
,,PROPOZYCJA OFERTA ,,

OTWARTA DLA WSZYSTKICH

,,NOWE METODY POMOCY-TYM
CHORYM , CIERPIĄCYM  , I W

POTRZEBIE -BIOLASEROTERAPIA,

Lub ,,ENERGIE LASERA,,

,,List otwarty z ofertą dla Tych Osób ,co znają
,energoterapie ,bioenergoterapię lub są uzdrowicielami

oraz dla tych osób ,co dopiero się zapoznali a nauczyli się
widzieć i postrzegać,,aurę,, i przestudiowali i opanowali



wiedzę ,,Bioterapie tom 1 oraz jako uzupełnienie
,,Bioterapie tom 2 lub,,Biolaseroterapie -,ENERGIE

LASERA-metodę Lucjana i chcą pomagać tym chorym i w
takich ich zdrowotnych potrzebach -proponuję.

Witajcie -przesyłam WAM- propozycję nabycia ,zestawu
do wykonywania terapii ,dla osób potrzebujących .W ich
cierpieniu , chorobach ,po wypadkach i urazach ale także

dla osób kontuzjowanych w sportach zawodowej walki
lub wyczynowych ,kaskaderów i tych wszystkich osób ale

na podupadłym ich zdrowiu w wyniku nadmiernej ich
eksploatacjii własnego organizmu i braku dbania o niego

lub złego się odżywiania i w wyniku tego zaniedbania

doprowadziliśmy do wręcz totalnego mega wyniszczenia
naszych swoich wewnętrznych zasobów zdrowia , lub się



inni urodziliśmy i tacy już jako ci inaczej postrzegani są ,
ale można spróbować im pomóc , ale po to żeby ich trud
życia istnienia i bycia codziennego usprawnić oraz i tej
ich najważniejszej sprawie - czyli higieny ich zdrowia -

,,Zestawy krućców osadczych na laser ,także z koncówką
przejściową redukcyjną moedzy laserem a krućcem,,

-psychicznego , troszkę im pomóc lub troszeczkę ich
udoskonalić na ich poziomach problemów zdrowia ,ale

za pomocą stosowania terapi uzdrowczych  ,proponuję
profesjonalne narzędzia do pracy i pomocy bliźnim i



bliskim jak i tym wszystkim wam obcym, którym to
chcecie pomóc w ich trudach życia codziennego , w

dziedzinie ,energoterapi ,bioterapi ale uzdrowczej lub
bioenergii ,lub nieśienia im pomocy ale na poziomie ich
duszy i ich ducha ,wraz z Inżynierią Duchową ,lub ich -

,,Mierniki do opomiarowań ,Bowisa ,oraz Bovis z
aparatem Volla lub Bovis z funkcją Volla -polecam.

-ciała cielesno fizyczmego i go usprawniania ,za pomocą
zastosowania opisanch przeze mnie terapi uzdrowczych
w moich opisach które są opisane miedzy innymi : część

w broszurce ,Woda Cud życia lub Bioterapie część
pierwsza albo stosując Energię Drzew ,ewentualnie
Batalie o Zdrowie i Wojnę o Życie z Patogenami lub

Energię lasera i biolaseroterapi -i tu do Energii Lasera



proponuję w formie zestawionych i przygotowanych do
tego celu odpowiednich narzędzi już przetestowanych i
sprawdzonych w formie krućców osadczych i laserów w

kompletnych już zestawach i jest:

1.Wersja podstawowa ,zawiera laser zielonawiec o mocy 1000
mwat ,do niego jest akumulatorek i ładowarka -którą ładujemy



akumulatorek z normalnego zasilania prądowego lub zestaw
specjalny czyli laser biała mgła z laserem czerwonawcem z

funkcją specjalną wraz z efektem energii stroboskopu i do tego
głowiczki zmienne  oraz Krućce osadcze z kwarców w zestawie

standardowym -5 sztuk końcówek na laser znormalizowany.

Zestaw lekko rozbudowany .



Krućce osadcze pod lasery znormalizowane -końcówki.

,,ZESTAW  DRUGI ,,

2.Zestaw zaawansowany -zawiera to co zestaw podstawowy
-punkt 1 .-oraz skaner wraz z 40 zainstalowanymi programami

do diagnozy i analizy całośćiowej stanu organizmu
-oprogramowania są zainstalowane w przerobionym do tego

celu telefonie w systemie ,,android 4,0 -.

Zestaw 2

Zestaw z dwoma laserami ,zielonawiec i specjalizowany .



,,ZESTAW TRZECI ,,

3 .propozycja laser 1000 mwat mocy .,,Policyjny ,, wraz z
krućcami osadczymi do zaiegów ,bez etui .jako mini zestaw .

Wszystkie osoby zainteresowane .dalszą nauką i rozwojem osobistym zachęcam do
zaopatrzenia się w ,,Traktat Ezoteryczny ,,-wraz z komplementarną wiedzą do

samodoskonalenia się i nauki -samemu lub samej ,w każdej wolnej waszej chwili



czasu ,możecie się sami udoskonalać poprzez samonaukę i samodoskonalenie się

Krućce z -kwarcem różowym ,ametystem ,cytrynem.

 Zestaw ,,czwarty,,
Zestaw czwarty ,pięć krućców i laser 1000 mwat mocy .

Kwarce specjalizowane typu -prawoskrętny ,lewoskrętny ,obusieczny-herkimer
,osadzone w znormalizowanych końcówkach pod lasery -500 ,800,1000,1500 mwat.



Zestaw ,,piąty ,,

Laser o mocy 1500mwat ,wraz z 6 krućcami i przejśćiówką-laser krucieć.



Zestaw ,,nr 6 ,,

Zestaw laser o mocy 1000 mwat na dwie bateryjki plus krućcie kwarcowe .



Krućce z pierwiastkami minerałów.

Krućce z tlenkami we wnętrzu powiązań międzyatomowych cząsteczek -wytworzone
siłami natury w warunkach geologicznych struktur Ziemi -między innymi -kwarce

bliżniacze ,z pierwiastkami tlenków ,wapnia ,żelaza ,krwawnika,hematytu ,tlenkami.



Zestaw z laserem o mocy 1000 mwat zasilany akumulatorkiem ,i pięcioma krućcami
,całość w uszytej do zestawu  etuii .

Zestaw ,,specjalizowany, 7,

Zestaw specjalizowany z trzema laserami ,zielonawiec ,czerwonawiec ,podfioletowiec
wraz z siedmioma krućcami ,prawy ,lewy ,zerowy ,dymny ,ametyst ,cytryn.Oraz -



przejśćiówki pod lasery -końcówki montarzowe .Dla zaawansowanych osób

Także zestawy z laserem specjalizowanym ,,Biała mgła,, wraz z funkcją stroboskopu i
funkcją lasera czerwonawca ,oraz dodatkowo głowiczki rozczepiające pod wyjście

skalibrowane na laserze , a pomiędzy krićcem osodczym z kwarców.

-są to szczególnie specjalizowane narzędzia do metod uzdrowczych dla tych osób ale



widządzych minimum ,,aurę,, lub pośladowo ,albo termicznie oraz standardowo ,pole
energii plazmatycznej ale całośćiowo i z doświadczeniem w podawaniu energii

świetlisto-świetlnych za pomocą lasera i krućca kwarcowego osadczego .

Także zaawansowane mierniki analogowe do pomiarów i zczytywania ,czyli Miernik
Bovisa ,lub wersja rozbudowana czyli miernik Bovisa z funkcją Aparatu Volla ,lub dla

bardziej zaawansowanych osobistośći miernik elektronoczny ,,AQUA-TRSTER ,, który
daje możliwośći głębszego zczytania i opomiarowania zaistniałych porażeń ,anomali i



infekcjii które to są tylko możliwe do zdefiniowania w zaawansowanych badaniach

laboratoryjnych po analizach i badaniach próbek wymazowych pobranych z ciała lub
w badaniach biologi molekularnej ,oraz urządzenia- skaningowe zczytujace stany

bieżące wraz z opomiarowaniem czyli urządzenia do odczytu anomali ,zaburzeń i



porazeń w całościowej topografi anatomicznej obrazu klinicznego a zaistniałego w
wyniku zaniedbań ,kontuzjii ,nagłych urazów i uszkodzeń ciala wraz z pełnym

odczytem zaistniałych problemów cielesno fizycznych jak i na obszarach zaniedbań

ale tych na poziomie duszy i na pozionie ducha oraz na wszystkich ukadach wewnątrz



organizmowych i jego narzadach ,organach na ciele fizyczno cielesnym .ale tylko dla

tych znających bardzo dobrze anatomie ,imunologię ,parazytologie ,i mikrobiologię w

Biostabilizatory i stymulatory dla tych w takich ich potrzebach ,opis jak z nich
kożystać znajdziecie w broszurce pt,,Bursztynoambrozja,,-polecam

całośćipwym obrazie klinicznym w ciele ludzkim na poziomie mega- medycyny



akademickiej ale tej wyższej traktującej i w szczególny sposób specjalizowanej ,od
mykologicznych podrażnień i porażeń i do tego skanujace instrumenty terenowo

podręczne do szybkich odczytów ,analiz ,diagnoz po ich zczytaniu ,zeskanowaniu za
pomocą wojskowych podręczno przenośnych i terenowych urzadzeń czytajacych.



Zestaw polowo interwencyjny -podstawowy w etuii .

-Mniejsza forma do rozbudowania -

Zainteresowane osoby prosze o kontakt telefoniczny pod numer: 667448798 Lucjan
proszę dzwonić od 9 rano , do 20 wieczorem .lub forma elektronicznej poczty -



lucjanzgdanska@gmail.com   -    biofitogeneza@gmail.com

,,Przesyłam pozdrowienia ,,

+++++Lucjan+++++

-Do tego jest ksiązka do samonauki i doskonalenia się ,wraz z Anatomicznymi
opisami ,szkicami ,rysunkami I zdjęciami do pełnego zrozumienia całośćiowo
zagadnienia- ,, ENERGI LASERÓW ,, - lub wersja starsza -BIOLASEROTERAPI-w
profesjonalny sposôb podająca szczegôły pracy ,,ENERGIE. LASERA ,,-w



zapisie elektronicznym na nośnikach pamięci typu kartach Sd-mikro ,lub
pendrajwie  , do nabycia po uprzednim zadzwonieniu pod nr.667.448.798 ,
oraz ,,BIOENERGOTERAPIE tom 1-część pierwsza oraz Bioenergoterapie z

 Anatomią-w obrazkach dla tych osób wygodnych jako tom 2 część drga ,oraz
,Nauka widzenia i postrzegania ,,Aury,, inna broszurka jako  ,,,Geoemiter

,,-zrozumienie jego działania i jak go rozstawiać ,-Woda cud życia ,Energie
drzew -jak z nich kożystać ,oraz Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie z boreliozą



,bartonellą ,babeszjozą ,tibola i innymi Patologiami w naszym ciele a Esencje
Energii dla zdrowia i Witaminy oraz broszurka,,Akt do Sumienia ,, - dla tych

 wszystkich w takich potrzebach ,- ,,Bursztynoambrozja a Klimakterium,, oraz
,Nalewka na Bursztynie jak ją zrobić aby działała , oraz wiele innych

ciekawych -broszurek do samodoskonalenia się i nauki , polecam ,zachęcam
do samorealizacji się w obszarach nie tylko bioterapi . I tak polecam każdej i



każdemu- któremu jest cenne zdrowie do rozwoju własnej duszy i własnego

ducha oraz do ,,Inżynieriii Duchowej ,, -polecam także ,,Biostabilizatory wody

i płynów elektrolitowych w naszych ciałach .tak jak to widzimy na fotografi..
ZAPRASZAM DO SAMONAUKI I SAMODOSKONLENIA SIĘ I POGŁĘBIANIA



WIEDZY EZOTERYCZNEJ ,I Tej Tajnej. Lub wręcz wyklętej -bo obnaża prawdy i
dogmaty kanonów religijnych

Okładki książek do samodoskonalenoa się i nauki na poziomie duszy i ducha-







-Wszystkie moje opisy ,książki i broszurki są zapisane w formie elektronicznej
do nabycia na kartach pamięci elektronicznej ,zainteresowane osoby proszę o



Telefon do kontaktów 667.448798  . elektroncznie lucjanzgdanska@gmail.com



Prześlę do Wszędzie i za Wszędziami także po uzgodnieniu telefonicznym .


