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-ZDROWIE a ŻYCIE lub
,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,

,,TOM -PIERWSZY,,
,,KOSMO - ENER-GENTYKA,,
SELENOGRAPHICZNA MOC



OTO TEN KTÓRY POKONAŁ
ŚMIERĆ  -SYN BOŻY-

 a CZY MY MOŻEMY także !!
Pokonać  Ją  jako  Ludzie.....



,,MATRYCE - WSZECHENERGII,,

,,CZŁOWIEK NIEBIAŃSKI -LUB ATLAS DŹWIGAJĄCY WSZECHKOSMOS,,

WSZECHWIECZNEGO   BOŻEGO



PLANU  I  ZAMYSŁU  ISTNIENIA

Obserwując układające się planety w Tym
Naszym Widzialnym z Planety Ziemi w tu

Układzie Słonecznym Obserwatorzy tą



formę ich rozważań nazwali Selenografią.

Na ziemiach Księstwa Szczecińskiego już w



1235 roku powstała pierwsza na ziemiach
Polski osada - Faktoria Templariuszy w

miejscowość Rurce i do dnia dziśiejszego
stoi tam po nich wybudowana Kaplica jako

dowód na Ich Centrum Nauk ,a na ziemie
w te rejony Ściągnął ich Książe i Władca

tych Ziem tamtego okresu i to dzięki jego
staraniom zabłysła gwiazda Wszechwiedzy
Nauk Myśli Inżynierii Duchowej i nie tylko

i tak książe zadowolony z reformowania



jego włośći i za wprowadzanie tajnych i

tych zakazanych nauk wszelakich przez

Zakon braci Templariuszy i wyuczenia



jego poddanych w uprawianiu pola , ziemi
,rybołówstwie i myślictwie , oraz nauk

wojskowego i militarnego wyszkolenia na

jego włośćiach ludu tam żyjącego w faktori

bo faktoria od momętu jej utworzenia się
rozrosła i rozsławiła w okolicznym terenie
sposoby życia oraz ich metody kształcenia



,nauczania pisma to została przez tych tam
ludzi żyjących tak co nieco wzmocniona i
trochę tak obwałowana ,takimi to wałami

obronnymi i platformami do obserwacji bo

i teren tam był płaski więc platformy takie



podnośiły podwyższając zaśięg obserwacji

a gdy już dodatkowo urosła ona w jej śiłę i

moc chłopa o ilośći 100 mieszkanców osady



tej faktorii oraz osób które tam śćiągnęły

po nauki szkolenie to jeszcze ją dodatkowo

tak wzmocniono ustawiono z pali mur taki



ochronny ją okalajacy i na dodatek na jego

przedpolach usypano platformy obronne i

je dodatkowo obłożono głazami polnymi



dla ich mocniejszego usadowienia ale

obronnego- oparcia osadczego w gruncie i
terenia i gdy Książe przyjechał z rewizytą i

obejrzał tam postępujący rozkwit to sam z



podźiwu i zachwytu , że jego to zamysł tak
zaowocował postępem ,rozkwitem -to tak

był ponoć , zachwycony że podniósł status
tej faktori do wyższej jej rangi nadając jej
godność i splendor ale jako już ,Konturii  i
w takim to tytule- akcie akceptacjii i jego
zachwytu faktem wdrożonych postępów

nauczania i dalszym rozwojem wraz z



podnieśieniem tam kultury wiedzy i nauki

wszelakiej w jego jurydycznych dawnych

dobrach włośćiach ziemskich że jeszcze to



podarował Templariszom inne swoje pola

i włośći ale w innej dalszej miejscowośći w
rejonach jego Księstwa w Chwarszczanach.

tam także Bracia Templarisze wybudowali



swoją drugą Faktorię ale około 1240 roku

oraz Wybudowali Kaplicę ale już jak inną i



o wiele -Większą od poprzedniej i do tego

od samego jej początku tam zaistnienia to



miała ona swòj inny tytuł status wyższy nie

taki ten podstawowy jako ta faktoria braci

Templariuszy lecz zgodnie z jej nadaniem



Kśiążęcym miała ona status Konturii bo od
razu do takiego to aktu jej nadania Książe

dorzucił 200 chłopów pod opiekę i ich tam

wykształcenie ale przez Braci jako jego akt



Zadowolenia z faktu rozrostu tej jego to
pierwotnej myśli oraz rozwoju tych ziem

,zatem w miejscowošći w Chwarszczanach



od razu zaistniała i zbudowana była inna

forma osadcza ,ale już jako duża Konturia

na terenach obszaru obecnego terytorium



Polski mamy pozostale z tamtych tak to już

odległych czasów dwie pozostałe - Kaplice

Templariuszy które to przetrwały ,a tych



osad mniejszych jako faktori było ponad
trzydzieśći na terenie obecnej Polski i to

ich jest wielką zasługą krzewienie nauki

wiedzy i rozwój kultury ale wprowadzony



przez Braci Postępu Inżynieri Zakonnej ale
Templariuszy i ta ich wiedza była i zaczęła
takie nowe mocne - podwaliny pod tą inną
dziedzinę niesienia pomocy bliźnemu czyli

,,SELENOGRAPHIE,,-czyli dziś jest to tylko
,,KOSMO-ENERGENTYKA-SELENOGRAFII,,
I INŻYNIERI KOHEZJOLIZOWANEJ DUSZY I



DUCHA W CIELE LUDZKIM CZŁOWIECZYM

czyli Dary Łaski Bożej Mocy Drzemiące w
duchu u co niektórch osób ale zazwyczaj

trzeba także uwzględnić ich ten status



pochodzenia społecznego jako medium u

takich innych nazywanych jako wybranych

przez BOGA mający czynić plan Boży w tu



na Ziemi jako oni Ci  i ich wszechumiejętne

wykorzystywanie talentów i obdarowań
ale dla Tych chorych osób i cierpiących w
ich bólu a pomoc im i stosowane techniki i
różne metody ich  wykożystujące w celach



terapeutyczno - uzdrowczych możliwośći
terapełty oraz spływające moce energi

z Gwiazd , nie z układu i koniunkcji Planet.

I tak szybko rozchodziła się wiedza i sława



o Faktorjach Templariuszy po Europie że i

Zakonnicy Krzyżaccy pobierali tajne nauki

u Templariuszy w dziedzinach wszechnauk



o zdrowiu ,planetach-selenographii ziołach
i budowie , składu anatomicznej budowy

ciała ludzkiego i jak ono to funkcjonuje i tu

może przpomnę że już w roku około 1145 w



miejscowośći Toledo w Hiszpani na Zamku

Templariuszy prowadzone były badania i

tajne nauki ktòre to doprowadziły wraz z



wiedzą i całą Inżynierią Kohoezjolizy do

naukowego obliczeniowego podejśćia do

zagadnienia ducha w ludzkim ciele ,i to on



jako duch został przez Zakonników ujęty w

arkana prawa tamtej wiedzy i jej kanony



nauki i na dodatek został on w tamtym tak

już odległym dawnym czasie skrupulatnie

dosłownie jako duch człowieczy zważony i



dokładnie opisano techniki jego zważenia

według tamtej wiedzy duch ważył 48 gram
czli było to około 240 karatów ,bo do wagi

duszy Templariusze użyli mechanizmu,ale



,Klepsydry,, otwartej i ziarenek chleba
świętojańskiego jako odwaźnikòw,a wiemy
że jedno ziarenko chleba świętojańskiego
wysuszonego waży tak bardzo dokładnie

czyli  O,2 dzieśiąte części grama i do dnia
dziśiejszego używa się tej jego dokładnośći

jako wagę w jubilerstwie czyli karat jako



cząstkę grama w relacji do wagi brylantów

ale dziśiaj mamy jeszcze inną taką i to
bardziej dokładną i wyrafinowaną wagową

miarkę grainę czyli jeszcze taką mniejszą



cząstkę wagi i to graina jest używana do
ważenia ,źiół kropel rosy, lub kropel krwi

lub częśći włosa ludzkiego albo puchu ale z

gołębich lub łabedzich piór , lub powiewu



wiatru wydechowego i jego ciężkośći i tak

wiedza nauk ale obecnie dziś stosowanych

potwierdza nam tamten już pra-dawny



fakt ,a dotyczący - zważenia i wagi duszy

ludzkiej i wiemy że ona waży 47 gram i cóż

z tego faktu ròżnicy wynika skoro ponad



800 lat Templariusze - pomylili się o Jeden
gram , ważąc duszę człowieczą a użytej

pra dawnej starej techniki bo w 1175 roku-
zatem pomyłka ta w relacji do tego okresu

czasu i techniki -czyli jaką musieli mieć



oni wszechwiedzę w tym zakresie o duszy..

-Nauki braci Templariuszy -i ich szkolenia

,szybko prowadziły elastyczne umysły ,ale
tych genialnych osób na wyżyny ich nauk i



pojęcia mocy mózgu a w nim jego rozumu i

pojętego rozkwitu dalszej nauki w nim i w
jego mózgogłowiu oraz jego pojmowaniu i

rozumowaniu tego co tajne ,poufne lub



wręcz mega zakazane ,wyklęte  enzurą i to

obłożone kośćielną-taką klątwą ,,anatemy,,

bo zakon Braci został Skasowany więc ich



ta wiedza była szkodliwa ale dla hierarchi
i władzy ale Kośćielnej w Watykanie i ich
pojmowaniu w zarzadzaniu ale zasobami

ludzkimi w Tu na Ziemi ,więc oni jako Ci co
Tylko BOGU służą jako Templariusze ,a nie
Władzy Papieskiej i jej jako Nad Władzy w
Tu więc musieli oddać Życie i je Oddawalii
ale Za ,,BOGA STWÓRCE- a Ci z nich co taki
to czyn Papieski Przetrwali tą ich to Kasatę
= byli Najmądżejśi , Sprytni - bo nie chcieli
zostać Sługusami czy to - TYCH- Joanitów -
lub Namiestników Papieskich i takie osoby



ale tak bystre elastyczne ,godne kierowane

ale ,,Boską Opatrznośćią,, i o ich chłonnych
mocy umysłach Inne Godne i Uduchowione

ośiągały własne formy ich oświecenia wraz
z rozbłyskiem w nich ich , kunsztu - duszy i



rozwoju ich ducha jako razem współistne

tożsamośći i takie to opracowane inne, ale
zawsze sprawdzone wiarą i obliczeniem

naukowym ale z tajemniczą wiedzą i z nich



płynący -Boży Dar oświecenia dawał Talent

rozwoju ale nieco później bo w roku 1274

budową Zamku ale przez Zakon Krzyżacki



w Malborku -który tak się , także mocno

rozbudował -rozkwitł że aż stał się Stolicą

Państwa Zakonu Krzyżackiego tych ziem,a



to wszystko tylko zasługa przejętej nauki

mega tajnej i zakazanej wiedzy przez inne

osoby, ale krzewionej przez Templaruszy. I



te zdarzenia możemy potwierdzić dziś bo

prowadzone w różych miejscach są prace

archeologiczne i odkryte ślady- ich wyniki



badań i archetypy pokazują nam- odkrcia

faktorie niosły postęp ,naukę a znaleźione

szczątki stanowią relikty dla osób dziś już



dalej kontynujących stare godne -zasady

myśli rozwoju ducha i duszy człowieczej i

tak rekonstruktorzy starych dobrych regół



zasad ciągle i stale szukają ich reliktowych

pozostałośći,ślady wszędzie ,szczególnie
gdy się gdzieś komuś trafi  coś znaleść w

rękopisanych opisach wzmianki o walkach



lub o odkrtytych podczas prac archeologi

ziaren pozostałośći po osadach faktoriach

zazwyczaj przez czysty przypadek są takie



drobne ślady odlaleźione podczas prac

badawczych prowadzonych pod te - nowe



licznie powstające rozjazdy wiadukty oraz

obwodnice drogi, trafia się czasami na tam

spoczywające głęboko w ziemi pozostałe te



ślady szczątek traktowane jako archetypy

po tych faktoriach lub konturiach które

ocenia się jako relikwie oraz przekaźniki



hologramowych matryc mocy i energii dla

tych osób uduchowionych ale z taką to ich

wiedzą na ich odpowiednim już to stopniu



zrozumienia i to w wyniku różnorodnych

zabiegów innych zakonów - ich doktryny i

kultur ,obyczajów,zabiegów zlikfidowano -



wręcz zniknęły faktorie lub inne to zostały

zniszczone - spalone rozbite w wyniku tam

prowadznych dawnych walk o nie i o wiarę
a przez nich nieśioną i te dobra duchowe



,które to one tworzyły i wytwarzały swym
postępem cywilizacyjnym wzrostem regòłą

nauką ich pracą i pobożnośćią , że aż padły

zostały spalone a Bracia Templarusze w



nich Polegli oddając Życie ale dla ,,BOGA,,-

nie dla Kościelnej Władzy i to te miejsca po
nich, tak inne i tak szczególne były czczone

przez Ducha Mądrośći w Innych i cały czas



nadal stanowią Mądrośći Dar - przez całe

wieki wykorzystywane przez ludzi ,ale już
przez smolarzy , bo pozostały po nich takie

platformy ,wzmocnienia obronne w formie



ich wzmocnionych miejscowych enklaw i

ostanców utworzonych pracą ,pomysłem

wiedzą potworzyły formy tych wznieśień



ale zawsze to na płaskim i podmokłym

bagiennym wręcz terenie i do tego ich wały

oraz nasypy obwarowaň obrony ziemnych



umocnień były solidnie wybudowane oraz

często okładane na ich obrzeżach głazami

polno narzutowymi kamieniami jako progi



, i były swoistymi enklawami , które przez

wieki ochraniały przed wodą i powodziami

na wiosnę ludzi tam ośiadłymi a także one



stanowiły bazę azyl schronienie i nadal są -

taką ciekawostką do dnia dziśiejszego- tym

wzbudzają nie lada atrakcje -ciekawostkę



szczególnie dla badaczy tamtych tak mało

udokumentowanych form istnienia kultu i

kunsztu tamtej pra starej ich myśli , ale to



już jako genialnego to cudu inżynieryjnego

rozwoju ludzi, ziem na terenach obecnego

rejonu Polski i pozostawionych śladów po



ich kunsztcie wiedzy bo takie miejsca były
zawsze twòrczo rozwojowe i eksplorowane
geologicznie bo zawsze wydobywano tam

torf służacy jako opał ,ale zawsze była w



takim miejscu ,gliny kaolinu pokłady oraz
także osadcze pokłady rud żelaza i tak

w miejscu  gdzie zaistniała taka faktoria

na terenie podmokłym to zazwyczaj teren



taki urbanizowano i regulowano w nim
poziom wód , a następnie wybierano torf
na opał oraz pozyskiwano smołę ,dziegieć

do celów militarno obronnych ,a z gliny to

wyrabiano garnki ,cegły,piece dymarkowe



i jak podczas wydobywania pokładu torfu
znaleziono złoża żelaza to je także chętnie

pozyskiwano wybierano i wytapiano w

demarkowych piecach na gąski żelaza i to

z przeznaczenim dla kowalstwa na broń



,miecze , okucia narzędzia do pracy w polu
, oraz zawsze wytapiano dodatkowo szkło

i tak było zazwyczaj do momętu wybrania

naturalnie istniejacych w takim to miejscu



naturalnych jego pokładów dóbr ziemi i w
nim istniejących zasobów, łownych a po

wybraniu przenoszono faktorie w inne ale
takie to podobne zaleśione i podmokłe

bardziej zasobne w naturalne lasy knieje i



w nich zwierzynę oraz złoża pokłady ,torfu

, kaolinu wody i jak się trafiiło to także



solanki i żelaza i wiele innych dóbr . I tak
podwaliny pod dobre kierunki nauki o

mocach i energiach ducha były przez wieki

ale w taki to specjalny -tajny lub trochę



zakodowany zaszyfrowany tajnym kodem

lub kluczem szyfrowany między wierszami
oraz  pisane inną barwą koloru- inkałstu

atramentu i w taki to sposób publikowane
,a ich prace doskonalące duszę i ducha a
umysł ,cały czas trwały i trwają nadal od



stuleci są rozwijane opisywane i tak
udoskonalane jako stara- ,,Selenographia,,

stale pobudza elastyczne umysły i mózg do
prac nad naszą duszą i duchem ludzkim w
naszych w tu ciałach ,dodawane tylko były

znakowane inną nazwą przydomki od
imion ,nazwisk uczonych zajmujących się

pracami nad tą inną ,,Selenographią,, i
doskonalącymi tą wiedzę wszelaką



duchową. Poszukiwania Wszechwiecznego

miejsca docelowego bytu duszy i ducha w

niebie-niebiosach przestworzu ,owocowały



te poszukiwania odkryciami planet a ich
odkrywcy byli zawsze tak napiętnowani

wyklinani opluwani lub wręcz spalani na

stosach bo to co nowe zawsze zagrażało
temu to staremu temu porządkowi i tak

szyfrowano kodowano nową wiedzę i
odkrycia od naszego układu słonecznego
zaczynając,ale od czasów powiedzmy nie



tylko uczonego  Mikołaja Kopernika tak

inaczej bo to aż po całe galaktyk i nowe
odkrycia, coraz to nowszych myśli wraz z

mega postępem i taką tajną technologią do

tej obserwacji prostej ,dalej idąc do już ale



,do czasu i jego pomiaru - obliczeniowego
gdzie dziś obecnie mamy już pierwszy na

świecie ale w Gdańsku zegar pulsarowy ale

i także z postępem czasu dalej to Gdański



uczony Jan Heweliusz i jego nowe odkrycia
układu planet wraz z ich nazwami ,ale już
galaktycznie w kosmośie i całych układów

planet i gwiazdozbiorow w konstelacjii aż

do przemieszczania się i do podróży ,no i
podglądania tego zagadnienia ale głębiej
dokładniej co tkwi w tym naszym tu lośie



ludzkiej duszy w tu żyjac na naszej Ziemi a

obecnie to mamy już mega możliwośći nie

tylko dzielić się taką tajną wiedzą , ale ją
konfrontować i poddawać wszechglobalnie
dyskusjii z innymi nam podobnymi ludźmi
i Osobistośćiami w danym nas nurtującym



temacie poszukiwań z - zagadnienia Ducha

,Duszy oraz ich możliwości ,zatem ta stara
Selenographia to już Kosmo-Energentyka z

Kohoezjolizą Duszy i Ducha , a Inżynieria
Duchowa ale tak już ,,KLA-EKTORYJNIE,, .
Zatem potraktujcie ten powyżej opis jako Wstęp do tej Broszurki , ale to
tak troszkę inaczej opisywanej bo jest ona pisana ale zdjęciami ,fotosami
lub fotokopiami to z wykorzystaniem rysunków ,sztychów jako twardych
dowodów potwierdzających tu zapisane przeze mnie słowo pisane i tyle.



- POZIOM   DUCHOWY  NAUKI -
,,W nauce nie ma kierunku drogi prowadzącej do
celu - to My idą  w kierunku obranej myśli do celu
odkrywamy i tym samym tworzymy własną drogę

,ale idąc nią spotykamy na niej własne ideały ,ktòre
to wcześniej skrzętnie jako to my je omijaliśmy ,, -
jest to jedna z wielu ale regòł Braci Templariuszy-

Dla Tych o Takich - Ich  ŁASKACH
DARACH I TALENTACH  BOŻYCH

,,JAKŻE DZIŚ TAKŻE AKTUALNE PRZESŁANIE -które -



mówi mam i zarazem ostrzegając  Nas  żebyśmy  to my

ZABIEGAJCIE  TU  WSZYSCY  O  WŁASNE  ZBAWIENIE
DUSZY  WASZEJ ,-  ale  z  Bojaźnią  Bożą i  Drżeniem ,

NAUKA KOSMO-ENER-GENTYKI I JEJ FRAKTALU POJĘCIE



 KOSMO-ENER-GENTYKA

A INŻYNIERIA DUSZY I DUCHA
WYŻSZE POZIOMY NAUKI DLA TYCH OSÓB

CO ZNAJĄ INŻYNIERIĘ DUSZY I DUCHA I



POZNALI MATRYCE ŚWIETLISTYCH ENERGI
KOHOEZJOLIZY ENERGII BOSKICH ABSOLUTU

Fotokopia oryginalnego zdjęcia matrycy ale
hologramowej jako wzorzec zdrowia w nas i w
całościowo pojętych i zrozumiałych obszarach
pól wszech energi całośćiowych Tauronicznych

,,WSTĘP DO ZROZUMIENIA,,



Zaprezentowane w tej broszurce ,fotokopie tych oryginalnych

analiz oraz szkice ,rysunki ,zdjęcia musicie dogłębnie czytać, tak

sami sobie analizować ,bo to co nie jest opisane słowem w tej



broszurce jest Wam zaprezentowane do Waszej wizualizacji i
wyciągania przez Was - własnych poglądów i zastosowania przez

Was ale praktycznego użycia sposobów terapii , tak często to

innych technik użytych i wprowadzających w kanona arkana ale
tych najcenniejszych zastosowań bo to już są te = Moce Matryc =

-Wszech Energii Bożych- ,łącznie z dostępem do Mocy- Żródła



Wszystkich Dusz i tu są potrzebne ale -Wyższe Arkana Wiedzy i
dlatego to co jest nie napisane , ma pobudzać w Was Wasze Te -

Nad Talenty i Dary zawsze Tak Inne i Różne u każdego z was i
tak poprzez Waszą w was Mądrość ,i z niej płynącą Inteligencje a

dającą Wszechogarniające Wasze Oświecenie a Wasz Mózg i w

nim Wasz Rozum z Waszym Umysłem i Wasze te Doświadczenia
oraz ich Praktycyzm ale jako Wy-,, Naduzdrowiciele ,,w tu na



ziemi dla Ziemianina to będziecie Wiedzieli jak to coś Czynić.

Dla praktyków w ich zaawansowanych darach
i wraz z ich nad- talentami uwolnionymi , bez

zniewoleń obcych i podłączeń cudzych myśli



czyli to takich zupenie jako Wy - wolnych , od
wszelkich brudnych i złych relacjii nawyków

códzych ich tych manipulno-obciążeń i rutyny

wszelakiej ,a w nich powiedzmy takich , TO ,



od nich jako - ichnych tych ,zakazów, nakazów
złych takich obowiazków a w nich lęków obaw
,niepewnośći i podczepòw ale tych od strachów

przez nich wmontowanych Wy wolni i Każdy i
Każda tak-naduzdrowiciel- zawsze i wszędzie

muśi być wszechwiecznie wolny tak jak wiatr



,który to nie zna granic, barier jest po prostu

taki to bez troski lękowych i zawsze wolny bo
tak do nikogo nie nalerzący ,ale jest zawsze dla

wszyskich darem życia ,bo bez niego nikt jako



wiatru kto żywy dłużej niż 5 przysłowiowych

tych minu nie pożyje ,zatem Ten -wiatr i w nim
powietrze dla wszystkich dookoła wolne jako

odwieczny symbol życia -tlenu dla ziemianina



w nim zawartego w tu- zatem on jako wolny i
beztroski wiatr , ale wszystko i wszystkich tu

obejmujący do nikogo nie nalerzący-taki wolny

-MÓZG-jako Twór Wody Żywej i Inteligentnej
ale w naszym tym ,,GRALU,,-Świętym Naczyni



Czaszce dla jego bezpieczeństwa Ukryty

Schowany przez Boga Stwórcę Absolutu ,i dla

jego inteligentnej trwałośći i bezpieczeństwa



zamknięty jak w sejfi e - w każdym z Nas jako
twòrczy element tu na Ziemi Żyjącym lub

Drzemiącym-Osòb tu Przypomnę Wszyskim że:
BÓG ŚPI W MINERAŁACH , ODDYCHA W

ROŚLINACH A  MIESZKA  W - CZŁOWIEKU



-KAŻDYM BEZ JAKIEGOKOLWIEK  WYJĄTKU

Umysł i rozum wasz, musicie mieć uwolniony ,od
waszego Ego ,waszego Ja ,waszego Moje, a mózg

Wasz elastyczny i chłonny oraz wszechwolny ot tak



od wszystkich -chwastów naleciałośći, namaszczeń ,

,wyświęceń ,po prostu bądźcie odcięci ,i odłączeni -

Samostanowiący i w odpowiedzialny mądry sposób
dbający zawsze o rozwój duszy i ducha razem tak



jak ogień i woda dające moc napędową i życie tu

Wy decydujecie zawsze tak sami i samoistni jako
decydujący całościowo o życiu tym cudzym w tu na

Ziemi Jest to wiedza, dla tych istot uduchowionych oraz
osobistośći medium ,mających minimum ten 2 -stopień



doskonałości duchowej odpowiedzialnej za drugi żywot

tej osoby -o walorach 9400 jednostek Bowisa ,mierzonego
empirycznie ,wraz z potwierdzoną czystośćią ale ,na
poziomie duszy ,i ducha a odpowiedzialnośći Boskiej.

Chcąc wyjaśnić funkcjonowanie Wszechświata Duszy



-zwracamy  się do fizyki kwantowej jako w niej pojętej
mocy energetyki plazmatycznej w ciele funkcjonalnym i

żywym lośie energetycznej pojętej pętli fraktalnego bytu
a nie fizyki kwantowej mechaniki ale całościowo pojętej .

Laureat alternatywnej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki



kwantowej Niemiecki fizyk prof.Hans-Peter Durr uważa ,że
kwanty jako cząstki mocy energii oferują nam coraz większe

możliwośći poznawcze w całościowych polach energii ludzkiej a

wraz z tym więcej dają nam tych możliwośći ,na obszarach do tej

zrozumiałej struktury ale tylko przez nieliczne jednostki grana



naukowego i to w wielkiej tajemnicy przetrzymywana wiedza,
nie dociera do świadomośći ogólnego jej zrozumienia u ludzi

BO Większość ludzi patrzy na Wszechświat i Ziemię po-przez
pryzmat wyobrażenia mające swój rodowód w średniowieczu i

ma całkowitą rację.Tymczasem fizyka kwantowa , otwiera przed



nami zupełnie nowe horyzonty ,podpowiadając nam że wszystko
w całym Wszechświecie jest ze sobą w ścisły harmonijny sposób

powiązane a to dzięki tym submalutkim energiami cząsteczek
elementarnych w kohoezjolizowanych ciągach ich bycia ciągle

trwającej wewnątrz wzajemnej wymiany i rotacyjnego ich ruchu
ale zawsze,na poziomie bioplazmatycznej energi i jej wzajemnej

stałej wymianie i polepszanie się wzajemne poprzez ciągłe stałe



lub nieustanne porządkowanie energetyczne ,doznajemy coraz

lepszego jej zrozumienia wszechmocy i pojęcia tego zawsze było
i to co w nas pobudza dar zdrowia i długiego przeżywania bycia

wokoło nas się dziejąc nas ulepsza ,zmienia i ciągle w naszych



ciałach modyfiikując ,porządkuje nas ,ulepszając zmienia się na

-Tu widzimy na tym zdjęciu Moc i Energię Stroboskopu wraz z Głowicą z

krućcem osadczym wykonanym z Kwarca Górskiego jako końcówki,



NAUKA I ZROZUMIENIE WYŻSZEJ INŻYNIERI KOHOEZJOLIZY DUSZY I

DUCHA POPRZEZ CIĄGI ENERGI MATRYC BOSKICH ,ŚWIETLIŚCIE
WIECZNYCH ABSOLUTU STWÓRCZYCH MYŚLI CAŁOŚĆI BOSKICH.

Jak kożystać z takich mocy i energi dla innych i siebie.



Opcje dojśćia są dwie .lub drogi zrozumienia tak jak mamy dwie półkule w

mózgu ,dwoje rąk ,dwie nogi -niektórzy mawiają że ten miał szczęście bo się

w czepku urodził czyli nie dopadnie go za jego Tu w Ziemskim bycie jego tym



zła zgnilizna .Czepek -trzeba rozumieć jako dar ,odzidziczonych łask Boskich

które są rzeczą naturalną ,ale tylko dla tej populacjii ludzkośći która ma dwa

kostki ogonowe-guziczne a nie cztery czy nawet aż sześć -bo tylko są dwa takie



typy człowieka w tu na globie Ziemskiego jego bytowania ,jedni mają tak- trzy

najgodniejśi lub inni tylko dwa a ci ale z lekką domieszką w geneotypie nawet

aż -cztery kostki guziczne i tak możemy powiedzieć że jest dwutypowy rodzaj



człowieczo ludzki w jego to tu zaistnieniu-na naszej tej wspólnej Planecie

humanoida w najczystrzych jego postaciach zaistnienia na naszym tu Globie

drugi typ człowieczy ma kostek ogonowych guzicznych cztery lub gorzej sześć



,które są to zazwyczaj zrośnięte w całość -tworzą swoistego rodzaju kitę - ogon

i taki typ zaliczany jest jako ten - małponoidoid -zgodnie z teorią rozwoju od

pochodzący-dla tego ma dłuższy ogon .kostki ogonowo guziczne .A ile ty masz



Drogi czytelniku ich -jeżeli nie wiesz lub nie jesteś pewny -to wykonaj sobie

takie bardzo proste i zwykłe prześwietlenie odcinka końcowego kręgosłupa -

prześwietlenie rentgenowskie lub tomokomputerowe pokazuje nam bez obaw



kim lub z jakiej grupy typu jesteśmy , bo to z odcinka kośći krzyżowych aż po

.Tą zalerzność ,budowy anatomicznej udowodnł i opisał w swych pracach już
ponad trzysta lat temu a dokładnie u schyłku XVI wieku pewien taki - znawca

tematu i nawet powstały z jego badań ryciny z budowy i anatomii oraz ich



tych różnić , ale powiedzmy że okres II Wojny Światowej posunął całą tą inną
wiedzę daleko na naprzut bo analizy poszły zdecydowanie dalej i głębiej a te

dziedziny .powiedzmy rozwojowo-naukowych doświadczeń i poszukiwań ale
przez okrutne zbrodnicze praktyki , Oprawcy Reżimu Hitlerowskiego Rzeszy

w obozach ludzkiej zagłady nie jaki doktor  ,Rode ,, ale pod nadzorem Rudolfa



Hösa ,prowadził takie to nieludzkie jego badania ,doświadczenia który to
poszerzając wiedzę i różnice oraz takie aspekty związane z ich -zagadką ale tej

anatomicznej budowy ciała ludzkiego ,podzielił dalej i głębiej te mega różnice
poszukując wręcz idealnej Rasy Ludzkiej ale tylko w typach Aryjskich i w nich

mniejszych powiązań i podgrupy ,domieszki , zmiany ,anomalia -łącznie z tym



podstawowym dobrym wręcz idealnym kształtem czaszki ludzkiej głowy  i jej
walorów topograficznych proporcjii złotych lini i od nich odnieśienia anomali

,obrysów i wielkośći kształtów wraz z proporcjami między ,rozstawieniem
oczodołów w czaszkach-4 a i 4 b ,długośći od czoła po brodę -odcinek od 1 do
10 tak zwane normalne lub wydłużone i zniekształcone zwyrodnienia
-końskie pociągłe twarze ,ustawieniem i uchyleniem do lini bocznej oraz
kształtem twarzy ,ucha i jego opuszkiem a zamkiem żuchwy -szczęki dolnej do
górnej na szkicu zaznaczone nr.9 ,rozstawieniem kośći policzkowych na
rysunku szkicowym są to- zaznaczone zalerznośći rozstawcze nr.6 ,kształtem i
budową nosa-nr.5 nos rzymski ,tradycyjny prosty płaski i wikingowski lub nos
krzywy lub orli przełamany poniżej kośći nosowej a chrząstką oraz



wizerunkiem podnosowym tak zwane pole przednosowe nozdrzy - na szkicu

nr,7c i jego całościowe odchyłki , animozje , zwyrodnienia , dysproporcje

kształt i proporcjonalność do wargi ustnej górnej ,następnie dolna i braki a



kształt i układ podbrodzia wraz z całościową proporcją między szczęką dolną

szczęką i górną a szufladą dolną wraz z rozstawieniem tam uzębienia , i jego

wyglądem jego ilośćią i faktem zależnośćiami w nich zapisanymi  ,oraz także



okiem jego rozstawieniem a wyglądem gałki ocznej a w niej -tą to jej barwą

tęczówki oka ,grupą krwi i wiele innych cech które to widać gołym okiem ,a są
te walory zapisane na naszej twarzy ,zatem należy dokładnie zerknąć, na tą -

osobę przed nami i po jej walorach anatomicznych ,od razu wiemy ,co taka



osoba maksymalnie dostała, w darze od natury -,,czepku się urodziła ,, czy bez

niego,ale walory wcześniej opisane dużo nam określają mówią o danej osobie.

I jakie przez to może dana nie każda osoba osiągnąć - w tym swoim ziemskim



bytowaniu .Ja opisując te anatomiczne dary ,walory w nas i  przynależnośći

,uwidocznione na twarzy każdej osoby -chcę wam jasno uświadomić ,że to - w

kosmoenerdżentyce wyższej tu proszę zwrócić uwagę żeby nie mylić ich pojęć



,,KOSMO-ENER -GENTYKA,,z kosmoenergetyką nie bez znaczenia są to walory

nazewnicze bo pierwsza jest starą i na korzeniach Polakich wiedzą Prawdy a
została ona opracowana ponad 1000 tysiąc lat temu przez Templariuszy jako

terapia i ona dotyczy aspektów ,,Ducha i Duszy ,, w Ludzkim Ciele poprzez



Selenographie czyli Inżynierię Duchową wraz z dogłębnym poznaniem
budowy i Topografi Anatomicznej Budowy i Cząstek Ludzkiego Ciała a w nim
aspektów porażeń ,zaburzeń i anomali zachorowań odziedziczonych  - a ta

druga czyli Kosmoenergetyka to w dużej mierze sama sugestia manipulacyjna
z jej aspektem hinduistycznych form filozofii  a wywodząca się z opracowań
na potrzeby inne i to moskiewskiej loży masońskiej ,a mamy ich w Europie !??

Zatem te uwidocznione zazwyczaj w walorach na zewnątrz twarzy,bo to co



dobre i to nasze zewnątrz,i zapisany przez to obraz oraz kształt wyglądu jego
obrysu z pofalowaniem twarzy-naturalne bruzdy ,rowy i przemarszczenia
zmarszczki oraz kształt całej twarzy podbródka i obrys zewnętrzny naszego -

ucha i jego usytuowanie z rozmieszczeniem odstawaniem jest naszą tak to
bardzo indywidualną cechą rozpoznawczą gdzie w tej obecnej naszej epoce
wszechobecnego monitoringu ,skanowania podglądania i rozpoznawania te

stare metody stały się podwalinami do opracowania nowych ale już jako dla



systemów komputerowej inwiligacji monitoringowo obrazowej na podstawie

tych cech indywidualnych bardzo widocznych na zewnątrz i możliwośćią-tego
co tkwi w naszym wewnątrz i zdolnościami a ich percepcjii w nas talentami

twórczo-myślowymi cechami wraz z duszą duchem zawartymi w całośćio a



tym planie dla Nas w Tu na Ziemi ,,Darami i Łaskami,,-włącznie widźimy..to

1.Pierwsza opcja to -nasz-mózg a w nim- umysł jako nasz dowódca i zarządca
wszystkim w nas samych ,wraz z naszym Ego ,naszym Ja ,i naszym Moje, a

wraz z tymi walorami lub ich wadami i brakiem władania nimi ,nasz mózg i
jego wydajna ,i szybka sharmonizowana praca ,poprzez możliwośći jego tak



szybkiego i elastycznego przechodzenia do generowania ,i w nim dla nas tego
przetwarzania - z odbieranych fal ,naprężeń ,wibracjii ,całych takich ciągów
impulsów od hipnozy i świetlistych fotono indukcyjnych pasm docierających

,zdematerializowanych sygnałów energii i poświat mocy tych świetliście
czystych ,i nie zakłuconych całych ciągów i ich odbieranie -przetwarżanie,

modulowanie w celu uzdrawiania lub ,polepszania się uczenia i wchłaniania



wiedzy ,lub -komunikowania intersubiektywnego a to wszystko jest zasługą
,,SZYSZYNKI,, w nas się.. ale tak w sposób niekonwencjonalny pobudzającej
dla przeciętnego- zjadacza chleba w Tu na naszej bytowej i ziemskiej drodze
naszego bytowania czyli tego szarego i zwykłego -Pana- ,,K.,--owalskiego ....

I tu w tym miejscu przypomnę Wszystkim że to właśnie w nas ta nasza mała
Szyszynka taki malutki gruczoł decyduje o naszych nadtalentach i tym co dla
nas jest normalnośćią albo przeciętnośćią lub będziemy jako MY mieć to Coś



ponad Normatywne i niezrozumiałe przez pozostałych osobników czyli -nad

to geniusz taki lub nadtalent albo jako niezrozumiała istota inna chora i tak
postrzegana przez społeczeństwo lub otoczenie ze względu na pochodzenie i

status a to wszystko każdy z Nas ,dostał tak jak gdyby w pakiecie i to coś tkwi



spoczywając w tej Szyszynce ale w takiej to formie uwodnionej ,i tylko to od
Nas to samych zalerzy ile nasze ciało wchłonie zaabsorbuje tych dobrych i nie
toksycznych ale energii mega docierających energii czysto- kosmicznych i to

one gdy trafią do naszej szyszynki to spowodują w niej procesy zagęszczenia
się tych form w niej z formy uwodnionej do formy skrystalizowanej i gdy już
to w tej naszej szyszynce zaistnieje , zagęści się ,rozgoszczając się to nasz mózg

to zaakceptuje jako to nowe i nasze i zacznie z tymi nowymi tożsamościami w



nim zaistniałmi mega współpracę nie atakując tego jako antygen lub pasożyt i

wraz z nim i jego szare komórki podejmując współpracę z tym czymś nowym

co dopiero zagęszczonym z poziomu uwodnionej do zmaterializowanej formy



i da to mu jako naszemu w nas mòzgowi błysk talętu i nam te nowe otworzą
się możliwośći i nadtalenty ale te ponadnormatywne niedostępne innym a dla

nas tak inne i nowe i my muśimy nauczyć się sami z nimi współpracować ...

BO to właśnie w tej naszej Szyszynce żyje i mieszka nasza człowiecza Dusza i



gdy dozna Ona jako Dusza konsolidacjii lub spotkania z Duchem to razem po

ich się skonsolidowaniu oświecą nas dajac bodzieć natomiast gdy nastąpi po
ich się zespoleniu ,rozdzielenie lub oderwanie albo podział lub relokacja to
następuje w trybie natychmiastowym Śmierć Mózgu i nasz Zgon..agonia i tyle.

Ale Bóg Stwórca Absolutu .Jako On Dawca naszego Ducha ,może Zadecydować



tak Całkiem Inaczej dla nas i Doprowadzić do Reinplantacjii naszego Ducha z
Ciała tego Obecnego i Naszego z Relokacją czyli przemieszczeniem się tak - do

drugiego innego Ciała ,TEGO DUCHA Bo Tak On Jako  -,, BÓG I DAWCA,, - dla
nas tego Ducha Zadecydował Tak i Tyle ,ale nie jest to - ,,Reinkarnacja Duszy,,

2.Druga opcja -to rozwój wyższy duchowy ,powyżej już czwartego ,poziomu
rozwoju duchowego ,mamy taki inny nad, poziom ,Boskich Mega Energii ale



tak całościowo i ogólnie zrozumianych i pojętych przez co niektórych,nie jako

jakaś religia ,nie jako kośćiół i wraz z tym w nim aktem-tam regół ,celebry i do

tego jak gdyby w całościowym pakiecie -nakazy strachy ,zakazy i obowiązki

lecz jako czysty Akt Wiary jako myśli Boskiego Aktu Stwórczego,, i to z nimi



się łącząc, -jako Wy ale tak Godnie i całkiem inaczej a,, AKT SAMEJ WIARY ,, w
czystej formie jej zaistnienia -tak jak porównawczo  ten -niżej- PIEŃ DRZEWA -

Ale tak jako aspekt zrozumienia różnicy między -Wiarą , Religią , a Kośćiołem

-Wizualizacja dla lepszego pojęcia i zrozumienia- ,,prawd ,,- tu opisywanych -



który to gdy chwycimy w nasze dłonie -to on jako pień stanowi -jakby- akt -

wiary a po jednej jego stronie mamy gałęzie ,konary tak jak religie i kośćioły ,

wierzeń jasnych i tych prawdziwych tak jak powietrze ,i woda jako to paliwo



niezbędne do naszego w tu oddychania i życia ,a w nich ich w tych to religiach
kościołach różne ich te liturgie ,ryty -święci i godnośći,  obowiązki ,nakazy i

zakazy - dyspensy i tak dla przykładu mamy ròżne inne kośćioły ,koptyjski
,ormiański ,rzymsko-katolicki ,grekokatolicki ,anglosaski,luterański ,ausburski

,ausburski i w nich odmiany ze zróżnicowaniem na narodowy ,reformowany
,scientologiczny,triumfujacy ,pokutujący i jak inne i różne w nich są celebry



,reguły ,obrzędy  i ich ale TE -prawa kościelne zawsze zròżnicowane inne a na
terenie Polski po podpisaniu Konkordatu kośćiöł Rzymsko-katolicki stał się

Kośćiołem Instytucjonalnym i tyle skończyła się epoka pomocy duchowej ,bo
to już teraz mamy Instytucję Kościelną ,i w niej zarządzających ,Dyrektorów  a

to są Proboszczowie i pod nimi mamy kierowników czyli wikariuszy ,którzy to



zarządzają ale Własnośćią Kościelną idąc do pracy , ale w kościele jako TO- już
Instytucji czyniąc swe powinność i związane z ich pracą obowiązki i zalecenia
,a po przeciwnej stronie tego naszgo pnia drzewa istnienia fiilozoficznego
porównania zrozumienia jako aktu czystej wiary w- BOGA- nie w kośćiół i jej

pojęcia z pełnym zrozumienia jako aktu ale - czystej wiary mamy korzenie ,i

odrostki .a w nich nici podłączenia  ale jako te ciemne i kożystające ze złych



praktyk ,manipulacjii podszeptowej oraz upadłe -religie ,sekty , zbory ,arki

wraz z nimi ich myśli i dogmaty ciemnych ciągów energii i złego form
otumaniania ,manipulowania innymi ,wraz z ich namaszczeniami ,rytuałami i
magią -ale tą ciemną złą i szkodzącą ,czyniącą zło i od złego ciągnące moce i

inegatywne ciemne energie rujnujące ,zdrowie ,życie -ludzkie czyli przeciwną
do dogmatów prawd i nauk , a wraz z naszym wyborem co do danej filozofi



opcji Religijnośći lub danego obranego Kościoła to MY SAMI DECYDUJĄC o
naszych wyborach co do faktu naszej,,FILOZOFII ŻYCIA,,-bo każdy kościöł i

i każda religia to taka fiilozfiia życia i to co my osiągamy to coś jako ,,NASZE,,
poprzez -percepcję nam należną własny dar ,z racji jej istnienia w nas ,i jej
odnaleźienia lub wręcz odkrycia w sobie jak twierdzą co niektórzy ,poprzez tą

inżynierię kohoezjii duszy ,i ducha, i po ich skonsolidowaniu się w Nas ,jako



fakt i ta -,,Gwiazda Całośći Absolutu Boskiego ,,-i jej zrozumienie ,dla nas bo tu

przypomnę wszystkim że od Pra Wieków na Sztandarach Widniał ten napis że

-BÓG HONOR I OJCZYZNA-  ,zatem przysięgę składano i nadal się ją Składa ale



,,BOGU,, a nie Kośćiołowi lub danej Religii ,zatem zapamiętajmy że to ,,BOGU,,

i korzystanie w sposób praktyczny ,z tych Łask ,i Darów ,Bożych -dla nas tu na

Ziemi - Ludzi żyjących zgodnie z prawdami Bożymi i dekalogu  a co niektórzy



osobnicy rasy lub tej ,generacjii niereformowalnej mawiają że ,,Złapał Pana

Boga Za Nogi ,,i czuje się jak u ,,Pana Boga za Piecem,,bez jego jakichkolwiek

jego potrzeb na poziomie rozwoju samodoskonalenia duszy i ducha  i tyle. ....



,,CYTAT  tak dla pojęcia lepszego być może ale ,ze wstępu do

Bibli -Kśięgi Templariuszy -tej Najtajniejszej z tych Tajnych i
Zakazanych bo nieśie wiedzę inną i  Brzemie Prawd Bożych.

-BO NA SAMYM POCZĄTKU ZAISTNIAŁO ,,SŁOWO,, i  ABY NIC CO



BEZ NIEGO POWSTAŁO NIE ŻYŁO Z DUSZĄ I DUCHEM CZŁOWIEKU-

ZATEM WIARA W BOGA -TO DYNAMIZM ,ROZWÓJ I ELASTYCZNOŚĆ
Bo NA SAMYM POCZĄTKU BYŁO SŁOWO KTÓRE WYRZEKŁO-BÓG i
TO Z NIEGO JAKO SŁOWA I TO Z JEGO ŚIŁY I TO Z JEGO MOCY I TO Z
JEGO ENERGI WSZELAKIEJ POWSTAŁ - ,,BŁYSK,, - KTÓRY TO NADAŁ
JASNOŚĆI BO NIE BYŁO NIC TYLKO PRÓŻNIA TRWANIA W NICOŚĆI

I  TEN -,,BŁYSK,, NABRAŁ TREŚĆI , I JEGO KSZTAŁTU , ALE JUŻ JAKO-



- ,,ŚWATŁO,,- MOCY STRUMIENIA ENERII BOGA ALE JUŻ PO SŁOWIE

, które WYRZEKŁO -,,BÓG,,- A BÓG TO CZYSTY AKT WIARY I TO NIE
JEST RELIGIA - I TO NIE JEST KOŚĆIÓŁ BO TU KOŚĆIÓŁ TO OZNACZA
ZAWSZE WSZĘDZIE TYLKO JEGO TĄ STAŁĄ MARTWOTĘ I  JEGO W

NIM STAŁĄ STAGNACJE TRWANIA I MARAZM I BRAK ,,-ROZWOJU-,



-POSŁUSZEŃSTWO Z PODDALSTWEM WŁADZY DANEGO KOŚCIOŁA
ZATEM CZYSTY AKT NASZEJ WIARY W - BOGA WSZECHMOGĄCEGO

MIŁOŚIERNEGO- STANOWI KIERUNEK JAKI POKAZAŁ NAM TU-SYN

BOŻY GDY ŻYŁ TU NA NASZEJ ZIEMI WŚRÓD NAS- POKAZUJĄC NAM



AKT CZYSTEJ WIARY W BOGA JEDYNEGO OJCA WSZECHMOGĄCEGO

Dla tych Wszystkich Osobistośći i Osobliwośći ale czytających ten mój opis ,a



nie bardzo rozumiejących - całość zagadnienia tezy - to polecam im inne moje

broszurki do przeczytania i opanowania i zapamiętania zawartej w nich

wiedzy tylko do samodoskonalenia się i samonauki w celu czysto rozwojowo ::



,,BIOTERAPIE-tom 1 oraz BIOTERAPIE-tom 2 ,ENERGIE LASERA oraz -Naukę

Widzenia i postrzegania Aury ,AKT do SUMIENIA ,także ENERGIĘ DRZEW ,
oraz Energia Meteorytów ,Bursztynoambrozja oraz Batalia o życie i Wojna o
Zdrowie z patogenami w nas a ESENCJE ENERGII i witaminy -dla ulepszania
własnego Ciała , oraz GEOEMITER -jego zrozumienie ,pojecie i jak on
funkcjonuje i -polecam i zachęcam do Samodoskonalenia się i własnego Ciała
,własnej Duszy ,własnego Ducha możecie te broszurki z opisami w wersji ale

profesjonalnych ich opisów nabyć na nośnikach pamięci elektronicznej po



kontakcie ze mną -tel.734.269.907.Propouję także Moce i Energie ale zawarte
w terapełtykach jako ,,Esencje Energii z Naszego Instytutu -ESEC ESEK -,albo

wiedzę można śćiągnąć sobie wersję podstawowe w nieprofesjonalnych w pdf



-jako gratisy na stronie  -www.kosmoenergetyka.info.pl  u Pana Grzegorz
Tęgosa polecam wszystkim do samorealizacjii i nauczania się tego -Lucjan .

.           ,,, ***** PIERWSZA. OPCJA  PERCEPCJII MÓZGOWEJ *****,,,

ZROZUMIENIE POJĘCIE MOCY ŚIŁ ENERGII W CAŁOŚĆIOWYM ZAGADNIENIU
MOŻLIOŚĆI TERAPEŁTYCZNO KOSMO-ENERGENTYCZNOSELENOGRAFICZNEJ
CAŁOŚĆI ZDROWIA WPISANEGO JAKO HOLOGRAFICZNY OBRAZ WSZECH

ENERGI POBUDZAJĄCYCH DAR ŻYCIA I BYCIA W CIELE FIZYCZNO-CIELESNYM
I NA POCZĄTKU OPISZE PODSTAWY JAKO ICH PIĘĆ ŻYWIOŁÓW ŻYCIA CIAŁA
ORAZ TRZY MOCE CZTERY ŚIŁY NIMI WŁADAJĄCE I DWANAŚĆIE MATRYC ale



tych - BOŻYCH WSZECH POTĘG - WRAZ Z ŻRÓDŁEM BOSKICH WSZECHDUSZ.

1.Pierwszy Element układanki z pięciu naszych żywiołów tak jak pięć palców

jest ,,Eter,,-i odpowiadający mu fakt jako potwierdzenie wszecharmoni to nasz



palec duży jako ten najmocniejszy z nich dyrygent i w nim - most łączący go

z energią w naszym całym- mózgu ,bo gdy następuje śmierć mózgu to umiera

ciało i nawet gdy funkcje ciała są podtrzymywane sztucznie w ich zachowaniu



jako narzady i organy jeszcze pracujące ,to gdy umiera mózg kończą się i one.

Nasz mózg i jego wykorzystywanie do generowania nim , pasm nad energii w

całościowym pojętym ,i zrozumiałym ekokosmoenergetycznym i klaektoryjnie
sharmonizowanym systemie połączeń fraktalnych  ,i powiązań całościowych



,na wszystkich poziomach jego zaistnienia ,oraz generowania ,przetwarzania

,odbierania i wykorzystywania tych ,pasm energi zróżnicowanych w sposób
,pełny i zrozumiały ,dla potrzeb tych drugich osòb chorych i w potrzebach ,

,na ich pozimie zdrowia fizycznego ,zdrowia psychicznego oraz tego zdrowia



jako energetycznego ,zdrowienia duszy ,zdrowienia ducha ,oraz uzdrawiania

terapełtycznego i wszech kompleksowego na ich poziomach i ciągach energi i
ich anatomi zrozumień klaektoryjnych mocy ze zbieżno kosmobio - rytem

fotonowymi - cząsteczkach boskich ciągów nad-energi zamyśleń całościowych



i megapojęciowych  energii  Stwórczych Absolutu w Wiecznośći Wiecznego.

Przynalerzne takie dary i łaski wszystkim są którzy nie mają takich to



defektów w rejonach mózgu i jego poszczególnych częśćiach składowych ,bo

z wodogłowiem bądź to z porażeniem ale odgrzbiczym , grzybicą w ich mözgu

albo torbielami ,guzami i naroślami na przysadce mózgowej lub w innych ich



jego rejonach na poziomie kresomózgogłowia i dalej,tętniaki ,nerwiaki zwykłe

zwapione w tożsamościach soczewkowych w okolicach hipokampu i jąder lub

ciałek suteczkowatych lub ich odmian piramidkowych w głębinach i struktury



kresomózgogłowia , śródmózgu to oni nigdy nie ośiągną takich to w nich -ich

Jak równocześnie takie to porażenia i choroby jak to widzicie na fotokopi tego



oryginalnego wyniku badań i je poczytajcie ale tylko dla Celu dydaktycznego..

Pierwszymi objawami zmian porażenia grzybicznego to dezorientacja i utrata

poczucia stabilnośći ,zaburzenia równowagii ,lęki wysokościowe , czasem do
tego takie sobie nic niby nie znaczące inne fobie zmiany lękowe, upodobań



smakowych i lekkie zaburzenia węchowo zapachowe ,słuchu ,odrzucanie

pokarmów jadło wstret ,bulimia ,przechodzenie na wegetarianizm ,weganizm
,odżywianie się falą światła i zaczyna się anoreksja ,porażenie grzybicze
obejmuje już - w nas cała przysadkę mózgową całościowo czyli mamy już nie
wydajny układ obronny mòzgu taki tylko dla niego inny i oddzielony od
układu chłonnego centralnego dla całego naszego ciała jest to oczyszczający
nam nasz mózg układ oddzielny i gdy to on został porażony jako układ
glimfatyczny a w nim nasze komórki astrocytowe które to są podzielone na
dwie podgrupy ,protoplazmatyczne dla istoty szarej w mózgu i ich druga opcja
jako astrocyty włókniaste dla istoty białej w naszy mòzgu i mają one takie



wypustki gliofilamenty zbudowane z bialka oraz ich jeszcze mniejsze od nich

struktury wimentyny stanowiące cząstkowe komóreczki glejowe aksjonatowe
bazy astrocytów które to komunikują się między sobą a neuroprzekażnikami i
gdy doszło do ich porażenia to mamy mega otępienie umusłowe zastòj , ale

wcześniej mamy zazwyczaj anomalie o nazwie impotęcji myślowej i mózgowo



intelektualnej i zaburzenia ruchowe fraktu motoryczno -inelektualne ale

wynikające z naszej tarczycy zaczynając i anomalia z jej płatami na początku

jest to zazwyczaj taka nic nie znacząca niby to ,opuchlizna jednego płata i jej



stałe powiększenia się lub zaogniskowane wielopunktowe hiperatywne..!!

takie małe guzki następnie się tworzą z nich torbielki ,zaogniskowane płaty a
w nich zwapnienia i degradacja postępująca w naszej całej tarczycy ,oraz te
takie anomalia z migdałkami krtanią i ich chłonkami i śliniankami ale już w
ukadzie chłonnym dużym i są zakłucenia łaknienia ,picia połykania lub są
wymioty , a my mamy już całe mega porażenia gospodarki płynno
elektrolitowo wodne i tak,tracimy stopniowo i ciąglenostrość widzenia

,mamy już dysfunkcje koordynacyjne ciała ale na poziomie zmian intelektowo



motoryczno ruchowych są zaniki pamięći drżenie i te drgawki oraz tiko ruchy

nadnerwowość z epilepsja się objawia jest utrata kontroli ruchowej ,mięśni są
dalsze zmiany tak zwane bez zapamiętywania wykonane czynnośći ruchu.

Czysty układ przepływu energii ale tych naszych bo wygenerowanych w nas i



we wnętrzu naszego  całego ciała ,w nas i trening ale dla tych szarych naszych

komórek mózgowych ,do szybkiej ich pracy z wygenerowaniem ,nowych i



wyższych tożsamości ,w okołogłowiu synchronicznego ,i ich indukowaniu ,na

energofotonowych, poświat ciągów energi klaektoryjnych-ćwiczmy i trenujmy

wewnatrz umysłowe światło całościowe -bo to one płonąc ,w całości się



rozwija i wzmacniając rozšwieca blask daje możliwości dla tych w potrzebie

mających takich możliwości ,ze względów na ich wnich ubytki- upośledzenia



,czy to z racji urodzenia się ,w niedobrej dla nich ich -fazie ,-rozwoju mega -

zaburzeń miedzyplanetarnych zwarć energetycznych ..Zatem trenując Nasze
te żywioły, przez ich wewnątrz połączeniowe systemy fraktalu ,najpierw to



my musimy je tak troszkę sharmonizować masujác po to by one wzajemnie
się wzmacniały -nie robiąc między niekontrolowanych przepływów zwarć..

Tu poczytajcie sobie opis gdzie ponoć wymyślono komuś grzybcę i porażenia a



ta osoba cierpi stale jest badana i nikt nie wie jak pomóc  trafia do Nas - ESEC.

A tu widzimy fotokopię potwierdzających badań o zwapieniu ale gruczołu
szyszynki i jego już mega wręcz wielkośći przekraczającego wielkośćią samą
szyszynkę i mega porażające objawy bólu ,drgawek ,utratami przytomnośći i



epilepsji z padaczką ciała porażeniem intelektualnym i cóż nie ma pomocy ,
bo lekarzowi opadają ręce ,bo tu w takim to przypaku by trzeba operować

-ale jak - nie ma opcjii bo to szyszynka i na niej duże zwapnienie ,i jak nie ma
na to szans ,zatem ta cierpiąca osoba trafia do Nas do ESEC-ESEK o pomoc.

Żywioły w nas i nie robienie z nimi lub między nimi tak zwanej kłutni ,haosu



energetycznej niezgody - lub zwarcia bioenergetycznego i niekontrolowanego
wyzerowywania mocy biostymulacyjnej  z racji zróznicowania potęcjałów

polaryzacyjnych mocy przepływajacych energi miedzy żywiołami ,ale na tym

poziomie wiedzy i rozważań wszyscy już Wiemy ,jak to zrobić i unikać takich



to niepożądanych biowyładowań ,więc omawiać opisując tego nie będę. ! I tak
skonsolidowane żywioły ,naszego ,,eteru-mózgogłowia i okołogłowia -wraz z
centrum dowódcze mózgu to nasz -palec kciuk ,i nasz wewnętrzny duchowy

wiatr, ale jako żywioł powietrza i -palec wskazujący, lekko połączone ze sobą

tworzą wewnętrzną przestrzeń wirową -taką jak nasza,Galaktyka z drogą



mleczną w kosmosie wraz z naszą Wszech Omniwersum- Uniwersum i nad -

galaktyką i to jet nasza w nas prawa dłoń i utworzona palcami taka - figóra,
kciuk i nasz wskazujący palec jako pętla pierwsza, oraz jej lustrzane odbicie -

,tak samo jak prawa ,i tak  wspólne dwie razem ułożone i, ze sobą ,połączone



opuszkami naszych palców na styku tworzą wspólnie tą ośiową moc- ösemkę

-lub wir wzajemnego i ósemkowego przepływu energi mezotronalnych na
poziomie biofotonowo wygenerowanych tożsamości ,w naszym świadomym
umyśle i naszym mózgu ,którą wspiera zawsze nasza szyszynka ale wraz z ich
pełną akceptacją pojęciem i zrozumieniem na wszystkich naszych poziomach
i relacjach zbierznych ,i tak oto ćwicząc i trenując -wytwarzamy w przestrzeni
między naszymi palcami -kule energi ,wirujących ultimatonów o tożsamości
boskiej poświaty i są to tożsamośći-pierwsze ,w prawej naszj dłoni -to nasza
NADMĄDROŚĆ i druga w drugiej naszej lewej dłoni to NADINTELIGENCJA .i to
właśnie te ,nowe nasze nadtożsamości ,napędzając się wzajemnie, w sposób
ABSOLUTNEJ KOMUNIKACJI BOSKIEJ -roziskrzają poprzez rozpalanie się ,w
naszym epicentrum mózgu -NAD-OŚWIECENIE ,, jako wynik nadharmoni i



jedności którą zawsze podudzają świetliste wszechenergie z naszej szyszynki
Absolutnej ,i tak ćwicząc ,i trenując roziskrzamy sobie ten wewnętrzny blask
ošwiecenia z NAD-OŚWIECENIA -Gwiazdę Absolutu -Boskich Komunikacjii

Megaklaektoryjnych Mocy Sił od Wszech OKA Boga opatrznośći z niej płynącej

STWÓRCY PŁYNĄCYCH CAŁOŚCIOWO-ulepszając Nas samych i umysł w nas



na wszystkich jego poziomach i wymiarach w sposób Boski Cały i Absolutny.

Szkic rysunek  do zwizualizowania ,opisanych wcześniej takich to tożsamości.

TRENUJMY -więc Godnie ,i w sposób horałow ,doskonałośći duchowej, z
zachowniem pełnego ,RYTU i obrzędu, jaki stosujemy zawsze, w inżynierii



kohoezjolizy duszy i ducha ,wraz z gniazdującymi w nich tożsamościami ,czyli

Istotami Wyższymi -Archanielskich , a jest ich Czworo tak jak są Cztery Armie
Boże lub jak mamy cztery pory roku ,w Naszej Cudownej Naturze ,i tak dla w

Was tego faktu przypomnienia ,wymienię Tych Czterech Archaniołów i tak są



to : Archanioł  Michał ,Archanioł Gabriel ,Archanioł Rafał ,Archanioł Uriel , i

każdy z nich jest naznaczonym dowodcą każdej z jednej czterech Armi Bożych
a ich Dowódcą i Szefem oraz Naczelnym Dowódcą Wszystkich Tych Czterech

armi Bożych jest ,,Syn Boży,,którego imię brzmi ,,JEZUS CHRYSTUS ,Syn BOGA



.....       ,JESTEM  KTÓRYM  JESTEM  PRZEZ  WIECZNOŚĆ  W  WIECZNOŚĆI........

I tak każdy z tych czterech Archaniołów nas Wspomagających jako -Naszych
dla Nas Przewodników i Nauczycieli w Jednym ,Boskim Zamyśle Całościowym
i Absolutnym Obrazie Naszego Życia w Zdrowiu w Tu będąc na Ziemi Istniejąc
,a prowadzących nas w, Wszechwiecznie Trwającej Akademi Ducha ,Boskiej
Iskry jako ,Aktu Początku i Końca w Jednosci Absolutnej ,i Całościowej Wiary.

Wizualizacja strażnika -selekcjonera w Akcie odejścia z ziemskiego Bytowania



Wizja dla tych, co ,Samochwalczo sami na zimi -bożkami się Tu ogłosili jako ...

oni ateiśći i w nic nie wierzący ,ale niech każdy taki sobie zapamięta że gdy on

na swojeje ścieżce życia będąc i krocząc w tu na Naszej Ziemi spotka Śmierć i



to ona mu zapuka do jego głowy jako ona Śmierć ,pukając w jego CZASZKE  to
od tego jej puknięcia ale w CZASZKĘ popłynie fala mroku Śmierći w jej głąb i

aż dotrze do głębin mózgu i w nim guczołu szyszynki to ona lekko zadrży jako
gruczoł -SZYSZYNKI- i może się od niej oddzielić światło ducha reimplantując

się lub zatrzymując pracę ,,Serca,, dając mu Stenokardię lub martwicę - chwili
tej chwili,PUKNIĘCIA W CZASZKĘ Jej skostniałym tak mroczno mega zimnym



palcem ale Śmierci dla Nas Samych ,to taki gest chwili tego MROKU ,ale od niej
jako Śmierci i trwogi opamiętania się tego owego,,Ateisty,,- lub takiego innego

kogoś to on zapamięta ,bo w tym samym dosłownie czasie ale w jego to mózgu
wyświetli mu ,,ONA,, jako-śmierć przebieg jego Żywota Ziemskiego ziemianina

dosłownie- tej jednej tylko jedynej takiej chwili sekundzie -obrazując temu to



lub jemu jako to Ateiśćie jego przebieg całego życia ,ale od jego narodzin w tu

-dosłownie ale ten ateista w takiej to jego chwili spotkania się ze śmiercią ale
na jego drodze życia , to on przestanie być nim tym jako niby to ,,ateistą,,

lub będzie mu dane po takim to spotkaniu całkiem już inne życie ale śpiącego



w tu lub trwale bytującego w śpiączce ale jako jemu temu ateiśćie lub trafi

go spotkanie podczas życia ale z selekcjonerem dusz -selekcjoner jest mega
surowy i zarazem sprawiedliwy Mądrością Boską bo celem jest ,AKT Zejścia.

Wizualizacja ,Tych w Akademi i Kroczących do Gwiazdy Całośći Absolutu, i



Tych wychodzących ,po pobranych dla Nich naukach  ,we Wszechwiecznie

Trwającej Akademi ,Duchowego Rozwoju i Jego Pojęcia w sposób Absolutny.



,,WIZUALIZACJA BOGA I AKTU MYŚLI STWÓRCZEJ WRAZ Z CAŁYMI
ATRYBUTAMI BOSKIEJ -ŚWIĘTEJ GEOMETRII OBOK TRONU BOŻEGO

A my ludzie i nasze ciągłe i stałe starania żeby w Akcie Czystej Wiary w Boga i
Jego Boskiej i Wszechogarniającej Mądrośći i Miłośierdzia dla Nas  to ....pojąć..

W Naszym ziemskim ciele ,i jego mózgu ,wygenerowane i pojęte w sposób dla
nas świadomy i zrozumiały nowe ,Boskie, -Moce ,a co dopiero rozgoszczone i



roziskrzone Tożsamośći Wyższe -będą w naszym umyśle ,i w jego ziemskich

bytach typu -moje EGO ,moje JA ,i moje MOJE -porządkować w Boskim planie
,dla naszego Ciała nowe parytety i cele ,w tym naszym ,zimskim bytowaniu

-do zrealizowania przez Naszą cielesność zimską ,w tu i teraz ,bytując z nami
w Nas Samych -a my jako Narzędzia Boskie Będzimy ,Szczęśliwśi i Zdrowi i do
tego bardziej Weseli i Radośni Czyniąc w naszym Celu w Tu na Ziemi ,rzeczy i
przedmioty ,dla wszystkich tych z Onych ,być może to coś inne niezrozumiałe
i jeszcze obce ,ale miłe i porzyteczne dla Tych z Tego i w Tu Onego , przyjazne



i wręcz niezbęne , ze względu postępującego Tu na Ziemi rozwoju duszy , i
ducha -w sposób płynny ,demonstrjący się w nas ale harmonijny i zozumiły

tym poszukujących ,celu duchowgo będąc ,jako sami oni w tu ,na ich takim

ich w nich Zakręcie ,i tkwiąc w tym swoim grajdołku-marażmie -bytu w Tu .



Zdjęcie naszego mózgu fizycznego jego zdrowa matryca obok jako narzędzie

w naszym ,,Gralu-czaszcze,,zamkniętym i zabezpieczonym dla jego nadfunkcji

w jej,celu duchowym ,ziemskim do realizacji ,jako część planu Całościowego .



Diagramowa tablica do analizowania dla Tych Osób w Rad Estezjologii Ducha

-Jedna z 25 tablic do analizowania zaburzeń i podłączonych anomali ze świata
istnień równoległych sił ,mocy i energii zbierznych -dla Tych z Taką Wiedzą .
Tu mamy diagramową skalę z zastosowaniem Medycyne Energetycznej ale na



potrzeby Inżynieri Duchowej i Esencji Energii jako Terapełtyków z Inst. ESEC

Zdjęcie do układania ale żywiołów ,w nas gniazdujących i treningu tego



układu jako wprawki ,uzupełniające doskonalenie się we ,wcześniej
opisanych przeze mnie tych fraktalnych ale zdarzeniach ,a w inżynierii
kohoezjolizy duszy i ducha ,w jedności i rycie stosowanej automatycznie tak

jako taka to wprawka i rozgrzewka ,do wyższych osiągnięć -więc trenujcie i
ćwiczcie z Godnośćią i Rytem Całośiowym cierpliwie ,stale i godnie .

Zdjęcie przedstawia jak poukładać palce wjednošći dłoni w celu treningu ...



Tego typu ,układy i wewnętrzne przepływy mocy ,energii żywiołów w nas
gniazdujące były znane dotychczas jako skomplikowane systemy trzymania
palców do użytku ,rytualnego a obecnie są stosowane przez uduchowionych
-lekarzy ,profesorów w zacnych i znanych akademiach na całym świecie -ale
także tylko dla tych ,co takie dary i łaski mają w sobie.Bo trenować może tak
każda osoba dla siebie ,ale żeby te arkana wiedzy, siły i mocy ,wykorzystywać
dla innych w celu ratowania im ,zdrowia i życia -to na 1 milion istnień trafia
się około 10 osób, które po przejściu samodoskonalenia się i nauki -osiągną
wyżyny i cel pomoc innym w pełnym zrozumieniu i praktycznym stosowaniu.

,,RĘCE SĄ JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH CZĘŚĆI NASZEGO CIAŁA FIZYCZNEGO,,

Twoj los leży w twoich rękach -i to wziąść trzeba całkiem dosłownie .Nie tylko



dlatego ,że poszczególne palce, posiadają całkiem osobne swoje różne funkcje
i władzę we wnętrzu naszego organizmu ,oraz płyną w nich zróżnicowane

energie mocy ,żywiołu i są im przypisane odpowiednie, narządy, planety

,galaktyki i konstelacje ,ale i dlatego, lub przede wszystkim ,że na nich mamy



pogrupowane i poukładane komunikatory -czyli skonsolidowane komórki
dendryczne które to za pomocą mikro malutkich śieci połączeń nerwowych

lub mechatronicznych ścieżek pajęczych powiązań całośćiowych stale się

łączą i komunikują poprzez całośćiowy ukad nerwowo centralny z naszym



mózgiem przesyłając do niego w formie impulsów informacje o powstających

,podrażnieniach i zmian zachodzacych na zewnątrz naszej powierzchni skóry
bo to w niej one gniazdują dendrony i są poukładane w klasteronowe kolonie ,

o zróżnicowanych funkcjach i zadaniach wywiadowczo informacyjnych dla



mòzgu co się dzieje na zewnątrz i w wewnątrz i za pomocą nich możemy -

zczytywać te od nich zebrane skumulowane opcje- naturalnych ich funkcjach
informacje dzięki którym , to my będziemy wiedzieli co sie dzieje lub zmienia
poraża drażni lub atakuje z zewnątrz albo w naszych organach ,narządach

a to zasługa tych naszych mikromalutkich strażników zdrowia klastronów i w



nich gniazdujacych komórkach dendrycznych ,ponadto mają jako każdy z

jako palec naszej ręki dłoni także inne i różniące się między sobą energie ale
te biopolaryzacyjne i w naszym ziemskim bytowaniu ,mają one zapisaną w
swych liniach ,układach ,bruzdach ,jako całość poszczególne twórcze zadania-

-Tablica do analizowania druga ,wraz z poziomami tworzenia energetycznego



mostu i przeanalizowania sobie ale kanałów energetycznych ,a skuteczność

w odbiciach naszą całą przyszłość duszy która jest najbardziej cenną wiedzą

dla nas ,ale równierz ,mając zapisaną naszą cała przeszłość w tu ,którą znamy



z racji jej przeżycia , i jest to dla nas tylko, już historią zaistniała lub formą jej

-Tablica ze skalą rozwojową ,a inteligencją Duchową jej pełnym rozumieniem



,wraz ze stosowaniem prawd i zasad-możemy wchodząc czysto w świat duszy



i ducha zanalizować ,,medium ,,jego zdolnośćiami i mądrośćią duszy Jego Ja .

.A naszym celem jest przyszłość i jej dobre ,i gruntowne przygotowanie się ,i
poznanie jej ,wraz z radosnym oczekiwaniem , na to co dostaniemy ,w darze

aktu łaski od  Boga ,my jako jego narzędzia w Tu na Ziemi ,i  w u Niego Tam
,po dokonaniu Aktu Odejścia ,z Tego w Tu na Ziemi naszego bytowania .Bo



skoro się urodziłeś-to twój czas płynąc ,musi zamknąć krąg swojego obiegu oši
czasu i tak od momętu pierwszego pobrania łyku ,chałstu powietrza tlenu po
wydostaniu się na zewnątrz z łona naszej rodzicielki jesteśmy zimianami tu

bo czas płynie wraz z każdym w nas wdechem jak jedna sekunda , i wydech

także jedna sekunda ,a my się już starzejemy bo ten zegar biologiczny bije-w



naszym całym ciele ,bo skoro się urodziłeś to wiesz że na pewwno umrzesz ...



-Tablica wraz ze skalami do czystej i duchowej analizy wraz ze zrozumieniem

,poprzez samodoskonalenie się i naukę ,a bibliotekę wiedzy duszy i ducha.



Zaprezentowane Diagramy ,Skale ,Sa dla tych osób które starymi metodami

analizują ,diagnozując i umieją się posługiwać wahadłami spolaryzowanymi o

odpowiednich ich naprężeniach ciągu pola szczytowego na wahadle ale takim



już zaawansowanym z precyzyjnym polem energii polaryzacyjnej a medium.

Tak dla przypomienia tym co tą broszurkę czytają ,potrzebne są trzy różnie
spolaryzowane na szpicy wahadła z polem ciągu dodatnim (+) dla analz osób z

ich końcówką krwi Rh + ,kationową oraz wahadło ale z ciągiem ujemnym (-)



minus dla tych osób z ich koncówką krwi Rh - jonową , plus trzecie wahadło z
migoczącym (0) na szpicy tego wahadła dla tych osób które mają grupę krwi

zerową anionową i mając takie trzy spolaryzowane wahadła możemy analizy
przeprowadzać w polach energii danej osoby z użyciem pokazanych w tej to
broszurce diagramów ,gdzie znajdziecie dopisane słowo skala ale jako nazwa

określajaca daną podziałkę zastosowaną w sztychorysunku jako diagramu..!!!



- Zdjęcie rysunek jak układać dłonie i palce do treningu i pracy z energiami -

Czysta forma układu palców do treningu -wraz z opisem i zrozumieniem tego
ułożenia palców i dłoni ,w rytualny sposób ,zrozumienie tej opcji -POZYCJA:

Wewnętrzne powierzchnie dłoni składamy razem ,a palce splatamy ,Jeden z
kciuków wystaje ,i jest okrążony-otulony przez ,,obręcz,stworzoną przez



połączenie palca wskazującego ,z kciukiem druiej ręki ,i tak po treningu i
sharmonizowaniu żywiołów ,impulsowo wykonujeny lekkie uciski wewnątrz

wzajemnie się uzupełniające ,po 20 minutach -rozdzielamy nasze obie dłonie



,dajemy im chwilkę odpocząć od siebie niech się w nich wyrówna przepływ

samoczynnie uzupełniajac się,i robimy tak samo ,ale z kciukiem druiej dłoni -i

tak samo jak w przypadku pierwszeo kciuka -drugi także 20 minut trenujemy



ćwicząc technikę .Jest to taka rozgrzewka i wprawka ,przed tym to własciwym

treningiem głównej mocy röwnowagi wszechenergi lub siedzibą w naszych



ciałach najwyższych możliwośći w naszej szyszynce którą  opiszę ale póżniej

Zdjęcie wygenerowanych nowych tożsamośći ,wokołogłowia  a płynące z nas
energie megakosmofluidogetyczne wokoło czaski-zdjęcie wykonano specjalną
aparaturą ,w wojskowym tajnym ośrodku badań ,nad takimi tożsamościami.

Zdjęcie tego samego ,ale zrobione pośladowo-termicznie od zewnątrz płynące



.    wiązki energii ,świetlisto- fotogenalnych pasm ,świetlnych tożsamości .

-Ćwicząc trzeba analizować ciało cielesno-fizyczne ,i dbać o jego potrzeby-



Układ do treningu form i synchronizacji poziomöw wyższych do ściągnia i
przekazywania mocy energii świetlistych 'z Matryc Energii Boskich Absolutu .

Całościowo zrozumiany układ ,w praktycznych przygotowaniach, do emisjii.

Z takiego powiązania są możliwe ,cztery opcje do przekazania ,czyli cztery



tablice mocy matrycowych tak jak czterech Archaniołów i Cztery Armie Boże i

płynąca z nich śilna moc i energia ,na choroby i zaburzenia w strefach pojęć

jednosek chorobowotwórczych ,w takich organach jak i polach całościowych



obszarów wynikających ,z ich wzajemną frakcją i tożsamością kohoezjonalną.

      ,,ŻYWIOŁY  JAKO  PROCES  ZROZUMIENIA  I  NAUKI ,,



2 Drugim żywiołem i elementem układanik żywiołów jest żywioł Wody w nas

i .Studnia energii Wodny żywej i-świetlisto wygenerowanych ,energi światła

ognia przez żywioły ,wody i ognia jako całośći w jednośći ,ognia z wodą  i ich



matryce opiekunów .nad tymi walorami ,kosmoenergentoinfro- akcyjnocyjnie

-kohoezyjnie ,fraktale ciagów płynacych z wody żywej i inteligentnej jako jej



tworu życia czyli wody żywej myślacej i inteligentnej w oktogramie jej życia w

nas a przepływającymi strukturami klaestronów, mębrany wody źywej ,o jej

formatowanej oktogenalnej strukturze przestrzenno bryłowej na 64 klastrach



jej bioinformacji, pod nimi zagęszczona , wiedza zdrowia, w jej pierwotnej

zamyślonej pamięci całośćiowej ,dla człowieka w pełni mocy sił i zdrowiu jego

istoty ,w jego formie bytu ziemskiego ,wraz z pierwiastkiem  , Aktu Boskiej
Myśli Stwórczej -ale całośiowo zawartej ,w wodzie życia ,stan płynny.Po niżej



na zdjęciach pokażę ,te Godnośći wraz z ich zawartośćią i tożsamościmi .dla
praktyków ,pewnie dobrze znane, i lubiane w działaniu ,obszary lecznicze.

Studnia wody żywej ,wraz z istotą Wyższej Generacji , i opieki nad tą i żywą

wiecznie istniejącą wodą ,ale jako pierwiastek mocy życia ,w wodzie wiecznej.



,,To formy niezbędne do tego ,,Aktu i Rytu w Celebrze śił i mocy,,-Całościowej ,,

Oktogenalnie połączona struktura wody Myślącej -Wiecznej Życia w zdrowiu .

Widok na zdjęciu -pod mębraną w wodzie żywej ,życia w zdrowiu pra pamięć



zdrowia jej moce i siły ,oraz malutka gwiazdeczka ,w jej wnętrzu wiecznie

żywa i pulsująca energia światła ognia jako gwiazdy ,lub ogień w wodzie w

niej jej wnętrzu stanowią całościową formę wody z ogniem .Iskra Bożego Aktu



Stwórczej Myśli ale w wodzie z ogniem żywej i myślącej .Podajemy tego Typu

Energie z matrycy Bożej na problemy ciała cielesno fizycznego a związane w

takich obszarach chorobowych jednostek na które wcześniej były podawane



energie mniejsze jak na poziomie ciała fizycznego w kłopotach między innymi

Związanymi z problemem nieistnienia w całośći mezotronowych frakcji moc
gdzie zaistniał z wiatru pył popiołu ale kosmicznej mocy po spaleniu się wody

ale woda spaliła się w ogniu światłośći promieni urielomocy jako światła nad



promieni rafaelowego blasku rozbłysku wszech mocy energii Bożej Chwały ,

gdzie problem zdrowia objawia się na poziomach wód martwiczych ,złych i
tych ciężkich ich zaburzeń na poziomie elektrolitowych zależnośći i puchlin

wodnej i tej od nicośći pochodzącej, jako tam tkwiącej duszy ,a w nicośći jest
pröżnia i to my jako Naduzdrowiciele muśimy przenieść to puste do próżnego



i wyrównać procesy wód martwiczych złych przepracowanych ,a tkwiacych w

ciele tej osoby cierpiącej ze względu na braki wody żywej Boskiej i Myślącej i
wówczas Wszech studnia nam przychodzi z pomocą jako matyca Bożej Łaski.

A te osobistośći i osobliwośći co nie rozumieją opisanych fraktali mocy wody



to polecam im zacząć od poczatku i przeczytać inną moją broszurke jako by

wprawkę w arkana nadwiedzy pod jej tyułem,,Woda Inteligentny Twór Żyjacy

i Myślący ,a mimo to w nas istniejący -polecam zachęcam - samodoskonalenia.



-ŻYWIOŁY a w Nich Nasze Organy ,Narządy i ich potrzeby
Energetyczne w ciele ,niezbędne dla ich funkcjonalnośći -

Zatem-Nerki -pęcherz moczowy -jako żywioł wody w nas i jej gospodarki

całościowo zrozumianej ,wraz z całościowym układem w nas wodno-



wydalniczo- moczowym ,wraz z zaburzonymi funkcjami ,komórkowo-wodnej
wymiany międzyelektrolitowo zależnych -a niezbędnych w procesach ich

,jak równocześnie wymian i przegazowań z przewietrzaniem a wypacaniem
się i utrzymywaniem stałej temeratury w ciele w relatywach przegazowań ale
poczynając od naczynek kapilarowo włoskowych i w nich mikro nekta małe



pory odgazowywań ale pochodzacych z układu krwiobiegowego i to w nim
następują odgazowywania krwinkowo gazowe od erytrocytów,komórek i
krwinek wszystkich ake z wròwnywaniem pod ćiŝnień , aż po te , ale od

kapsółek merozoitów ,ozoitów, tropozoitów aż po te komórki apoptyczne i t o.

nich frakcje odgazowin które to przez naczynka kapilarowo włoskowe i to w



nich pory wypuszczają skumulowane gazy lub oddech trzewi wewnętrznej

całośćiowej jej cyrkulacjii ale tej cieplno gazowych wymian od ,przewietrzeń
schładzających wyruwnujących stale pracę wewnętrz termiczneho cyklu tych

całościowym wymian ,poczynajac od tlenu i dwutlenku ,aż po hel i wodór w



kanałach ich przepływu w okołokregosłupowych kanałach i  ich fraktalnych

procesach całościowych ,wydalanie gazowo termiczne i wodne ale tej już
wody martwej ,i przepracowanej w energokosmoklaektoryjnych pracach ciała

funkcjach wody, na zewnątrz w jej innych strukturach ,i oddzielnych potrzeb



jej spalania ,przerabiania w funkcjach ogrzewczych ,a podtrzymujących naszą

stałą temperaturę ciała ,jak i funkcjach schładzania wszędzie tam -gdzie się

pojawia stan porażnia lub infekcji i stany zapalne ,podostre lub już gnilne i to



następuje w każdej sekundzie życia ,proces odnowy i odbudowy wewnątrz

komórkowego cyklu wymian ,gdzie na naszej powierzchni całej skóry można



odnaleść wydzieliny tej pracy typu ,kropelki potu ,wydzieliny łzowe lub te we
wnętrzu ,ucha ,nosa ,oraz w buźi -ślina ,kanaliki okołozębne ,a żucie pokarmu

i jego połykanie -woda a wraz z nią mamy antygeny szczątkowe ,hapteny cały

pakiet pracy płynów wewnątrz ustrojowych wód elektrolitowo martwiczych



struktur ,po ich całościowym i wszech ogòlym zagospodarowaniu przez nasz

organizm a zapotrzebowanie naszego ciała , to dawka wody ale minimum od

2 do 3 litrów wody w stanie jej żywej inteligentnej wody i jako ciekło-płynnym
cudzie życia , a jest ona uzalerzniona od naszej masy ciała -jego wagi wyšiłku



pracy i do niej poporcjonalnie nasz wzrost i woda ,a jej zapotrzebowanie.  W

ziemskim ciele ,i całosciowych procesach jej funkcji ,w nas , a naszego życia
,jest fundamentalną potrzebą żeby żyć ,zatem patrzmy co popijamy zaśilając

naszym istnieniu tu na ziemi ,w naszych ciałach .BO Nasze całe ciało składa



się z tej naszej wody żyjącej i myślącej w nas jako cud inteligentnej wody życia

to 84% procent -wody gdy się urodziliśmy ale stale rosnące od tego momętu



nasze tkanki stają się chrząstkami a póżniej wapnieją powstają kośći bo -my

wapniejemy tracąc proporcje wody aż do 74% gdy jesteśmy już dorośli ,i to w



nas i naszej skórze drzmią pokłady ròżnych wód tych życiodajnych i tych

ich martwiczych a gdy do tych w nas gniazdujących wód martwiczno ostałych
dołączy porażenia odgrzybicze to mam duży problem ,bo po nich dochodzą te
inne już koalicyjnie współpracujące z grzybami drobnoustroje one zaczynają

mutantowić się uzłośliwiają i mamy onkologiczne zmiany tak jak to widzicie



na załączonym zdjęciu nowotwór złośliwy pierśi plus mięśńiakowa odmiana i
cóż pierś gnije i się rozpada są już mega przeżuty do płuc i porażone organy
wewnętrzne , a zaczęło się od porażenia grzybem ,kropidlakiem a efekt - jego
pracy ,przemian w skutkach tragiczny bo to totalne porażenie metaboliczna

niewydajność i apoptoza kropidlak zarządził ,zmienił się zmutantowił a efekt
finalny ..powolna agonia i śmierć a to była na samym początku tylko ta woda

ale martwicza tak jak tu widzicie na tym zdjęciu inny przypadek porażenia
ale ślinianki pod szczękowej i jej degeneracja pęknięcie i rozlanie się wraz ze
zmianą zmutantowioną odmianą nowotworu mięsaka uzłośliwionego to jest
efekt totalnego zaniedbania a na samym początku było takie niby nic jako ten
synptom a odparowywanie przez pory w naszej skörze wody i jej lub ich brak



a ich pocesy gnilno rozpadowe w niej i stuktury martwicze i od nich zebrane
toksyny i od nich obumieranie naszych komórek i tak dalej to ta woda , ale

nasz mözg zachowuje swój pierwotny status tej żywej wodny ,czyli ma od

naszych narodzin aż po akt jego śmierci status 84% zawartośći wody płynnej



żywej .Więc -najważniejszym elementem i zarazem pierwszym naszym tym

jako moc ,śiła i energia ale ta w nas goszcząca ,w tak szeroko-rozumianym w

aspekcie Naszych potrzeb w życiu i istniemiu jest Woda-ale jako Cud Życia w



nas czyli Ta woda Inteligentna życiodajna .Więc Niech Nikt nie Bagatelizuje jej

i jej potrzeb na poziomie -Całościowo zrozumianym problemie jakim jest , Ta



nasza Wewnętrzna Gospodarka Wymienna Wodno-Gazowa .A zatrzymanie

to jej formy jej się zagęszczania ,do tego dołącza się tłuszcyk zły i mamy śluz

to on się osadza tworzy zatory , korki blokady i zaczyna się pomalutku dalej



patologia bo się krystalizują te osady tworzą się mega zastoiny puchliny i cóż

atakują je grzyby i inne i mamy inny problem czyli , grzybicę lub łuszczycę

na początku i gdy się rozsieją namnożą to jest już problem ,bo to od nich tych



grzyböw życie się w nas zaczyna i na grzybach rozkładowych się ono kończy i

cóż dalej się zbrylają te pierwotne formy martwiczej wody ,ale już jaako taki
guzek lub torbielek ,kamienie ,i mamy wówczas mega patologie ,bóle zatory ,

narasta to w nerkach lub w drogach i kanałach moczowodowych lub  już w



pęcherzu ,w woreczku żółciowym ,albo w wątrobie ,jelitach i dalej ta woda

martwicza zbiera swoje plony ,mamy grzyby i grzybiczne mega porażenie ale



już od odmienca fioletowata odmiana od mutacji kropidlaka czarnego , a do
nich dołączają inne koalicjantowe żyjątka ,merozoity ,ganmety, drobnoustroje

troszkę większe ,parazyty, lambie ,krętki a nasze organy martwieją i tak tam

nas pomalutku robactwo ,grzyby -wyada sobie cicho pomalutku nas żrą i tak



zbiera swój plon zaraza i tu może opiszę tego z nich jako on grzyb i to
najbardziej inteligentnego grzyba ,kropidlaka czarnego lub klątwę ale

Tutenchamona ,a dlaczego klatwę bo gdy odnaleziono w Dolinie Królów jego

grobowiec to po jego otwarciu -dosłownie buchneła czarna zaraza grzybcowa



i to był kropidlak czarny który to całą ekipę archeo uśmiercił w ciagu kilku

dni bo cała grupa ekipy archeologicznej liczyła osiemnašcie osób i najpierw

zmarły osoby z grupą krwi ,,B a było ich  osiem i w następnym czasie bo około



tygodnia poumierały pozostałe osoby a udało się przeżyć tylko jednej osobie

,zatem ten czarny kropidlak ,,Aspergillius niger ,-czyli kropidlak czarny to ten

najbardziej mega intteligentyny z wszystkich odmian grzybów a mamy teraz



erę wodnika i epokę wody ,a wilgoć troszke węglowodanów i grzyb do tego a

całe życie zawsze się od grzybów zaczyna i na nich kończy jako enzymy!!!!! .

ten wszędobylski i bardzo to niebezpieczny wròg dla życia w zdrowiu dla



ludzi i dla wszystkiego  grzyb i   ,został ostatnio uznany za niby to cud daru

od natury przez bio-chemotechnologów bo ta cała bio-chemio-technologia to

już jest ukryta pod zmienioną jej nazwą jako lepiej brzmiąca -biotechnologia



,ale skutki porażenia od zostałych form zarodnikowych i przetrwalnikowych

niby cudu dla jednych są mega tragedią dla ludzi ,bo nie ma żadnych leków na

to paskuctwo a medycyna akademicka szuka rozwiązań, skutecznych metod



nad nim ale kropidlak cały czas króluje i medycyna akademicka leży i padła
przed nim bo gdy on trafi naszego ciała i się rozwinie z jego tych zarodników

iod niego form przetrwalnikowych w nas to już żadna antybiotyko terapia nie

działa ,bo one wszystkie same jako tableki  i cała antybiotyko terapia są



syntezą wyjściową wychodowaną na bazie grzybowcowych mega pleśni i to

grzyba i jak taki antybiotyk wysyntezowany z grzyba ma zabić drugiego także



grzyba ,kropidlaka czarnego tego najbardziej sprytnego i inteligentnego -nie

da rady jemu żadna antybiotykoterapia , pomaga dajäc mu radę medycyna

ta inna czyli Medycyna Energetyczna ,w formach Terapełtykōw jako Esencje



Energii a cała ta bio- chemo gemmo technologia na bazie tego grzyba i to ona

przenika wszystkie nasze dziedziny życia i żywienia wkracza coraz  głębiej i

mocniej z całą masą brejowej pulpy niby to masy spożywczo odżywczej i do



całych gałęzi masowego wytwarzania od cukierni zaczynając po sery twarogi

tej całej masy pokarmowo spożywczej chociaż wcale tego niezauważamy ,i tak

kropidlak czarny wsród współczesnych  gmo mikrobiologów cieszy się takim
szczególnym uznaniem jest pewnego rodzju cennym ,tanim substytutem do



tego bardzo ważnym i mega wydajnym żródłem wytwarzania w biochemo
technologiach różnych komponentòw oraz kwasu cytrynowego i jego tych
wyjšciowych bazowych substytutów czegoś tam jako tych bio- zagęszczaczy

odmian cytrynianowych, a grzyb ten porośnie dosłownie wszystko co zawiera

sobie węglowodany ,zatem wystarczą tanie odpady powstające przy produkcji



masy spożywczo pokarmowej zaczynając od  podstawowego białego cukru

w ten sposób produkt uboczny jednego tego procesu jest odpadem , ale on

staje się dalej surowcem dla innego drugiego procesu wytwórczego ,z tego to



powstałego odpadu bo dosłownie w ciągu zaledwie dwóch dni gdy taką mega
dużą basenową powierzchnię zbiorników,kisonów lub silosów z odpadową

melasy i gdy poraźimy tym naszym grzybem kropidlakiem to mamy mega

warstwę kożuchowej zawieśiny na jej powierzchni porostajacej jej struktury



wykwitłej kożuchowatej pleśni ,a na jej styku z bazą - płynną całą tą masą jest

swoistego rodzaju inna po pracy grzyba zawieśina galaretkowata ,,kombucha,,

ale wraz z zarodkami czyli takimi formami przetrwalnikowymi od tego to



czarnego kropodlaka którym to poraźiliśmy całą powierzchnię tej melasy i to

jako jego forma dorosła ,,kropidlak czarny ,, zmienia - przerabia nawet w 90%
cukry zawarte w odpadzie tej melasie , na kwas cytrynowy ,może także być

przykład herbaciane napoje i ich pochobne i gdy pojawi się pleśń -kombucha



to nazywa się ją delikatniej kombucza jako fakt przerobienia a to efekt pracy

grzyba naszego Kropidlaka i tak tego grzyba ,,kombuchę -kombucze niektóre

osoby polubiły że ją ,,smażą ,grilują nawet jest kandyzowany jako - ciasteczka-



,cukierki ,żelki gumisiowe cudeńki lub gumniaste jakieś tam cośie kwaśidełka

gumcukierkowe a ile w tych produktach jest form jego przetrwalnikowych
zarodników które to są odporne na temperatury od minus -300 do plus 1200°c

i gdy trafią do naszych kiszek z napojem ,pokarmową masą to w naszych tych



jelitach cienkich przedostaną się za pomocą naczynek kapilaro woskowych do

centralnego naszego układu zaśilania wzmacniania to się namnożą i wówczas

mamy ale w naszej krwi i w całym naszym krwioobiegu tego grzyba ale tak



już troszkę zmodyfikowanego ,który szybko przedostanie się dalej do chłonek

i już mamy inny problem bo ten zdrowotny i w nim zaburzenia anomalia - bo

przedostał się do naszego układu obronnego chłonnego i od razu atakuje nam



węzły chłonne wartownicze żeby dobrać się do centralnego i od razu -atakuje

nim nasze chłonki one puchną powiększają się aż uzyskają status rozpadowy i

je a wówczas pękną i albo się rozleją i porażą całościowo okolicę , albo po ich



się rozdęciu pękając utworzą formę gruczlokową i cóż mam nowotworowe w

miejscu porażenie z formą inwazyjną na okoliczne i sąsiadujące z otoczeniem
tej pękniętej i rozlanej chłonki miejsce ,,chłonniak rozlany złośliwy z grzybicą

gdzie od porażenia grzybicznego ale zazwyczaj już zmutantowionej odmiany



dochodzi do apoptozy i totalnej niewydolnośći metabolicznej a efekt to agonia

i jak się wykluje z przetrwalnikowych zarodkowych to tworzy kolonię i jego

formy zmutantowione odmieńce i jak do tego dojdą współkoalicjanty krętki



boreliozy lub chlamydioza plus pozostałe to mamy mega porażenie i to one od

razu atakują nam krwinki czerwone białe w krwi wgryzuje się w nie i to już w

ich wnetrzach sobie mieszka wyżera nam ze środka krwinek rubinolit ,żelazo



niszcząc je ,następnie dobiera się do naszego serca ,śledziony i wątroby bo to

przecież grzyb i to ten najbardziej inteligentny a dodatkowo ma współkoalicje
z boreliozą ,chlamedią tak jak na wynikach - a życie się od grzybów zaczyna

i na grzybach się zawsze kończy jako rozkładowy system symbiozy ale tak już



wszech-totalnie rozpad całościowy z fermentacją wewnętrzną ,a on grzyb jest

wszystko w stanie przerobić a na dodatek mamy erę wodnika tak więc mega



rozwój grzybów i ich namnożen i ewoluowania,mutacyjnego zatem uważajmy

żeby to one tak nas nie przerobiły , ale tak w całośći i komplementarnie i to
tak  na przykład jeszcze za naszego życia w tu na ziemi bo gdy już tak nasze

ciało zostało wyeksploatowane- jesteśmy starzy lekko niedołężni i dotego już
nieprodukcyjni i nieurzyteczni a nasze ciało można przerobić ...na enzymy..



bo to zawsze jeszcze jest taka to ale ,,,Boiomasa ,,.. i w niej zawarte składniki..

Tu widzimy proces na takiej ,,Trupiej Biofarmie,, gdzie zwłoki ludzkie są tak to
zabezpieczone okratowaniem żeby dzikie mięsożerne zwierzęta nie miały do

ciała dostępu ,a procesy gnilne i rozpadowe w naturze i badania naukowe nad



procesami rozpadowymi na potrzeby wiedzy medycyny sądowej -wojskowej.

Powiedzmy że pewien Pan jeszcze za swojego życia tak- podarował w spadku



swoje całe ciało zapisując je notarialnym testamentem jako akt jego takiej to

woli że po jego śmierci  jego całe ciało ma być poddane pewnemu rodzajowi

eksperymentu polegającemu na ukiszeniu jego ciała z procesem fermentacji a



pozyskane dzięki takiemu procesowi gazy enzymy ,nowe formy grzybów mają

także być przebadane i nazwane od jego nazwiska i niech posłużą ale rozwoju
GMO i inżynieri biochemicznych technologi rozwojowej dla Ludzkośći i on ten

Pan gdy jeszcze żył to był ekscentrykiem i zamożnym Baronem ,oraz także był



ale takim zagorzałym zwolennikiem kiszenia ,joflizowania oraz marynowania

tak na maksa łacznie z procesami ,Plastynarium, czyli takiej konserwacji innej

techniki utrwalania ciała i jego preperowania anatomicznych częśći tkanek i
już tych całych zmarłych ciał ludzkch po zahamowaniu w nich , ale gnilnych



procesòw rozpadowo degradacyjnych z odwodnianiem i ich jofilizacją całośći

oraz odtłuszczeniem a następnie konserwacją przed gnilnymi procesami i to
dosłownie go fascynowało ale do wszystkiego z zastosowaniem inżynierii gmo

także był wielkim fascynatem grzybów ,pleśni i ich wszelkich odmian  za jego



życia fundatorem stypendiów ale dla tych najbardziej postępowych w GMO

studentów lasnując ich własne niby to takie genialne myśli, odkrycia i tyle.Jak

równocześnie uczestniczył w tajnym programie ,takich ,,Trupich Farm ,, gdzie



w odpowiednich różnych miejscach były pozostawione pod kontrolą zwłoki

ludzkie w różnorodnym terenie gdzie działające prawa natury powodowały

naturalny ich rozkład i całośćiowe procesy degradacyjne ciała ludzkiego gdzie



niektóre ciała tak dodatkowo były zabezpieczone przed ich zjedzeniem przez

dzikie zwierzęta ,i prowadzono badania rozkładu i procesów gnilnych ciała



ludzkich ale na potrzeby wiedzy ,,Medycyny Sądowej ,wojskowej , Zatem w

przez niego wybranym tajnym Instytucie powiedzmy badań przyszłościowych

ale takich powiedzmy badań mających dać podwaliny pod Kosmiczne takie to



ekspansje z Ziemi i Zaśiedlania innych odległych Planet przez Ludzi ,a te to

zabrane z Ziemi zasoby naturalne i ich wszechzagospodarowanie w procesach

zaistnienia Baz Oaz na Tych Skolonializowanych przez ludzi innych Planetach



gdzie badania rozwojowo naukowe trwają od kilku długich lat projekty są w

tych badaniach także Mega Kosmo Energen-tyczne ,a wszystko ma jeden Cel

czyli możliwośći życia i przeżycia na innych całkiem Planetach niż Ziemia!.!??



Zakiszono całe Ciało Tego Pana ale w specjalnie przygotowanej pod jego ciało
formy kapsuły kisonowego zbiornika ze szklanymi wziernikami ale częściowo

kisonu i trwają mega utajnione Badania procesów fermentacyjnego kiszenia



zwłok ciała ludzkiego i prace odkrywcze  nad takim to dziwnym zamyślonym

fenomenem-daru i pomysłem który zapewne zrodził się podczas oglądania

wystawy a związanej z ,,Plastinarium,, czyli plastynacją zwłok ludzkich czyli



ich tego jofilizowania z odwadnianiem a następnie takim preperowaniem

modelowym naturalnych 

ludzkich szczątków
ich preperowaniem i ich pokazaniem ale w naturalnych pozach poglądowo

w celu głębszego pojęcia ciała a jego funkcjonalnośći poglądowo i tyle bo jak
wiemy z objazdowej po Europie i Całym Globie wystawy doktora śmierci Pana



von Hagena to taką metodą kiszenia z preperowaniem wybranych częśći z
ciała i fragmentów ale już odpowiedniego to można uzyskać taki inny nad

tlenek wodoru ale o jego przedziwnym i innym składzie i to w połączeniu z
wodą ale taką wydalniczą martwiczo trupią wygenerowaną w cyklu kiszenia

z wykorzystaniem grzyba ,,Kropidlaka czarnego,, innej bazy jako podstawy



bazowej oraz takich już innych i dodatkowo wyselekcjonowanych- zatem co

I tu proponuję każdemu się zastanowić nad tezą ,czy całe ale Ciało Człowieka

może stanowić jakąkolwiek bazę wyjściową jako biomasę pokarmowo dla



kogoś lub chociażby jako to niby enzymatyczno spożywczą po jej przekiszeniu
przefermentowaniu obróbce , ale specjalnemu i to już w niedalekiej zapewne

przyszłośći bo po naszej śmierći i odejśćiu duszy i ducha to nasze to cielesne

pozostawione ciało bez ducha i duszy jest niszczone spalane zakopywane , a z



zastosowaniem inżynierii genetycznej bio-modelowanej strukturyzowanej
enzymatycznej chemo gmo enzymatycznej przemiany będzie bazą wyjśćiową

być może także zwłoki ludzkie będą stanowić po ich przerobieniu jakąś taką

formę masy pokarmowo odżywczej dla kogoś gdzieś tam na świecie ,gdzie już



głód na globie ziemskim zatacza coraz większe obszary,kręgi a do tego ,susze ,

,powodzie i tajfuny oraz szalejące pożary niszczą całe uprawy ,a ciało ludzkie



stanowi nadal w łancuchu pokarmowym ale dla zwierzyny pokarm , bo my
ludzie i nasze ciała fizyczne po akcie zejśćia i śmierci w przyszłośći coś !!!!??

Z innych ciekawych badań nad procesami wytworzenia enzymów z czarnego

kropidlaka w Instytucie gdzie uprawia się w specjalnym ,,arboretum,, leŝnym



w takim specjalnie przygotowanym w naturze w wolnej hodowli uprawiamy
dla potrzeb Esencjii Energii ,,huby,, ale tylko tej najznakomitej odmiany złotej

najżadszej odmiany ,podjęto decyzję o porażeniu huby złotej odmiany ale tym

kropidlakiem czarnym infekując specjalne przgotowane drzewka z hubą czyli



jeden grzyb - huba kontra grzyb ale kropidlak czarny i cóż drzewo broniąc się

wytważa soki wyrzucając je na powierzchnię ale jak już inne bo zmienione i z



bilogicznymi enzymami od struktur przerobienia ich przez tego drugiego to
grzyba kropidlaka czarnego który się zaaklimatyzował i walczy ,badania są

wielce ciekawe i interesujące bo to enzymy ale powstające w procesach mega
walki wydzielane przez drzewo walczące o swój  byt oraz hubę i oddzielne



frakcje ale podjętej walki drzewa i jego także soków odżywczych z tym to ale

kropidlakiem czarnym ,niby zaistniała w świecie tego drzewa symbioza zewu
natury ale to ona prowadzi wojnę z jej porażeniami ale  już  tak pod czujnym

procesem badawczo rozwojowym nad tą walką i inną nową formą enzymów



które są wydzieliną rekombinowanych energii ale wytworzonych naturą i w
procesach jako czysty dar od natury i jej podjętej walki w procesach zmian ,bo

tu podjęła pracę lub wojnę o jej przetrwanie sama natura ale z lekkim dla niej

wsparciem czyli pasożytniczy grzyb drzewa huba , kontra kropidlak i takie to



efekty ich walki zmian jako grzybów , ale jak innych i różnych ich struktur
oraz te nowe wygenerowane odmiany soków orzerobionych badania trwają i

są stale monitorowane i w toku i zapewne potrwają jeszcze kilka lat nad tą

Walką sił natury która trwa po prostu drzewostan nie przyjmuje tych soków



ale tych które przerobił zmieniając je i albo je polepszył lub je zmodyfiikował i
uszkodziił ten kropidlak czarny i wytworzyły się już inne sokowe naturalne

zapewne odmiany wypływające w dużych ilośćiach tak jak to widzimy na foto



bo ta monetka ćwierć dolarówka ma wam pokazac wielkoś wycieku enzymu -

z podkory drzewa wypływajace odrzucone soki przez same drzewo zmienione



które za pewne byly w korzeniach tego drzewa odżywcze inne ,dobre a tu się
stały inne czyli zapewne w pniu drzewa porażone sama natura je rozpoznaje

i je oddala odrzucając inność,wyciekim czyli możemy śmiało stwierdzić że ten

gatunek drzewa taki inny ma jak gdyby w samym sobie taki jakiś wewnetrzny



swój system ale takiej jego samoobronny który to nie akceptuje tego innego i

zmienionego w procesach walki o byt soku jako środka odżywczego drzewa

zatem coś całkiem innego i nowego przy okazji odkryliśmy ,czyli taki drzewny



imulnologiczny system obronny i na dodatek w tym drzewostanie ,jest to nie
lada ciekawostka tak od swojej natury eliminując to coś innego i zmienionego

lub zmutantowionego w procesach walki o byt- prace badawcze stale trwają ...

A dalej piszac o zastosowaniu kropidlaka czarnego to gdy weźniemy sobie tak



dla przykładu taką masę zmielonej mączki masowej soi maźiowej breji po soi

innej bo inżynierią genetyczną GMO, zmodyfiko-wionej żeby ona miała więcej

sobie białka i do takiej maźi roztartej zmielonej mączki i uwodnionej brejowej



pulpy sojowej dodamy jeszcze tak dodatkowo ale całych ziaren nasion dobrej

odmiany sojowych naturalnych i to poraźimy ale wszystko grzybem czarnym

kropidlakiem to po przerobieniu tej masy brejowej z soi i osadzeniem siê tego



jej od niej białka za pomocą kwasu siarkowego to mamy gęstą i jednolitą białą

masę i ją potniemy w takie to kostki ,klocki to mamy wówczas ale ,,tofu ,,serek

sojowy,,- i jego także możemy ale jako już to niby serek ,,TO FU -dalej porażić



takim zmodyfikowanym grzybem kropidlaka i cóż nam wyjdzie z takiego tofu

a tak - trzeba precyzyjne i dokładnie odwirować te po nim enzymy i oddzielić

je w taki inny specjalny sposób który stanowi obecnie niezłą takä tajemnicę i
od nich tych nowych powstałych po przegniciu tofuu oddzielić te wszystkie po



nim jego zarodniki od tego grzyba kropidlaka czarnego i bardzo dokładnie

się oczyszcza ,f iltrując go i następnie poprzez przeprowadzenie takie to coś

specjalne technologiczne sklarowanie lub jeszcze z ługowaniem czyli dodanie
kwasu solnego ale o jego takim innym coś i zamienia się efekt pracy grzyba



kropodlaka czrnego w enzym cytrynian wapnia i gdy odfiiltrowujemy go

sobie ten  jego produkt oraz dodatkowo jest uwalniany osadczy produkt z soli

ale za pomocą kwasu siarkowego i tu mamy jeszcze podczas tego zabiegu taki



to nowy produkt uboczny który jest odmianą formą gipsu ale po zastosowaniu

bio technologi mamy dalej kredę z tego powstałego gipsu i po jej ulepszeniu
na przykład dodaniu tak chemoicznego mega zapachu ,troszkę smaku z wanili
także chemicznej to mamy nowy produkt ,czyli kredę o zapachu waniliowym

lub ogórkowym albo o zapachu i smaku trawy i to ona jest dodatkiem do pasz



nie tylko dla hodowlanych , krów cielaków ,bydła ,kurczkòw - indyków, ale
hodowlanych, ryb karpi, łośośi troci , ale ile pozostaje w tych produktach i tak

zrobiliśmy pewnego rodzaju eksperyment ,zakupione pierśi z kurczaka w
pewnym sklepie ,następnie zostały one włożone do szklanej miski i po zalaniu

ich wodą z kranu w celu wymoczenia tych zakupionych pierśi z kurczaka ale
do tego jeszcze użyliśmy ozonatora z napowietrzaniem ,i cóż nam wyszło z



tych pierśi kurczaka hodowlanego ale na powierzchnię naszej wody w formie

jakiej przedziwnej piany lekko różowawej o zapachu plastiku ,i gdy kolega
nabrał tej piany po jej się uwolnieniu z tych pierśi kurczaka i ją podgrzaliśmy

płomieniem zapalniczki to buchnoł odór ,swąt palonej masy plastikowej i to
coś tkwiło w mięsie czyli pierśiach kurczaka zakupionych w markiecie i cóż..



.Zatem co my jemy spożywając kurczaki z masowej hodoli i to ,,coś,, w nich.??

Od naszego kropidlaka jego zarodnikowych tych form przetrwalnikowych , to

nikt nie wie , badania trwają nadal ale nad dalszym zastosowaniem grzyba ale
czy ktokolwiek i kiedykolwiek je obwieszczy publikując je i opisze ...chyba



nie.... bo to coŝ , a my wiemy że te formy ozoitowo - zarodnikowe od tego to

mega sprytnego i inteligentnego grzyba jakim jest ten kropidlak czarny mogą

spać sobie spokojnie nawet po pare tysięcy lat lub gdy na przykład znajdą one



sobie dobre warunki życiowe dla ich rozwoju to się utworzy nowa ich mega
forma kropidlaka czarnego obwieszczonego jako ten cud od natury nie- wróg

jako ten czarny zabujca ale tylko gdy go poczujemy w nas ale już jako tego to
odmieńca mutantowego innego nie do pokonania. Ale wracajac do tego opisu
technologicznego to Potem ten wytworzony sprawczą macą grzyba ten-  kwas

cytrynowy o jego handlowej nazwie E 330 lub jego odmiana ,cytrynianu E333



to już trafi a do nas ale już w przeróżnych zmiennych ich formach zagęstnika

w dodatkach zaczynajac od kosmetyków aż po kremy ,ciastka cukiernicze i

dalej dosłownie wszedzie jest ta masa na naszych stołach - jako konserwant



żywności oraz do wyrabiania  płynów,napoi ,soczków ,syropoków , dżemòw i

jego Światowa produkcja obecnie osiąga już 1.8 milionów ton i jest za mała ,a
gdyby trzeba było tak pozyskać kwas cytrynowy i jego odmiany cytrynianowe

ale z naturalnie uprawianych cytrn to rocznie byśmy zużywali ich około 200



milionów ton ,na potrzeby wyworzenia kwasku ,a w czystej jego formie jako
on Kropidlak czarny -Aspergillius Niger lub czarna ta śmierć i ta jego - pra

stara klątwa Tutenchamona działa i dziś ale już jako ukryta jej forma i tyle,ale

obecnie bio-chemiotechnologia dalej wyciska i doi tego grzyba, kropidlaka na



maksa i pozyskuje się inne już odminne kwaśidełka ,kwasy i ich odmiany i tak

mamy także oprucz podstawowego biochemo kwasu cytrynowego ,cytrynianu

kwas glukonowy w zmodyfiikowanych bakteryjnych odmian Gluconobacter



sp i to ten kwas głónie trafia ale do lodów i napoi ożeźwiających ale także do

odrdzewiaczy i odkamieniaczy jako środki czyszczące źrące udrażniają nam

kanalizacyje drogi spływowe także w oczyszczalniach ścieku i nie tylko , ale



jako-  on,,Glukonian oraz inny kwas kojowy również produkt pleśni ale jako
,,Aspergilius oryzane i służy także do mega produkcji przetwarzania gnicia

także do produkcji i przetważania między innymi ,ryżu oraz modyikowanej
odmiany kukurydzy połączonej z dodawaną soją oraz ziaren chleba ale tego

świętojańskiego i gdy doda się 5% tych ziarenek to mączka jest już traktowana
ale jako zagęstnik chleba świętojańskiego ale także z kwasu kojowego wyrabia



się odstraszacze kleszczowe na komary i środki zwalczające drażliwe owady

,i tak glukonian podobnie jak cytrynian może w odpowiednich ich warukach

może także kompleksować jony różnych metali co jest stale wykorzystywane



w produkcji środków odrdzewiaczy odkamieniaczy także jako nabłyszczaczy

,lakierów do paznokci zdobienia i w metalizowanych flamastrach ,pisakach i

markerach mają także przeogromne zastosowanie w uprawach globalnych w



całym już zchemizowanym nawozami rolnictwie biochemia ale ta nowa to już
obecnie bio eko chemia inżynierii genetycznej stosowana w rolnictwie bo tam

stosowana powoduje powstrzymywanie wzrostu ,wegetacjii ale tych już dość

dawno poprawionych genetycznie produktów rolnych gdzie te wytworzone



na potrzeby upraw globalnych modyfiikanty inżynieryjnej pracy to całe GMO-

nowe odmiany nie są w stanie same urosnąc bez tych dla nich -wspomagaczy-

wraz z całą genetyczną bio chemo strukturą i te pasze ,trawy ,soja, kukurydza
jest przetwarzana na pokarm dla kurczaków ,gęśi ,świń ,krów i od nich mleko



oraz z takiego mleka dalej ,twarogi ,ser ,jogurty ,śmietanik jak już inne i niego
ich przetwory a odpadowa masa dalej ,a w hodowli kurczaków i to co w nich

tam znajdziemy po prostu szybki przyrost masy mięśniowej i tłuszczowej lub

bydło ,owce ,krowy i pozyskiwane z nich mięso ,a odpad jako skóry tłuszcze i



te niechciane pozostałośći masy po uboju już są kiszone ,przetwarzane i stale

nowo ale z dodatkiem do paszy na pokarm dla kurczaków ,krów a ich w nich
te inne nowe porażenia od tej paszy ale już ,chemo enzymatycznej inzynierii

celowej dają ten efekt uboczny jak ,,Choroba wśiekłych krów ,lub pomoru



afrykańskiego albo ,,kacza grypa ,, i stałe zmiany wirusów odmieńców odpady
po klonowaniach ,i nie udanych procesach  jak ta ,,owieczka doliii,, ,i ich to

porażone mięso zainfekowane modyfiikacją ,przetwórczą myślą GMO i jego te

przetworzone masy pokarmowe gdzie wołowina ,cielęcina to dziś cham gen-



etyczny -burger-gmo lub parówko nic-geneza a z masy kurczakowej pulpy w

hodowlach celowych i sterowanych odżywia masą odpadowych piór i tego co

po uboju pozostanie łącznie z tym co one wydalą oraz łosośie ,pstragi, karpie i



ich hodowla masowego tuczu karmy i kiedy wybuchnie nam kolejna, nowa ta

choroba od wśiekłego genezo tuczu globalnego ale kurczaka, karpia ,łosośia i

nich cały pakiet chemo inzynieryjnych enzymatycznych tych antybiseptyków



nano - bio gmo dających im możliwość hormonalnych tych szybkich wzrostów

masy mięsnej a stosowane bio chemo inżynieryjne modyfiikanty no cóż ,a my
i ten od nich to już taki ,, bio fit bek ,,ale dla naszych ciał w tym wszystkim jest
człowiek jego pokarm , a jego zdrowie i w nim dalszy obieg tego co on zjadł

odżywiając się z chęcią zaśilenia ciała , bo my obecnie i nasze w nas zdrowie



to ty - lko głównie zależy jak i co my konsumujemy, jemy ,popijając tym coś -
kupując te niby to bio masy.pulpy zapychającej nam flaki i uszkadzając nas.. .

to wraz z całym pakietem ,inżynieri genetycznej bio chemi i enzymów które to
my jemy spożywamy i się nasze całe ciała uodporniają się bo to już nie leki ,

lecz taki codzienny pokarm w którym to mamy to wszystko coś ale w pakiecie
różnorodne takie to bio-fetbek -substancje zagęstniki skrobie modyfiikowane



mączki dodatki brejowe cała masa zagęstnikowego świata od ,,GMO,, a samej

na przykład tej śmietany to jak będzie aż 10 % dolane to cud śmietankowy a w
nim same zagęstniki proszek i tak koło obiegu się zamknęło się już dawno, a
wraz z tym pożywieniem jako masy pulpy zapychajacej nam flaki to już tak

mamy całą paletę w nas tej antybiotykoterapi która to tkwi w tej całej masie



jako półprodukty a ich hodowla sterowana bo żeby ona przeżyła ta masowa
masa podczas tuczu ta hodowla to także dostaje mega dawki  antybiotyku .

i my spożywając taką masę z hodowli celowej sterowanej jako to - zapychaczy

pokarmowej brejowej pulpy która w nas tylko oszukuje symptony głodu a jest



wytwarzana już tak wszech-globalnie i trafia od barów ,kebabów dalej jako

niby ta odżywcza ,pokarmowo nas zaśilająca porcja życia i zdrowia dla nas , i
tak ocenia się obecnie że rocznie produkcja ośiaga nawet do 60 tyśięcy ton
-tego kwasu i odpadowej masy a zapotrzebowanie ciąle rośnie ,a produkcja

nie nadąży są braki wytwórcze glukonowego odpadu enzymatycznych frakcjii



trafia on także do całej naszej żywnośći ale ze szczególnym uwzględnieniem

nopojów energetycznych i tych ożeźwiających ,kwas i jego pochodne działa
także złuszczająco na twardą skórę dlatego jest składnikiem preperatów do

tak kwas glukonian podobnie jak ten cytrynian i cytrynowy ma już takie to



mega ogromne obecnie zastosowanie w całościowym kole podawania jadła i

kosmetycznych preperatach które wybielają drobne zmiany w pigmentach

naszej skóry używa się do pellingu i z niej przez pory jest w całej jej i w nas ,a



jak Wy myślicie ile tych przetwożonych w chemio- procesach absorbentów

bio-chemio-grzybiczotechnologicznych i ich różnorodnych odmian biochemi

od kwasków ,kwaśidełek ,barwników ,po zapachy my tak sami wprowadzamy
do naszego ciała šwiadomi bo to coś ładnie wygląda ,pachnie i smakuje , a na



dodatek reklama i to mega porażenie od tego kropidlaka i jego mutantowienie

a jego te  zarodniki i cóż mamy tak w sobie -za jakiś tam czas w nas ale - raka

na samym początku i on się dalej tak w nas zmienia i mutantowieje w nas i w
naszych ciałach tkankach ,rozrasta w jego śiłe i nas kolonizuje ale jako my



jadła dla niego to tak jak widzicie na zaprezentowanych fotkach porażenia są

mocą wykwity na powierzchni całej naszej skóry z procesem namnarzania się

w nas ale koloni kropidlaka czarnego który gdy się rożsiewa to można go w



nas sobie znaleść dosłownie wszędzie i tle lub uzłośliwia się namnaża w nas ,

wówczas mega problem ale onkologicznych takich zmian -nowotworowych i

do tego jeszcze w pakiecie dziury podsiąkiwania wewnątrzorganowe ,narośle



,tłuszczaki lub już te lipomy i torbiele oraz guzy, następnie są już mięśniaki
-które się rozrastają pękają i rozlewają się  mięsakowiejąc mutantowieją ale

wapniejąc w nas w najlepszym układzie albo rozlane ich formy się akceptują



w tym ich nowym środowisku i tak mutantowieją przechodzą metamorfozę
rozrostowä ich ,i już na nie nic nie dział ,żadna chemia ,radioterapia mutant..

zmian powstają nowe patologiczne odmience ktòre mordują nam te organy ,

zmieniając funkcję naszych komórek w nas ale tak po cichu jak płynie woda w



źródle  ale takim podskórno głębinowym cicho sobie żyje coś namnażając się

rośnie w śiłę nowej większej koloni , ale już obejmujacej w nas większe całe
obszary naszego ciala bo zostajemy my pokarem i tą biomasą dla nich cośiów.

ale wewnątrz nasz i poraża zjadając pożera nam całe te układy krwionośne



,chłonny ,oddechowy i dalej,tak więc kto jest tym pokarmen on czy my- zatem
ta woda w naszych ciałach i naszych wewnętrznych układach życia w nas w

krwiobiegowym lub tym innm lub naważniejszym naszym układzie całym

,układzie chłonnym lub nerwowym i pozostałych ich mniejszych frakcjach



budowy całej struktury i jej koalicjantowych drogach ,ścieżkach i tych naj
mniejszych ale całośćiowych nici i przepływu w nich jak w kanalizacjii tego..

tu proponuję dokładnie przeczytać zaprezentowaną fotokopię analitycznych



badań i odkryte porażeenia od ,,czarej śmierći ,,kropidlka czarnego,, takie nic
grzyb i jego cała ferajna grzybicza nawzajem nas zjadająca my masa- od niego

także powstały ròżne enzymy dla cukrzyków w formach oksydazy glukozowej

pozwalają jako enzymy dokonać tych testów paskowych do pomiaru tylko



stężenia glukozy we krwi Bo w obecnośći tej glukozy dochodzi do reakcji
biochemicznej a jej wytworzonym produktem finalnym jest ta ciekawostka

produktem zderzenia jest nadtlenek wodoru , a on z kolei i jego rozkład taki

wymusza swoją obecnośćią przepływ elektronów pomiędzy cieczą a elektrodą



co powoduje mierzalną zmianę natężenia miliprądu w korelacjii do wodoru a
glukozy.I tak to bardzo często paski te zawierają także takie okienko które
zmieniając zabarwienie daje nam taką informację w zależnośći od stężenia

glukozy informują nas zmianą kolorystyczna a ten barwny produkt powstaje
na skutek kontaktu i kontr-reakcji na nadtlenek wodoru. Oksydaza chemiczna

glukozowa daje nam dość stabilne odczyty z zastosowaniem pasków do jej
odczytów ale tych bardziej zaawansowanych ,i tak oksydaza glukozowa jest



także dodawana do produkowanych takich to soków ,bo po zamknięciu ich w
butelkach przeźroczystych usuwa zawarty w nich tlen i tak zapobiega się tak
zwanemu efektowi nieestetycznego brązowienia mieszanin sokowych i zmian

ich smaku ,natomiast do klarowania takich to soczków wykorzystuje się inny
enzym od kropidlaka czarnego i jest to nic innego jak pektynaza ,zatem ten

kropidlak czarny ,,Aspergillus Niger,, i jego zarodnikowe formy wysieu lub te



przetrwalnikowe i kapsularne jego odmieńce gdy tak trafią do naszych w nas

układów tak mocno sprzęgnietych ze sobą i współpracujących do krwi w nas i
całego naszego krwioobiegu to jak myślicie ile z jego form wytwoży w nas tak

już inne i odmienne mutacje enzymatyczne ,i z reakcji nasza glukoza we krwi



jako w zamkniętym naszym obiegu wewnętrznym i gdy namnoży sie kolonia

to dalsza postępująca ekspansja od tego kropidlaka zaatakuje dalsze nasze w

nas układy i jego tak mikronomili malutkich powiązaniach całościowej śieci



wytwarzanej obecnie bio chemio-technologi i on w ,, nas ,, cöż taki - układ

chłonny ,a w nich chłonki i praca płynów ustrojowo surowiczych i woda w



nich ale jak już inna i röżna ,ale zawsze to jest gospodarka wodna w nas i tyle

Zatem popatrzmy na oryginalną fotokopię badań w Instytucie w Warszawie i
cóż mamy ,,chłonniaka,, nowotworowej odmiany i ładny prezencik w nas ta

woda martwicza zgotowała -werdykt straszny ale prawdziwy ,a to nic takiego



tylko taka mała chłonka w naszym układzie całościowej gospodaki wodnej ,to
ona zbierała powiększała się puchła ,aż osiągnęła swój krytyczny status , i w

porę została zauważona i nie doszło do jej pęknięcia i rozlania się z naciekiem



i rozlaniem się komórek śmierci po całym wnętrzu po prostu tylko ,,WODA,, a

gdy już dochodzi aż do formy rozlania się to mamy zazwyczaj do czynienia z

Apoptozą i mega zaburzonym całościowo metabolizmem i dochodzi wówczas



do plamicy mutacyjnością ,porażeniem wręcz totalnym i przeżutami oraz tak

zwanym atakiem na szpik kostny i totalne porażenie merozoitowo rozśiane !!
Dlatego podawając takie energie każdy z- ,, Kosmo-enerdźento selenografów,,-

tych wybranych z uzdrowicieli czyli oni jako Naduzdrowiciele z taką lepszą i



całościowo komplementarnie poznaną wszech budową anatomi człowieka  tą

głębszą wiedzą w zakresie topografi antomicznej budowy składu całości w -

czasteczkowo zbiorowych kohoezjolizowanych fraktalach tworu życia w nas



wie że same takie moce są nie wystarczające aby ośiągnąć cel i uzdrowienie to

trzeba jeszcze dodatkowo wprowadzić do naszego ciała moce w formie wody

ale takiej już współistnej z ogniem jako jedność w całośći czyli ogień w wodzie



jako twór myślący i regenerujący kompleksowo i całośćiowo oddziaływujący

na nasz stan we wnętrzu naszego organizmu i warto poczytać fotokopie które



są zaprezentowane w celu głębszego pojęcia - mogą to być Esencje Energii ale

takie bardzo indywidualnie dopasowane lub dobrane pod patogeny i parazyty

i od nich zaistniałe mega porażajace anomalie onkologiczno złośliwych i tak



bardzo nam szkodzacych komórek śmierci lub patogenów robact które to na

ich poziomach wielkośći do powiedzmy są od 4 częśći nano -mikro- milmetra

ich wielkośći w dół aż powiedzmy do 1/9 mikronomilimetra czyli kwarko jonu



czyli 1/1000.000 miliona cząsteczkowych struktur ich zaistnień i żeby je zabić

wybić w naszych wewnętrznych strukturach życia ,to muśimy je zanalizować
zdjagnozować najlepiej w pierwszych ich fazach budowania ich koloni w nas i

potrzebujemy form mega malutkich cząsteczek energetycznych jednostek ale



to są już inne formy ,i Ci z Was co chcą więcej zrozumieć to polecam im inne

moje broszurki jako uzupełniającą wiedzę na tych obszarach jest to Eneria
drzew ,Bioterapie tom 2 ,Energia Laserów oraz,Batalia i Wojna o Zdrowie i

Życie z patogenami ,i tam właśnie wyjaśniam niektóre takie formy pomocy i



możliwośći skorzystania i zastosowania w terapiach uzdrawiających Esencji

Energii ,ale jako preperaty terapełtyki które to są 100% daren natury ,a one są

wyrabiane w laboratorium i stanowią mocne źróda Medycyny Energetycznej



z Naszego Instytutu -ESEC-przywracajace zdrowie i uzdrawiające nasze Ciała.
Ale medycyna Energetyczna stosująca terapełtyki w formach ,,Esencji Energii,,

i nie oznacza ,,Elektroniczno -Rezonansowa,, bo ta to jest całkiem coś innego i



co niektóre osoby nadużywają nazwy ,,Medycyna Energetyczna ,, ale zawsze u

nich to oznacza ,,Prądowo Elektroniczne dawki ale prądowe i aplikowane do
naszych komórek w formach różnorodnych fal mili mikro prądowych dawek

w programach które najpierw zczytują a później w inwazyjny i bezpośrednio



interwencyjny sposób porażają nas elektro smogowymi falami elektrycznymi

i to po nich mamy zagęszczone enzymy ,odpady płynowe przepracowane i to

one dalej się krystalizują i mamy piasek ,żużel i które dalej po tych prądowych



falach się mocniej zbrylają i cóż mamy potem kamienie w nerkach ,wątrobie

woreczku żółciowym ,w pęcherzu moczowym i jak nie zatkają się nam drogi
kanaliki to część z tych skrystalizowanych frakcji trafi do dwunastnicy i jelit i

tam się przykleją i mam kamienie w kiszkach ,zatory ,problemy z wydalaniem
i zatwardzenia lub hemoroidy i popękane naczynka w jelitach a to od rezo fal



prądowych podrażnień ,porażeń i elektro smogowych uderzeń programikami

.

. .Więcej informacjii o wodzie znajdziecie w całościowym ,,Traktacie Wiedzy -
Ezoteryczno -naukowym ,,-folder -Woda Cud Życia -oraz trzy foldery jako te

uzupełnienie wiedzy ,wraz z filmami i pełnym zrozumieniem tego aktu- cudu
i procesu życia .Traktat Ezoteryczny jest do nabycia po uprzedniej rozmowie
telefonicznej pod numerem.73.426.99.07.jest on cały czas uzupełniany o nowe



odkrycia i powiększany o nowe osiągnięcia i prace badawczo rozwojowe

na różnorodnych obszarach ,dziedzin wiedzy w tym zakresie i płaszczyznach
Naszego Ziemskiego Bytowania w - Tu i - Tam, Także i pojętne zrozumienie ....

.  Zawarta Mądrość i Wiedza w Bibli Templariuszy wskazuje



nam głębszy sęs rozważań nad istotą ciała Ziemskiego i jego
Nieśmiertelnego Życia i Istnienia ,A Sposób Ich na Wieczność

I tak w dodanych rycinach jako załącznikach ale tak Tajnych

i tylko dla tych Braci o głęboko wtajemniczonych w arkana...



Selenografi i anatomi poznanej , ale tej najtajnieszej wiedzy

wiemy z zaprezentowanych w niej głębokich przemyśleń i
wszech kątęplacjii Brata Łukasza ,że poznanie takiej wiedzy

może wywoływać u Braći mniejszej rangi konsternację i ból



ich duszy ze względów ich słabszych umysłów i ich pracy w

tym zakreśie rozwijania swych Talentów i Bożych Łask dla

nich tylko wyznaczonych przez Wszech- opatrzność Bożą .



Opisane rozważanie Brata Konturianina Łukasza na temat :

Sposób na wieczność.-Cytat z Tajnej -,, Bibli Templariuszy ,,-

I oto powstał pewien znawca Prawa.Chcąc wystawic Jezusa



na próbę ,zapytał :Nauczycielu ,co mam czynić ,aby odziedzi-
czyć życie wieczne ? W odpowiedzi usłyszał : A co jest napi-

sane w Prawie ? Jak czytasz ? Znawca zacytował : Masz ko-
chać Pana ,swego Boga ,całym swoim sercem ,z całej swojej

duszy ,każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich śił ,a swoj-



ego bliżniego jak samego siebie .Odpowiedziałeś poprawnie -

podsumował Jezus ---zatem Tak postępuj ,a będziesz ,,...Żył....

.   -TRZECIM ŻYWIOŁEM ŻYCIA W NAS jest  -POWIETRZE-



3.Trzecim elementem układanki życia jest -POWIETRZE-WIATR ,i tu także

mamy wiele do zdziałania -pracując na tych ,Wyższych Poziomach Uzdrowień



i pomocy ,Bliźniemu w potrzebie ,i kłopotach jego ,na poziomie Powietrza -

-Skala z tablicą ,do zdiagnozowania ,harmoni wewnątrz nas wraz z



drzemiącymi ,wibracjami ,emocjami i władaniem nad nimi -w nas.



,- Wiatru wewnątrz ustrojowego ,Ciśnień w organiżmie wytwarzanych ,za

pomocą tego Żywiołu ,wraz z funkcjami zurzywania powietrza ,dzielenia, na
poszczególne jego - frakcje gazowe ,a niezbędne w całościowych procesach

,oddychania -a wraz z tym cyklem pobierania tlenu , zawartego w powietrzu ,



i jego funkcje zadania jako cząstki pobranej tlenu ale w naszym organiźmie ,i

dotleniania naszych żyjacych wszechkomórek ,od naszego mózgu ,przez drogi

przemieszczania się bioładunków, i porcji posegregowanych i poukładanych



cząstek i racjii tlenowych, a z góry przeznaczonych , do różnorodnych opcji

procesów , w naszym całym ciele fizycznym .Czyli tylko Wdech i Wydech .jako

aspekt Bycia i Życia lub Niebycia i Gnicia .Zatem Matryca Żywiołu Powietrza.



Wizualizacja czasteczek jako Żywiołu Powietrza opiekun i istota Wyźsza jako

,,WIATR,,.-pojęta i zrozumiana w kosmoener-gentyce i kohoezjolizie ,duszy i



ducha ,oraz ciała i energii w nim ,to ruch ,dynamika i przemieszczanie się po

-Diagramowa skala uzupełniająca do zczytania prawidłowośći i ich



zdiagnozowania w sposób czysty i elokfentny -poprzez moce życia i

moce śmierci -a dążności i takie przeznaczenia całościowo pojęte-



zatem ci z Was co Stosują zaprezentowane Diagramy muszą znać Te

Arkana wiedzy głębszj i w Czysty Sposób Analizować - Świat Ducha



ale pamiętajac że polaryzacje w tych światach działają odwrotnie ..

Odwrotnie w Światach Ducha i Duszy oznacza zawsze że podobne



przyciaga podobne ,a odwrotne odpycha takie samo ale odwrócone

różnorodnych ścieżkach i obszarach,  całościowo pojętych przestrzeniach ale



miedzygalaktycznych ale tam to inny wiatr ten od gwiazd pochodzący i w nim
energie ale inne neutrino które przmierza wszech galaktyczne obszary i wiatr

ale kośmicznych tożsamośći i wywoływany mocą pędu energi neutrino ...wraz
z energią z dziur kośmicznych młynków materii które dematerializują to coś

co w ich moc ciągu ssania wpadnie z jednej strony ,a po zdematerializowaniu



w takiej dziurze kosmicznej mega czarnej mocy z drugiej jej stron jest już tam
tylko pewnego rodzaju energią falowego wiru energi i nic ponad to a dla nas i

w naszych ciałach fizycznych powietrze i żywioł wiatru to nasze płuca w nas i
gdy o nie przestajemy dbać to popadają w stany zapalne ,przeżiębieniowe i są

zaflegmacone nie inhalowane to dopadają je grzyby i drobnoistroje i zaczyna



się problem krótki oddech brak kondycjii ,śły i mocy ,a wina tkwi w braku ich

oczyszczania dochodzi do anomali i głębszych zaburzeń ,krew w żyłach nie



jest dotlenina a nasze płucka martwieją ,gniją a patogeny w nich rosną i się

stale rozmnarzą ich kolonia ciągle i stale rośnie aż ośiąga stan krytyczny i cóż

mamy w naszych płuckach mikro kosmos i dziury tak jak w kosmośie także są



czarne -ale nie jako młynki dematerializacyjne lecz płucne patologie i raka

płuc w najlepszym układzie albo troszkę gorzej bo nowotwór płucny i jego
stały i ciagły atak na pozostałe zdrowe jeszcze fragmenty płucne i dalej tak się

on namnarza i atakuje ,aż zabraknie nam czyym oddychać i duśimy się sami



ale własną krwia już nie dotlenioną -koniec straszny bo z pełną naszą wiedza i

świadomością się udusimy od pulmologicznych form gnilno rozpadowych z



naszych płuc form naciekowych uzłośliwionego nowotworu w płuckach i cóż .

Tak jak to widzicie na zaprezentowanych oryginalnych fotokopiach badań bez
szans bo już nawet kolejnych sesjii chemi odmówiono tylko - beznadzieja i to

coś czyli nadchodzacy szybkimi krokami koniec życia ,bo nasze płucka to są



najważniejszym elementem życia i żywioł powietrza w naszym ciele bo gdy

nam zabraknie tlenu ale tego z powietrza to maksymalnie przeżyjemy może
to przysłowiowe 5 pięć minut ,a w takim ekstremalnym przypadku patologi co

możemy zrobić i uczynić -bo energia z drugiej matrycy Bożych Mocy i Śił tu



już nie pomoże po prostu jest za późno i  trzeba sprubować Wszech Mocy i

zastosować najczystrze formy nadenergii żeby to one działając tak jak te w

kosmośie ale ,,CZARNE DZIURY ,, zdematerializowały lub rozbiły tą w płucach



złą materię i jej nowotworowo onkoliczne zmiany z materi na energię i to co

po takim naszym to działaniu pozostanie ,dalej pracując wyeksmitować z tego

ciała i jego wnętrza ,ale na zewnątrz żeby osiągnąć status uzdrowienia ,ale to



żeby osiągnąć to muśimy My jako Naduzdrowiciele Używać Wszystkich aż 12

- Matryc Mocy Żródła Wszech Energi Z Boskiego Żródła Życia i je podawać ale



w szczególny i wyjatkowy już całkiem inny sposób i tak frktalnie, bo w takim

przypadku tak jak widzieliście w opisie badań ,,Pet- to ta osoba jest już po tym

Zaprzyjaźnieniu się z Selekcjonerem Wszystkich Dusz i Wówczas zawsze już



tkwi w czarnym tunelu śmierci ,więc żeby w takim Aż mega ciężkim trudnym

przypadku móc pomóc i wyrwać taką osobistość z jej marazmu to muśimy my

sami zerknąć w Jej tunel czerni absolutu śmierći izapytać o zgodę Boga czy My



możemy coś Takiego uczynić dla drugiego i cierpiącego człowieka ,i Jak Taką

zgodę i pełną akceptacje dostaniemy ,to Możemy Wówczas przystąpić i Pomóc
,poprzez spacery astralne ,lewitowanie ,rozrzedzanie materi zagęszczonej ,.po

cząsteczkowo świetlisto-świetlne ciągi energi ,w ruchu -czyli ,pasma poświat



barw .Bo energia w bezruchu to Marazm ,a energia ,plus ruch ,to całościowo

zrozumiany proces wszechwiecznego ruchu Wielkiego Koła Napędowego

,Istnienia i Życia ,w różnorodnych ich formach przekształceń od tych z materi



nieożywionej i niewidocznej po to istne , jego istnienia ale na poziomach od

form rozmytych ,pogazowych ,tych prostych i zagęszczonych ,po takie formy

istnień ,bardziej zmaterializowane ,po obleczone w formy cielesno-materialne



, i ich potrzeby ,związane z żywiołem POWIETRZA a w nim tlenu do istnienia.

 PIĘĆ  ŻYIOŁÓW PODSTAWOWYCH W ICH PIĘCIU FORMACH ISNIENIA W NAS

Poprzez przepływ energii ,tych w Nas i w naszej Świątyni  ,, Ducha i Duszy ,,-
ale wzbogacamy swe wnętrze ,i blask z niego wypływający jest mocniejszy i



śilniej płynący ,jako nasze wewnętrzne i indywidualne ,bez jakichkolwiek

innych ścieżek , kierunköw zwrotnych ,czy też podłączeń, poprzez inne osoby

.Tylko My Sami i ON -Jako Stwórca ,a wraz z Nami istoty Wyższe, te nas w tu



prowadzące ,,ARCHANIOŁOWIE ,,-i jest ich CZTERECH -i ich Szef i Władca jako

piąty element całościowej układanki ,, -tak jak żywioły których także jest pięć

które są -celem samym w sobie do pozyskiwania i przekazywania ,strumieni



energii ,najpierw z Matryc,,  Boskiego Aktu Stworzenia  ,, -za zgodą istoty -

wyższej -ARCHANIOŁA -opiekuna PRAWD i Kieruköw Absolutu z ,,Matrycy do

Odbiorcy ,przez nasze Ciało i jego energie ,oraz naszą w tym zakresie wiedzę i



umiejętności przekazywania ,Takich Strumieni Energii Życia w Zdrowiu w

bardzo konkretne miejsca w Ciele Odbiorcy -wraz z porcją Tej Energii ,i jej
pozostawieniu w chorym miejsu w ciele Odbiorcy i spowodowanie żeby Ona

Ta Energia -Zdrowia się Rozgościła w tam u Odbiorcy .I działając przez dni 7



siedem go uzdrowiła po jego bardzo starannym i dokładnym zdiagnozowaniu

wraz z jego potrzebami -Energetycznymi  -w tym zakresie .I podać  jej - trzeba
,tylko tyle ile wymaga - ,ani za dużo ani za mało ,po prostu patrząc jak podana

energia płynie i się wchłania w fraktalny obraz klinicznego tego zaburzenia w



ciele odbiorcy i go nasycając zmienia jego powłoki energetycznych barw i ich

wpływ na rozjaśnienia - następujace po rozgoszczeniu się płynącej fali energi

po prostu trzeba obserwując ją-stale i z wieką ostrożnością ją monitorować i



tak kontrolować jej formę nasyceń, a proces jej absorbowania wchłaniania w

miejsca które to wymagają takiego wsparcia i ich wyczyszczenia Mocą spływu

dawkowanej precyzyjnie porcji takiej Świetlisto Czystej Energii , a Ci z Was co



nie widzą tachich zdarzeniowych zjawisk przepływu i jego się osadzania w
ciele tak dla innych - normalnie niepostrzegalnych , to dla nich opiszę to pod

koniec tej broszurki z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć na poziomie
bio skaningu i możliwośći bezinwazyjnego bezinterwencyjnego w formy ciała

Zczytania i precyzyjnego i dogłębnego zerknięcia w układy i co w nich tkwi i



nam dokucza wywołując różnorodne ,podrażnienia ,anomalia i zakłucenia

Tu mamy na tym sztychorysunku trzy główne strefy na dolnej częśći odcinka
przedramienia i ręki i w nich możemy metodą bezinwazyjnego bio-skaningu
zeskanować tkwiące anomalia kłopoty i zaburzenia i ich początkowych fazach

zaistnieńia w układzie nerwowym układzie chłonnym układzie krwionośnym



i po ich zanalizowaniu możemy szybko zainterweniować ,podając energie ale

o ich odpowiedniej dawce ,porcjii na wybrane układy ,i tak najważniejszy z

nich w działaniach u każdego naduzdrowiciela to ukad chłonny i w nim ten



obronny i chłonki wartownicze które stanowią zawsze pierwszą linię ataku ze

strony porażeń ,co zawsze skutkuje jego niewydolnośćią i upośledzeniem i po
takim to zainfekowaniu chłonki puchną ,powiększają swą wielkość i mamy

już ale stan zapalny na poziomie całego układu chłonnego w naszym ciele i w
tych układach z którymi on współkoalicyjnie współpracuje ,wspomaga chroni.



Dlatego każdy Naduzdrowiciel wie o tym że jakiekolwiek oddziaływanie siły i
czystej energii i jej mocami zawsze należy zaczynać od podawania Wszech ich

energii na ,,Węzły Wartownicze ,, bo to one są pierwszą linią frontalnej w nas
obronie i ochronie i gdy to one zostaną odblokowane i oswobodzone z tych

cośiów to od razu następuje u każdej osoby poprawa na tych poziomach i ich



ożywiona i bardziej kolaboracyjna wszechwspółpraca z pozostałymi układami

Energetycznym ale polecam dla Tych niewidzacych inną moją broszurkę jako
wprawkę do nauki was żeby zobaczyć troszkę więcej pod jej tytułem ; Nauka



Widzenia i Postrzegania Aury -metodą Lucjana-polecam i zachęcam do jej
przeczytania ,zapamiętania i wypracowania własnych wzorców w widzeniu .

4.Czwarty element układanki Mocy ,Śił i Elementów -jako żywioł w nas i jego
energie jest on nasz-czyli żywioł ,,OGIEŃ,,-ale jako sam w sobie występujacy

Tak jak to widać na sztychogramie ogień w nas to nasze trzewia wraz z całym



ich w wokoło nich uzbrojeniem w układy całościowej przemiany od połykania

pokarmu na samym początku dalej jego, ale już tego trawienia ,przetważania -



całej masy pokarmowej którą zjedliśmy popijacjąc i jej procesy wchłaniania
po jej ,przetważania i wytważania od witamin ,okołowitamin ,prowitaminozy

,protein ,enzymów życia w nas po energie tak niezbędne do bycia pulsu tętna



życia i ich całośćiowe procesy wchłaniania całośći,i zaśilania nimi naszych w
nas organów ,narządów ,komórek , układów a to nic innego jak tylko te nasze

systemy całościowego zaśilania wraz z żołądkiem ,dwunastnicą , wątrobą



,śledzioną nerkami oraz pozostałymi i tak jak to widzimy na oryginalnej tej
fotokopi badań histopatologicznych rak wątrobowiec i rak jelita grubego i
chłonek -chłonniak tak w pakiecie ale już z naciekową odmianą do otrzewnej

i porażeniem oraz atakiem po nacieku na jelito grubego i dalej ,a była chemia
mega jej sesje i cóż nie dała rady ,wiec interwencja- operacja ,ujęcia i cóż dalej

rozwija się patologia i atakuje system chłonny ,chłonki ,watrobę ,nerki ,szpik ,
tkanki i cóż cała już akademicka medycyna nie daje rady tylko są te kolejne



amputacje ,cięcia odjęcia i operacje ,a w nas dalej wszystko gnijąc w nas tak

wszystko po mału ,i nadchodzi ten koniec agonia nadchodzi szybkimi krokami
uśmiercając nas pożera nas patologia odmieńców w nas a, pula możliwości się

się już wyczerpała lub został przez tego człowieka jego ,,pakiet,, wybrany i ten



człowiek załamany bo tam w tym to- NFZ podjęli już decyzję nie ma dla niego

już dosłownie nic cały ten mega koszyk już on wybrał i nie rokuje powrotu do
zdrowia bo nic tu nie pomogła ,chemia i radioterapia  i jest na dodatek - stary

jak to opowiedział bo ma ,,60_siat -dych ,,i Narodowy Fundusz Zdrowia go -tak



-olał odstawił od form leczniczych ,a on tyle lat płacił pracując i postawili na
nim już- krzyżyk za to jako Ten - już bez szans bo oni tam zadecydowali kto

ma prawo jeszcze żyć ,a kto już nie i tylko mogą dać mu taką rentę na koniec, i
trafia przez znajomych do ,,ESEC-ESEK ,, prosząc o pomoc dla siebie ,bo Żyć się

Jeszcze temu Panu Mega Chce , to i powalczy - ale już bez ,,Tych z NFZ ,, a tu
takie było aż zaniedbanie bo takie niby nic , układ pokarmowo trawienny cały



-  padł rozleciał się prawie do końca a to takie nic było tylko zaczęło się i tyle-

Kiszki Braciszki -, i to od nich takie nic tu mamy inny przypadek mega już tego



coś zaniedbania totalnego i tak sobie lekceważąc ten Pan - padł na ulicy w ..

i  ktoś z przechodniów go uratował bo wezwał karetkę zlitował się nad losem



drugiego konającego człowieka który to totalnie zaniedbał swoje symptomy

płynące z jego kiszek , ale tu jeszcze w pakiecie oprucz kątnicy ta przepuklina
pachwiny krocza i w niej jelito cienkie zapętlone z naciekiem i przerzutami do



układu chłonnego  tak jak to widzimy na tam tej kserokopi orginalnych badań
przeprowadzonych -szybkimi procedurami  szpitalnych alena ostrym dyżurze

zrobione zdjagnozowanie z pobranymi tkankami do badań histopatologi ,a to



tylko jelitka takie nic a to one wchłaniają to wszystko co my sobie smacznie
zjadamy i dalej to nasz żołądek i dwunastnica przerobiły - przepalił ,rozłożył

niczym wielki w nas bioreaktor wraz z dwunastnicą i dalej jelitka cienkie to



od nich poczynając od tych jelit cienkich gdzie to w nich płynąca już cała masa
płynno pokarmowa odżywcza ale już w całkiem zróżnicowanych innych jej

całkiem forma po przetworzeniu w naszym biologicznym reaktorze rozkładu
-żołądku i dalej w naszej dwunastnicy poprawka i trafia to do cienkich jelitek
,kiszek braciszków-tam to one wykonują dopiero gigantyczne zadanie- mega

lwią pracę żeby wchłonąć wszystko co dobre, odżywcze ,zaśilające nasze to



całe ciało wzmacniają i przekazują wszystkie fragmenty układanki biologi
molekularnego zaśilania po przetworzeniu dla tych w nas naszych organów
,narzadów i tkanek i komórek ,i po ich zakończonych tych całościowych opcji

funkcjach synhronizowanego odsysania ,odbioru wyssania i wchłonięcia a te

nie przydatne fragmenty opcjonalne tej całej masy płynnej , dalej wędrują i są



przez nie przkazywane dalej ale do jelita krętego przez zastawkę krętniczo -

kątniczą jelita taki to zamek do jelita grubego i jego odcinka jelita ślepego i w
nim to są formowane są takie to masy ale już odpadowe po procesach, ale już
nie jako płynne tylko zagęczczone sformułowane i tak,zbite i uformowane w

Zatem warto być może co nie którym osobistośćią którę tą broszurkę tak lekko



sobie poczytują --pomyśleć o tych swoich w was kiszkach braciszkach i zadbać

całościowo o nie i nie dopuśćić na początku na odcinku jelita tego jelita ale
grubego do zatwardzeń przestojów ,rozdęć ,przepuklin od tego to pokarmu -

ale już jako masy odpadowe gnilne w formie stolca ,które przmieszczając się



dalej w kiszkach są tak odsysane ,odfiiltrowywane i ich ruchem robaczkowym
przemieszczając się dalej aż trafiają do ich wylotu na zewnątrz -odbytnicy i na
samym końcu tego ich całego procesu są przez nasze ciało -wydalane ..dając
nam taką ulgę .na końcu.. i w tych naszych kiszkach braciszkach można takie

coś sobie ošie znaleść dosłownie wszystko co trafiiło od gardła poczynając ,a



ich potrzeby no i od nich tych cośiów choroby podrażnienia podgryzienia cała
gamma bakteri grzybów po robactwa  po nich awarie dziury ,kokony ,larwy
,ganmety ,jaja ,utworzone kolonie ,podczepy z hakowymi bosakami w nich lub

wręcz nawet w formach choinkowych całe ,kolonie ,owśików, glizd ,ganmet ,-

po kolonie bąblowców ,krętków bladych , boreliozy , bo w nich dosłownie jako



w jelitach możemy wykryć od zmian naroślowych ,guzy ,narośle mięsakowe
,torbiele i tłuszczaki tak jak to widzimy na tej tamfotokopii analiz porażenie
mega boreliozą.lub już te kalafiorkowe lub grzybkowate odmiany cośiowe

rakowce jelitowca odmieńca aż po ,nowotwory od tych jelitowcowych ale nie



agresywnych aż po te uzłośliwione ropne i  dające podsiaki lub wycieki dziury
i cóż trzeba interweniować ,ciąć ,kroić ,zmieniać przebieg i ich funkcjonalność
cała chirurgia ,agresywa - o ile nie jest już za póżno ,to protezki ,stomia -i co-

do końca i samego odbytu ,i w nim także ,od hemoroidów ,wrzodów ,torbieli
narośli zwrodnieň ,a wszystko się zaczyna od świądu ,porażenia grzybicznego

po jakimś tam czasie jest już problem z wypróżnianiem ,odgazowaniem ,bo



zwykłe piardnięcie ,staje się problemem ,pieczeniem ,bólem i wydzieliną .. a
to wypróżnianie i sam wypust jest spòchniêty lub aż zarośnięty przez cysty
,narośle ,grudkowate zmiany ,i jest już mega problem z opuszczaniem stolca

mega problem bo proces wypróżniania się zatyka ,i cóż trzeba sobie pomagać



i per rektum -dosłownie palcami wydobywać wydłubywać kał i wybierać te
odpady męcząc się bo spust się zepsuł zachorował i cóż lub operacyjne odbytu

powiększenie z chirurgią i wycięciem ,nawisów ,narośli ,torbielki i takie te to

inne powstałe koronkowate zwyrodnienia ,a wszysto to zaniedbanie i grzyb



świąd ale na samy początku i zaniedbanie totalnej higieny odbytniczej -nic to-

Wszyscy Naduzdrowiciele którzy przystępują do podawania uzdrawiającego



lub palącego ze spopielaniem , i pobierania mocy i energi z Bożej Wszech tej

Matrycy Ognia ale jako spoiwo Oczyszczającego Światła ognia ,Wypalającego i
Spopilającgo, to Oni muszą mieć opanowane do perfekcjii wszystkie elementy

składowe wraz z ich koalicjantowo współpracującymi układami towarżyszy w



naszych kiszkach i braciszkach .Bo w tym żywiole ognia i jego mocy sprawczej

trzeba jeszcze dodatkowo znać i wiedzieć , widząc z czym mamy do czynienia

a widząc- to oznacza nie tylko tak energetycznie ale także pośladowo patrzeć



na cośie łącznie z pełną ich znajomością ,,GOŚĆI I MIESZKAŃCÓW,, w kiszkach

ze szczególnym uwzględnieniem tak jak to widzimy na fotokopi oryginalngo
badania rak kątnicy i w pakiecie guz w prawej połowie okrężnicy jelita , i po
ich usunieciu operacyjnym dalsza ekspansja kolonizacja ale uzłośliwiona i coż
a jest ich dość mnoga i spora familia .poczynając od grzybów ,pleśni ,bakterii



od tych dobrych zaczynajac ,aż po te szkodzące i zgnilizny w kiszkach dające

,dalej to są od nich zwyrodnienia ,uszkodzenia ,wyjadane błony wyścielające

jelitka aż po te troszke większe parazytowe i drobnoustrojowo ,ganmety aż po



takie ,owśiki ,bąblowce ,włosogłówki ,podczepiakowe wielorakie robaczki od

tych kocich poczynając aż po takie od pśich ,świńskich i ptaśich najgrubszego
kalibru i tu widzimy dobre usg jelita grubego okrężnicy wstępującej , a w jej

wnętrzu niezła kolonia różnorodnych robact , które sobie utworzyły razem i



wspólnie niezłą blokadkę lub tame popatrzcie sami mega patologia robactw i

na dodatek już uodporniona na wszekie metody ich zwalczania ,bo ta osoba
przeszła już wszystkie dostępne dla niej metody i one lub pokolenie po tych

ich Zdechłych w kiszkach rodzicach jest już uodpornione na te metody które



to były zastosowane żeby się pozbyć takich gośći z tego naszego ciała i żeby w

takim mega ekstremalnym przypadku móc pomocną zastosować terapie to już

trzeba zastosować najnowsze metody bo tylko wöwczas  nasza ta terapia



będzie dobra i trzeba się wesprzeć terapełtykami w formie preperatów jako

Esencji Energii z naszego Instytutu ,,ESEC-ESEK -bo jest to jedyna arternatywa
dla tych Wszyskich których Zawiodło Wszystko bo już nie działa po prostu lub
jest nieskuteczne mimo zastosowania terapi tabletkowych latami zatem może

jest czas na Medycyne Energet'yczną z Naszego Instytutu ,,ESEC-ESEK,, dla



Was . skuteczna ale trzeba się będzie natrudzić i napracować nad takim ,,coś,,

a dalej to mamy kalibry robact cięższe grubsze ,po te  od tych zwyrodnialców

mega ,owśinkowe oraz ,glisty ludzkie ,tęgoryjce i obleńce, taśiemce mnogie



,zwykłe lub takie uzbrojone mega duże i siedząc w kiszkach nam szkodzą. A

Ci z Was co dokładnie wizualizują zaprezentowane w tej broszurce analizy



badania i wyniki oryginalnych fotokopi ,zdjęcia sztychorysuki  jako twardy
dowòdy na zaistnienie opisywanych tu patologii to co ja tu piszê ale tak prosto
i bardzo skromnie bo to nieco tajne to doszli zapewne do jednego wniosku

że zajmując się w sposób odpowiedzialny , tak -terapiami uzdrawiającymi ale



takimi z obszarów KOSMO-RNERGENTYKI SELONOGRAPHICZNEJ to już sami
Wiecie że im głębiej ,dokładniej i bardziej precyzyjnie poznajemy w naszych
ciałach jego anatomie oraz powstające tam patologie porażeń i w nich te inne
wszystkie zależnośći- z topografią oraz tkwiące w ich elementach te walory

życia i jego tętno tchnienia ,pracy w ciele to już wiedzą ,że w takich jak tu ja
dla was pokazalem i zaprezentowałem anomaliach ,porażeniach i kłopotach

zdrowotnych to fakt samego zaśilenia ciała energiami ,nowymi -śiłami mocy



uzdrowczej nie jest wystarczający ,bo moc pomaga ale kłopot wraca więc
trzeba śięgnąc po skonsolidowane wszech energii ze świata mocy roślin ,żiół i

i dzikiej nieokiełzniętej przyrody wraz z naturalna mocą skał i minerałów z

,z naszej ziemi oraz promieni energii Mocy Wyższych i to tylko wówczas gdy



możemy My jako t a k Naduzdrowiciele nieść pomoc Tym Wszystkim innym
chorym cierpiącym bez nadzieii w takich ich  - mega ciężkich przypadkach
,gdzie Ci chorzy cierpiący w ich maraźmie - stoją zazwyczaj już pod tą ścianą

niemocy i tylko w Was upatrują dla siebie daru nadzieii na lepsze jutro dla
nich ,o ile będzie im z łaski Bożej dane dotrwać do tego ich w - Tu na Ziemi
jutra ,bo Oni często zazwyczaj już siedzą lub tkwią w takim to czarnym tunelu
śmierci ale tak bez nadziei wypatrują dla siebie światła ich życia , zatem
każdy z Was jako Ci WY Wybrani z Tych wszystkich i dodatkowo
Obdarzonych Łaskami wraz z Darami Bożymi czyli jako Wy - elita i
Naduzdrowiciele muśićie - dać im Tym cierpiącym ,chorym i tkwiącym w ich
maraźmie ich trwania iskierki ledwo co tlącego się w nich życia ,najpierw dar



Cudu Nadzieii i Wiary ,ale w BOGA potem nowe wlać w ich zakamarki duszy
tego chorego ich i umartwionego ciała to światło BOŻEJ nadzieii ,a po tych
elementach muśćie - zastosować każdy i każda z Naduzdrowicieli takie inne i

, i już kolejne mega fazy mocy i fraktalnych godnych czynnośći , ale tych które
przyniosą im po malutku w sposób cierpliwy tak skutecznie pomału tak stale i

stopniową poprawę istnienia ciała osoby tej cierpiącej , zatem potrzebna jest



Wam ciagła i stała nauka ćwiczenie Waszej cierpliwości samodoskonalenie się

wszędzie stałe i samorealizowanie się na wszystkich spotkanych lub Wam tak

przez los podrzuconych nowych opcji rozumienia Daru Życia w całośćiowym



obrazie tętna tkwiacego życia w ciele ludzkim ,zatem niech każdy i każda .......

5.Piątym elementem układanki żcia jest-5- żywiołów życia ,jest -Ziemia jako

ten żywioł w naszych ciałach cielesno fizycznych który jest zawsze połączony



i tak skonfigórowany z kanałem pracy organu mięśnia sercowego oraz układu
krwioobiegowego a wnim z tętnicami ,aortami ,żyłkami,wątrobą śledzioną i

takźe trzustką i całym układem dokrewnym oraz żyłami tętnicami i z tym co

płynie ,krąży -a zatem nasze serce - bo to one w nas jako motor i pompa życia -



gdy zakończy pracę to i my zakończymy , ale nasz żywot w tu na naszej Ziemi
,dlatego ten żywioł Ziemi to nasze w tym żywiole najważniejsze - ..Serce... i to

w nim tkwiace wszystkie elementy ,od tych energetycznych ,polaryzacji po te

związane z zaburzeniami ,anomaliami ,zwyrodnieniami na tym mięśiowym



naszym organie -który stale pracując daje w naszych ciałach dynamizm ruch

przepływ i krążenie wszystkich elementów życia ,oddechu i zaśilania w nas. A



tu mamy fotokopię oryginalnego badania i coż widzimy -wodniak -zmiana w
rytmie pracy i zaburzenia całego systemu życia i u kogo - młody 21 - letni

człowiek , który tak się zaniedbał że padł na ulicy i cud się stał dla niego , bo



trafił na kogoś kto jako obca przechodząca osoba -zareagowała i mu pomogła.
Bo to zwykle zaczyna się od błachostki takie niby nic przeziębienie ,grypka a

to oskrzela przechłodzone i zbiera się w nich woda puchną i mamy naciek na

wnękę komory okołosercowej i coż dalej nic ,aż padniemy pędząc gdzieś tam i



po nicość własnej tępoty umysłu i tak jak sobie ciut poleżymy na chodniku lub

gdzieś tam i nikt się nie trafi co się nad nami pochyli i nam coś pomoże .To coż



przyjdzie nam skonać odejść gdzieś tak sami sobie leżąc jak kłoda i cóż nic......

A tu na zaprezentowanej fotokopi widzimy ,migotania przedsionków oraz już



mega problem na zastawce serca trójdzielnej mitralnej ,oraz jeszcze przełyk i
w nim płaskonabłonkowy rak naciekowej odmiany z naciekiem do żołądka .??

Natomiast tu Widzimy Echokardiogram z opisem echokardiograficznym ale u



Osoby która przeszła Operację chirurgiczną i ma wstawione protezki do serca
w formie aparatu zastawkowego i stały stan zapalny wraz z puchliną na sercu
i przez ten fakt powiększone z rozdęciem oba przedśionki na sercu ,wynik jest

dla Was Zaprezentowany w celu czysto poglądowym ma być jako ostrzeżenie

Dlatego że kożystając z żywiołu Ziemi i jej Wszechenergii którą się nazywa w



przeróżny sposób dla przykładu ,Reiki ,Prana ,Logos ,Ka ,ale jest to żąglerka
słów i wyjęte określenia z różnych języków od - Japońskiego przez Hindi po

Grecki a dosłownie użyte określenie w języku polskim oznacza Energię Ziemi

i Piąty element układanki Życia -czyli żywioł Ziemi i praca z Tą Energią muśi



być prowadzona zawsze z zachowaniem wszelkiej ostrożnośći i mega wiedzy

ale związanej z dobrą znajomością topograffi anatomicznej wszech -oraganów
,komórek ,narządów i układów współkoalicjantów które współbierznie razem

ze sobą współpracują od serca jako motoru pompy życia zaczynając i to w nim
różnorodne ,zaburzenia ,anomalia ,porażenia i zwyrodnienia ,oraz zawarte w



nim do tego mięśnia sercowego różnorodne ,proteski ,aparaty i stymulaory od

tych zwykłych aż po pompy lub półpomy dyfuzyjne i związane z tym różne
inne ograniczenia stymulujące prace tego naszego motoru i pompy życia .....

Zaprezentowane do tej pory w tej mojej broszurce badania ,analizy wyników i
ich zrobione fotokopie nalerzą do osób które wyrażiły zgodę na ich pokazanie



i zaprezentowanie dla Was ale tylko w celu czysto pogladowym i dydaktyczno

rozwojowym dla Tych osób , które ten opis czytają  ,bo ludzie Ci - trafili jakimś

ich tam trafem pod skrzydła opieki ESEC-ESEK i przechodzą uzdrawiającą ich



terapie ale z zastosowaniem Kosmo-Ener-Gentyki Selenograficznej i dobrzeją

zdrowiejąc ,a część z tych osób już terapie zakończyła ,ale na ich życzenie to
oni pozostają z Nami w kontakcie ,komunikując się od czasu do czasu ,bo sami

doświadczyli jak to raczyli oświadczyć ,opieki duchowej pomocy takiej bardzo
indywidualnej i wyjątkowej ,tylko dla Nich i pod ich potrzeby zastosowanej
lub uszytej na miarę ich potrzeb tak jak się to szyje garnitur na miarę  i chcą



te osoby kontakt z Nami zachować... wszechwiecznie jak to oświadczyli  .Tak
jak to raczyli nam zapowiedzieć oświadczajac że do końca swych dni w Tu..

Bo Lekarzom to już nic nie wierzą i tu zacytuję Pana dosłownie : Lekarze co
niektòrzy tylko przypisują ludzim tabletkoterapie jako to niby lekarstwa na
których to wogòle się nie znają niemając dosłownie zielonego pojęcia o ich to
składzie a przypisują je na takie to choroby o których to nie mają wiedzy tylko

lub takie ogólne pojęcia a badania i ich wyniki to zupełna magia kodowa ,tego



zaburzenia objawowego bez zielonego pojęcia , bo zajmują się tylko objawami
tych to niby choròb a wogóle nie poszukując ich źròdła, u ich pacjęta - a robią

to tylko dlatego bo to oni są Panami LeKaRZAMIa i gdy taki Zwykły człowiek u
Nich już podpadł to on już przegrał wszystko i Padł u stòp ale jego tej to w

nim choroby -Poraźki - to zawsze wini tego prowadzącego go .Pana Lekarza...



, Zatem Podnieš się Człowieku z Tego Twego Upadku od Choroby i Walcz o
Swoje Życie , bo to jest ten Twòj w Tu na Ziemi Najważniejszy -ale- ,,Skarb,, -

Opisy są w trakcie ich realizacji w wolnych chwilach ciąg dalszy nastąpi za
jakiś tam czas ale ten tu nasz ziemiański  : nie ten pulsarowo-kosmiczny.. I

będzie to ale Tom Drugi ale jako część całośći i tylko tak.Materializuje opisując



w wolnych chwilach czaso-przestrzennych - tropiąc ślady pozostawionych
archetypów w tu oraz dźwigąjac brzemię nieśienia daru pomocy tym co jako
oni to już stanęli,.ALE. - przed ścianą .ICH..- śmierći bez nadzieji na ich życie.

 -   OPISUJE.  :

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

Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus

Telefon :667.448.798. albo 73.4269907 lub w formie kontaktu -elektronicznego..

lucjanzgdanska@gmail.com  lub.  biofiitogeneza@gmail.com



Przesyłam pozdrowienia Wszystkim ,Istotom ,Osobliwośćiom i Obłu-tem- w Tu i



Teraz ,jak również Tym w Tamtym ,oraz Innym w Onym -,,PRZESYŁAM DLA

WSZYSTKICH DAR ŚWITŁOŚĆI ABSOLUTU ,,-bądźcie radośni ,uśmiechnięci ,i



szczęśliwi ,krocząc śćieżką prozy życia w tu i Teraz -do obranego Swego Celu .

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

-Opisy w trakcie materializacjii ,trzeba uzbroić się w tą -anielską cierpliwość -

,niebawem nastąpi ciąg dalszy opisu ale tak troszkę inaczej bo za pomocą foto



zdjęć jako twardego dowodu -powiedzmy za jakiś czas inny ale ,nie duchowy.


