,Tak nasz organizm wchłania i po przepracowaniu wydala energie biofotonowe



       -Pola energii poza naszym ciałem cielesno fizycznym -poglądowo -

-Pełne zrozumienie całościowych pól i energii poza ciałem -znajdziecie w innej
mijej broszurce ,,BIOTERAPIE -tom 1 ,, polecam i zachęcam do przeczytania.



,,Szkic naszego organizmu i układu autonomicznego który jest częścią układu
nerwowego ale przebiega on swoimi ścieżkami i drogami w naszym ciele i to
ten układ ,,AUTONOMICZNY na szkicu zaznaczony żółtą barwą , jest odbiorcą
energii świetlisto-świetlnych lub solarno-świetlnych bądz biofotonowych .

-Na zdjęciowym szkicu widzimy w naszym ciele ,układ nerwowy centralny-w
kolorze łososiowym jasnym  ,układ współczulny -zaznaczony na ciemno zielono



oraz układ chłonny centralny zaznaczony kolorem żółto cytrynowym na tym
zaprezentowanym sztychorysunku z anatomiiczno topograficznej budowy tych
w naszych ciałach drzemiących osobliwośćiach i tożsamościach ,i tak Te osoby

co podczas pobierania energii od drzew dla przykładu z brzozy i jej mocy i śiły
nas oczyszczającej i oburącz całymi kończynami górnymi obejmowały pień
brzozy i czuły fale energii ciepła takiego łagodnego i spływającego z pnia do

wnętrz przez obie ręce ,to wiem że mają zawsze stan zapalny ale na wężle
głównym chłonnym wartowniczym i spuchnięte chłonki wartownicze ,i dlatego
po objęciu oburącz pnia brzozy czują przepływające ciepło ,które spływa z pnia
brzozy i przez klasterony czyli współpracujace mniejsze układy komórek ale



tych dendrytronicznych ,dendronów trafia do większych tożsamośći ,czyli do
chłonek wartowniczych w układzie chłonnym, natomiast te osoby co czują ale
ciepło ,a póżniej żimno z lekkim chłodem tak przemiennie ,to mają zawsze już
zaawansowane stany zapalne i porażeniowe w chłonkach i mogą być to fazy i

stany poczatkowego zaistnienia komórek śmierci -merozoitowe porażenia ale z
onkologiczną formą ich zmian ozoitowych tożsamośći ,czyli poczatek apoptozy

czyli którąś odmianę nowotworowych komórek chłonniaka z grupy ,G3 lub G4



w podgrupie odmiany chłoniaka grudkowatej odmiany ,i jego pierwsze formy
zaistnienia w naszym ciele ,ale formy uzłośliwionej której pierwszą zazwyczaj
formą objawową są tłuszczaki ,następnie przechodzą one proces mutacjji i tak
po malutku gruczolakują i zmieniają ,dają formę mięśniaków i następnie dalej
mięśniakowieją ,zmieniając swą formę pierwotną do formy grudek mięsakowej

odmiany ,lub nabłonkowo włókniakowej ,aż osiągną status ale już chłonniaka i
to wiemy z przeprowadzonych analiz skanująco pomiarowanych osób po sesji
pobierania energii ,które po ich zdjagnozowaniu skanerem bezinwazyjnym i po
ujawnieniu u nich tych procesów ,na polecenie poszły pobrać próbki z chłonek
ale metodą biopsji cienkoigłowej ,i po przygotowaniu materiału przebadały te
histopatologiczne tkanki i potwierdziły tym samym zaistnienie w ich chłonkach
porażenia nowotworowej odmiany chłonniaka w jego pierwotnym stadium w
nich ,i cóż wszystko to dzięki energii z drzew i dobrego wyczucia form spływu



energii i reakcjii w naszym ciele ,na tego typu czyste energie płynące do nas ,-

   ,,SANATORIUM LEŚNE I JEGO POZNANIE ,,
,,ZATEM POZNAJMY I ZAPRZYJAŹNIJMY SIĘ Z KILKOMA
DRZEWAMI ALE TAKIMI WYBRANYMI OPIS ICH DLA,,

,,Troszkę więcej do zrozumienia i pojęcia ale o drzewach,



               SOSNA NADMORSKA KARŁOWATEJ ODMIANY

Zdjęcie ściągania żywicy z sosny nadmorskiej -karłowatej odmiany przed jej

wycięciem ze względów urbanistycznych potrzeb pod zasiedlenie ?Sosna tej
odmiany ,działając uspokaja nas na poziomie duszy ,dobroczynnie wpływa na



nasze płuca i cały system oddechowy -oczyszczając go pogłębia nam, oddech

,uzdrawia gruczoły śluzowe niwelując nam katar ,odblokowywuje kanały około

śluzowe .dając poczucie świeżości ,przytuleni do pnia sosny poczujmy ,w



naszych nozdrzach przez korę pnia ,zapach żywicy sosny i jej olejki eteryczne w

żywicy sosny zaware ,BO TO ze Sosny karłowatej morskiej odmiany ,najwięcej

ściąga się właśnie żywicy ,na potrzeby wyrabiania ,tempertyny żywicznej



odmiany ,do wyrabiania olejków eterycznych ,no i kalafoni także ,bo sosny
karłowate nadmorskiej odmiany zawierają w swoich żywicach ,całe mnustwo

,jodu morskiego i jest to jedyny gatunek, który rośnie na wydmach morskich ,i

.          Ciekawy przypadek sosna karłowata rosnąca w klimacie górskim .



 jest przy tym tak elastyczna ,że żaden sztorm ,nie jest w stanie jej złamać -no

chyba ,że te powyżej 10 w skali boforta-a bosman tylko zapioł płaszcz i zaklął



-ech dziesięć -10 w skali .... .! I tak żeglarski świat wychwala maszty ze sosny .....

Zdjęcie przyrostków sosnowych i szyszki sosny nadmorskiej i jej energiie.

,,TU widzmy mega okaz ,Sosny nadmorskiej odmiany jesszcze rosnącej nad
morzem nie opodal Liśiego Jaru ,i jak mówią znawcy rośnie ona ponad 300 lat,



Drugim drzewem z rodziny szpilkowatuch jest ŚWIERK -i jego energie które

nastrajają nas optymistycznie ,energie świerka wyciągają z nas bóle z kośći i te
reumatycznego podłoża i wszekie stany zapalne w układzie kosno ruchomym

,Natomiast z zebranych igiełek  świerka ,i drobniutko posiekanych na desce



kawałkiem  szkła -nie metalem ,trzeba wrzucić dwie solidne łyżki stołowe ale

plastikowe lub drewniane na 1 litr wody i pogotować na żywym ogniu-nie



elektrycznym przez minimum 20 minut ,i jak wywar nam przestygnie ,to  z

ciepłego wywaru robimy okłady na źle gojące się i ropiejące rany ,zostaną one
lekko odkarzone ,a następnie wypłynie z ran zgorzel ,i stany około-ropne i po
malutku sukcesywnie rany sie zaczną goić -ale wywar na okład zawsze trzeba
zrobić świerzy ,i ciepły przykładać na ropiejące rany.Pozostała część wywaru
wraz z posiekanymi młodymi igłami szkłem -możemy dodać do wody w wannie
-zażywając kąpieli ,i megarelaksu i odpoczynku mocząc sie w wannie .Tak samo



możemy przygotować sobie inchalację ,na drogii oddechowe z tm że wywar
gorący i parujący trzeba nosem wdychać ,a wydychać ustami ,najlepszą  i
bardzo prostą metodą jest nalać gorącego wywaru ,pół szklanki lub kubka

uśiąść sobie wygodnie nad szklanką wstawić do niej nos ,w ten sposób żeby usta
wystawały za obrzeże szklanki, i nosem wciągać opary ,a usami wydychać i w

ten prosty sposób oczyścimy sobie płuca .inchalując je oparami naparu z igieł
świerku,sosny ,jałowca na zmiane do inchalacjii -szczególnie polecam palaczom



                                          Świat oparów leśnego oddechu .

Innym drzewem szpilkowym jest MODRZEW i KRZEWY JAŁOWCA -które

podobnie działają ,oczyszają naszego ducha ,a nas z naszego EGO ,Moje i JA



-wspomagają nas energetycznie ,zalecam ich energię i zapachy dla osób po

trałmatycznych przejściach ,ale tych duchowych z silnymi podłączeniami

energii pośladowo gazowymi ,lub gośćmi astralnymi-to energie na wiosnę



modrzewia i jego kwiatki i ich energie biofitogenalno-kosmiczne poświaty

światłości w nich zaware i ich olejki eteryczne ,oczyszczają nas na poziomie

wyższych tożsamośći -ducha ,chroniąc tych na rozdrożu duchowym, lub tych z



rozdartą duszą -oczyszczają i wzmacniają zarazem .Proponuję sprubować

każdej osobie takich energii -nie szkodzą nikomu tylko wspomagają każdego.

     ,, DĄB I ŻOŁĘDZIE -jako drzewo święte u Druidów ,,



DĄB Szypułkowy-Quercus robur-dobrze wpływa na naszą koncentrację ,i

synchronizację duszy i ducha ,dodaje nam pewnośći siebie w działaniu
ziemsko-materialnym ,reguluje krążenie krwi i lekko stabilizuje ćiśnienie
.Napary z kory i żołędzi zapobiegają w nadmiernej potliwośći ,lekko łagodzą
bóle wewnątrz brzuchowe ,Ponadto od wieków Panie lekko z siwiejącymi
włosami wywarem z kory dębu dobarwiały sobie tym sokiem własne włosy .

Kora zebrana minimum z dwuletnich gałęzi i starszych dębu -drobno posiekana



a następnie moczona przez 48 godzin i po namoczeniu zagotować ją ,i pić ten

wywar dwa razy dziennie po 1/2 szklanki da nam panaceum ,przy krwawieniu
wewnętrznym ,stanach zapalnych całego przewodu trawiennego ,biegunce i
czerwonce oraz przy zatruciach objawiających się uciążliwą -bieunką .

Ponadto odwar z kory dębowej jest nieodzownym dodatkiem do kąpieli w



skrofuluzie .krzywicy i skłonnościach do przepukliny ,prostaty nadwyrężeń .

Podaję przepis na naturalny barwnik ,z cienkich gałązek dębu zerwać trzeba

wraz z sokiem i włóknem korę i drobno pociąć ,na jedną szklankę drobno



pociętej kory dodać dwa litru wody i gotować na drobnym ogniu ,sprawdzając

kawałkiem oskrobanej z kory -gałązką dębową kolor wywaru ,jak ma być
ciemniejszy to dłużej trzeba go gotować na wolnym ogniu ,a gdy ma być
kruczo.czarny to wywar trzeba gotować na jesieni ,i dodać kawałki zielonych

łusek z orzecha włoskiego ,trochę żołędzi -i nagotować trzeba tyle żeby na rok



starczyło naturalnej farby do zabarwiania zśiwiałych włosów na całym ciele  .

Zdjęcie króla drzew długowiecznej odmiany dębu ,żyją one ponad - 1000 lat.

Mąka z upieczonych w piekarniku i odgoryczonych żołędzi ma dobre działanie



odżywcze: daje się ją dzieciom rachitycznym oraz w blednicy i niedokrwistośći .

Z żołędzi odgorycznionych i upalonch na olejku z jałowca wyrabiają myśliwi
kawę o przecudownym jej aromacie ,i smaku .Bo choć oba te środki są nie

wskazane przy skłonnościach do obstrukcji ale bardzo wskazane jest na



rozgrzewkę i wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne wirusowe porażenia

.Szczególnie dla osób podatnych na wszelkiego rodzaju ataki wirusów i bakteii
a siedzących na ambonach myśliwskich w oczekiwaniu na wodoki i przybycie

zwierzyny do polowań fotograficznych i selekcyjnych bądź eliminacji nie tylko .



                             Pomnik przyrody ponad tysiącletni dąb ,,Lech,,

Kwiatostany dębu wraz z odrobiną wywaru z kory dębowej działają ściągająco
,uspokajająco krwiotamująco i przeciwzapalnie ,i tak 1 mała łyżeczka kory
dębowej namoczona i zaparzona ,na 1 szklankę wody następnie dodany
kwiatostan dębowy, drobno posiekany i dodany do wywaru i przez pięć minut



dogrzewany do 55°C -i tak popojać dwa razy dziennie przez tydzień cały na
dolegliwośći wcześniej opisane jest bardzo skutecznym naturalnym bio lekiem.

.     -Inny staruszek na jesienii dąb ,,Bartek,,-już ma podpory pod konarami..



                                     ,, MODRZEW ,,
                       ,,  MODRZEWIOWE KWIATKI NA WIOSNĘ I SZYSZKI,,

W wiosennych kwiatkach i póżniej w szpilkach modrzewiowych znajdziemy
cała masę wiamin ,kwasów ,związki siarki organicznego pochodzenia ,związki

terpentyny organicznej ,mangan,magnez ,krzem ,sód ,żelazo,jod ,potas olejki



eteryczne, flawonidy ,całość jest w idealnych proporcjach skomponowana

śiłami natury .Nawet mrówki zbierają mikro drobinki żywicy modrzewiowej i

po swojemu dodając kwasu mrówkowego przerabiają ją na ,,Mirrę,,-tak
skrzętnie przez całe mrowisko chronioną i pielęgnowaną .A używają mrówki



mirry do higienizowania i odtruwania całej swojej koloni ,stanowi także

żelazny zapas na zimę .Tak więc warto zbierać z modrzewia kwiatki i robić z

nich panaceum na nasze prolemy zdrowotne .Najnowsze przeprowadzone
badania na terenie Francjii powierdziły skutecznośc wyciagów modrzewiowych
,określając je jako odmładzające środki nasz organizm -ale działające
kompleksowo ,podobnie jak wyciągi i prepetaty z sosny nadmorkiej karłowatej



odmiany .Modrzew jest dość ciekawym drzewem które swe szpilki traci na
jesienii ,jako jedyne drzewo szpilkowe i te szpilki modrzewiowe , które co roku
na wiosnę wyrastają , są bardzo ciekawym elementem -możemy nawet śmiało
powiedzieć że są oscylatorem gazowym ,lub czujnikiem zanieczyszczeń
gazowych w naszym powietrzu ,ale pochodzących od zmian od przemysłowych-

modrzewie bardzo żle rosną ,w wielkich miastach ponieważ nie wytrzymują

zanieczyszczeń gazowych ,szybko obumierają i następnie usychają .Drewno z



modrzewia jest bardzo cenionym materiałem ,uchodzi za szczególnie trwały

surowiec ,ma specjalne zastosowanie szczególnie z żeglarstwie od wieköw
łodzie ,burty do jachtów zrobione z modrzewia są długowieczne i bardzo trwałe
ze względu na twardziel występującą w drewnie modrzewia ,która na początku

jest biała i z upływem lat w naturalny sposób ciemieje pokazując swe piękno i



się samoczynnie utwardza ale oczywiście ww odpowiednich warunkach

Z modrzewiowych kwiatostanów i szpilek wytwarzany jest preperat i tabletki
pod nazwą ,,Kapilar,,-dostępne na rynku -wspomagająco oddziaływuje pomaga

i wzmacnia układ sercowo-naczyniowy ,chroni nam nasz cały układ żył i naczyń



oraz uklad krwionośny przed wapienień i niewydolnośćią naczyń kapilarowych

Bardzo żadko spotykana odmiana modrzewia japońskigo o jak delikatnych ....

                                     ,,LIPA,,-jako drzewo,,



LIPA -poprawia nastrój wewnętrzny ,życzliwie nastawia wszystkich do świata.

Leczy swoimi energiami dolegliwośći sercowego kołatania ,polecam szczególnie
dla tych ze stenokardią ,arytmią ,jak równocześnie dla tych wszystkich po

operacyjnych interwencjach ,od bajpasów po wszczepione rozruszniki serca



.Wywary i herbatki z kwiatów lipy ,działają na kaszel ,przeziębienia ,i działają

napotnie wspomagając układ odpornościowyAle lipa jest tak znana i stosowana

powszechnie, że nie będę dalej jej opisywać .Po prostu kożystajmy z niej do woli



                                          ,,KASZTAN ,,
Kasztan, Jarzębina i Buk -mają podobne oddziaływania energetyczne ,i są

uwzględniane przez wszystkich hematologów-bioenergoznawców -leśnego
sanatorium ,jako te dobroczynnie działające drzewa ,na wzmacnianie i

oczyszczanie ich wibracjami i energiami ,ścianek naczyń krwionośnych ,co



wielokrotnie zostało udowodnione w klinikach na terenie Nimiec ,Japoni,

,szczególnie w Bawarii,stosowane metody terapełtyczne ,przynoszą ,wspaniałe
rezultaty -ulgę i powodują zmniejszanie się obrzęków, i nieprzyjemnego efektu

pieczenia ,na poziomie układu krążenia ,i anomali w nim typu , -żylaki
-pajączkowatej odmiany -energie drzew, powodują procesy nawrotu zdrowia i



stopniowe i jednoczesnie samoistne zanikanie żylaków -pajączków ,szczególnie
doceniają to panie ,które z powodu żylaków, zmuszome są chodzić w spodniach

,żeby ukryć niezbyt estetycznie wyglądające żylaki ,na ich nogach.Tak więc

najpierw .Kasztan na żylaki ale ten który kwitnąc ma plamki krwiste w listkach



swych kwiatostanów tak jak to widać na zaprezentowanych zdjęciach dla Was
bo są dwie opcje jeden z białym całkowiecie kwiatostanem i drugi z krwistymi
plamkami i ten drugi ma moc i śiłę i poprawę naczyń krwionośnych -potem pół
godziny przerwy, i poprawić energiami i mocą Buka który to usprawnia swoimi
energiami ,krążenie obwodowe krwi ,i swoimi wibracjami bukowymi lekko w
nas reguluje ćiśnienie w krwioobiegu ,dając nam ulgę i chwilę radośći dla serca

.
Kasztan ,a dokładniej Kasztanowiec  -Aesculs hippocastanum .Z niego zawsze
pozyskuje się korę ,kwiaty białej odmiany i jego owoce -kasztany dla zdrowia .

Zdjęcie kwiatostanu kasztana ,i jego owoce kasztany tak chętnie zajadane przez



dziki i inne leśne dziko , żyjące zwierzęta i nie tylko .Kora z kasztana  nie ma

zapachu ,ale smak za to ,gorzki i ściągający -działa wykrztuśnie i oczyszczająco
,przeciwbiegunkowo i przeciwzapalnie ,wzmacnia układ naczyń krwionośnych.
Zmieloną korę ( Cortex Hippocastani ) -stosuje się dodatkowo , w czerwonce
,biegunce ,i na wzmocnienie przewodu pokarmowego ,jak także na hemoroidy i
pękające żylaki .Trzeba wziąś łyżkę stołową zmielonej kory , zalać dwiema
szklankami wody i zagotować ,jak woda będzie bulgotać ,to po pięciu minutach
,odstawić na deske drewnianą naczynie ,i po jego przestygnięciu,  odwar
przecedzić i popijać dwa ,trzy, razy dziennie po pół szklanki ,na wcześniej
opisane problemy zdrowotne .Kwiat kasztana -( Flos Hippocastani )-ale z biało
kwitnącej odmiany ,a nie czerwonobiaławe ,działa wzmacniająco ogólnie, i
pomaga przy reumatyżmie ,w stanach zapalnych żylaków ,i hemoroidach
,nalewkę z kwiatów kasztana spirytusową , zrobioną na świeżych kwiatach
(zalana spirytusem musi stać 3 trzy tygodnie na słońcu ) -stosuje się do
pędzlowania wyprystków i wysypek ,oraz przy odmrożeniach i oparzeniach do
drugiego stponia , oparzeń włącznie -niektóre osoby szczególnie w Japoni
wyrabiają winko z kwiatów kasztana i kwiatów jarzębiny w poporcjach pół na
pół i dodatkiem słodkich odmian jabłek .Owoce - kasztany , noszone w
kieszeniach i schowkach w ubraniu ,pomagają w bólach reumatycznych i
zwyrodnieniach poreumatycznych ,najnowsze badania klinicystów japońskich



-wykazały w jednoznaczny sposób , przydatność kasztanów ,na mega problemy
reumatyczne ,w szpitalach w Japoni ,dodatkowo stosuje się specjalne kamizelki

z kasztanami ,w leczeniu gróżlicy ,zapaleniu płuc ,przewlekłych artretyzmach  i
reumatyżmie ,chorym zakłada się na noc kamizelkę,  z wszytymi kaszanami ,i
stosuje się tak długo ,aż choroba ustąpi -szczególnie u osób z nietolerancją na

antybiotyki ,a zdarza sie ona coraz częściej .I tak Japońscy specjaliści zgadzają
się z tymi z Europy ,że po wyschnięciu kasztanów -one przestają działać i trzeba



je natychmiast zutylizować ,po prostu stają się toksyczne ,i szkodliwe.Dlatego

trzeba zwracać, uwagę na kasztany -jak wyschły ,to już nie działają, i trzeba je
wynieść -bo po oddaniu dobroczynnych energii ,same szkodzić zaczynają.Inny
sposób polega na upieczeniu świeżo zebranych kasztanów ,i po ich upieczeniu

trzeba w całośći je sproszkować -japończycy zażywają w ten sposób , że na



czubku noża  ,nabierają porcję sproszkowanego i upieczonego kasztana ,i

zażywają popijając połową szklanki letniej ugotowanej wody źródlanej, i biorą
dwa razy dziennie na nieżyty jelit złej ich pracy i perystaltyce i ich anomali
ruchu ,przy biegunce uciążliwej ,kolce jelitowej ,wzdęciach i hemoroidach .

                                                     ,,JARZĘBINA ,,
                  ,,JARZĘBINA POSPOLITA -Sorbus aucuparia Gaert -

Jarzębina -mobilizuje do działania ,leczy energetycznie reumatyzm,wzmacnia i



oczyszcza wątrobę ,śledzionę ,skutecznq nie tylko jest bliskość drzewa ,ale

także jej kwiaty które się zbiera ale te w pełni otwarte mają podobne działanie

do owoców dojrzałch z których praktycznie wyrabia się wszystko czerpiąc



całymi garściami z jej darów : z owoców od herbatki przez cukierki aż po

gorzałkę ,,Jarzębinowkę,, człowiek wyrabia wszystko -bo tak powszechnie jest

znana i doceniana od wiekow i stale jest wykorzystywana ,dla dobra ludzkośći
jej dobroczynnie działająca jej moc i energia uzdrowcza -dla naszego Zdrowia .



Kwiat jarzębiny -Flos Sorbi -działa rozwalniająco ,moczopędnie ,oraz pobudza

krwawienie miesiączkowe ,nie jest to bez znaczenia u Pań w okreśie menopałzy
czyli przejścia do klimakterium -stosuje się więc napar 2 razy dziennie po pół

szklanki w  -zaparciach .przewlekłych nieżytach dróg trawiennych ,nerwicy



żołądka ,niedomodze jajników nie jajeczkują ,i  nieżytach dróg moczowych .

Owoce jarzębiny pospolitej ,trzeba zbierać w pełni dojrzałe i wybarwione ,lub
lepiej poczekać aż one same dobrze dojrzeją ,wówczas liście przybiora barwę te

lekko żółtawą a owoc ma ciemny i pełny kolor ,a te owoce lekko zielone są
szkodliwe ,ze względu na występujące w niedojrzałych owocach garbniki -które
zanikają gdy owoc jest w pełni czerwony, i dojrzały -to słoneczne promienie ,



wraz z energiami kosmosu wypalają szkodliwe substancje w niedokońca

jeszcze dojrzałych owocach jarzębiny ,jak mamy nie dokońca dojrzałe owoce
-to w takim przypadku trzeba owoce przemrożić w temperaturze,minus  -20 ,
przez okres 48 godzin w zamrażalce i po tm czsie owoc nadaje się na powidła
,winka ,nalewki i jarzębiaki . Tak więc owoce jarzębiny w pełni dojrzałe mają -

witaminy są bardzo cennym artukułem spożywczym ,dostarczają nam sole



mineralne -3,4 g -prowitaminy A-12,3 mg ,witaminy C-490,0 mg.I tak dobrze
dobrane i dorodne owoce były otaczane w lekko skarmelizowanym miodzie

wrzosowym i w tempetaturze 50 °C lekko kandyzowane -następnie były
wkładane do rozpuszczonej czekolady i po ich otuleniu przez płynna masę

czekoladową -schładzane -stanowią do dziś super smakowite przekąski i



łakocie dla wszystkich ,po prostu są to pychotki -polecam dla każdej osoby !!

Dodatek do herbat ,podpłomyków ,ciastek i ciast , oraz tortów i wszelkich opcji
w cukiernictwie ale także w kuchni i kulinarii wszelakiej oraz dla smakoszy

Powidła z wysmażonych owoców jarzębiny ,po zasmażeniu trzeba przetrzeć



przez sito, w celu wyeliminowania pestek ,i można zaprawić drylowanymi
wiśniami,śliwkami,morelami ,przyprawić ,będzie wspaniały dodatek do .........!

Owoc jarzębiny -Fructus Sorbi-działa podobnie jak kwiatostan, z jarzębiny



ponadto jest zalecany przy cierpiniach dróg żółciowych ,i złym wydzielaniu

żółci ,w biegunkach ,ischiasie ,kamienicy nerkowej, i moczowej ,w zatrzymaniu

moczu ,oraz przy jednoczesnym braku witaminy A i C ,co można pozyskać po



dodatkowych objawach-keratomalacji ,kseroftalmi ,jaskrze ,zaćmie mroczkach

,szkorbucie ,paradentozie ,skazie krwotocznej ,plamicy krwotocznej ,kruchości

naczyń krwionośnych ,wybroczynach i żylakach ,alergiach ,wypadaniu zębów i



włosów .Zatem stosujmy nie tylko energię tych drzew ale ich kwiaty i owoce .

Winko z owoców jarzębiny -trzeba nastawić pół na pół ,z jabłkami słodkiego

gatunku w takim układzie 1 kilogram -owocu jarzębiny i jabłek ,kilogram cukru



i 6 litrów przegotowanej wody -po sklarowaniu popijane po kieliszeczku przed
posiłkiem oczyszcza nam nerki ich miseczki i usuwa wszelki złogi w układzie
moczowym ,poprzez wydalanie soli moczanowych ,odmula i przywraca
sprawność -szczególnie polecam dla tych z problemem z trzymaniem moczu .

   ,, BUK  i  BUCZYNA  -Także święte drzewo Celtów ,,

Zdjęcie Gaju Bukowego w Książu nieopodal Zamku w Książu ,ale takie chore i
poranione buki ,działaniami w II Wojnie Światowej ,omińmy niech sobie



odpoczywają ,wraz z zamieszkującą w widocznym pniu -rodzinką wiewiórek.

Buk zwyczajny -Fagus silvatica -z niego pozyskuje się korę ,młode listki jak i
owoce ,w cieniu gajów bukowych na wiosnę zwracają uwagę siewki bukowe ,i
są zbierane te siewki bukowe do wyrobu oleju ,,bukwi,,-o dużej zawartośći

witamin i olejków eterycznych ,dodawanych do wyrobu cukierków na bóle
gardła i kaszel o uporczywym jego działaniu na płuca i cały system oddchowy.

Z gałęzi ,pni bukowych wydobywa się w drodze suchej destylacji ,,ter ,,-jest to
płyn oleisty brązowo-czarny o ziarnistej konsystencji ,zapachu spalenizny i



smaku gorzkim i palącym ,dawniej teru używano wyłącznie w roztwotach

alkoholowych do celów zewnętrznych ,na wysypki ,egzemy ,świerzb i wszelki
dolegliwośći skórne u ludzi jak i do odkarzania kopyt ,racic u koni ,kröw . Z

chwilą jednak uzyskania z teru ,kreozotu którego podstawowym składnikiem



jest gwajakol -a ten ma silne działanie dezynfekujące na drogi oddechowe

zaczęto produkcję na masową skalę zakładając gaje bukowe .Warto dodać poza
tym że ,żucie świeżych liści bukowych uśmierza ,łagodzi ból zębów ,i powoduje



likwidując obrzęki puchliny i stany zapalne od wewnątrz całej jamy ustnej .

Orzeszki bukowe tak uwielbiane przez wiewiórki ,i magazynowane na zimę
często są podjadane przez sroki .Orzeszki bukowe upieczone i starte na mąke
służyły jako super odżywczy dodatek ,do wielu ciast i chleba bo są niezłym

środkiem odżywczym ,znanym od czasów druidzkich -bo to oni wypiekali z



mąki bukowej podpłomyki ,dające , moc ,siłe i energię ,dla tych co w bój do

walki wyruszali ,ale więcej walorów odżywczych miały orzeszki z wypustkami

-czyli takie na wiosnę pozbierane młode zarodki i to takie które mialy tylko
dwa listki malutki korzonek i orzech i to one stanowią najwyższy walor mocy



odżywczej i z takim dodatkiem .Kora bukowa zawiera cała masę garbników i
stanowi pospolity surowiec stosowany do garbowania i uszlachetniania skór .

Buki potrafią dorastać nawet do ponad trzydziestu ( 30 )- metrów wysokośći.Z

całych kiśći kwiatostanu buku ,zawsze tylko jeden jest zapylony w całym gronie



i to z niego mamy .orzeszki bukowe -buczynę ,przysmak nie tylko wiewiórkowy.

                                         ,,LIPA ,,
                               Lipa drobnolistna -Tilia cordata Mill-

Kwiaty lipowe ,są cennym materiłem zielarskim stosowanym od wieköw.

Zatem kwiaty lipowe zalane spirytusem i nlewka na wódce zrobiona -jest
skutecznym środkiem ,w walce z piegami i zmarszczkami na twarzy -kurze



łapki -zmarszczki przy oczach -rozpylane zewnętrznie łagodzą bóle głowy i
jednocześnie, dobrze działają na porastanie włosów ,świeże liście z lipy

stosowane w formie okładów ,goją gnijące rany , zaognienia i stłuczenia .

Z pni i gałęzi lipy wyrabia się węgiel lipowy -Carbo Tiliae -węgiel lipwy w ilości



jednej łyżki stołowej, wraz z mlekim lub wodą zażyty ,pomaga przy biegunkach

,zatruciach pokarmowych ,i nie kontrolowanych gazach ,a zewnętrznie stosuje

się jako zasypkę przy ropiejących i cuchnących ranach ,jak również po zażyciu



środków przeczyszczających organizm jako remedium .Kwiat lipy zbiera się
wraz z przykwiatkiem w formie lancetowatego listka i szypułką ,dobry

surowiec powinien mieć kolor jasnożółty ,o delikatnym zapachu lipy i
śluzowaty słodki smak .Kwiatostany świeże ,czy wysuszone na słońcu mają

podobne działanie -lecz energetyka o silnych walorach jest w świeżo zebranych



kwiatkach wraz z szypułka i z przykwiatkiem ,przeogromna i pomału zanika

trwa to około sześciu mesięcy ,i po tym czasie jest tylko, biomasą wraz z
zasuszonymi minerałami i olejkami częściowo i stopniowo ulatniającymi się.

Kwiat lipy-Inflorescentia  Tiliae  - działa , napotnie , moczopędnie,
przeciwskurczowo ,i osłaniająo dla dróg oddechowych .i jest popularnym
środkiem na przeziębienia .szeroko znanym i cenionym w świecie .



                                                   ,,JAŁOWIEC ,,

Jałowiec -Juniperud communis -jest wśród drzew z rodziny sosnowatych bardzo
skutecznie działającym antidotum ,na szkodliwe działanie topoli, i wierzby-po

prostu posadźmy jałowiec , na obrzeżu plamy szkodliwego działania topoli ,lub
wierzby i mamy kłopot z głowy -po prostu działa on tak jak- cebula i ,marchew
przemiennie posadzona w symbiozie i tu i tam ,nie ma robactwa i pleśni bo
jedno oddziaływuje na drugie ,swoimi energiami i odstrasza wzajemnie ataki



robactwa i pleśni .I podobnie działa jałowiec na topolę lub wierzbę .

.                       Owoce jałowca -lub szyszkojagody .-Fructus Juniperi -
W ostatnio przeprowadzonych badaniach na terenie Niemiec odkryto w
owocach jałowca -lub szyszkojagody substancje odziałaniu przeciwuleniającym
podobne do pterostilbenu ,które wcześniej zidentyfikowano w czerwonych
winogronach i czerwonym winku reńskim i to pterostilben oddziaływuje na
białkowy receptor komórek wątroby ,odpowiedzialny między innymi za

procesy obniżania poziomu cholesterolu szkodliwego .Owoc jałowca działa
moczopędnie ,wykrztuśnie ,żółciopędnie ,napotnie ,trawiennie
przeciwzapalnie i pobudza czynności żołądka .Przy nerwicy żołądka i jego
refluksowych zdarzenoach jak i przy przwlekłych  nieżytach dróg trawiennych
i moczowych ,i zaburzeniach nerwowych w całym ukadzie trawiennym jak i



przy ,puchlinie wodnej i kamienicy nerkowej-stosuje się odwar z owoców
jałowca 2 trzy razy dziennie po pół szklanki  , z wykluczeniem zażywania
podczas podwyższonej temperatury ciała i ostrych bólach nerkowych ,jałowca
w żadnej formie nie stosujemy aż temperatura ciała się uregulje- spadnie .

Duża zawartość cukru w jagodach jałowca pozwala przerabiać je na wódkę i
GIN angielski ,lub francuską Genevie .Polska jałowcówka powstaje na
spirytusowej nalewce na świeżym owocu zebranym w mroźne poranki lutego
podczas pełni księżyca , i przez to jest bardziej wykwintna ,a smak bardziej
wyraźisty ,o energetyce innej i mocniejszej ale musi mieć 65 % alkoholu .

Przemrożone szyszkojagody ,dziko rosnącego jałowca leśnego także działają.!
Jagody suche ,świeże lub gotowane skutecznie usuwają nieprzyjemny oddech



smród gęby,zgagę a żucie jagód ( kilka sztuk ,kilka razy dziennie )-stosuje się w

uporczywym reumatyźmie , artretyźmie , który zawsze jest przyczyną porażen
od grzybicy i grzybicą układu kostno ruchomego ,grzybce wyżerają maźiówke
w stawach i dalej uszkodzają chrzastki ,dając porażenia ,ból o nazwie ogólnej
reumatyzm ,oraz przy nieżycie dróg moczowych , krystalizacjii kwasów w nas

moczowych i dnie moczanowej ,ze stanem zapalnym podostrym lub ostrym to
możemy się wspomagać żujemy owoce jałowca zaczynając od 4-czterech na raz,



po trzy razy dziennie ,aż dojdziemy do 15 sztuk i wowczas zaczynamy żucie ich

zmniejszać aż dojdziemy do 4_czterech sztuk .Jagody jałowca są  znakomitą
przyprawą kulinarną ,są znakomitym dodatkiem do kapusty dla osób którym
trudno tę kapustę trawić -i tak na dziesięć minut przed końcem jej gotowania

dodaje się po trzy starte jagody jałowca na osobę ,zanim doda się kminek i



majeranek  Leśne wrzosowisko wraz z jałowcami okalającymi polaną.

.                           ,,Zdjęcie jałowcowych szyszkojagód ,,

Powidła z jagód jałowca -świeżo zebrane owoce tłucze się lub uciera  , nie
naruszając pestek ,następnie zalewa się wodą ,tak aby powierzchnia wody
wystawała nad utłuczoną masą ,na wysokość dwóch palców i gotuje się pół
godziny na wolnym żywym ogniu -nie elektrycznym ,aż dojdą jagody do gęstości
miodu ,można dodać cukru .Powidła jałowcowe zażywa się rozprowadzając
,łyżkę powideł na 1/2 szklanki herbaty lub winka z dzikiej róży .Powidła



działają jak owoce jałowca ,lub dobrze zrobiony olejek jałowcowy z igieł .

A pozostałe pestki ,ziarenka z owoców jałowca możemy także zagospodarować i

dodać je do oliwy lub naturalnego wosku ,pestki i troszkę samych igiełek z
jałowca wraz z odrobina kory z pnia jałowcowego i po przegrzaniu przyotować
sobie świetną aromaterapię .lub mega inchalację na odfegmienie naszych płuc
a gdy z naturalnego wosku zrobimy sobie świecę to ją zapalając pozbędziemy
się uciążliwych komarów ,jak równocześnie moli które także nie znoszą takiego
zapachu i aromatu ,a my dodatkowo zmienimy w naszych pomieszczeniach gdy
zapalimy taką świeczkę lub lampkę aromatyczna wszelkie nieporzadane



zapachy ,i niechciane aromaty szczególnie takie z kuchni lub naszej toalety .

           ,,LESZCZYNA -CORYLUS AVELLANA L-,,

Kwiatostan zebrany w marcu w formie podługowatych męskich kotköw
które pojawiają się przed liśćmi ,i ususzony jest bardzo skutecznym

środkiem napotnym i moczopędnym ,stosuje się je  w naparze przeciw
wszelkim formom przeziębienia ,skuteczne są także przeciw biegunce
powstałej w wyniku zatruć pokarmowych po spożyciu zepsutych mięs i
wędlin ,jak również jest skuteczny przeciwko nieżytom drug trawiennych



trzeba wziąśc dwie łyżeczki od herbaty suszu kwiatu leszczyny zalać
wrzątkiem i po 20 minutach odcedzić i pić ciepłe trzy razy dziennie ,a
zapobiegawczo raz dziennie najlepiej ranno naczczo przed śniadaniem.

Zdjęcie leszczyny odmiany tureckiej wraz z zielonymi jeszcze orzechami.

Orzech laskowy z rodziny brzozowatych -Betulaceae Corylus avellana
-dostarcza oleju bardzo smacznego i pożywnego ,stosuje się go także w
kosmetyce oraz w malarstwie artystycznym olejnym do farb pochodzenia
mineralogicznego -szczególnie do pisania IKON do Ikonostazu i nie tylko.
W kilogramie orzecha laskowego znajdzimy: białka-90,4 g ,tłuszcze- 402 g,



węglowodany-81,9 g ,składniki mineralne-16,2 g ,w czym wapnia -1,58 mg
,miedzi-8.32 mg i fosforu-2,13 mg -oraz bardzo bogaty zestaw witamin:

prowitaminy A-0,17 mg,witaminy B1-2,6 mg,B2-1,3 mg,B6-3,51 mg,Bw-7,41
mg ,C-32,4 mg,E-146,0 mg,M-462,0 ug i PP-10,4 mg -kalorii 4485
-aminokwasy ogółem -39.54 g.-Tak więc orzech laskowy jako jeden z

dziesięciu największych żywicieli wysokowitaminizowanych i skuteczny



jest na liczne dolegliwośći , i braki pochodzenia wyżywiennego .Z
cienkich gałązek leszczynowych wyprażanych w piecykach elektrycznych
,uzyskuje się węgiel rysunkowy ,a węgiel z grubych gałęzi i pni służy jako
dodatek do wyrobu prochu strzelniczego stosowany i znany , od czasów
krzyżackich -którzy go stosowali , tak zwany czarny proch strzałowy .

.                     ,,CZARNY BEZ ,,
,,BEZ CZARNY -HEBD-SAMBUCUS EBULUS-dziki leśny
,,Zastosowanie mają kwiaty ,liście ,korzeń i owoce -działają napotnie i
rozwalniająco ,świeże liście używa się przy bolesnych obrzękach i
stanowią doskonały materiał do odstraszania-myszy ,pluskwy i pcheł po
prostu nie znoszą zapachu świeżych liśći o bladaszkowatym
migdałopodobnym zapachu i aromacie .Należy przy tym pamiętać ,że
używając świeżych kwiatów ,liści ,owoców-można zatruć się
amigdaliną,która przekształca się w organiżmie w kwas synilinowy



.Dlatego stosując trzeba zachować umiar i dozować w małych ilościach .
Skład chemiczny w korzeniach znajdują się gorzkie substancje saponinyn

w owocach -olejki eteryczne ,goryczki ,śladowe ilośći glikozydu
cyjanogennego ,sambucyjanina ,garbniki ,kwas walerianowy ,jabłkowy i
winnyn,pektyny ,witamina C ,a w kwiatach dodatkowo znajdziemy
-sacharozę ,niewielkie ilośći olejków eterycznych i glikozyd .

Owoce bzu czarnego powinno zbierać się tylko te najbardziej dojrzałe-nie
wolno zrywać owoców niedojrzałych (mają zielonkawe przebarwienia )i
takie zielonkawe owoce zawierają szkodliwe glikozydy -sambunigrynę i



prunazynę .Gdy w pełni dojrzeją ,po tych związkach nie ma już śladu i
stają się całkowicie bezpieczne dla zdrowia .Owoce bzu czarnego są
skarbnicą antocyjanów , które nadają im inntesywną ciemnorubinową
barwę ,wykryto w nich poza tym ,flawonoidy ,kwasy organiczne ,kwasy
fenolowe , nieco olejku lotnego ,garbniki -około 3% ,cukry ,pektny oraz
aktywne enzymy pobudzające metabolizm .Słyną także z zawartośći
witamin i soli mineralnych .I tak w 100 gramach dojrzałych owocu bzu
czarnego .-leśnego dzikiego hebdu mamy 18 mg wiaminy C ,65 mg
witaminy B2 ,0,36 mg karotenu (prowitaminy A) ,305 mg potasu ,35 mg
wapnia ,a ponadto fosfor ,molibden ,żelazo i miedż .Przygotowanie soku
-owoce dobrze dojrzałe trzeba obrać z kiśći (baldacho-gron) obmyć i
odsączyć na stilonowym sicie (nie metalowym) i po ocieknięciu , włożyć

do naczynia szklanego ,dolać wody ale tylko tyle żeby wysawała na jeden
palec nad powierzchnię warstwy owoców , i na żywym ogniu ,gazowym
-nie elektrycznym parzymy je ,nie dopuszczając ich do wrzenia ,jak owoce
oddadzą sok to odstawiamy naczynie na drewnianą deskę ,na około dwie
godziny nie zdejmując pokrywki do naturalnego ich wystygnięcia .Po
wystudzeniu się trzeba przecedzić , najlepiej przez gazę lub drobne
plastikowe sito stilonowe ,dodać cukru od pół kilograma na dwa litry
soku i podgrzać do momętu wrzenia się ,ale stale mieszając drewnianą
łyżką .Rozlać w czyste i wyparzone słoiczki ,butelki -zamkąć szczelnie i



tak zamknięte na gorąco możemy przechowywać w ciemnym miejscu
przez kilka lat .Tak sporządzony sok z owoców bzu czarnego -oczyszcza
organizm z toksyn i  usuwa zaparcia ,łagodzi lekko bóle mięsniowe ,bóle
głowy i typowe objawy zimowego ,,łamania w kośćiach ,, z uwagi na
bogactwo witamin i soli mineralnych -wzmacnia nam cały organizm ,a
ostatnio zasłynął z dobroczynnego działania na oczy (usprawnia
mikrokrążenie w gałce ocznej ) jest także ceniony przez wszystkie osoby z
nadciśnieniem tętniczym krwi -ponadto stanowi doskonały lek ,na
przeziębienia ,grypę nieżyt górnych dróg oddechowych , kaszel i
reumatyczne bóle z ,,łamaniem w kościach włacznie ,,unieszkodliwia też
wolne rodniki .leczy zaparcia- poprawiając procesy przemiany materii ,
obniżając nieco ćiśnienie krwi - usprawniając całe krążenie -sok możemy
dodawać do wszystkich ziółek zaparzonych- jako dodatek ,także do ciast
tortów ,budyniów i kisieli po prostu do potraw wszelakich robionych na
słodko -stanowi doskonały dodatek i poprawia walory dietetyczne potraw

Z owoców bzu hebdu robi się także-syropy, powidła ,drzemy ,marmelady
,przeciery ,które działają przeczyszczająco .ale zawsze dawkować należy
oględnie i ostrożnie maksymalnie po jednej łyżeczce do herbaty dziennie



maksymalnie przez okres 7 dni.Do długotrwałej kuracji i stosowania się
nie nadaje -gdyż organizm ludzki z czasem przestaje na nie reagować .

Nalewka-należy użyć 20 gram ,rozdrobnionych i wysuszonych na słońcu
korzeni z bzu ,zalać je dobrą wódką w ilośći 100 ml.i odstawić na 7 do 10
dni ,przyjmować po 25 do 30 kropli dziennie na 1/3 część szklanki ,letniej
przegotowanej wody .Preperaty z korzeni ,bzu poleca się na ,zapalenie
gardłan,przy bronchicie ,neurozach ,cukrzycy ,puchlinach ,a także przy
chorobach nerek ,ich puchlinach i pęcherza moczowego ,a ponatto
możemy stosować jako środek przeciwzapalny do płukania jamy ustnej .

Z wysuszonych kwiatów bzu przygotowuje się wywar: 2 łyżeczki



suszonych kwiatów bzu zalewa się wrządkiem w szklance i po zalaniu
odstawia się na godzinę ,następnie przecedzamy  i przyjmujemy 3 razy
dziennie po 1 łyżce  ,szczególnie polecane są przy podagrze ,reumatyżmie
i przeziębieniach a dodakowo przy reumatyźmie poleca się przykładanie

gorących kompresów w dokuczliwie bolące miejsca.I tak musimy wziąść
równe części suszonych kwiatów bzu hebd i rumianku umieścić je w

płuciennym woreczku ,który następnie należy zalać wrzątkiem zaparzyć i



po 25 do 30 minut zrobić kompres na dokuczliwie bolące stawy ,przeguby

i zwyrodnienia reumatyczne ,z porażeniem maźiówki lub chrząstek .....

  ,,RZĘSA LEŚNA I TA MORSKA O ŚILNIEJSZYM JEJ



ODDZIAŁYWANIU NA NASZ ORGANIZM ,CIAŁO ,,

Avicenna-tak opisywał lecznicze działania rzęsy mniejszej słodkowodnej

w postaci mega maśći tamuje krew w każdym miejscu .Rzęsa morska ma



silniejsze działanie .Stosuje się ją przy gorących obrzękach ,przy

różyczce,opryszcze ,stosuje się także przy podagrze -silny artretyzm ,bóle
stawów ,przy przepuklinach jelitowych i ich rozdęciu .Nalewka z rzęsy

morskiej ,trzeba zalać dwie łyżeczki suszonej na słońcu i rozdrobionej na
pył rzęsy 100 ml spirytusu lub dobrej wódki i po zalaniu odstawić w



ciemne i chłodne miejsce na 14 dni ,po tm czasie przecedzić nalewkę

przez gazę ,i przyjmować po 20 kropli 3 razy dziennie przez miesiąc jest
skuteczna na guzy żołądkowe ,jest żółciopędna i przeciwpasożytnicza
,obniża gorączkę ,i jest zalecana przy nowotworach złośliwych

-ulokowanych w każdym miejscu preperaty powinny być stosowane w
więkzej dawce do 1,5 raza i stosowane przez minimum trzy miesiące ,przy



schorzeniach alericznych,także jako środek wzmacniający całośćiowo
nam układ odpornościowy a w nim oczyszcza chłonki i cały organizm .

.             Morska odmina rzęsy większj i o śilniejszym działaniu .

Rzęsę morską zebraną pod koniec czerwca trzeba dobrze wysuszyć na

słońcu -wywar z niej stosuje się dodatkowo wewnętrznie przy wszelkich
schorzeniach alergicznego pochodzenia od ,pokrzywkach ,obrzękach



naczyniowych ,nerwicowych lękach ,bielactwie .także zewnętrznie w

formie gorących kompresów i okładów przy czyrakach ,zapaleniu
różowatym ,obrzękach wywołanych układem cenralnym nerwowym

,naczyniakami,guzami podskórnymi ,i ostrym zapaleniem żylnym i tak
jedną dużą łyżkę wysuszonej i rozdobionej rzęsy morskiej zalać 200 ml



wrządku i odstawić na 1 godzinę w szczelnym naczyniu ,żeby nawet
najmniejsza odrobinka pary ,nie uciekła.Po godzinie wymieszać odcedzić
i pić po 1/3 części szklanki 3 razy dziennie aż ustąpią objaw choroby.

Zdjęcie naturalnego źródła i oczka wodnego na Kaszubach ,w cichym i

spokojnym miejscu głęboko ukrytym w lesie -tylko dzika zwierzyna



przychodzi do wodopoju ,a na stawku lilie wodne i rzęsa słodkowodna.

Proszek z rzęsy morskiej wysuszonej na słońcu i następnie zmielonej na

pyłek w możdżieżu przyjmuje się po 1 do 2 gram trzy razy dziennie
,popijając letnią i przegotowaną wodą na żywym ogniu nie elektrycznym



-działa tak samo jak wywar lub nalewka .Kompresy trzeba przygotować w

ten oto sposób ,zaparzoną rzęse na gorąco rozprowadza się na bandarzu

cienką warstwą i przykłada na miejsce ze schorzeniami a następnie owija



dokładnie innym bandarzem lub pasem z prześcieradła lnianego lub

bawełnianego i zmienia co 4 cztery godziny ,szczególnie przy ostrych

bólach i powikłaniach oraz anomaliah zdowia które sa wcześniej opisane
.Druga strona stawku na kaszubach z wodopojem dla zwierząd leśnych.



             ,,LILIA BIAŁA WODNA -DZIKO ROSNĄCA ,,

.           -LILIUM CABDIDUM z rodziny LILIACEAE ,,

Z kwiatkowych płatków lili wodnej wyrabia się maści ,olejki ,wyciągi z
kwiatków wraz z zieloną łodyszką stosuje się do kąpieli ,jako środek
łagodzący ból ,jako środek zapobiegający powstawaniu wągrów ,piegów

i nadmiernej opalenizny ,wraz z poparzeniem słonecznym i udarami



słonecznymi .Lilia biała wodna ,dziko rosnąca i jej białej odmiany
korzenie i cebula są bardziej skuteczne a niżeli odmiana o czerwonej
barwie korzenia i cebuli ,i to z korzenia i białej cebulu lili białej wodnej
odmiany dziko rosnącej oraz z płatków kwiatu ale wysuszonych na
słońcu, sporządza się wyciąg , bardzo skuteczny na wszelkie problemy, z
sercem ,od palpitacjii po stenokardię ,rozdęcia komorowe ,zwapienia
przedśionkowe wraz z przegrodą serca i zwyrodnienia okołowięcowe .

Tak więc na problemy z sercem trzeba ,ususzone płatki kwiatów
,korzenie , i cebule z lili wodnej białej ,dziko rosnącej odmiany

rozdrobnić i dokładnie wymieszać ,następnie dodać ususzonych kwiatów



głogu krwistego w proporcjach pół na pół i po wymieszaniu nabrać dwie

łyżki zalać jedną szklanką wrządku w szczelnym naczyniu i odstawić na
jedną godzinę niech się parzy ale szczelnie żeby nawet najmniejsza

odrobinka pary nie uciekła ,i po godzince wymieszać odwar przecedzić i



pić co 2 do 3 godzin aż palpitacje serca przejdą .Inne działanie takiego

odwaru to działanie jako środek nasenny i uspokajający dla tych osób co

spać nie mogą i przy wszelkich bezsennościach .Tu mamy kwiat lotosu i
jego owoce zielone i już takie brązowe na nasiona .Korzenie obgotowane



w moszczu podaje się do picia chorym na grużlicę , rozedme  jak również

kobietom karmiącym ,w celu zwiększenia laktacjii .Nalewkę z liśći stosuje
się przy kamienicy moczowej .Natomiast wywarem z korzeni i piwem
myje się głowę ,aby zapobiegać wypadaniu włosów .Natomias preparaty
zrobione nie z suszonych tylko ze świeżych ,kwiatów ,korzeni ,cebul i liśći
trzeba pobierać bardzo ostrożnie bo są lekko trujące dlatego zalea się je
wysuszyć na słońcu lub w temperaturze nie wyższej niż 50°C.

Więcej ciekawych opisów i zastosowań jak wykonać ,maść,olejki i wiele



innych ,znajdziecie w książkach sformatowanych w pdf .w ,,TRAKTACIE

EZOTERYCZNYM ,, w folderze nr.2 ,Ziołolecznictwo i nr.9 Samoleczenie i
odtruwanie organizmu .Traktat całościowy do nabycia po konakcie
telefonicznym i uzgodnieniu pod numerem telefonu: 667.448.798-Lucjan.

,,KALENDARIUM CELTYCKIE NARODZINY A TWOJE W



TOBIE DRZEMIĄCE. -,, DRZEWO ŻYCIA ,,-według opisu -
DRUIDÓW -kapłanów i mędrców żyjących w lasach .

,,KALENDARZ  DRUIDZKI  lub  CELTYCKI ,,

Jego twórcami są Druidowie u starożytnych Celtów
członkowie wielostopniowego bractwa kapłańskiego
któremu przwodził najwyższy z Druidów za ich ojczyznę



uważa się Brytanię i Turcję ,pełnili funkcję kapłanów

,uczonych ,sędziów ,i lekarzy -także jako uzdrowicieli
.Zajmowali się magią ,mocą i tajemniczymi sprawami

związanymi z energią drzew ,za co byli otaczani wielkim
prestiżem i szacunkiem odgrywali ważną rolę społeczną i
polityczną u Celtów ,podtrzymywali w nich ich tradycje i



świadomośći ,występowali w walkach z najeźdżcą armi

rzymskich ,a w okresie chrystianizacji w Gali potracili

największe ośrodki ich rozkwitu i chwały.Zmiejszyła się



ich władza w IV-V wieku od Karnutum w Gali po Tara w
Irlandi i Drunemeton w Turcjii.Tak więc oni ,,Druidzi,,

porównywali ludzi z drzewami -całymi latami przebywali

żyjąc w harmoni puszczy , lasöw i drzew spędzając czas
na rozwarzaniach i medytacjii ,i na podstawie tych ich



wieloletnich obserwacji doszli jako kapłani do wniosku

,że każdy człowiek ma swojego odpowiednika w drzewie.

Niektórzy są wysocy jak sosny inni mocni jak dęby ,a z
kolei inni delikatni jak brzozy lub strchliwi jak ośiki.



.Druidzi stworzyli horoskop ,łącząc datę narodzin z
drzewem i przyjazdnymi energiami a  związanymi z

drzewami a ludzmi podobieństwami co do ich warunków

energii ,sposobu zaistnienia ,bycia i życia i nie tylko ,tak



więc warto sprawdzić jakie jest ci przynalerzne drzewo

jako ,,TY,,- szczególnie idąc na spacer do parku czy lasu:

                                        ,, J O D Ł A ,,



,,JODŁA,,-dla urodzonych -2 do 11 Stycznia i 5 do 14 Lipca.

Osoby którym patronuje Jodła ,są powściągliwe i
wyniosłe o surowej i naturalnej urodzie własnej .Pełne
godnośći ,kulturalne ale szorstkie w obyciu .

Otoczenie dla osób z jodły nie może być wobec nich



obojętne ,albowiem je kocha lub wręcz nienawidzi .

Jodły często zmieniają zdanie i poglądy ale są wytrwałe i
nie przyjmują żadnej prawdy ,regół czy zasad ,,na cudzą
wiarę,,.Są inteligętne ,logiczne i pracowite ,dlatego często
osiągają sukces wspinając się po drabinie społecznej i
zawodowej .Mają śilną osobowość chętnie poświęcają się
polityce albo zawodom artystycznym .W sprawach
uczuciowych są powściągliwe .pełne rezerwy i nie lubią
okazywać uczuć.I tak wielu drzewom przypisuje się
właśćiwośći lecznicze ale na pewno Jodłom tego nie



można odmówić znany jest ich dobroczynny wpływ
leczniczy szczególnie przy drogach oddechowych i tak

Jodły mają w sobie dar uzdrawiania innych ale czy za ich
życia jako ludzie są w stanie taki dar w samych sobie

odkryć i go rozwinąć ,zalerzy chyba w dużej mierze , czy



taka osoba jako Jodła spotka właśćiwą osobę która jej to

podpowie i wskaże kierunek jej rozwoju ,bo ludzie

urodzeni pod znakiem Jodły cieszą się ogólnym uznaniem



i powszechnym zaufaniem do nich ,bo innym podoba się
fakt że Jodły nigdy nie tracą wiary i nadziei a ich ogólne

cechy to -intelektualizm ,zdolność analityczna ,duże
skłonnośći do refleksji ,logika i ascetyzm -zatem gdy

Jodła odkryje te pokłady w sobie to będzie dobrym i
cenionym uzdrowicielem ,aptekarzem lub lekarzem.



                                           ,,,WIĄZ,,,

,,WIĄZ,,-dla urodzonych 12 do 24 Stycznia i 15 do 25 Lipca

Wiązy to osoby dobroduszne ,urodziwe i sympatyczne .

Mają powodzenie u płci przeciwnej ,dzięki dobrym



manierom i elegancjii .Są prostolinijne i bezpośrednie
nie zaskoczy ich żadna sytuacja -reagują błyskawicznie

swym taktownym postępowaniem i darem opanowaniem

potrafią rozbroić największych złośników i uciszyć tych



nieopanowanych krzykaczy ,bo ich szczerość i uczciwość

nie budzi niczyich wątpliwośći.Wiązy są zawsze niezbyt
wymagające jeżeli chodzi o ich osobę ,nie lubią blichtru i

nadluksusu ,cieszą się drobiazgami , bo nie lubią sobie



komplikować własnych planów życiowych ,Wiązy to
ludzie szczerzy i bezpośredni wierzący i ufający innym
ale zawsze wierzący w ludzką dobroć .Pieniądze nie są
dla nich najważniejsze .Nigdy nie wybaczają kłamstwa
nade wszystko cenią przjaźń i serdeczność w kontakach z
ludzmi ,zawsze są wesołe i opanowane ,nie zadręczają

otoczenia swoimi sprawami i problemami ,po prostu ich
to omija bo cechuje ich zdrowy rozsądek i zręczność
kierowania innymi lub wręcz dyrygowania innym bo



mają dary i umiejętnośći wpływania i sterowania innymi.

W sytuacjach konfliktowych nie prowokują przeciwnika
-taktownie i spokojnie przekonują go - do swojej racjii i

swych argumentów -W sprawach uczuciowych dla Wiąza
zawsze najważniejszą sprawą jest dla nich uczciwość i
prawdomówność.Wiązy są lub bywają namiętnymi i
szalonymi osobami w okazywaniu uczuć, jeśli ich wybór



partnera okazuje się trafny to doczekują razem
brylantowych godów .Wiązy cechują zawsze zręczne ich
ręce są po prostu urodzonymi majster klepkami ,są
bystre i bardzo spostrzegawcze ,dla Wiązów podstawa to

realizm ,i cechy nadorganizatorskie czyni ich sprytnymi.

                                              ,,CYPRYS,,

,,Cyprys,,-dla urodzonych 25 Stycznia -3 Luty i 26 Lipca-4



Sierpnia .Cyprysy są pełne sprzecznośći .Lubią porządek
i często sprzątają po to tylko ,by zaraz nabałaganić .

Ich żywioł to dyskusje i spory ,ale tak naprawdę są
ugodowe ,cenią życie z dala od wielkiego świata.

Nie dadzą się namówić na publiczne wystąpienia i zajęcia
eksponowanego stanowiska ,pozostają wierne swoim
zasadom ,być skronymi ,lubią prostotę i surowy tryb
życia i tak lubią żyć ale godnie i samodzielnie .Nie
przywiązują uwagi do powodzenia w życiu ,nie gonią za



sławą i pieniędzmi .Cyprysy unikają problemów i
kłopotów ,po prostu lubią żyć szczęśliwie i po swojemu
.W związku z tym mogą mieć kłopot ze znależieniem
partnera ,w małżeństwie są wierne i bardzo uczuciowo
kochające .Cyprys nie jest esntymentalny ,czasami
bywają nawet szorstkie i surowe ,ale przyjazdne z ich
tylko wewnętrznym ciepłem i można na nich liczyć
,Cyprys unika ostrych i ciętych dyskusjii ,za co bywa
ceniony w towarzystwie .Wyróżniają się inteligencją ,ale
się nią nie popisiją ,Życie Cyprysa upływa w spokoju

wśród tych osób które pokocha ,bo lubi stałość i stałe
analizowanie ale połaczone z własną inteligencją .

                                        ,,,TOPOLA,,,

,,Topola ,,-dla tych wszystkich osób , urodzonych od 4 do



8 Luty i 1 do 14 Maj ,oraz 5 do 13 Sierpień .

Topole niemal od chwili narodzin zamartwiają się sobą i

losami świata .Najbardziej trapią ich starość i utrata
urody .Zupełnie niepotrzebnie ,bo po Topolach nie widać
upływu czasu .Łatwo poddają się wpływom ,inni ludzie
mogą narzucać im własne zdanie ,nie najlepij potrafią
Topole przystosować się do życia i brak im umiejętnośći
rozkoszowania się codziennymi radośćiami życia.Chętnie
podporządkują się ogólnie przyjętym normom ,choć są



bardzo inteligentne ,wolą cytować myśli cudze , innych i
przyjmować cudze poglądy,rzadko wyrażają swoje  .

W związkach żle czują się w odosobnieniu zawsze pragną
towarzystwa ,Topole są wręcz uczulone na wszelkiego
rodzaju ograniczenia od partnera potrzebują dużo ciepła

i zozumienia ich postępowania .Rzadko wyrażają swój
niepokój ,wszyscy uważają je za osoby wesołe i spokojne
,Topole są trudnymi partnerami w małżeństwie zalety



równoważą wady ,nie są materialistami ,gdy się dobrze
zorganizują Topole to realistycznie myślą o przyszłośći
,bronią ich u utarczkach jest ich obojętność ,czasem
zagatkowy uśmiech i ironia .Topole zdolne są do bardzo

nieprzyjemnej postawy wobec swojego partnera w życiu
.Topole mają duże potrzeby własnej niezzależnośći i
skłonnośći do neurosteni Topole są marzycielami i przy
tym posiadają umiejętnośći analizy i dobrej syntezy ocen

                                             ,,,CEDR ,,,

,,Cedr,,-dla urodzonych 9 do 18 Luty i 14 do 23 Sierpień.

Osoby urodzone pod znakem Cedru są wysokie i rosłe
.Zwracają uwagę wyjątkową urodą ,a wygodne życie jest



ich ideałem ,marzniem i celem do którego zmierzają .

Cieszą się dobrym zdrowiem do póżnej starośći ,są pewne

siebie i zdecydowane .Mają czym imponować ,dzięki
licznym zdolnośćiom i pracowitośći .Niepowodzenia
klęski i wszelkie porażki stanowią dla nich tylko bodziec
do większgo wysiłku ,tak bardzo wierzą w siebie ,że nic



ich nie zrażi .Szukają jednej jedynej miłośći i jeżeli ją
znajdą ,są dla ukochanej osoby prawdziwym oparciem

.Szybko działają ,są wielbicielami przygód ,poświęcają
się życiu zawodowemu ,Cedry to prawdziwe artystyczne
dusze na ziemi które lubią luksus ,ale gdy go zabraknie
to i na gołej ziemi pod niebem potrafią przenocować ,są
dumne i o dużych ambicjach ,zawsze chcą być w centrum
zainteresowania czasami nawet za wszeką cenę.Cedry
lubią także ruchliwe i pracowite ich życie ,są
impulsywnymi optymistami ,ale zawsze potrafią
zaimponować w swoim otoczeniu entuzjazmem i ich
wytrwałośćią wraz a własnym darem inteligencjii.

                                        ,,,SOSNA,,,

,,Sosna,,-dla tych wszystkkich osób urodzonych w dniu 19



do 28 Luty ,oraz ci wszyscy od 24 Sierpnia do 2 września .

Sosny są świadome swoich zalet ,a wdzięk jest właśnie
jedną z nich .Nie cofną się przed trudnośćiami i zawsze

same podejmują życiowe decyzje .Bywają odważne ,a
czasem także zuchwałe .Nie ma chyba dziedziny w której
nie udało się im czegoś osiągnąć .Nie wierzą w przyjażń
,ale potrafią być świetnymi kumplami .Jeśli kochają ,to



gwałtownie i namiętnie ,ale niestety krótko .Łatwo je do

siebie zraźić .Po sercowych niepowodzeniach oddają się

pracy która jest ich ratunkiem i pocieszeniem oraz



umiłowaniem ich domowego ogniska w sposób taktowny
i elegancki .Sosny posiadają z natury błyskotliwy umysł
zdolny do ich spekulacjii oprucz tego bywają upartymi
ludżmi nie mają w sobie pokory ,potrafią planować i

tworzyć warunki według ich dla nich stworzonych
potrzeb ,są przy tym uparci i dążący za wszelką cenę do
ich wytyczonych celów.Sosny szybko zjednują sobie



sprzymierzeńców i ich przyjaćiół jednak na pierwszym
miejscu stawiają swoje szczęście i powodzenie ,problemy
innych osób ich nie interesują są wręcz w takich
przypadkach egoistami sami dla siebie.Sosny bywają
przenikliwie patrzą na wszystkie problemy i są przy tym
dobrymi organizatorami ,są przy tym błyskotliwe i ich

talenty wykorzystują do cna ale tylko dla nich samych.

                                      ,,,WIERZBA,,

,,Wierzba,,-dla tych wszystkich osób urodzonch w dni 1



do 10 Mara oraz dla tych osób od 3 do 12 Września .

Osoby których patronem jest Wierzba ,są smutne choć
piękne .Mają wielkie powodzenie u płci przeciwnej

zwłaszcza kobiety emanują wyjątkowym wdziękiem.Są



wrażliwe na piękno ,w stosunkach międzyludzkich lub w

sferze uczuć bywają nawet nadwrażliwe .Pociąga je świat
a jednocześnie zatrzymuje piękny dom i ich kochana
rodzina.Wierzby bywają delikatne z dużym wdziękiem

Bywa że raz są pełne niepokoju i pragną zmian ,a za
chwilę apatyczne ,ale zawsze są uczciwe .Są przy tym
otoczone pewnym rodzajem ich tajemniczośći bywają
bardzo tolerancyjne i łatwo wybaczają wady bliżnim , a



nawet potrafią traktować cudze wady jako ich normy .

Wierzby bywają bardzo skomplikowane i są trudnymi
przy tym partnerami ,ale równocześnie są romantyczne i
sentymentalne .Na pewno nie można im zarzucić

monotoni i ich bezbarwnośći ,często mają ukryte talenty



i uzdolnienia artystyczne oraz przy tym wielką ich

własną intuicję i bogatą wyobrażnię ,dzięki takim ich
talentom bywają świetnymi psychologami ,potrafią
nawet odgadywać cudze potrzeby i cudze myśli wraz z

ich ukrytymi pragnieniami przez to Wierzby mogą być



bardzo niebezpieczne dla tych wszystkich ale krętaczy.

.                                                 ,,,LIPA,,,

,,Lipa,,-dla urodzonych 11 do 20 Mara i 13 do 22Września.

Osoby których patronem jest lipa ,za młodu nie cieszą się



wielkim powodzeniem i uznaniem .Zaszczyty ,miłość i

zachwyty otoczenia przychodzą w późniejszym wieku.

To ,co przynośi im życie ,przyjmują z ogromnym taktem i
spokojem ,są troche leniwe .Pragną dostatniego życia ,



nie próbują jednak zdobyć dużych peniędzy .Mają o to żal

do losu ,zazdroszczą wszystkim ,którzy potrafią spełnić
marzenia .Lipy są oddane bliskim ,potrafią poświęcić się

im bez reszty .Rzadko bywają szczęśliwe w miłośći ,Lipy



bywają bardzo urokliwe i potrafią nieżle zawrócić w
głowie płci przeciwnej niezaspakajają się czymś małym
lub przeciętnym ,zawsze szukają i marzą o czymś
wielkim .Mimo różnych uzdolnień ,którymi obdarzyła je
natura ,brak im wytrwałośći w osiąganiu celu wraz z tym
bywają przyjazdne,spokojne i bojażliwe lub nawet

beztroskie i pesymistyczne ,Lipy bywają zazdrosne lecz
nie są gadułami i do ludzi odnoszą się z szacunkiem są
trudne i wymagające od swoich partnerów ,po prostu
partner Lipy musi być do niej podobny bo mają śilne



poczucie własnej godnośći tak dla Lip niezbędnej do ich
się dalszego rozwijania .Lipy to natury towarzyskie z
dużym własnym realizmem i spostrzegawczośćią .

                                                    ,,,DĄB,,

,,Dąb,,-dla tych osób urodzonch dnia 21 Marca .Godność ,

Solidność i siła to cechy ludzi których urodzeniu patronje



Dąb ,piękni mają też zazwyczaj znakomite zdrowie .

Choröb ,lekarzy i leczenia się -Dęby nie znoszą starają się
sami przezwyciężać słabośći .Oprócz wrodzonej ich siły

,cechą charakterystyczną Dęböw jest ich niespotkana u



innych ich wewnętrzna śilna mocna odwaga .W jego

trudnych życiowych sytuacjach pomagają tym - słabszym
.Bywają nawet bohaterskie ,szanują wolność innych ludzi
wraz z ich poglądami ,są przyjacielskie miłe ,gośćinne i

pracowite .Inni uważają je za konserwatystów i także



egocentryków ale są mocne solidne i pełne dostojeństwa

budzące w swym otoczeniu respekt ,szacunek ,jako współ



- małżonkowie są niezbyt wierni.Szukają idealnej miłośći

.           -Zdjęcie ,,dębu,, Bartka na jesieni bez liśći -

.                                        ,,OLIWKA,,



  Oliwka dla urodzonych w dniu 23 Września ,jest to dzień
szczególny ,bo powoduje zrównanie jeśienne ,i był
świętym dniem jak i drzewo oliwki także było tak
traktowane przez Celtów i Druidów jako ich świętość .

Oliwki niczym szczególnym się nie wyróżniają ,ale mają
wiele wdzięku niektórzy twierdzą że tkwią na granicy ich
brzydoty bywają niewysokie ale pełne wdzięku ,pogodne
usposobienie i wewnętrzny spokój ,są czułe i wrażliwe
.Dużo zyskują przy bliższym ich poznaniu bo mają swoje



wyczucie sytuacjii ,dyskrecji i życzliwośći do innych ludzi

.Oliwki uwielbiają klimat Południa i promienie słońca

.Rozkwitają w cieple uczuć .Często cierpią na choroby

reumatyczne .Lubią przebywać w bibliotekach ,mają



naturę myślicieli ,są niechętne do komplikowania sobie
swojego życia.Potafią obiektywnie same ocenić ludzi i nie

wtrącać się do cudzego życia ale mają dar do analizy
ludzi na podstawie ich gestów , min ,ruchöw i czynów.

Człowieka fałszywego i nieszczerego przejrzą na wylot od



razu ,są bardzo dyskretne i tolerancyjne .W miłośći cenią
sobie niezależność i swobodę w działaniu starają się
panować nad sobą i zawsze bywają uśmiechnięte ,są
dobre i serdeczne ,i starają się nie być zazdrośnicą , ale
nie dają się wykorzystywać.Oliwka umie wczuć się w

sytuacje innych i jest wyrozumiała ,ale zachowuje
bezstronność ,dużo czasu poświęcają na rozmyślaniach
uwielbiają dużo czytać i wręcz pochłaniać wiedzę .Oliwki
swoim postępowaniem przynoszą spokuj i szczęście i
bywają smutne gdy go brakuje ,mają umysł analityczny
zdolny do dedukcji i refleksji w swoim postępowaniu.

                                           ,,LESZCZYNA,,

,,Leszczyna,,-dla osób urodzonch od dnia 22 do 31Marca



,oraz osoby urodzone - 24 Wrzesień do 3 - Pażdziernik .

Osoby ,którym patronuje Leszczyna bywają niepozorne i

mało odporne na życiowe przeciwnośći losu .Mimo to z
ich zdaniem liczy się wielu ludzi ,mają wielki urok



dlatego nie można im się oprzeć .Leszczyny są
tolerancyjne i bardzo życzliwe innym ludziom .Można na

nich polegać -pocieszą i pomogą .Mają naturę działaczy i
bojowiköw Leszczyny mają życiową mądrość i zdolnośći

przystosowania się do wszystkich warunków ,bywa w
nich wiele dobroći umieją słuchać i rozumieć innych.Gdy



uznają że warto poświęcają się całkowicie sprawie ,życie
osobiste odsuwają wówczas na drugi plan. Są bardzo
przyjacielskie i oddane przyjaciołom ,ale nieobliczalne i
bezlitosne dla wrogów .Mają wielką intuicję i wyczucie

sytuacjii przez to chętnie pomagają ludziom Leszczyny
nie są rozrzutne ale i nie są skąpe ,z regóły bywają

przyjacielskie ale potrafią być grożnym przeciwnikiem.
Niektóre Leszczyny mają talenty wróżbiarskie a nawet



dary odczytywania czyichś myśli ,co u ich partnerów
może budzić uczucie lęku i niepokoju ,i w takim
przypadku związek z Leszczyną to duże ryzyko ,potrafią
szybko się uczyć i przy tym gromadzić własną wiedzę i
dzięki temu potrafią wiele ośiągać bardzo szybko .

                                         ,,JARZĘBINA,,

,,Jarzębina ,,-dla osób urodzonych od dnia 1 do dnia 10
Kwietnia i dla tych urodzonych od  4 do 13 Pażdziernika .

Pozornie kruche i delikatne osoby spod tego znaku.
Potafią niejedno znieść ,są bardzo wrażliwe przejmują
się nie tylko swoimi problemami ,ale również innych
ludzi .Patrzą z optymizmem w przyszłość ,są pełne
wewnętrznego spokoju i zawsze uśmiechnięte ,w pracy i
życiu cechuje je samodzielność i odpowiedzialność .Mimo
ambicjii i wytrwałośći z trudem osiągają sukcesy.Aby
rozwiązać jakiś problem ,poświęcają mu zbyt dużo czasu



,co skwapliwie wykorzustuje konkurencja .Jarzębiny
lubią zmiany i związane z nimi zamieszanie.

ubierają się gustownie ,jeśli chodzi o uczucia często

potrafią zaskoczyć partnera w życiu i pozornie szukają
wsparcia u partnera ale w rzeczywistośći są śilne i
odporne i tym samym umieją podkreślać w związku
swoje walory i zalety.Jarzębiny przy tym cieszą się
faktem sprawiania radośći innym nawet ze szkodą dla



nich samych potrafia być nawet naiwne i dają się przy
tym wykorzystywać .Jarzębiny nie są egoistami , lecz
lubią zwracać zawsze dyskretnie uwagę na siebie ,z
natury bywają samodzielne i nie lubią jeśli ktoś ma nad

nimi władzę i próbuje nimi kierować ,posiadają duże

poczucie własnej odpowiedzialnośći i przywiązują duże



poczucie odpowiedzialnośći za sprawy codzienne ,a to

nie zawsze wychodzi im na dobro.Jarzębiny w związkach

opartych na wzajemnej miłości dużo dają od siebie ale i



spore mają w tym zakreśie wymagania swoje i bywają
błyskotliwe i nie znoszą zdrady i zawodu ,ból zdrady lub
zaniedbania będzie zawsze tkwić u Jarzębiny głeboko w

jej sercu i nie zapomni o nim nigdy ,po prostu po
rozstaniu nigdy Jarzębiny nie wracają żeby odbudować
to co zostało zniszczone ,zranione lub zdradzone .

                                            ,,,KLON,,,



,,Klon,,-dla osób urodzonch od 11 do 20 Kwietnia i dla
tych osób urodzonych od 14 do 23 Października.

Klon patronuje wyjątkowym ludziom ,którzy wyrażnie

wyróżnają się z tłumu .Ciągle domagają się pochwał ,



komplementów i wyrazöw uznania od otoczenia .

Klony są bardzo inteligentni ,ambitni mają rewelacyjną
pamięć ,dlatego drzwi do kariery stoją przed nimi

otworem .Klony to niespokojne duchy ,ciekawe świata



.Wciąż uzupełniają swoją wiedzę ,zapisują się na różne
kursy ,aby mieć rozeznanie w wielu dziedzinach .Swoją

uwagę koncentują na ogół na rzeczach praktycznych i
przydatnych w codziennym życiu .Klony to osoby

schludne ,zadbane ,solidne i mające dobry gust .Cieszą



się dobrym zdrowiem ,ich największym problemem jest
zmienność nastrojów w głowie mają zawsze dużo

pomysłów i planów nawet ekstrawaganckich ale te raczej
rzadko realiaują bywają przy tym taktowne i nie chcą

nikogo uraźić licząc się z ludzką opinią.Są pracowite i



systematyczne majac przy tym zamiłowania do porządku
Klony mają zazwyczaj trudne charaktery i niezrozumiałe
aczkolwiek nie są pozbawione wyobrażni i intuicjii . W
miłośći pragną imponować i domiować odznaczają się
śilną własną osobowośćią i ich energią ale zawsze

zachowują własną powśćiągliwość przez co wiele tracą
,acz kolwiek nie oznacza to że nie dogonią mijającego ich
szczęścia w miłosnych związkach ale opartych zawsze na
identycznych ich zapatrywaniach na rzeczywistość ich
losu , przez co bywają trudnymi partnerami dla innych .

                                          ,,,ORZECH,,,



,,Orzech,,-dla urodzonych w dniu 21 do 30 Kwietnia i dla
osób urodzonych od 24 Pażdziernika do 11 Listopada.

Ludzie urodzni w okresie któremu patronuje Orzech ,są

pełni kontrastów .Na zwnątrz spokojni ,a w głowie kłębią



się myśli i mnożą wątpliwośći .Egoiśći którzy często
zaskakują szlachetnośćią .Bardzo cenią sobie własny styl
,kto zwiąże się z Orzechem,musi być przygotowany ,że są
to osoby niełatwe w pożyciu i miłośći .Nie lubią

dostosować się do innych ,oczekują ,że to oni im ustąpią
.Nie mają wielu przyjaiół i kolegów ,ale zawsze budzą
respekt i cieszą się autorytetem dzięki swej wiedzy .

Są ineligentne i już od najmłodszych lat wiedzą ,czym



będą się zajmować i co mogą osiągnąć .Doskonale
sprawdzają się na wysokich stanowiskach .Orzechy

sprytnie ukrywają własne wnętrze , które jest zawsze
pełne sprzecznośći ,skłócenia i rozkapryszenia które
sprytnie demaskują i ciągle ukrywaja przed światem.Ale

miewają niesamowite pomysły które zawsze szokuje ich



otoczenie przy czym są świetnymi kompanami i chętnie

bywają zapraszani do towarzystwa.Nigdy jednak nie
wiadomo jak się orzech zachowa,bo się zaprzyjażnią i
szybko się zakochują ,by potem bez jakiegokolwiek
powodu pozbawić druga stronę tych uczuć.Przy tym
Orzechy bywają zazdrosne i przyjazdne ale w życiu

codziennym nie szukają równowagi ,starają się raczej
żeby ich życie nie było szare ,i nie boją się ryzyka ,wiedzą
że tylko mogą liczyć na samych siebie i wówczas są
zdecydowane ,spostrzegawcze i wykazują swoje sprytnie
ukrywane w ich wnętrzu talenty organizacyjne i twórcze.

                                         ,,JAŚMIN,,

Jaśmin jest patronem dla osób urodzonych od .1 Maja do



14 Maja oraz dla tych którzy się urodzili 3 listopada do
dnia 11 listopada .Osoby urodzone pod znakiem Jaśminu

to zazwyczaj osoby ruchliwe i towarzyskie ,są uczuciowe
i wrażliwe łatwo jest je rozczarować a wtedy popadają w
pesymizm .Jaśminy uważane są za osoby nieufne ,ale są

urodzonymi dyplomatami mają dużą dozę niezależnośći i



nie lubią być krępowani zobowiązaniami ,i nie liczcie na

ich wspaniałomyślność ,choć z powinnośći wywiązują się
dobrze ,szybko się rozczarowuje i wówczas nabiera

uprzedzeń ,dlatego życie z jaśminem nie należy do
łatwych kocha dzieci i należy do rozsądnych rodziców



.Nie są materialistami ale potrafią zarabiać i szanować
wartość pieniądza ,są inteligentni i pracowići dlatego

bywają doceniani w swoich zajęciach i pracy ,ze względu
na ich krytyczny umysł , ale z dużą dozą intuicjii i taktu.

                                             ,,KASZTAN,,

Kasztan-dla urodzonych 15 do 24 Maj i 12 do 21 Listopad.

Tak jak ich symoliczny opiekun ,ludzie Kasztany są na



ogół silni i wysocy .Mają oryginalną urodę ,którą tak

naprawdę dostrzega się dopiero po kilku spodkaniach

.Osoby te cechuje wielkie poczucie ich sprawiedliwośći



.Starają się być bezstronne ,obiektywne i uczciwe ,dobre.

Kasztany w rozmowach nie dobierają słów ,ale prosto z
mostu mówią ,o co im chodzi ,bo mają duże poczucie
sprawiedliwośći i jej naruszenie wywołuje w nich protest

.Czasem bywają niezgrabne ,drażliwe na swoim punkcie



,cierpią jeśli czują się nierozumiane ,są inteligentne
,rozważne ,konsekwentne ,bronią słusznej sprawy z

całych śił bez względu na konsekwencje ,kasztany są
bardzo żywotne i kochają wolność .Brak elastycznośći i

chęci do kompromisöw powoduje konflikty z otoczeniem



,często zmieniają zajęcie i pracę ,i przeżywają wiele ich

rozczarowań .Kasztany bywają bardzo wrażlie ,konflikty
długo pamiętają i je mocniej przeżywają.W miłośći są
monogamistami: jeśli pokocjają to tylko raz .Oczekują

wiernośći i szacunku .Jako małżonkowie są oddane
rodzinie i świetnie radzą sobie z pracami w domu.
Kasztany dużą wagę przywiązują do zasad moralnych
przy czym są wytrwałe i opanowane ale także ostrożne i
przewidujące ,Kasztan jest utalentowany ,bystry  i



spostrzegawczy z dużą skłonnośćią do marzeń i
filozoficznych rozważań i wówczas pokazuje odwagę i
swoje ukrywane talenty organizatorskie orzed innymi.

                                            ,,JESION,,

Jesion-dla osób urodzonych w dniu 25 Maj do dnia 3
Czerwca oraz te osoby od 22 Listopada do 1 Grudnia .

Osoby spod znaku Jesiona są niezwykle oryginalne,inne .

Jesiony żyją w oderwaniu od codziennej rzeczywistośći ,a



jednocześnie pragną zmienić świat tak ,by odpowiadał
ich wyobrażeniom .Nie uznają oganiczeń czy trwałych

więzów .Ciągle poszukują czegoś nowego i niezwykłego.
Są ambitne zdolne i błyskotliwe .Osiągają sukcesy i mogą
zajmować wysokie stanowiska .Porażki i niepowodzenia
upadki mocno przeżywają to zaś zniechęca je do dalszego
działania .Mają ujmującą powierzchowność ,sprawiają
dobre wrażenie i są lubiane .Uroda i inteligencja to ich
atuty przy podbojach miłosnych -ale bywają trudne we
współżyciu .Jesion to człowiek o żywym  usposobieniu ale
bywa przy tym bardzo wymagający i chciałby żeby
wszyscy martwili się o niego i postępowali według jego
wskazówek ,bywają także jesiony bardzo inteligentne i
wówczas świetnie maskują swoje kaprysy ,ale doskonale
wiedzą czego chcą i do tego bezwzględnie dąża w swym
życiu ,potrafią z rozmysłem wybierać ,wyważać ,wszelkie
za i przeciw .Mają przy tym analityczny umysł i lubią się



bawić w proroka ,a gdy jego proroctwa spełniają się

chwalą się dookoła swoim darem przepowiadania i dąża

do syntezy ich proroctwa lub przewidywania przyszłośći.



                                              ,,GRAB,,

Grab dla urodzonych 4 do 13 Czerwca i 2 do 11 Grudzień.

Ludzie którym patronuje Grab są bardzo urodziwi w ich
młodośći , najwięcej uwagi poświęcają ciału .Wygląd

zewnętrzny jest dla nich tak ważny ,że bez opamiętania
uprawiają sporty ,stosują diety i odwiedzają ciągle



kosmetyczkę ,bo z biegiem lat ta ich młoda urodziwość
przemija .Graby do świata odnoszą się z wyrozumiałośćią
i pobłażają swoim i cudzym błędom ,graby lubią
zaszczyty ,ordery i medale uwielbiają się nim zachwycać
,Ale grab to człowiek odpowiedzialny i sprawiedliwy

Niektórzy uważają ich za typowych egoistów .Graby są

bardzo rozsądne i zdyscyplinowane .Mają silne poczucie
obowiązku .Jeśli muszą coś zrobić wyznają zasadę:
Najpierw obowiązek ,potem przyjemność .Kochają



zaszczyty ,pragną uznania ale rzadko je zdobywają
.Działają tylko wtedy kiedy mają zagwarantowany sukces
nie naruszają ogólnie przyjętych zasad .Są wyjątkowo
uczciwe i prostolinijne .Nie cierpią kłamstwa i oszustwa
,są prawe i szczere i w ich życiu idą prostą uczciwą drogą
,bywają miłymi i dobrymi partnerami , ale jeśli mają
wybór między miłośćią a obowiązkiem to zawsze wybiorą
to drugie ze względów na ich skłonnośći artystyczne .

                                              ,,FIGA ,,

Figa dla urodzonych 14 do 23 Czerwca i 12 do 21 Grudzień

Osoby spod znaku Figi nie mają zbyt wielu wielbicieli bo
nie odznaczają się urodą ,ale figowce z reguły cieszą się
powodzeniem nie pozostając nie zauważalnymi .One figi
zaś potrzbują miłośći i stałego poczucia bezpieczeństwa



są delikatni wrażliwi i pełni kompleksów ,stale szukają
przestrzeni życiowej i ciepła omijając trudnośći .Strzegą
niezależnośći swych sądów ,od partneröw wymagają
uległośći i podporządkowania .Kochają dzieci zwierzęta i
życie ,zwłaszcza rodzinne ,potrzebują stabilnośći i
ciągłego kontaktu z bliskimi W uczuciach nie są stałe ,co
powoduje w życiu Fig nieustanne komplikacje i problemy
.Inteligencja Fig i ich zdolnośći doskonale sprawdzają się
w codziennym życiu .Nieco leniwe i wygodnickie Figi ,to
zazwyczaj chłodne realistki życia które rzadko się mylą .

Figi są wesołe ,towarzyskie i mają niezwykle cenny skarb
dobre poczucie humoru i uśmiech , ale mają przy tym
zmienny i emocjonalny charakter .Z figą warto zawrzeć
związek małżeński tylko nie trzeba oczekiwać od niego
cudów bo ekstrawagancje są mu raczej obce ,po prostu
ceni sobie zwykłe uczucia jeśli znajdzie zrozumienie u
partnera to związek napewno ułoży się pomyślnie ,tylko
trzeba pamiętać ,że łatwo go jest urażić ,Figowiec jest
wówczas impulsywny ,szybki ,ale przy tym praktyczny i



spostrzegawczy zachowując swoją wrażliwość urazu.

                                                 ,,BUK,,

 Buk-dla tych urodzonych w dniu 23 Grudnia ,w tym dniu

jako prześilenia zimowego .U Celtów należał do świętych
drzew .Ludzie których patronem jest Buk są przystojne i
są uwodzicielscy i ciągle dbają o młodzieńczy wygląd .To



dla nich najważniejsze ale nie starzeją się zbyt szybko i
do późnej starośći zachowują dobrą swoją sylwetkę na
długie lata.Uprawiają sporty ,stosują kuracje ,diety i
lubią ubierać się modnie i gustownie podążając wciąż w
tym kierunku .Zajmują wysokie stanowiska ,są dobrymi

szefami dla pracowniköw i świetnymi menadźerami
.Każdą decyzję muszą rozważyć i przemyśleć .Nikogo nie
krytykują ,zanim nie wysłuchają wszystkich argumentów

Buki swoje śmiałe projekty starają się wcielać z życie i
zwykle im się to udaje .Bardzo lubią pieniądze i znają ich



warość zazwyczaj są oszczędni i umiejętnie zarządzają
gospodarując swoimi budżetami.W miłośći brakuje im

trochę fanazjii ,ale są wierni i zrobią wszystko dla



swojego partnera ,przy tym mają wspaniałe pomysły

które pomagają im w każdej złej sytuacjii.W dojrzałym
wieku mogą buka spotykać różnorodne romanse ,w celu
udowodnienia sobie i innym że buk wciąż jest młodym
człowiekiem przy tym bywają inteligentni rozsądni i
myślący zaprzęgając swoje zdolnośći organizatorskie .

                                            ,,BRZOZA,,

,,Brzoza-jest patronatem dla tych osób które urodziły się
w dniu 24 Czerwca tylko w tym jednym dniu ,jest to dzień
prześilenia letniego .Brzoza należy do świętych drzew w
wierzeniach Celtyckich i Druidzkich ,należy do drzew
wiotkich i delikatnych jest miła we współżyciu z jej



arystokratycznym wdziękiem i taktem ,jest tolerancyjna

subtelna i opanowana , brzozy nie narzucają swoich
nastrojów ,nie żądają i nie żałują .Brzozy nie znoszą

wulgaryzmu i nie wystawiają się na pokaz.Lubią pracę i
przy tym są skromne i subtelne ,brzozy to osoby o ich
błyskotliwej inteligencjii ich pomysłowość, nie zna granic
Urodzone osoby w tym dniu jako one brzozy praktycznie



mogą wykonywać każdy zawód i każdą profesję ,jednak
najlepiej czują się w kierunkach związanych z sztuką
piękną ,brzozy nie są zbyt towarzyskie i to im trochę w
życiu przeszkadza natomiast bardzo chętnie nawiązują

kontakty z osobami wpływowymi .Brzozy nie są zbyt
wymagające i są szczęśliwe jeśli mają przy sobie kogoś im
bliskiego i miłego im sercu ,oraz bibliotekę pełną kśiążek



Brzozy to osoby łagodne z ich ujmującą intuicją i fantazją

                                            ,,JABŁOŃ,,

Jabłoń-dla urodzonych od 25 Czerwiec do 4 Lipca ,oraz
dla tych osób urodzonych od 24 Grudzień do 1 Stycznia .

Ludzie urodzeni pod znakiem Jabłoni są delikatni



zrównoważeni i pełni powabu ,ciepła i cieszą się

powodzeniem u płci przeciwnej przezdługie lata .

Jabłonie są kochające i czułe ale i same potrzebują dużo



miłośći i opieki .Jabłonie lubią życie uporządkowane

,harmonijne i wygodne .Dom i rodzina są dla nich

najważniejsze .Dla dobra i bezpieczeństwa swych



bliskich gotowi są wiele poświęcić .Najbardziej cenią

sobie stabilizację ,i bezpieczeństwi są bardzo gospodarne

i zaradne ,są idealnymi przyjacielami dla bliskich osób.



,,Kapłani Celtyccy -w swojej mądrośći dzieląc przynależność ludzi do

drzew ,wybrali cztery drzewa , po każdym gatunku na jeden dzień, i są to

dni przełomu Wiosny -jako DĄB ,przełomu lata jako Brzoza ,oraz dzień



zrównania jeśiennego czyli OLIWKA ,aż po kolejne drzewo przełomu

ostatniego ,do Zimy - jest to drzewo, ale jako BUK i te drzewa były święte.

Stare ryciny ,widać na nich pod dębem nawet zrobione ławeczki do



odpoczynku w cieniu drzewa i nabrania śił witalnych ,mocy ,i energii.

Zdjęcie wiosennego mrożnego poranka wraz z rosą częściowo zmarzłą.

,,Zatem idąc do lasu ,teraz po przeczytaniu tej boszurki będziecie inaczej
się poruszać ,obserwować i korzystać z jego energii w sposób pełniejszy.



Czarne żurawie na wiosnę ,o wschodzie słońca i rosie- także lubią.

Wizualizacja delikatnośći rosy porannej o wschodzie słońca . I wówczas
warto wstać rannym brzaskiem i pospacerować boso po rośie.



Będąc w lesie dbajmy o niego i wszystkie w nim zaware tożsamości ,a on tak Jak
.          my o niego -To on las , Tak dla Nas samych ,- pomocną dłoń Nam Poda .

  ,,   BO  BYŁ  LAS , a  NIE  BYŁO  NAS , A  TERAZ  JESTEŚMY  MY ,  i  NIE BĘDIE     .
.                                           . NAS , a  BĘDIE   ZNOWU.  ,,  LAS.     ,,



I tym symbolem Życia i jego tożsamościami ,zakończę na razie opisy -więcej

znajdziecie w innych moich broszurkach w ,,Bioterapie tom 2 ,-ale w obrazkach
i zdjęciach do samodoskonalenia się z topografi anatomicznej budowy ciała



człowieka ,Batalia o zdrowie i Wojna o Życie z Patogenami ,od boreliozy po

mutanty a Esencje Energii i Witaminy oraz  BIOTERAPIE tom 1 ,,Energie
Laserów ich moc ,Nauka Widzenia Aury ,Geoemiter ,Akt do Sumienia , ,,Woda



Inteligentny Twór Żyjący i Myślący i Nas Obserwujący oraz  Energie Lasera i
Biolaseroterpia nowy kierunek pomocy,Dusza i Duch -zrozumienie czym one są
w Nas samych  ,,do nabycia w całości po kontakcie telefonicznym w formie



elektronicznego zapisu na nośnikach pamięci - polecam tel: 667.448.798 Lucjan.

Stare drzewa , ich energie i moc ,starzy ludzie ,ich mądrość i wiedza ! Opisy są
w trakcie ich materializacjii z poziomu energii do poziomu pisma zdjęcia foto
zmaterializowanego ,materializuję na tablecie -wszędzie w chwilach wolnych
,za przekoszenia i niedociągnięcia na tym etapie- wszyskie osoby zniesmaczone
prostym słowem brakiem słownictwa wysublimowanego i określeń wyższych ..

PRZEPRASZAM

Opisuje w wolnych chwilach:

   LUCJAN ANTONI JAN 1 vel KAPER GDAŃSKI

  Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus 
Tel:   667.448.798   albo   73.426.99.07



            biofitogeneza@gmail.com   lub   lucjanzgdanska@gmail.com

Przesyłam Wszystkim Istotom i Osobą ,Pozdrowienia ,PRZESYŁAJĄC DAR

ŚWIATŁA ABSOLUTU,,-dla wszystkich w tu , i Teraz ,oraz dla Tych ,w Tamtym i

dla Tych w Onym -bądzcie zawsze radośni , uśmiechnięci i szczęśliwi w dążeniu



do obranego celu swej własnej drogi ,w Tym Tu naszym ziemskim Bytowaniu .

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



A to dla Tych Wszystkich co lubią wiedzieć więcej -

Niech każda i każdy sam się stale i ciągle ,,Samodoskanali na duszy i duchu .



Część dalsza -



Część końcowa zamykająca.



Uzupełnienie dla tych osób ciekawszych.



Część zamykająca i końcowa.



Polecam meteoryty kamiennej odmany dla zbieraczy ,kolekcjonerów -



Także dla wielbicieli ,,WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA,,-1919-1939 .znaczki ,listy,
bloczki -czyste i stęplowane oraz karty pocztowe tel.667.448.798 Lucjan.



Także pierśćienie ,amulety i talizmany ,wiśiory a wszystko  z naturalnymi



minerałami ,kamieniami szlachetnymi ,bursztynami dobierane indywidualnie.


