
,ŻYCIE  W ZDROWIU,

Nauka widzenia Aury
Oglądajcie i analizujcie tu zaprezentowane zdjęcia szkice
foto-rysunki, bo to w nich znajdziecie to co nie zostało tu
opisane ze względów tajnych wojskowych lub poufnych i
to Wy pobudzając Waszą Mądrość ,Wiedzę i Inteligencję

macie rozpoznać to ukryte i doznać Waszego Oświecenia



-ZDROWIE  a  ŻYCIE  lub-
,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,

-NAUKA POSTRZEGANIA I
WIDZENIA POLA  AURY-

Metadą i Sposobem Lucjana



,, WIDZENIA I POSTRZEGANIA
ALE PONADNORMATYWNE ,,

-NAUKA  WIDZENIA  AURY-

WIDZENIE I POSTRZEGANIE
Patrzenie -inne -Termiczne, Pośladowe,

Energetyczne , Plazmatyczne , Noktolakacyjne

WRAZ  Z  ANATOMIĄ  BUDOWY  APARATU



WZROKOWEGO - Dla  Zaawansowanych  Osób.

PATRZ  I OBSERWUJ  DOKŁADNIE

ZOBACZ CO WIDZIAŁEŚ SWOIM
MÓZGIEM I SWOIM NARZĄDEM

WZROKU  -OKIEM W REALU -



,,TO  NIE  ILUZJA  TY  MOŻESZ  TO
TAKŻE SPOSTRZEGAĆ I WIDZIEĆ,,

-POLE  ENERGII  CAŁOŚĆIOWEJ-



CAŁOŚĆI ENERGII POZA CIAŁEM CIELESNO FIZYCZNYM

Nauka widzenia Aury dla tych z takim Bożym darem .

,, POSTRZEGANIE  AURY ,,
,, Sposobem  i  Metodą  -  LUCJANA  - ,,



Pole astralne na trzecim poziomie rozwoju duchowym ,to Aura
w potocznym jego określeniu.Bardziej wysmakowaną formą

nazewniczą jest stwierdzenie -pole energi wirowo plazmatycznej
poza ciałem cielesno fizycznym -,,AURA,,-wraz z jej częściami
składowymi lub warstwami zaistnienia i gniazdującymi w niej

tożsamościami czyli czakrami lub soczewkami zasysania energi
kosmicznych i tych  świetlnych docierających z otoczenia .

*

OPISUJE:  Lucjan Antoni Jan 1 vel Kaper Gdański



 tel: 734.269.907 , od 9.oo do 21.oo -poniedziałek do czwartku

Kontakt drogą Elektroniczną  -

lucjanzgdanska@gmail.com   lub   biofitogenza@gmail.com



Zatem nasza ,,Aura,, składa się z trzech warst energetycznych
lub płaszczowych otulających nasze ciało fizyczne poza jego

obrysem ale na poziomie astralnych pól energetycznych .

1.Pierwszą częścią składową pola energi aury jest jej warstwa
lub strefa termiczna,którą to wszyscy widzą i postrzegają ,jest to

najbliższa naszemu ciału fizycznemu strefa gdzie są wyrzucane



drobinki potu i w której to nasze całe ciało i jego wewnętrzne

tożsamośći wraz z organami i narzadami utrzymują w naszych

ciałach stałą jego temperaturę , i która to wynośi około 37°C gdy



nasze ciało jest zdrowe ,a każda zmiana czy to w dół czy w górę

zawsze jest dla nas pierwszym symptonem -znakiem o jego w
nim jakimś porażeniu ,zakażeniu lub anomali wywołanych

różnym oddziaływaniem ze środowiska zewnętrznego otoczenia



lub od zdarzeń wewnętrznych po kontuzjach ,awariach lub od

ataku wirusowych porażeń ,bakteriologicznych ,grzybiczych



,drobnoustrojów lub parazytologicznych a zmiana tęperatury w

nas i wytwarzana ona jest przez zróżnicowane oddziaływania-
temperatury panującej we wnętrzu naszego ciała i wszelkich

procesów jego się ocieplania lub przewietrzania , albo jego się



schładzania i się przepacania gdzie przez nasz największy organ

zmysłu czucia czyli skórę i przez jej pory w niej wydostają się na

powierzchnie skóry frakcje zróżnicowanych oddziaływań na nią



temperaturowych zróżnicowań a panującej w niej temperatury

w zewnętrznym otoczeniu poza naszym ciałem i ta różnica tych

temperatur tworzy pierwszą warstwę nad naszą skórą wokoło



całośćiowej jej powierzchni zatem to co nad naszą skórą jest to

strefa termiczną ,jako jedną z pierwszych otulin stref aury poza



naszym całościowo pojętym ciałem fizyczno cielesnym jako twór

2.Drugą częścią składową aury jest warstwa lub strefa dymna,w
tej części aury następuje całośćiowe przewietrzanie się ciała

fizycznego i w nim jego zespołów ,układów ,organów ,narządów
oraz komórek poprzez wyrzut i ulatnianie się za pomocą -porów



skóry w jej warstwie naskórka resztek pogazowych przemian
,dokonywanych przez organizm i jego pracy organów ,narządy

wewnętrzne i komórki także potrzebują i generują - pogazowe

schładzanie przez pory powierzchni skóry, która to stanowi dla



nas taki powiedzmy naturalny płaszcza ochronego naszego ciała

w procesach wypacania i wydzielania nadmiaru przepracowanej

martwcznej wody podskõrnej i przepracowanych już płynöw



elektrolitowych wymian i wyrzucania w tym prcesie mikro mili

drobin potu i wybroczyn a wraz z nim uwalniania się haptenów
-antygenów ,szczątkowych odpadów pomartwiczno genowych i

mutujacych się cząstek,ale aktywnych i porażających cząstek. Z



którymi to nasze ciało uwalnia także resztkowe struktury ozoitu

i czasem także uwalnia kolpuskularne kapsóły przetrwalnikowe

merozoitu - apoptozy są to opcje frakcji pochodzące od procesu



odgazowywania wewnętrznych struktur krwioobiegowych gdzie

przez pory -mikromalutkie otworki w naszych mikro malutkich
naczynkach krwionośnych na poziomie kapilarowo włosowych

dochodzi do odgazowywania całego układu krwioobiegowego i w

nim krwinek które cały czas pracując- transportują tlen w jedną



stronę do organów narzadów i komórek wraz z pakietem mega

środkami odżywczymi i nas zaśilającymi ,i w drugą stronę niosą

dwutlenek węla który to wydychmy i na poziomach dyfuzjii w



nich dochodzi do procesów odgazowywań we wnętrzu naszych

naczynek i żyłek w całym naszym ciele fizycznym bo są one w
nas wszędzie bo to jest nasz całośćiowy układ krwioobiegowy .



3.Trzecią i zarazem ostatnią warstwą lub strefą aury ,jest strefa

rotacji wirujących  bioprotonowych mikromiliładunków energi
plazmatycznych ,które to wirując osiowo, płyną po elipsowatych

orbitach łączą w całość pozostałe warstwy aury ,od powierzchni



skóry po zewnętrzny płaszcz aury ,za którym jest próg gazowy i
zaczyna się następne pole energi duchowej ,ale wyższej od Aury.

Pole wszech całośćiowych energi-zdjęcie plazmatycznych energi
całośćiowych lub hologramowa matryca naszego wzorcowego

zdrowia wraz z zawartymi w nim tożsamościami -czakrami oraz



ich osobliwośćiami czyli sefirotami energi Wyższych ale tych na

ich poziomach naszej duszy i naszego ducha ,a Ci z Was co chcą

ten fenomen głębiej i dokładniej poznać w całośći jego tematu to



polecam poczytać i przeanalizować oraz zapamiętać inną moją

broszukę pod jej tytułem ,,Bioterapie tom 1 - część pierwsza .

NAUKA WIDZENIA I POSTRZEGANIA



,,AURY - POLA  ENERGI  ASTRALNYCH,,

Jest to opis dla tych osób które takie Dary i Łaski Boże mają ,bo

nie każda osoba będzie widziała aurę ,strefę termiczną jak



najbardziej każdy może widzieć i postrzegać -ale całość czyli

pola energi astralnego -aurę tylko nieliczni mogą ją widzieć ,

-Zdjęcie pokazuje widziane termicznie dwie postaći ,mama z



dzieckiem na ręku w parku na spacerze i ich wygenerowane

opcje energetycznego zaistnienia a ich energie ale te pośladowe

całościowe tak jak to widzimy na zaprezentowanych zdjęciach
które zrobiłem nad potokiem obserwując nurt wody i pstrągi



ale takie to frakcje widzą i postrzegają nieliczni wybrańcy -lub
osoby obdarzone wyższymi łaskami i darami Bożymi.Z mojej

praktyki i doświadczenia wiem i jest to fakt ,bo nauczyłem
widzieć aurę ponad stu ludzi , którzy takie dary i łaski Boże

otrzymali lub oddziedźiczyli i po dokoanych u mnie autora tych
opisów -pomiarów na mierniku Bowisa ,oraz dokonanych przeze

mnie analizach odkryłem drzemiące w nich takie ich nad talenty



ale po bezinwazyjnym skaningowaniu ich walorów, ale innymi
już metodami z użyciem wysokiej klasy urządzeń i mierników

nowej ich generacji z  elektronicznym ich obrazowaniem pól a
zainstalowanych na smart fonicznych tabletoidach ,po prostu te
osoby po ich poskaningowych obrazowaniach -odkryły w sobie
także te umiejętności i po ich poinstruowaniu jak pracować z

tymi energiami ,żeby wyostrzyć sobie te ich w nich nad-zmysły



lub dary Boże także już -widzą i interpretują te fraktalne w nich

postrzegając aurę u osób drugich i niektórzy z nich widzą ale
jako oddzielną tożsamość czyli barwę duszy która stanowi jak

gdyby całość w obrazie postrzegania ,,aury,, ale jest mimo tego
współzaistnienia z aurą inną oddzielną formą i jej energie ale



pośladowych cząstkowych energi zaistnienia plazmatycznego

ale współistnie istniejącego z całościowym polem astralnym ,ale
tych osób jest tylko trzech na terenie Polski , których to udało

się mi wyłonić podczas pomiarów skanujących z odczytem i te



osoby także nauczyłem jak widzieć i postrzegać inaczej -czyli

głębiej i więcej w myśl zasady; że każdy patrząc widzi -ale czy to

,co widzi i postrzega oko ,to jego umysł rejestruje obrazując i po



przeanalizowaniu w rozumny sposób pojmuje jego umysł ,wraz
z pełnym i klarownym umiejscowieniem tych zdarzeń w mózgu.

Czyli patrząc trzeba nauczyć się Widzieć i świadomie Postrzegać

Szkic Całościowego Wielkiego Pola Energii Tauronicznych.



Do napisania tej broszurki zachęciły mnie osoby ,które ja
poznałem i po ich przemierzeniu i odkryciu w tych osobach

obszarów ukrytych w nich pokładów innych talentów o których
wogóle to te osoby nie wiedziały i następnie zgodziły się na ich

skaningowanie z obrazowaniem w celu precyzyjnego określenia
w nich drzemiących możliwośći i po ich wtórnym ale już takim



ich bardziej dokładnym potwierdzeniu nauczyłem je to znaczy

te osoby o takich ich wyjątkowych talentach- darach jak mogą
one widzieć lepiej i głębiej ,ale to co ich aparat wzrokowy ,,oko,,
widzi i postrzega ale ponad przeciętną możliwość i to te osoby

Na tym zdjęciu widzimy mierniki analogowe ,,Bovisa,, i ich trzy



różne wersje ,ale najciekawszy z nich jest ten najmniejszy ,bo

oprucz funkcji pomiarowej w skali ,,Bovisa,, ma jeszcze jedną
funkcję czyli możliwości pomiarowania jako aparat ,,Volla,, ale
w sposób analogowy pomiaruje anomalia i zaburzenia w Ciele

fizyczno cielesnym te które zaistniały i nie jest to forma jakiegoś
tam programu lecz fakt ,a te osoby co chcą więcej wiedzieć to

odsyłam je do poczytania innej mojej broszurki ,,BOVIS i



Interpretacja wyników pomiarów ,w której to opisuję ten
miernik i jego funkcje wraz z możliwośćiami pomiarowczymi .

I tak te osoby -powiedziały mi ,że nie ma praktycznych żadnych
opisów ,rad które by mogły podpowiedziedź, lub udzielić kilka

wskazówek uczących  o tej kwesti -czyli doinformować w sposób
praktyczny i celowy ,jak i także w doświadczalny - praktycyzm

doinstruować o takim fakcie , a przeszukały ,wszelkie dostępne



media od wiki-pedi po internet i książki w wersji papierowej dla
nich dostępne a szukały solidnie- dosłownie wszędzie łącznie z
archiwalnymi pozycjami książkowych edycji i wydań w kraju

na różnorodnych wyprzedażach w wersji papierowej, i nigdzie
nie znalazły ,książek lub istrukarzowych pozycji nauki widzenia

i postrzegania ,,aury,, lub całościowego widzenia i postrzegania i



stąd ta moja broszurka -z dobrą anatomią poznania budowy oka

i opisy w niej oraz zdjecia jako dowody i myślę że przyczyni się

ona do waszej nauki i zrozumienia jak działa i funkcjonuje oko



ludzkie oraz zrozumienie pól energii dla większego grona tych

osób -ludzi którzy odkryli w sobie tego typu nadtalenty ,dary lub



łaski Boże  i im pomoże w tej kwestii jak się dalej poruszać ucząc

,,Szkic wraz z opisem całośćiowych pól energii plazmatycznych,,



,,Szkic pola energii ludzkich w Tauronie jako Całośći,,

*Mój szkic rysunek do zobrazowania całościowego wielkiego pola energii
całościowo pojętych wraz z kokonem i wizerunkiem, w epicentrum
ludzka postać malutkiego człowieczka . ,, - POLE TAURONICZNE -  ,,

-Po prostu zwruć uwagę na postrzeganie inne tych samych elementów-
Osoby chcące pojąć i zrozumieć więcej i lepiej zachęcam
do przestudiowania i zanalizowania tej mojej broszurki



,,BIOTERAPIE część 1 tom pierwszy,,

Czyli ,,Bioterapie część pierwsza tom 1-zrozumienie pól
energii oraz ,,Bioterapie część druga tom 2- z anatomią i

jej topografią w obrazkach dla tych osób wygodnych -

Można ją nabyć w formie elektronicznego zapisu oddzielnie lub
w całości ,czyli -,, TRAKTATU EZOTERYCZNY i opisy ,,u mnie.

Podaję kontakt tel. 734.269.907 albo 667448798 - Lucjan



W traktacie ezoterycznym znajdziecie całościową wiedzę a
związaną z samodoskomaleniem się i nauką ,całość tej wiedzy

ktrórej nigdzie nie można zdobyć i o której nikt obecnie nie
pisze z racji wyższych -po prostu ta wiedza jest tajna i zakazana
lub wręcz wyklęta i obłożona ekskomuniką ze względów na fakt
i aspekty religijnych objawień - prawdy ze względów na czyste

dogmaty ,zkazy ,nakazy i obowiązki a opracowane z aspektami
filozofii i filologii hierarchów różnorodnych odmian religi i

,dogmatycznych a ich odłamów kośćiołów i ich religijnych praw



i ich to prawd i bardzo często jest skrywana ,cenzurowana lub

wręcz kodowana i zaszyfrowana gdzie używa się znaku krzyża
ale tego odwróconego do góry nogami -sztanistycznego tak jak

to widzimy w ramowym znaku pewnej telewizji niby ma być ,,ok,
a jest obciążona złem i obłożona klątwami przez różnorodne to

inne odmiany postępowych opcji kośćiołów czy to te -ormiańskie
,koptyjskie lub - rzymsko katolickie opcje reformowane ,greko
katolickie ,prawosławne metodycznego lub luterańskiego także

te inne opcje- ausburskiego ,i judaistyczne tabu czy także choćby
muzłumańskie nie wspominajac o tych prawosłowijnych ,i



pozostałych w których to się ludzi straszy ,wyklina ,upokarza ale
tylko i wyłącznie dla celów ale hierarchów i ich ochrony poprzez

ich różnorodne manipulacje prawdą gdzie młodzierzą się wręcz
posługują jak służbą bo jest bezgranicznie ufna i jest podatna
jako grunt do ochydnych zabiegów manipulacyjnych i tyle  ,A

prawda jest jedna i oczywista i brzmi ,,ŻE BÓG JEST JEDEN
JEDYNY,,i to jest WIARA w Niego ,Jako Boga a nie w Kościół lub
Daną Religię ,i duża część młodzierzy już doznała olśnienia .....-

Bo Bóg Śpi w minerałach ,Oddycha w roślinach ,a Mieszka w



człowieku ,każdym bez wyjątku i Wiara w Boga - tak jak to od
pra wieków widniał napis na sztandarach i do dnia obecnego ..

,,BÓG HONOR I OJCZYZNA ,, a nie jest TO żadna Religia ,czy jakiś
Tam zróżnicowany inny Kośćiół i jego to Prawa ale te Kośćielne

zarządzające tą masą krytyczną człowieka -owczarnią baranią w
tu jego bytowaniu ziemskim ,bo tu mamy całą różnorodną tą

masę różnorodnych Kośćiołów zaczynając od tych Pokutujących



czy tych Triumfujących lub Instytucjonalnych jako Instytucji i to
taki jest obecnie Kośćiół Rzymsko Katolicki w Polsce od momętu
podpisania Konkordatu jako dokumentu mamy teraz Instytucję

Kościelną w Polsce w której żądzą Dyrektorzy -Proboszczowie i
ich zastępcy jako Kierownicy czyli Wikariuszowie po prostu to

oni tam idą jak Ty - ale do Ich Pracy i mamy Instytucję Kościelną
jako Firmę ale na prawach żądzących w tym to danym Kościele i
pomoc duchowa jaka kolwiek się skończyła tylko pozostała ale



ta spowiedź i Konfesjonał gdzie w sposób Pernamentny dochodzi

do przesłuchiwania ,wypytywania - inwiligacjii z wywiadem dla
kogo i w jakim to celu jest ta ,,SPOWIEDŹ,, skoro tak Wszyscy w
tym kościele wyznają akt Wiary i publicznie na głos wymawiają

że ,,Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam Bracia i
Śiostry że zgrzeszyłam- zgrzeszyłem ...... a te Grzechy i ich lista

-spis co roku jest przedłużana i Chierarhowie dodają do niej to



coraz to nowsze grzechy ich miary do cenzury ,w zależności od

tego to Twojego Statusu społecznego pochodzenia i jakie to Ty w

tym danym twoim małym otoczeniu - społeczenstwie zajmujesz
stanowisko lub jaką tam pełnisz funkcję ,a inne Kościoły i w nich



Mega Podziały na różnorodne i jak inne ,Kośćioły i w nich  ich
sformułowane Biblie na niby to Starym Testamęcie: i tak mamy

obrzędy i biblie kościołów : Koptyjski ,Ormiański ,Rzymsko
Katolicki ,Anglosaski ,Ausburski ,Greko Katolicki ,Prawosławny

,Scientologiczny ,Narodowościowy i wiele jeszcze innych i w
nich Tych jako kościołach jak różne są Ewangelie ich przeróżne
Święta ,Ryty ,Obyczaje i Celebry wraz z ich dogmatami prawd



ich i panujacymi ich prawami Kośćielnymi oraz ich w nich
Testamentami i Pismami Świętymi ,i podziałami władzy i stopni

Chierarhicznymi zasługami bo to wszystko dotyczy Ciebie

i mnie i wyznawanej Religi ,bo każda z nich jako Relgia jest tylko
i wyłącznie filozofią Życia w Tu na Naszej Ziemi i nic ponad To i
stanowi pewnego rodzaju ,,Tabu i mega Misterium Tajemnicy,,i
to za jej upublicznianie można popaść w niełaskę lub wręcz w
niesławienie albo w ekskomunikę i wydalenie z takiego grona



ich wyznawców wraz ze straszeniem ,grzechami ,zakazami i ich

nakazami lub wyklęciem ,zatem dobra wiedza i w niej prawda

jest i zawsze była wrogiem każdej z religi bo daje postęp ,rozwój



i dodatkowo uczy chętnych do samodoskonalenia się tego co jest

tajne i zakazane bo uczy między innymi widzieć i postrzegać to

co niwidoczne jest dla przeciętnego zjadacza chleba i zamiany



tego chleba na to co pozostawi ten zjadacz idąc do toalety, i tak
za taką wiedzę zakazaną nawet są wydawane wyroki śmierci i za

jej upublicznianie ściga się takie osoby wydając listy gończe a

nawet są wyznaczane nagrody pieniężne za pojmanie lub takie



zniesławienie lub wręcz wykonanie aktu śmierći na tych co ją

przekazują i upubiczniaja zatem taką inną rozwojową wiedzę
trzeba chronić ,rozprowadzać i można ją nabyć ale tylko w jej

wersji elektronicznego zapisu dla wygody na mikro kartach Sd



lub na pen drajwach które to pasują do telefonów ,tabletów

,laptopów ,komputerów -bo można w sposób wygodny dla
każdego uczyć się dokształcać i samodoskonalić dosłownie

wszędzie w każdej wolnej chwili czasu ,ale po kontakcie ze mną.



ZROZUMIENIE  PATRZENIA  I  OGLĄDANIA  A  WIDZENIA

NAUKA WIDZENIA AURY METODĄ I SPOSOBEM LUCJANA

,, ANATOMICZNA  STRUKTURA  BUDOWY  OKA ,,



,,Zrozumienie anatomicznych zagadek w aparacie wzrokowym
czyli budowy w ludzkim oku-i jego składowych  ,,

1.Bruzda powiekowa oczna są to,półkoliste bruzdy górna i dolna
-utworzone przez skórę pokrywającą powiekę, schodzącą na
skórę oczodołu działają jak zasłonki ochraniające gałkę oka

2.Powieki -dwa fałdy skórne górny i dolny okrywające przednią



część gałki ocznej .Za ich ruch odpowiadają ,mięsień okrężny
oka -częśći powiekowej wewnątrz powieki i mięsień dźwigacz
powieki górnej w powiece górnej umożliwiają pracę powiek .

3.Woreczek łzowy -jest to cylindryczna jamka do której dochodzi
kanalik łzowy nawilżający powierzchnię naszego oka czyśći go

obmywając i którego przedłużeniem jest przewód nosowo-łzowy

.
4.Mięsko łzowe ,jest to czerwona lub różowa wyniosłość w kącie



przyśrodkowym oka sganowi swoisty rodzaj gruczołku mięska .

5.Przewód nosowo łzowy zstępujące przedłużenie woreczka
łzowego ,kończy się w jamie nosowej dokond dostarczana jest

wydzielina łzowa ,pod małżowiną nosową dolną do przewodu
nosowego dolnego jest częścią zatoki klinowo centralnej
.6.Punkty łzowe -dwa niewielkie otworki na brodawkach



łzowych ,są wyniosłośćiami umiejscowionymi w kącie
przyśrodkowa oka.

-Zdjęcie aparatu fotooptycznego oka w noktowizjii-

7.Twardówka białkówka-nieprzeźroczysta błona włóknista
,tworzy najbardziej zewnętrzną część ściany gałki ocznej.

8.Tęczówka ,tkanka mięsniowo barwnikowa w kształcie



pierśćienia ,zawiera pigmenty i tożsamośći oraz osobliwośći -ma
wielkość zmienną -zweżająca się i rozszerzającą ale osiowo .

9.Spojówka ,błona śluzowa okrywająca powierzchnię
wewnętrzną powieki i twardówkę gałki ocznej do rąbka rogówki

10.Rzęsy ,niewielkie włosy wyrastające z krawędzi powiek
,chronią oko przed ciałami obcymi .Otworki między rzęsami to

ujśćia niewielkich gruczołów potowych ,łojowych i tarczkowych.



11. Gruczoły łzowe .12.Żrenica otwór w środku tęczówki przez
który światło osiąga dno oka.

-Wizualizacja podczepów mięśniowych elementów sterujących

pracą gałki ocznej -jej obracaniem i manipulowaniem sterowym.



,,Gałka oczna ,i jej części anatomiczno - składowe ,,

-Szkic do zrozumienia tożsamośći anatomicznych-

1.Rogówka -warstwa tkanki łącznej ,należy do aparatu
optycznego oka .Pokrywa przednią część gałki ocznej,nadającej

jej wypukły kształt .



2.Siatkówka część przednia -tęczówka ,struktura tworząca część

warstwy środkowej ściany gałki ocznej ,należy do naczyniówki

.Posiada kształt dysku i jest umiejscowiona w przedniej częśći



oka ,otwór w środku tęczówki to źrenica .Kolor tęczówki jest

różny w zależnośći od determinującego barwnika i jego w nim
pigmentacji ,jest to barwna cieniutka warstewka mgiełkowego

płynu w którym pływają miniaturkowe struktury kryształków



-pryzmatowych i soczewkowych oraz piramidkowych które są

zgrupowane w kolonie i tworzą regionalne zmiany w barwie

tęczówki oka.Są one połączone wzajemnie za pomocą takich



cieniutkich nitkowatych form ścieżek ze strukturami komórek

fotoreceptorowych naszego oka i przekazują informacje

świetlno świetliste i fotonowe pasma świetlnego docierającego



światła w formie wiązki fali do naszej gałki ocznej ,oraz pasma

fotono-energetycznego i widma pośladowo implaktonowego

twarząc pierwszą strukturę rejestracjii z obrazowaniem tego co



widzi ,postrzega i obserwuje aparat optyczny oka ludzkiego .

,,Miniaturkowe kryształki pogrupowane w kolonie w warstwie

nabłonkowej -barwnikowo pigmentowej ,przechwytują ,łapią i



,zamieniają i rozczepiają formy ,pasma wiązki świetlnego

,dzieląc je na poszczgólne małe- frakcje i drobinki -robią to takie

pryzmacikowe mikro mili kryształki soczewkowe i piramidkowe



rozczepiające ,dzielące i selekcjonujące elementy biofotonów ,ze

względu na ich walory energi ,mocy,fali,podbarwy -podobnie jak

pryzmat optyczny - gdzie jeden promień światłowej wiązki



rozdziela na siedem mniejszych wiązek ,szczepów mniejszych .

,,Kolejne kryształki- soczewkowe skupiają i kondensują energie i

ich tożsamośći wychwycone przez aparat wzrokowy oka



,podobnie jak w zjawisku fotosyntezy -wiązka świetlna energii
na fizjologiczne bioładunki-elektrycznoświetliste energie.

Docierające światło do powierzchni oka i jego energie,,-są w nim

częściowo w 50% zamieniane poprzez przetworzenie w naszym



oku na biomili impuls elektryczny i w takiej to formie płyną do

wnętrza naszego mózgu,a pozostałe częśći tej samej porcji fali



wiazki świetlnej która dotarła do naszego oka ,docierają w ich
formie ale sygnałów świetlisto świetlnych osobliwośći ale po ich

to także pewnemu rodzajowi przefiltrowaniu i jako fale wiązki
w formie świetlistej docierają także do mózgu - ale do szyszynki.

3.Soczewka-struktura nabłonkowa do tyłu od tęczówki .Jej



powierzchnia przednia sąsiaduje ze źrenicą ,a tylna z ciałem

szklistym .Działa ona jak soczewka dwuwypukła .której zmiany

kształtu ze względow jej elastyczności lub miękkośći pozwalają



na skupienie docierających tam promieni światła na siatkówce.

Na tym zdjęciu widzimy w tętnicy erytrocyty energie biofotonów



5.Źrenica -otwór w środku tęczówki leżący do tyłu od rogówki.

-Zdjęcie miniaturkowego kryształku soczewkowego w tęczówce-
oka,obok w głębi widoczny ,drugi element kryształek pryzmatu .

-Rozdźielanie fal świetlnych przez kryształek-pryzmatu w,



tęczówce gałki ocznej ,na fale energii świetlisto świetlne -

-I jak się okazuje mamy ich kilka rodzajów ,i każdy z tych
miniaturkowych pryzmacików wyłapuje różne i inne fotony-

-I tak jak mamy różne miniaturkowe pryzmaciki i także różnego



rodzaju są miniaturkowe soczewkowe tożsamośći i ich także

rola i zadania które spełniają jest zróznicowana i inna każdego

bo gdy to my nauczymy je na nowo ale postrzegać coś inaczej to
będziemy my także widzieć coś więcej postrzegając to nowe ,ze

względu że nasz mózg i w świadomy jego sposób , a w nim nasz



umysł pojmnie w rozumny dla nas sposób to spostrzeżone nowe

a wraz z tym faktem fale światła które to teraz zobaczył widząc.

6.Komora przednia gałki ocznej ,przestrzeń pomiędzy rodówką i



tęczówką w naszym oku jest wypełniona cieczą wodnistą.

Miniaturkowe struktury soczewkowe w warstewce tęczówki oka

każdy z nich jest inny jak to widzimy po plamkach złotych -i tak



oznaczone współpracują ze sobą wzajemnie a połączone są ze
spoba miniaturkową siecią ,,pajęczych,, powiązań wzajemnych.

-Praca miniaturkowych pryzmacików w tęczówce oka-

Praca związana z rozszczepianiem fal energii świetlnych w



mikro warstewce tęczówki oka -dla lepszego zrozumienia .

,,Mikro siatka połączeń na poziomie mikrointerneurinowych lub
mikromechaneurotronicznych powiązań lub telomerowych nici

wewnątrz wzajemnych wszech wymian i przepływu od jednych



-kryształków ,soczewkowych owalno wypukło wklęsłych i tych

,pryzmatowych i piramidkowych ,a zespolonych całośćiowo w

układ -nerwowy autonomiczny drogami neurosympatycznymi i



neuroparasympatycznymi i ich całośćiowym powiązaniem -

-A całość jest w cieniutkiej mgiełkowej wręcz warstewce

-nabłonka barwnikowego z pigmentowym zabarwieniem jako



płynna warstewka zabezpieczająca i ochronna -tęczówki oka.

,,Pajęcza,,-malutka sieć połączeń ,,telomerowych powiązań ,,-na

interneurinowych powiązaniach i połączeniach całośćiowych .

,,Budowa struktury tęczówki oka lub przedniej warstwy



siatkówki oka jako aparatu optycznego widzenia i postrzegania.

1.Nabłonek barwnikowy -pigmentowy.Jest to cieniutka

mgiełkowa -warstewka komórek ,produkująca barwnik zwany



melaniną .który chroni i izoluje komórki fotoreceptorowe , wraz

z ich pozostałymi elementami ,tożsamośćiami i osobliwościami .
W warstewce tej mamy trzy rodzaje kryształkowych osobliwośći

Nr.11-na szkicu - Miniaturkowe pryzmaciki rozczepiające



strumień świetlny na biofotony świetlisto świetlne energie

,Nr.12-na szkicu -Miniaturkowe ruchome soczewki kryształkowe
absorbujące i skupiające pasma widma implaktowego ,oraz

jeszcze mniejsze ,,Kryształkowo Piramidkowe Tożsamości,, -

skupiające energie łączne , pozostałe stanowiące całostkowe



przechwytywanie , i następnie przekazywanie tych osobliwośći

do mózu.I tak te miniaturkowe struktury tworzą swoistego

rodzaju grupy -kolonie w tęczówce oka ,a pracując powodują



zmiany w przebarwieniu tęczówki oka ,te kropkowo-plackowe

lub miejscowe przebarwienia w tęczówce oka -wynkają z ich
pracy a polegającej , na przetwarzaniu wiązek pasm świetlisto

świetlnych fal i ich mocy ,śiły świetlnej dają poświaowe zmiany



przebarwień które mogą trwać w zmienionej jej barwie nawet-

do dwóch tygodni ,a docierających bezpośrednio z zewnętrznych

struktur ,i częśći odbitych i przetransformowanych z dna oka,



od żółtej plamki ,i te struktury tworzą swoistego rodzaju kolonie

-Zdjęcie współpracy kolonialnej miejscowej kryształków

-na zdjęciu widzimy fragment nici ,,pajeczych,, powiazań i



połączeń wewnątrzwzajemnych -miniaturkowych soczewek w
barwnikowej osłonce tęczówki oka -aparatu wzrokowego  .

-przetwarzające energie ,termiczne ,pośladowe ,cieplnego

odbicia i emisji ,energie wiązek pasm różnorodnych energii



-umożliwiające postrzeganie i widzenie energii pośladowych

,plazmatycznych i świetlisto-świetlnych ,ale zróżnicowanych

energetycznie i są one połączone ze sobą nawzajem za pomocą



,swoistego rodzaju miniaturkową ,,siecią pajęczą ,,-która to

przesyła impulsowo zarejestrowane frakcje, i odebrane bodźce
różnorodnych ,osobliwośći i tożsamośći ,umożliwiając nam ich

postrzeganie ,następnie rejestrowanie i ich widzenie ,wraz z



pełną ich demaskacją i rejestracją przez nasz mózg i po ich

przetworzniu w mózgu i ich rozumnym pojęciu są one przez

nasz mózg -wyobrazowane ,a dzieje się to wraz z ich większymi



strukturami czyli- komórkami fotoreceptorowymi ,które to te

zauważone i spostrzeżone przez nasz aparat wzrokowy -oko i te



walory przesyłają wspólną drogą powiązań interneuronowych

mechatronicznotelomerowych sieci ,dalej poprzez całościowe



powiązania układu nerwowego w całościowej jego sieći i układy

w nim autonomiczne , sympatyczne i parasympatyczne .

-Zdjęcie miniaturkowej koloni kryształkowych tożsamośći ,a



zmieniające przebarwienie miejscowe w tęczówce oka gdy to

dochodzi do ich zmiany ułożenia się w warstewce barwnej oka.

2.Komórki fotoreceptorowe-są wrażliwymi na pasma światła i



jej fali -energii i implaktacjii optycznej ,mają formy czopków

-magazynków ,pręcików -chłonnych ,szpileczek kondensatorków
-położone są poniżej nabłonka barwnikowego ,na rysunku nr.10.

Zawierają związki liczne w sobie takie biochemiczne: jodopsynę



,rodopsynę ,kadamopsynę i to te związki reagują na świało ,fale

mocy energi fotonowej i implaktowej w wyniku czego powstają

zdrowe impulsy biofizjologicznej informacjii całościowej i są
przekazywane dalej swoimi drogami nerwowymi aż w samym



końcu trafią do mózgu a w nim do naszej szyszynki i ją zaśilą .

3.Komórki dwubiegunowe są połączone synapsami z
fotoreceptorami ,przechwytują impulsy nerwowe generowane

przez komórki fotoreceptorowe i przekazują je do innych w nas



komórek ale już tych nazywanych jako komórek zwojowych .

4.Komórki zwojowe ,odbierają impulsy przekazywane przez

komórki dwubiegunowe i przkazują je do ciał kolankowych



bocznych w zawzgórzu i dalej przez drogę wzrokową-nerw do

skrzyżowania wzrokowego i ośrodków korowych w mózgu .

5.Komórki nerwowe implaktów skomunikowane z innym



komóreczkami gromadzącymi i przetwarzającymi zebrane

informacje świetlno-fotonowe i energetyczne nr.14 ,to one dalej

są połączone z kryształkową formą rejestracjii nr.11 i 12 na tym



wcześniej zaprezentowanym szkicowym rysunku poglądowym.

6.Nerwy wzrokowe utworzone są przez aksony komórek

zwojowych ,które zbierają się w wiązkę nerwową nerwu
wzrokowego .Po wyjśćiu z gałki ocznej dochodzą do

skrzyżowania wzrokowego .Przechodzą na drugą stronę jako



pasmo wzrokowe ,biegną do wzgórza wzrokowego ,a dalej do

kory w mózgu ale do płata potylicznego w naszym mózgu .

7.Miniaturkowe komóreczki filtrujące informacje



przekazywane od komórek dwubiegunowych i komórek

fotoreceptorowych do komórek zwojowych i rozdzielająco
działających przy udziale komórek innych nr.13 na szkicu.

8.Komórki poziome stanowią połączenia międzykomórkowej
wymiany impulsowej .Przenoszą informacje z impulsów



wzrokowych odebrane z każdego punktu tęczówki siatkowej

.Razem z komórkami amakrynowymi nazywane są komórkami
pośredniczącymi -interneuronami.

9.Komórki amakrynowe są komórkami które tworzą i łączą się z



tymi komórkami dwubiegunowymi , a komórkami zwojowymi

,przenosząc informacje o odebranych impulsach świetlnych i



łączą komórki nerwowe w całośćiowe ich grupy komórkowe .

,,ZDJĘCIE I SZKICORYSUNEK DNA OKA LUDZKIEO,,

Dno oka ,jest to część powierzchni siatkówki tak jak jest ona



widoczna przez źrenicę za pomocą użycia oftalmoskopu.

1.Plamka żółta ,jest to miejsce ostrego widzenia i fiksacjii

,,Tu widzimy wyżartą dziurę obok plamki źółtej ,ale przez krętki
blade o potocznej starej nazwie,,Kiłę,, czyli porażenie od



weneryczne oraz na obrzeżu porażenie grzybcem i gronkowcem

gdzie w otworze wygryzionej dziury w gałce oka widać kiłę..

plamkowej -punkt plamki żóławej podąża za poruszającymi się



obiektami .We wnętrzu plamki żółtej w jej środku widzimy mały

dołek środkowy składający się z malutkich czopków które to
wchłaniają 50 % wpadającego światła i dalj zamieniając je na

biofizjologicze mikro mili bioprądy elektryczne ,które w formie



jako już przetworzony nowy impul płyną dalej ,a pozostałe 50%
uchwyconych przez oko walorów świetlisto świetlnych jest po

ich przefiltrowaniu także wysłane ale jako forma świetlista

impulsów płyną układem nerwowym do płatów mózgowych



,natomiast pozostałe inne frakcje jest rozproszona we wnętrzu

naszego aparatu wzrokowego i przetworżona na tożsamośći i



osobliwośći ,świetliste ,fotonowe i amplikacyjne za pomocą

innych komóreczek wewnątrz gałkowych które to są we wnątrz
naszej gałki ocznej ale,i na zewnątrz aparatu optycznego oka.

2.Brodawka nerwu wzrokowego -tarczowa jest to żółtawo-biały



obszar wystający ponad poziom dna oka .Leży w okolicy

tylno-przyśrodkowej siatkówki ,gdzie z gałki ocznej wychodzi
centralny nerw wzrokowy tak jak to widzimy na rysunku.

3.Naczynia krwionośne -tęnica i żyła osiągając wnętrze gałki
ocznej ,przechodząc we wnęce naczyniowej brodawki nerwu



wzrokowego .Tętnice mają niezależny przebieg od żył ,często się
nawzajem krzyżują ale bez połączeń wzajemnych .I to co tętnice

wraz z krwią utlenowaną , dostarczą do oka,środki pożywne i
enzymatyczne zaśilające nam oko wraz z innymi składnikami

odżywczymi zaśilając -wzmacniającymi i regenerującymi nasze



przemęczone gałki oczne ,i jak będą one zaśilane ,to taki mamy
rodzaj odczytu i rejestracjii wraz z jej pełnym zrozumieniem i

pełną rejestracją i ostrośćią percepcji widzenia w tym zakresie .

Szkic układu chłonnego wraz z częścią połaczeń oczyszczających



nam i filtrujących narząd wzroku ,,oko ,,-ale całościowo ,,-bo

układ chłonny całośćiowy - składa się sam w sobie z trzech

jeszcze mniejszych podukładów czyli ma w samym sobie jeszcze



miniaturkowy-,układ żerny ,układ chemiczny i układ fizyczny ,.

-Wgląd w arterie tętnicy wraz z zawartośćią tego co płynąc w jej



wnętrzu daje nam siłe ,moc i energie wszelakie odżywcze opcje .

,,KRWINKA CZERWONA WE WNĘTRZU TĘTNICY -ale jak
widzimy jest ona porażona -zaatakowana grzybcem srebrnej

odmiany to te mikro malutkie plamki na erytrocycie tak jak



widźimy cała powirzchnia jest zaatakowana krwinki czerwonej i

taki to ich wygląd wszystkich krwinek- pod mega mikroskopem



tunelowym powiększone mówią nam o ozoitach i już to bardzo

zaawansowanym porażeniu grzybicą-ale już wątroby ,śledziony



,mięśnia sercowego i całego układu krwioobiegowego w naszym

ciele ,a efekt to nierówna praca serca ,która zawsze powoduje

rozdęcia na poziomie jednej z komór, wraz ze złą lub wręcz



arytmiczną pracą i stopniowym sflakczaniem eleastcznośći
przegrody komór serca ,wraz z porażeniem przedsionków ,czy

całych zastawek ,a to nic takiego tylko zwykłe porażenie od



grzybów ,grzybcem ,i tak najbardziej niebezpieczne to grzybce

,rubinowe ,srebrzyste , śiwawe aż po te ich - czarnej odmiany



,-,,kropidlaka czarnego.,-najbardziej inteligentnego grzyba !!

-tu widzimy wyrażnie energie biofotonowe w krwioobiegu- A



więcej możecie poczytać w innej mojej broszurce ,,Batalia o

Zdrowie i Wojna o Życie z Boreliozą ,bartoneliozą i innymi

patogenami ,porażeniami w naszych ciałach ,oraz z broszurce
Kosmo Ener Gentyka a naduzdrowiciele -polecam Lucjan .



,,Układ krwionośny -tętnice i żyły i naczynka w gałce ocznej ,,

-Potrzeby naszego wzroku i jego ostrego widzenia i patrzenia są

zróżnicowane zatem dbajmy o odpowiednie nasze odżywianie-



Zdjęcie płynu wypełniającego w wewnątrz naszą gałkę oczną .

-I oto ciekawostka bo w tej masie wypełniające wnętrze gałki

ocznej w tym płynie są jeszcze takie mniejsze i inne tożsamośći i



osobliwośći wypełniające - gałkę wraz z precikowo miotełkowo

innymi to osobliwośćiami które zagęszczają płyn w gałce od dołu
dookoła plamki żółtej na dnie oka , ale i powodując ich jędrność

,sztywność wyostrzamy sobie ostrość postrzegania i wdzenia.



,,TARCZA DO -,,BADAŃ IRYDOLOGICZNYCH,,- ??? ,,jako zagatka !

,,ZROZUMIENIE  FENOMENU O NAZWIE  IRYDOLOGIA ,,

,,Na końcu opisu anatomicznego -budowy oka ,prezentuję

tablicę irydologicznego-wymysłu- przemysłu wymyślonego do



robienia kasy ,a manipulując innymi robić ich w coś tam ,ze

względu na ich braki w wykształceniu i wiedzy w dziedzinie

anatomicznej budowy oka ,o nazwie ,,BADANIE Z TĘCZÖWKI



OKA ,,-podkreślam jeszcze raz ,,BADANIE,, jak to co niektórzy ,

wyłuzdani i jako wyrafinowani bardzo perfidnie określają i na
dodatek nazywają tym ichnym oszustwem wszystkie -choroby-



,tak jak to widzimy na zaprezentowanym banerku ,a wy wszyscy

co poznaliście struktury budowy anatomicznej ,,OKA,,-ocencie

sami co to takiego to-,,BADANIE IRYDOLOGICZNE Z TĘCZÓWKI



OKA oraz dodatkowo także z pulsu i wyciągniętego języka,, bo

dla mnie autora tych opisów to-ta ,,Irydologia ,, jest tylko taką

techniką jaką opracowali medycy Templariuszy już w 1227 roku



przez wieki była ona stosowana w Europie jako taka ich metoda

badawcza z oglądaniem oka ,języka i sprawdzaniem pulsu tętna

aż do schyłku XVII wieku w Europie do upuszczania krwi z żyły a



obecnie ta metoda to nie jest żadne badanie tylko weterynaryjna

ocena ogólnego stanu wyglądu w relacjii do pracujących w Zoo

zwierząt lub tych tresowanych na potrzeby pokazowe w Cyrku i



tu szczególnie tygrysy ,lwy i małpy są oceniane z wyglądu ślepia

oka ,języka i zębów w celu ich oceny wstępnej przydatnośći do

ich nauki szkolenia i relacji w stosunku do człowieka ich agresji



i nawet zostały opracowane specjalne programy na laptopy do

ich dyscyplinowania ,karania i nagradzania poprzez drażnienie

tych zwierzat impulsami prądowymi wygenerowanymi z tych to



specjalnie napisanych programów typu ,,Oberon,, i prądem się

poraża ale o odpowiedniej jego dawce ,sile i natężeniu i tak się
stymuluje reakcje zwierza, a nawet je diagnozuje dane zwierze

wywołując u niego reakcję posłuszeństwa w procesach ich nauki



i szkolenia na potrzeby cyrkowych zachowań - danego rodzaju

gatunku zwierzęcia lub uczy się agresjii szczególnie u byköw na
koridach i pokazach walk tych zwierzat w wielkich  występach

gdzie końcowym etapem i efektem jest widowiskowa śmierć



tego byka na arenie podczas trwania koridy i jego walki o życie .

i taką metodę oglądania ,,oka,, ślepia zwierzą lub bydlęcia zna i

ją stosuje wielu hodowców byköw ,krów ,kóz ,żubrów, kogutów



nie tylko do walk i pokazów ale na potrzeby mięsne ,rozrostowe

i handlu i obrotem nimi gdzie z oka ,jęzka i zębów ocenia się ich
przydatność ,a człowiek i jego relacje do oglądania oka to także
jest to przede wszystkim tylko obecnie identyfikacja personalna

osobowośći i potwierdzenia danych czasem tej metody oceny i



analiz używa się podczas handli bydłem ,końmi na giełdach ,

targach i także przed wyścigami ,gonitwami ,psów oraz konnymi

weterynaryjne służby szybko oceniają czy dopuśćić konie psy do



wyśiłku podczas gonitw czy gry w krokieta sportowego a obecnie

jest szeroka znana metoda szybkiej analizy danych osobowych ,i
porównywawczych metod  personalizacji osób , podobnie jak u
wszystkich nasze linie papilarne na opuszkach końców palców

,oraz nasz układ zębów i zgryzu ,i rozstawienia się ich w naszej



dolnej szufladzie szczęki i odchyłki od normy i anomalie zębne a

stosowanie aparatów dentystycznych na krzywe zęby ,oraz kod i

układ w helisie DNA i poszczególne kariotypy ale rozpoznawczo.



-Przedstawiona mapa irydologiczna do Waszych- przemyśleń.

,,CO TO ZA ,,BADANIE,, z kolorowej tęczówki ,,OKA Człowieka,,

Poczytajcie dokładnie to co ogłasza taki napiśik reklamjący ,,coś,



-Zdjęcie procedur do identyfikacjii osobistej z tęczówki oka-

po dokładnym zczytaniu powierzchni zewnętrznych ale i dna

-Zdjęcie pokazuje jak wykorzystuje się tęczówkę ludzkiego oka



do idenyfikacji tylko personalnej -dane osobowe, a oko ludzkie-

-Program identyfikacjii uwzględnia rozszerzanie i zwęrzanie się

siatkówki ze skalą porównawczą tęczówki oka -i wiele innych



zmiennych zależnośći ze względu na docierające światło.

. A NIBY BADANIE Z TĘCZÓWKI OKA oraz z Pulsu i Języka ,jak to

widzieliśmy -na zdjęciu z folderkiem reklamującym takie jakieś
niby to mające być badania na to jest napisane na folderku tym



reklamujacym takie ochydne manipulacje ,że to ma być badanie
z napisem że z kolorowej częśći oka -tęczówki i to u człowieka a

nie u zwierzęcia ,bydła małpy cyrkowej lub wielbłąda ,czyli taka



weterynaryjna ocena ,a tu mamy napis że badanie i to z wyglądu

oka  kolorowej częśći oka i do tego -,,irydodiagnostyka, lub irydo

-logia i co Wy na to Wszyscy skoro znacie dobrze topografię oka



jego anatomiczne cząstki składowe budowy tęczówki  i jego
anatomiczne działanie i całośćiowe zdarzenia jakim jest ten

pigment -kolorowa barwna tęczówka w naszym oku i jej zmiany
w tym pigmentowym barwniku ,bo to nic innego tylko zmiany te

mgiełkowe barwne dają ustawienia w różnych formach frakcje i



ich soczewki ,piramidki ,i ich ruchowe zmiany dają różnorodne

fraktalno przestrzenne świetne rozbłyski refleksje barwnych

zmian ich się ustawienie w tęczówcze oka i zmiany opcji i wgląd



w nie to czysta manipulacja tak jak fiksacja świetna fali barw po

przejśći promienia wiązki światła przez pyzmat ,soczekę wklęsłą



.  TO Już jest obecnie w Europie jakiś archaizm z innej wręcz

epoki lub egipskich wykopalisk i do tego mega przeżytek z epoki



,,lodowcowej ,, albo kamienia łupanego - wiec,proponuję inne

bardziej wysmakowane Badanie na przykład z Lini papilarnych



na Kciuku zamiast tego ,,BADANIA IRYDOLOGICZNEGO ,,i tak

będziemy mieli coś niecoś powiedziane lub wymyślone i tyle.!? A



co niektórzy ,,BADAJĄCY - i to IRYDOLOGICZNIE,, dodali do tego

fenomenu jeszcze ,,Badanie z pulsu i z języka,, czyli po wyjęciu
języka i po jego oglądnięciu ,,badaniu,, opowiadają o- chorobach

w wyniku ich oglądnięcia ,tego naszego wyciągniętego języka ,a i



co niektórzy bardziej wyrafinowani oglądacze ,potrafią ponoć

nawet z pulsu takie ich badanie irydologiczne przeprowadzić

i głównie ono polega na pomacaniu naszej żyły lub tętnicy na



naszym przegubie dłoni lub na pomacaniu naszego nadgarstka

,bo dla nich to jest bez różnicy jak i od razu po takim ichnym ich

to badaniu ,my mamy wszystko chore -całą krew ,żyły ze złogami



martwice oraz wątrobe ,śledzione,jelita,żołądek ogólnie zawsze

wszystko ,ale jak się spytamy o szczegóły to ich brakuje ,tylko
tak ogólnie jak to robiono w średniowieczu ,być może dojdzie

nie długo do badań irydologicznuch z układu zmarszczek na



naszej pupie i na dodatek do badań irydologicznych z oceny i

oglądnięcia wraz z pomacaniem naszych genitali,i także terapie
ale za pomocą ichnych takich magicznych i cudownie leczących

kulek do połykania ,i tak zapytałem mojego zaprzyjaźnionego



Nomada z Monoli i on mi wyjaśnił i cóż takie różno barwne kulki

ponoć mają być ziołowe lub z glonów typu spirulina ponoć są bo
to jak mi oznajmił to głownie spirulina ,czyli glony morskie taki

pokarm dla rybek i oby nie był z rejonów objętych skażeniem po



awari elektrowni jądrowej w Japoni ,gdzie do dziś się schładza
reaktory po ich awari wodą z oceanu ,ale mogą także trafić się

dobarwiane witaminy dla kotów lub małych psów bez problemu

można je nabyć w sklepikach typu małe zoo , gdzie jest pokarm
taki dla rybek ,,Spirulina,,tych akwarystycznych ,no i co skoro



rybkom ozdobnym nie szkodzi no to i człowiekowi też nie może

zaszkodzić, ale zawsze są one jakoś tam luzem zapakowane i tak

posegregowane z ich opisem i tajnym numerkiem ,i cóż najwyżej
dostaniemy biegunki -rozwolnienia ,ale nikt jeszcze od biegunki



nie umarł tylko sobie kondycję poprawi od szybkiego wstawania

i biegu do toalety -bo to biegunka czyli uczy biegać z tym że do
toalety i tyle mamy kondycję ,czyli chociaż coś nieco i mimo że

mają dziwną numeracją oznaczone i być ,może i nam pomogą
,lub w najlepszym układzie nie dadzą nam ostrej biegunki lub



porażenia jakąś odmianą grzybów,grzybców,pleśni lub grzybicy

w naszym układzie pokarmowym od gardła migdałów po sam
dół czyli odbyt i tyle ,i tak dalej rozmawiając z moim znajomym

Nomadem z Mongoli ,to on mi podpowiedział że gdyby ktoś takie



cośne jakieś takie i na dodatek o nazwie ,,badanie irydologiczne,

zaproponował komukolwiek z Mongołów na terenie Mongoli to

by dostał  za takie badanie , ale oklep po prostu został by pobity



i na dodatek wdeptany kopytami jaków w step  a nie dostał by za

takie oszustwo i manipulację jakiej kolwiek zapłaty lub gdyby



mu zaproponowano lekarstwa luzem pakowane w formie czegoś

to także by od razu podpadł i na dodatek jak mi powiedział to że
po takim jakimś tam stepowym i to  plemiennym przeszkoleniu

dla tych co nie mają dobrej wiedzy tylko weterynaryjnym jak



można się nazwać doktorem dla ,,ludzi,,- bo ta irydologia to ma

zastosowanie u zwierząt w weterynarii i tyle ,ale jest stosowana

przez nomadów pasterzy którzy nie umieją czytać i pisać ,bo jak



tam znaleść w stepie szkołę ,nie ma i tyle ,zatem to może i lepiej

ale rozmawiając z innym moim znajomym Nomadem to był on

tak mega zadziwiony i zaskoczony moją na ten temat wiedzą i jej



ani nie zaprzeczył i także jako on ten na zdjęciu -nie potwierdził

lepiej zastosować taką inną metodę odciskologię,z palca w takim

tam jakimś coś psełdo jakimś tam niby badaniu irydologicznym



z języka pulsu to i palec także, to zatem pomyślcie głęboko sami

..
,znając dobrze anatomiczną budowę i topografię składową oka...

Analiza komputerowa potwierdzająca tożsamość personalną..



-Inna ,,Mapka skalowa do Badań,możecie sobie sami oglądnąć-

Ale proszę się zastanowić czy to na pewno,,Badanie,,-bo to na



pewno jest analizowanie i wróżenie tak jak z fusów po kawie!! A
dla Was wszystkich co zapoznali się z tą broszurka to znacie już

dobrą anatomiczno składową budowę i funkcję teczówki oka i



gdy macie na przykad konto bankowe w Szwajcarii to wszyscy
przeszli komplementarne zanalizowanie od oka zaczynając jako

per -personalizację identyfikacyjną danych osobowych ludzi



,plus odcisk całej dłoni w układzie termicznego obrysu obrazu i

kolejnych palców i na nich lini papilarnych oraz ukady ,analizy



budowy ciała wraz z siatkowka ,teczowką,plamką żóltą i w oku

ukadem żyłek na dnie oka ,a i na dodatek nasz głos wybrzmienie

jest to tak bardzo nasza i indywidualna pełna per-personalizacja



Bo każda i każdy z Nas jest tak różny i indywidualny ,że nie ma

na Świecie dwóch takich samych osób ,nawet bliźniaki i to jedno



jajowe są tak inne i różniące się między sabą ,chyba że nadejdą

klony ,ale to za jakiś tam czas ,a obecnie ta nasza inność tak inna
i różna i bardzo indywidualna bo to w niej tkwi bogactwo naszej

całej Cudownej Natury Osobistej -Tożsamościowej Różniącej Nas



,,Helisa ,,dna,,-także służy do identyfikacjii ale jak dokładnie,,

,,KONIEC OPISÓW ANATOMI OKA -WRACAM DO
OPISÓW NAUKI POSTRZEGANIA -WIDZENIA AURY,,

Najpierw opiszę metody postępowania dla tych co mają dobry
wzrok i nie noszą protez-okularów .A potem przytoczę kilka
znanych praktyk ,a używanych przez bioenergoterapełtów w

celu wyostrzenia sobie wzroku i polepszenia widzenia .

Teraz czytajcie uważnie: a jak nie zrozumiecie to znowu



czytajcie i tak bez końca aż zrozumiećie sens mego przekazu !
Nie mówię że jesteś jedynym obserwatorem ,mówię Ci jesteś

jedynym obserwatorem ,mówiąc ci jesteś obserwatorem

-wszystkiego .Jak możesz obserwować wszystko ,jeśli jesteś tylko



częścią ?Część nigdy nie może widzieć wszystkiego , - całośći

.Jedynie całość - może obserwować całość .Czyli jesteś jedną

czystą przytomnością ,mówię ci twoją przytomność ,która



spaliła w tobie las , twojej ignorancji.Zatem więź , jest twoją
ignorancją podzielonej twojej przytomnośći,  na zewnątrz i

wenątrz ,uczucia , i myśli twoje ,są stałą twoją obserwacją ,tego
zewnątrz, zamiast po prostu być czystą , i niezmąconą

obserwacją.Cokolwiek obserwujesz,nawet na zewnątrz,nie ma



rzadnego znaczenia , jeśli równocześnie nie jest to połączone do

wewnątrz ,gdzie wewnątrz i zewnątrz staje się jednym. Jeżeli
podczas tego eksperymentu , ja,wyłączę w twoim mózgu ,twój

ośrodek emocji,ośrodek języka ,z częścią układu ruchowego



refleksy twoje i reakcje,to będzisz ty tak , jak był byś ząbi

.Mógłbyś obserwować do woli zewnątrz ,ale skoro nie mógłbyś
obserwować siebie i tego wewnątrz ,nic nie miałoby znaczenia.

Czy zauważyłeś ,że właśnie dokładnie to się dzieje, w mniej



dramatyczny sposób osobom depresyjnym , i zniesmaczonym

prozą ich drogi życia.?Zatem kiedy to ty jesteś szczęśliwy ,albo

świeżo , na nowo zakochany , i widzisz różę w ogrodzie ,to w



zamyśleniu patrzysz na różę i jak piękny ci się cały dzień wyda.

.Tymniemiej ,kiedy jesteś w depresji ,nie spojrzysz na różę i

dzień wcale nie wyda ci się piękny.Piękny dzień może jedynie



stworzyć ci problem .To nieprzyjemne mieć piękny dzień kiedy

jesteś w głębokiej depresji ,po prostu ponieważ , w depresji-nie

ma już dłużej możliwości ,połączenia twojego wewnętrznego,  z



tym twoim , zewnętrznym -masz po prostu , podzielony umysł.

Dlatego musicie -wybrać dla siebie taki dzień szczęśliwy,  i będąc
swobodni , i w pełni zrelaksowani ,usiądzćcie sobie bardzo

wygodnie dla was , i wyciągnijie przed siebie -prawą waszą dłoń



na odległość około 20 do 30 centymetrów od waszego nosa i

obserwujcie kształt waszej ,prawej dłoni -wewnętrzną stroną



skierowaną na waszą twarz ,i z luźnymi, lekko rozwartymi

palcami ,nie robiąc biozwzrcia na waszych żywiołach -w

waszych palcach -Siedźcie wygodnie , i obserwujcie kszałt



waszej dłoni. Ale czyńcie to godnie ,i tak spokojnie ,oddychajcie

,a na obrzeżach waszej dłoni i jej kształtu -powinniście zauważyć

,proces falowania powietrza ,tak po obrysie waszego kształtu

dłoni.I ci co widzą To ,- to falowanie ,to jest to zróżnicowana



,strefa termiczna wynikająca z różnicy temperatury waszego
Ciała ,a otoczeniem w kórym się znajdujecie.Więc ci co To

falowanie widzą -oznacza to , że widzą i rejestrują w umyśle

-pierwszą strefę aury ,strefę termiczną ,i tyle tylko lub aż tyle ?

Wizualizacja strefy termicznej dla tych co ją widzą !



A CI CO NIE WIDZĄ a wzrok mają dobry i dary także to-

Muszą Ci Wszyscy dowiedzieć się ale tylko Ci co czytacie te moje
opisy zawarte w tej broszurce i co nie widzą strefy termicznej,

muszą oni trochę więcej nad swoim wzrokim i gałkami oczu tak
troszkę popracować ,bo pewnie z własnego tego ichnego ich i w
nich lenistwa szukając, obrazów ,widoków swoją głową ale całą



obracają, kręcąc nią jako głową , zamiast obracać tylko swoimi

gałkami ocznymi ,i u takich to osöb mięśnie gałek ocznych są aż-

zesztywniałe zwapniałe -zakwaszone i dlatego to one źle pracują



po prostu nie dają nam , skurczów i rozkurczów ale na źrenicy .I

przez ten fakt niczym nieuzasadnionego tego zwykłego lenistwa
mają one zamuloną ścieżkę dostępu światła ,światła absolutnego

także poprzez zanik zwężania się i rozszerzania w oku mięśni.



ŚĆIEŻKI  - dostępu - ŚWIATŁA -co to takiego pojęcie .!! .

Energia fali ale świetlna docierająca do oka ,wywołuje impulsy
nerwowe na siatkówce które jako tak docierające błyski ale już
zakodowane przekazy widzianych obrazów przemieszczają się



nerwem wzrokowym do twojej kory wzrokowej, w tylnej części

maszego mózgu ale na poziomie jego płatów czołowych i w ich
cząsteczkowych formach ale jako już przetworzone cząstki

wiązki świetlistej fali impulsowej która dotarła do naszego oka



w jej fazie pierwotnej ,a pozostałą cząstką tej samej porcji dawki
mocy fali świetlnej po jej przefiltrowaniu która to trafia jako jej

forma fali świetlnej dawki -porcji ale do wnętrza naszego mózgu
,a konkretnie do absulatorium czyli do naszej szyszynki którą ją

wchłaniając absorbuje ją , i następnie przetwarza.I każdy z nas



ma z tyłu głowy w jej kształcie powierzchni obrysowej czaszki
ma na przeciwko swoich gałek ocznych, dołki wklęśnięcia- i są to

dołki do dokonywania lekkiego masażu uciskowego ale naszymi

wskazującymi palcami w te właśnie miejsca dołki w naszym



obrysie kształtu naszej powierzchni czaszki nad rejonem kośći
potylicznej powyżej szwu węgłowego który to łączy tylny brzeg

kośći ciemieniowej z kośćią potyliczną a kość potyliczna jest to
tu pokazane miejsce po lewej stronie ,,punkt o symbolu ,,d,,-to

jest pojedyńcza wklęsła kość tworząca dolną tylną część czaszki
i chroni osłaniając tylne płaty mózgu i móżdźek .Po prostu każdy



musi sam znaleść te nasze, dołki z tyłu głowy lekko naciskając
swą tylną część czaszki i gdy je zlokalizuje te dołki wklęśnięcia
to w nich dokonywać sobie samemu masażu - stymulacyjnego

poprzez lekkie uciskanie - nagniatanie tych miejsc -dołköw lub
wykonujac okręgowe ruchy i obracając po lekkim okręgu w tych

miejscach je masować -naszymi palcami wskazującymi robimy
sami na własnej tylnej częśći czaszki taki masaż ,w tych dołkach



-po kilka razy dziennie ,jak poczujemy po ich uciskaniu lekkie

takie objawy przemijającego bólu ,lub ciepło to wówczas robimy
przerwę w stymulacji i przerywamy masaż .I tak czyniąc sobie

masując plus obracając naszymi gałkami ćwicząc je obracając i



gimnastykując , po mału wyostrzamy sobie sami nasz wzrok .

Trzeba sobie usiąść wygodnie i,tarcze do ćwiczeń i treningu

którąś z tych tu zaprezentowanych wybrać i ją sobie po prostu



wydrukować lub wybrać tą z zaprezentowanym czarnym wężem
i ją wydrukować do gimnastykowania gałek ,ale powiększoną i

spokojnie się zrelaksować uśiąść wygodnie ale zunieruchomioną
naszą całą głową lub ,przytwierdzamy naszą głowę do barków

-trzymając głowę w bezruchu-samymi tylko gałkami ocznymi
,patrzymy onserwując na wydrukowanej tarczy -na środek węża
, lekko i płynnie sobie oddychamy i następnie samymi gałkami



wodzimy zataczając kuliste okręgi , aż tymi ruchami dojdziemy

obrotem obydwu gałek, do jego zewnętrznego okręgu i głowy

węża, z wyciągniętym językiem jako znacznik .Na tym języku



węża zatrzymujemy chwilkę , nasze spojrzenie ,i z powrotem
zataczając okręgi gałkami ocznymi ,wracamy do jego środka ,i
głowy węża ,ale z zamkniętą paszczą .I takie to, oto ćwiczenia

gimnastyczne dla naszych gałek ocznych ,trzeba wam spokojnie
wykonywać po dwa razy dziennie ,wykonujcie obroty gałkami

,ale z unieruchomioną waszą całą głową-mają tylko same w nas
mięśnie gałkowe pracować ,a nie te szyjne lub cała głowa wasza.

TARCZA Z WĘŻEM DO TRENINGU I ĆWICZEŃ

.Bo duża ilość ludzi robi błąd ,szukając obrazu-widoku obraca
głową całą,  zamiast robić to gałkami ocznymi ,i przez ten fakt



tracą ostrość widzenia .!Ćwiczenia takie można wykonywać do

woli, lub do bólu gałek ocznych ,nie ma ograniczeń ,po prostu

ćwiczcie kręcąc swymi gałkami do bólu.Inną ale także skuteczną



metodą do treningu jest: trzeba usiąść i z odległości od 3 metrów

i obserwować ,wiszący obraz na ścianie ,trzeba wodzić gałkami

po jego obrzeżu lub tak jak na szkicu za biurkiem czytając prasę
szukajmy artykuły ,opisy i ogłoszenia ale ruszając tylko naszymi



gałkami -stale trzymajac kręcenie głową na wodzy - to oczy mają

się kręcić obracać podczas naszego przeglądania porannej prasy

-czyli obserwować ,analizować myśleć i patrzeć na jego ramki ,i
w kształt tej ramki obrazowej ,raz w prawo ,drugi raz w lewo



obracając gałkami ,z unieruchomioną głową, przesuwać -wodzić

po obrzeżu w jej kształt ,jak zaczną piec gałki ,to przerywamy
ćwiczenie ,przemyjmy oczy i dajmy im także chwilkę rekaksu.

Można też do ćwiczeń wykorzystywać inne kształty i po ich



obrysach wodzić gałkami ,typu szafa ,lustro ,i inne przedmioty,

zachowując zasadę: odległość to minimum 2 metry ,i trzeba się

usytuować na wprost tego przedmiotu -którego obrzeże i jego



kształt ,do ćwiczeń naszego wzroku wybierzemy-obracając w
jego kształcie ,naszymi gałkami ocznymi .I tak praxując ćwicząc

przywracać zaczniemy sobie po malutku ostrość widzenia i

postrzegania.Zatem miłych ćwiczeń życze wszystkim którzy



podjęli tą opisaną zasadę zachowując umiar w tych ćwiczeniach

Przykład-zdjęcie obrazu na ścianie -my obserwujemy ramkę po

to by w kształt obrzeża ramki obrazu wodzić obracając samymi



gałkami ocznymi -głowa jest nieruchoma sztywno trzymana.

Wiro kształt zmniejszający ,zaczynać zawsze trenować  od
zewnątrz do wewnątrz ,i od wewnątrz na zewnątrz po kilka razy

-Możemy także ćwiczyć gałki oczne wodząc za zaznaczoną linią-



TABLICA DO ĆWICZEŃ GAŁEK OCZNYCH -,,DO ZEZA,,

Trening gałek ocznych ,z wykorżystaniem tej tablicy do,, zeza

,,lub -wiru-tubowego ,polega na zwężaniu i rozszerzaniu źrenic,



a co za tym idzie -wyostrzanie nadzmysłowego postrzegania
,obserwowania i widzenia całościowego ale inaczej .

Ćwiczymy gałki , w ten oto sposób -tak jak robią ci co korygują



sobie wadę wzrokową o nazwie ,,zezowa wada ,,czyli patrzymy

obiema gałkami na tarczę ,i jej obrzeźe ,robimy po dwa trzy koła



obracając samymi tylko gałkami-głowa jest nieruchoma ,tak

jakby przykręcona do korpusu ciała lub zamocowana w gipśie i

do tego wzmocniona jeszcze bandarzami.Po dwa razy zataczamy



okręgi po obrzeżu ,obracając raz w lewo ,a drugi raz w prawo , i

tak obracamy gałkami po obrzeżu robiąc małą rozgrzewkę gałek
ocznych .Następnie zatrzymujemy wzrok, na obrzeżu w jednym

punkcie ,i rozszerzamy gałki oczne, na zewnątrz ,w ten sposób



jak ,gdybyśmy chcieli skierować oko lewe na ucho lewe .a oko

prawe na ucho prawe ,ale trzeba to ćwiczenie wykonywać

równocześnie, i pomalutku rozdzielać uwagę i cykl obserwacjii



,otoczenia obydwiema gałkami w sposób rozdzielający.

Drugą fazą tego ćwiczenia jest równoczesne zwieranie

spoglądania ,ale do wnętrza tablicy,lub tak ,jakby chcielibyśmy



spoglądać równocześnie obydwiema gałkami ocznymi ,na swój

czubek nosa ,starając się zaglądnąć w otwory własnego noska

,ale jednocześnie obydwiema gałkami ocznymi.I takie ćwiczenia
gałek ,moźna robić do oporu lub bólu gałek oczu ,lub



przemienie .Raz ćwiczyć tablicę z wężem -zrobić sobie mały
odpoczynek i ćwiczyć dalej ale na tablicy do poprawy i

korekty,,zeza,,i takie ćwicznia ,wykonywać możemy stale.

TABLICA DO ĆWICZEŃ BARW I ICH POSTRZEGANIA ODMIAN

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNA DO ROZRÓŻNIANIA PASM FALI



ŚWITŁA DUCHA I JEGO ŚWIETLISTOŚĆI w NIM i NIE TYLKO !

Jest to tablica barw ,ale używać jej należy ,dopiero po

osiągnięciu umiejętności postrzegania, drugiego poziomu

widzialności aury ,czyli poświaty rękawicy wokoło kształtu



naszej wyprostowanej, przed naszym nosem dłoni .

Tablica do nauki postrzegania barw w poziomie rozwoju

,,astralnym -aurze ,, i w poziomie rozwoju duchowym ,światła
ducha -lub światła dominującego w polu poświat energetyczno-



plazmatycznych i jego pasma widzialnej ,postrzegalnej i

rejestrowalnej przez nasz mózg i jego rozumny umysł , jako

oddzielnie rejestrujące osobliwośći energie -światłośći,a realnie
postrzegane i widzane dla oka ludzkiego i nie tylko .



Zatem wracam do opisu nauki postrzegania ,, AURY ,,

Myślę że ci z was, co nie widzieli pierwszej strefy składowej aury

,to poćwiczyli swoje oczy i gałki i już widzą -strefę termiczną



poza obrysem kształtu własnej obserwowanej dłoni, przed

nosem ,jeżeli mimo ćwiczeń ,nie postrzegacie strefy termicznej

-to oznaczać to może tylko jedno ,albo macie wadę wzroku -lub



nie będziecie widzieć ,aury ,bo po prostu nie macie takiego daru.

Więc pozostało wam tylko ćwiczyć ,sobie wzrok i go wyostrzać z

wykorzystaniem, prezentowanych tablić do tego celu.Natomiast



Ci wszyscy co widzą strefę termiczną -obserwując kształt

własnej dłoni -to także niech ćwiczą własny wzrok dalej.

WIZUALIZACJA -SZKIC DŁONI DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA



PROCESÖW WYSTĘPUJĄCYCH POZA FIZYCZNYM KSZTAŁTEM
DŁONI KTÓRĄ OGLĄDAMY DO NAUKI WIDZENIA ,,AURY,,

Na prezentowanym rysunku ,zaznaczona kolorem fioletowym



strefa poza kształtem dłoni, to-strefa czysto termiczna którą

-zazwyczaj widzą wszyscy którzy się na niej skoncentrują , ale

trzeba dobrze się na tej strefie skoncentrować bo niektóre osoby



jej nie widzą i nie postrzegaja mimo wyśiłku a to ze względu na

wady wrodzone lub uszkodzony aparat wzrokowy ,,oko,, lub ze
wzgledów chorobotwórczych porażeń ,grzybic lub wręcz tych

ekstremalnych zaburzeń wad wrodzonych oczu lub to chorób i



od nich uszkodzeń tych parazytologicznych lub wenerycznych

,albo upośledzeń wynikłych z przebytych wstrząśnień mózgu lub

puchlin z wodogłowiem ,bo mamy uszkodzony wewnętrzny i jak



inny układ glimfatyczny w naszej czaszcze i mózgu który to nam
czyśći i obmywa wszystkie komóreczki glejowe w naszym mózgu

ożywiają się astrocyty glimfatycznego układu obronnego ale jak

oddzielnego i tylko dla naszego mózgu taki oddzielny poza tym
całym układem chłonnym ,obronnym w naszym ciele i tu mogą
trafić się röżne zwapnienia w naszym mózgu - torbielki ,guzy



gruczolaki ,tętniaki ,naczyniaki lub w kreso mózgo głowiu ale
już te - zwyrodnienia ,zwapienia porażeniowe - łącznie z samą

szyszynką lub w płatach czołowych nie doleczone po urazach
,potrąceniach kolizjach czy bójkach ,walkach bokserskich takie

pozostałośći w formach po puchlinowych ,zagęszczone formacje



wodne ,krwiotoczno uwodnione resztkowe pozostałośći które to

nam za jakiś tam czas dadzą znać o sobie ,tu widzicie badanie i
jego oryginalną fotokopię ,zatem poczytajcie jako przestrogę ..



mamy duże zwapienie na szyszynce ,dające duże zaburzenia i
bóle początki drżenia kończyn oraz anomalia widzenia fazy mili

utrat świadomośći i lekiej epilepsjii z padaczkowym objawem

lub inne całkiem co-śie wodogłowio martwicze płyny w mózgu i



jego fazy porażenia grzybcami po prostu grzybica mózgogłowia

lub w któregoś z narządów lub organów w naszym ciele a w nim
zmiany wywoływane złogami , toksynami polekowymi od tej to

syntezy chemicznej lub złym naszym się odżywianiem i takie po



tym twardziny lub zagęstniki po absorpcji środków do upraw od

tych chemicznych dodatkow aż po stosowane  masy mączkowej

pochodzącej od genetycznie modyfikowanej poprawianej,soi i



ona porażona grzybicą ,grzybcami wraz z mączkami,kukurydzy

poprawianych i modyfikowanych struktur ,mączki sojowej lub

tej mączki kukurydzianej albo mączki chleba świetojańskiego



wraz z dodanymi barwnikami ,polepszaczami ,gumą guar wraz z

całą paletą konserwantów i całą resztą chemi stosowanej a tak
jak widzimy od mączek skrobiowych po te sojowe i tak mamy w
dżemach całe aż 30% owoców a pozostałe 70% to chemia i guma.

polepszającej wygląd produktów w masowych produktach mażi-



pokarmowej zapychającej nam flaki ,kiszki i jelita i tym samym

ogłupiającym nam organizm i symptony głodu i w skutek tego



nasze organy ,narzady mają ograniczone możliwośći fizyczne
lub wręcz są upośledzone brakiem ich dobrego odżywiania .

-Niektórzy będą widzieć i postrzgać tak jak to widzimy na

prezentowanym zdjęciu w terenie -a inni trochę inaczej -zdjęcie



drugie trochę dalej ale tego samego widzenia -poglądowo- Ci co

widzą strefę termiczną ,niech ten efekt utrwalają stale w sobie



,dosłownie wszędzie ,będąc -trzeba obserwować ciągłe różnice

temperataturowe -czyli siedzący ptak na gałęzi drzewa ,i różnica

między tym siedzącym ptakiem ,a gałęzią drzewa i proces różnic
i występowania strefy termicznej ,jest waszym celem widzenia



,obserwowania i postrzegania ,z pełną rejestracją tych zjawisk

przez wasz mózg ,i jego pamięć .Lub siedząca ,albo stojąca osoba

,i jej temperatura ciała, którą ta osoba generuje ,a otoczenie i
wytwarzająca sie strefa termiczna.Obserwujcie , oglądając



różne ,zróżnicowania temperaturowe w terenie -za dnia ,o

zmierzchu ,i w nocy .I wydłużajcie odległośći w polu obserwacjii

,między wami a obiektem waszej obserwacji ,i widzenia w polu ,i



przestrzeni obserwowanego obiektu ,zdarzenia tam zachodzące

-są to energie fale plazmatyczne, i nie tylko .Ale stale patrząc i

obserwując, wprowadzacie wasze oczy i mózg ,w ciągi lepszej



rejestracjii widzianych , i obserwowanych zjawisk, i zdarzeń

poza ,obiektem waszej obserwacjii , jak i smego obiektu -który

nie jest waszym celem obserwacji -tylko jako on ,obiekt jest



środkiem -narzędziem ,do waszej nauki ,-widzenia świadomego

wszystkiego, co postrzegają wasze oczy -wraz z utrwalaniem

tych nowych zdarzeń i zjawisk postrzegalnośći i widzenia okiem



,w waszych szarych komórkach świadomośći  mózgowych .

A te wszystkie osoby które nie widzą tej pierwszej warstwy aury
strefy termicznej w aurze i wyeliminowały wszystkie elementy o

szkodliwie dla nich działających frakcjach to niech podejdą do



tego ich problemu kompleksowo i przygotują sobie tylko dla

nich samych takie szczególne miejsce ,gdzie w zaciemionym
cichym zaułku będą sobie trenować i ćwiczyć ,może to być kącik

gdzieś w suterenie piwnicznej ,na poddaszu ,stryszku i niech go



sobie zaadoptują przygotują w nim malutki stoliczek wygodne

siedzisko krzesełko lub taborecik i w tym zaciemionym małym i

przytulnym kąciku przygotują aranżację tego waszego i przez



was wybranego miejsca w ten sposób żeby skomponować śilny-

kontrast między tłem otoczenia -ścianami a stoliczkiem i na nim



jest dobrze poustawiać kilka przedmiotów rekfizytowych ale o

ich mocnych i kontrastowych barwach i kształtach lub kilka

metalowych i szklanych opcji oraz trzeba sobie przygotować



kilka dobrych świec lub lampionów najlepiej z wosku pszczelego

i po zorganizowaniu sobie różnorodnych form światlnych, świec



można zacząc treningi ale najlepiej o zmierzchu i późną jeśienią

lub zimową porą gdy mamy duże różnice temeraury otoczenia a

naszym ciałem i szybko zapada zmierzch ,i możemy zacząc od



zapalenia sobie świecy trzymając ją w naszycn dłoniach przed

sobą zaczynamy prowadzić obserwację żywego ognia na świecy



a różnicę temperatury naszych dłoni ,otoczenia i obrzeża ognia

na płonącej świecy ,i gdy będziemy widzieć takie smugowe od

nich falujące fraktalne ciepłe strumienia wirującego powietrza



wokoło gorącego żywego ognia na płonącej świecy ,to jest to

opcja którą muśimy sobie utrwalać ,obserwując to zdarzenie i

tak sobie ćwiczcie i trenujcie aż dojdziecie do mistrzostwa w



postrzeganiu i widzeniu tego zjawiska falującego powietrza i

jego różnicy temperatury ,następną fazą jest odstawienie świecy

na stolik i przedłużanie procesów obserwacjii ze zwiększaniem



waszej odległośći między płonącą świecą a waszym wzrokiem .

I gdy znowu ośiągniecie stan perfekcyjnego widzenia tej różnicy

miedzy płonącym na świecy żywym ogniem a sferą i otoczeniem



wraz z elementami i frakcyjnym zróżnicowaniem temperatur i

ich wirem falującego powietrza nad ogniem z płonącem świecy i

będziecie dalej sobie to zdarzenie utrwalać i stanie się ona
wręcz automatucznym widzeniem na odległość około trzech



metrów i bedzie to już normą dla waszego mózgu ,to możecie
powrócić do ponownej nauki widzenia i obserwowania dłoni.

DRUGA FAZA NAUKI POSTRZEGANIA I WIDZENIA AURY.W

drugiej fazie nauki ,zakładam że wszyscy już ,opanowali do



perfekcjii -proces widzenia srefy termicznej ,i go ćwiczą dalej
doskonaląc widzenie ,łącznie z widzeniem strefy termicznej w

terenie ,na zewnatrz -jak i to, za dnia i w nocy.Zatem

strefa-termiczna ,ta zaznaczona na rysunku dłoni na fioletowo
-to nic innego jak pierwsza ,,SFERA AURY,,-pozimu astralnego



-nie jest to poziom duchowy ,tylko poziom nauki ,,astralny ,, a

wielu ten fakt myli, i nie umie rozróżniać,astralny lub duchowy.

Inny przyrząd do óśemkowego wirowania gałkami.

WYMIENIAM WSZYSTKIE  5 -PIĘĆ- POZIOMY ROZWOJU



1.Poziom ziemski ,a w nim nasza fizyczność ,nasze ciało .

2.Poziom materialny ,a w nim nasze finanse jako, środek do

życia i istnienia ,w naszym ziemskim bytowaniu -nie jest to CEL



w życiu -tylko środki do życia ,i zaspokojenia bycia w Tu !

3.Poziom astralny ,a w nim nasza dusza ,oraz AURA -czakry -i
niebyty ,czyli zagęszczone energie pogazowych- istnień -nie

bycia w  marażmnie ich ziemskim, pokutujące w tu na ziemi lub



inaczej określając to zdarzenie jako ,rozrzedzone ich energie

-plazmatycznego zdażenia energetycznego ,SĄ to dusze błądzące

w maraźmie ziemskiego ich bytowania w tu ,goście astralni ,ze



światów równoległych ,tych Tam ,lub Tych z Onych błądzące ich.

4.Poziom duchowy ,a w nim nasz duch -jako pierwiastek Boski

 ,pole energii duchowych, wraz z sefirotami,sefiroty -są to kule
energi duchowych ,wytwarzane w procesach przemian ,energii



kosmicznych ,świetlnych w naszym ciele fizycznym ,a dokładniej

zmiany energetyczne ,zachodzące w miejscach porzecinających
się w wzjemnym układzie do siebie -układach krwionośnych-

żyłach ,i układach inter-neurinowych -nerwach ,i to na ich
skrzyżowaniach, i rozwidleniach kumulują się energie w formie



kul- sefiroty, w wyniku różnicy potęcjałów energii ,między

układem żylnym ,a układem centralnym -nerwowym .Także w

polu duchowym, gniazdują różne tożsamości energetyczne ,te



dobre -nasi opiekunowi duchowi ,typu serafini ,aniołowie .lub

Archaniołowie .których jest czterech ,Michał , Gabriel, Uriel i

Rafał także są Cztery Armie Boże i Czterech ich dowódców jako



oni Archaniołowie ,i ich Naczelny Dowódca tych Czterech Armi
Bożych jest nim ,,SYN BOŻY,,- ,,JEZUS CHRYSTUS,,- Król Królów

Cztery ramiona Krzyża równoramiennego lub cztery pory roku
albo u innych śilne energie z Onych-monstrualne egregory zła.

5.Poziom Boski ,a w nim cały Majestat Boski ,Gwiazda Całości
Absolutu ,Chorały i Zastępy Anielskich Hierarchi ,Żródło dusz.I



SAM BÓG -który jest jeden jedyny i jego imię brzmi

,,JESTEM ,KTÓRY JESTEM ,PRZEZ WIECZNOŚĆ ,W ,WIECZNOŚĆI,,

Imię to zostało objawione Mojrzeszowi ,po 40 dniach i 40
nocach,na górze Synaj -Mojrzesz oczekując, otrzymał 10 zaleceń
lub przykazań Boskich -dekalog, po wszech czasy ,dla ludzkośći



,który to SAM BÓG STWÓRCA ABSOLUTU Osobiście i w

obecnośći Mojrzesza, na górze Synaj ,wypalił białym i czarnym
światłem ,,Światłości Absolutu ,,- na szafirowych tablicach -Jako
ARKĘ PRZYMIERZA LUDZKOŚĆI Z BOGIEM PO WSZECH CZASY -i

przekazał te tablice Mojrzeszowi .A gdy Mojrzesz Zapytał ,,KIM



JESTEŚ PANIE ,,-BOG STWÓRCA ODRZEKŁ -,, DO MOJRZESZA
PRZEDSTAWIAJĄC MU SWOJE IMIĘ .

W poziomie Boskim, znajdujemy także ,matryce energii Boskich
,i wiele innych nie do pojęcia naszym rozumem ,rzeczy ,zjawisk i
systemów -które my jako ludzie ,ciągle rozpoznajemy na nowo ,

ale poznajemy te elementy ,dokładniej i bardziej precyzyjnie -ze



względów na postęp ziemian- cywilizacyjny ,i rozwój technologi.

Archaniołowie -wizualizacja na gobelinie oraz figórki realu  .



-I TAK ZAWSZE WSZYSTKIEGO MAMY PO PIĘĆ-

Palców ,zmysłów ,smaków ,kierunków ,poziomów rozwoju



,częśći składowych naszego ciała ,po prostu zawsze pięć i na pięć

Ale dość tych prawd i faktów wracam do opisów ,widzenia i

postrzegania świadomego ale- ,,AURY ,,-poziomu astralnego .



Wracamy do obserwacjii naszej dłoni jako medium do nauki .

Usiądzmy sobie wygodnie ,i tak jak w pierwszej fazie nauki tak



zrelaksowani i z wyhigienizowanym umysłem ,i z wyciągniętą

naszą dłonią ,prawą lub lewą -zaczynamy obserwować i patrzeć



nie na kształt naszej dłoni -tylko patrzymy, i obserwujemy tło

,poza naszą dłonią -po prostu ,nasza dłoń przestaje istnieć w
naszym polu obserwacjii i patrzeniu -widzimy Tło, wokoło już

niewidzialnej ,naszej dłoni którą ciągle mamy ,czujemy i jest



ona integralną częśćią naszego ciała.Ale my obserwujemy nic i

widzimy w nic tło ,poza naszą dłonią ,i widzimy strefę termiczną



naszej dłoni ,w naszym obserwowanym tle -i zauważamy, poza

strefą termiczną ,w polu naszego obserwowanego tła ,wielką

otokę przeźroczystą rękawicę-jak gdyby wielka otoczka naszego



kształtu dłoni , ale w sharmonizowany sposób się zlewająca

-WIELKA RĘKAWICA NASZEJ DŁONI.Na rysunku.szkicu jest ta
wielka rękawica ,zaznaczona kolorem zieleni wojskowej-khaki

.Jest to pole energii plazmatycznej .I tak ci z was co zauważyli ,tą



wielką rękawicę ,obserwując i widząc tło wokoło dłoni to niech

patrzą ,i skupiają się na tym nowym zobaczonym widoku i tej

rękawicy ,starając się jak najdłużej to zdarzenie obserwować



,nie mrugnąć nawet powieką lub zamknąć powieki -po prostu

,ciągle i stale patrzcie ,na tą ,co dopiero zauważoną rękawicę ,i

niech wasz mózg, ten po raz pierwszy zauwarzony przez niego



obraz ,zapisuje i w świadomy sposób rejestruje ,aż do bólu gałek

,i dalej patrzcie ,i obserwjcie -niech wasz ból gałek oczu, was nie

rozprasza -nie zwracajcie na niego uwagi - tak długo ,ile dacie



radę wytrzymać -patrzcie i obserwujcie w świadomy was sposób.

Wirownica ósemkowa,do treningu także dla daltonistów.

 A po zamknięciu powiek ,w celu odpoczynku gałek ocznych

.Przeprowadźcie dokładną i szczegółową analizę tego waszego



zdarzenia które zauwarzyły wasze oczy obserwując tło dłoni i

po raz pierwszy zauważonego faktu widzenia obrazu tej wielkiej
rękawicy -Pola plazmatycznego energii ,poza ciałem fizyznym

.Ale nie otwierajcie powiek ,tylko analizujcie z zamkniętymi



powiekami: to jak wasz wzrok, i wasze oczy zarejestrowały ,w

świadomy sposób ,tą wielką rękawicę .Jest ona na moim rysunku

dłoni zaznaczona ,poza kształtem obrysu dłoni -kolorem zieleni



wojskowej khaki i polem ,strefą termiczną kolorem fioletowym.

Zdjęcie nad morzem zrobił mi kolega którego zabrałem jeśienią



na połowy bursztynu po sztormie ,ale takim to sztormie innym

bo jeśiennym i przypływowym ,ale takim innym w miejscu xx.



Tak więc po tym waszym widzeniu pierwszym ,spostrzeżeniu i

zauważeniu ,a następnie w sposób świadomy ,zarejestrowanym

-przez wasz mózg, zdarzeniu ,należy ,zrobić taką dwu dniową



przerwę w jakichkolwiek ćwiczeniach ,waszych gałek ocznych

.Dajcie im po prostu dobrze ,odpocząć -bo czeka was teraz-trzeci

etap nauki widzenia aury ,i ćwiczenia z tym etapem związane ,



ale całkiem odmienne od tych które wcześniej wam  opisałem .

A więc Ci z was ,co tą Wielką rękawicę widzą ,to niech to sobie



potrenują ,patrząc obserujecie i zaczynacie ją -widzieć Ale tak

po nowemu całkiem inaczej .Patrzcie i uczcie się Ją - Widzieć- !

Zdjęcie przedstawione też ,coś w słońcu się może ukrywa Więc



patrzcie dokładnie obserwjąc wszystkie coś - i tak po nowemu ?

Podczas przerwy na zregenerowanie się gałek ocznych dobrze

jest zadbać o ich zaśilenie w środki odżywcze i enzymatyczne i



sporządzić dla samych siebie odpowiednią herbatkę z kilku jej
składniköw i tak na dobrą i wzmacniającą nam nasze gałki oczu

taką herbatkę potrzebne są nam : Liść suszony leśnej dziko

rosnącej poziomki oraz liść ogrodowej czarnej porzeczki i ziele
świetlika i tak dobrze jest te wszystkie składniki o równych ich

proporcjach zmielić na proch a następnie zetrzeć zmacerować je
na puder pyłowy ,zamknąć szczelnie w słoiczku owinąć folią z

aluminium i przechowywać w nie nasłonecznionym miejscu .DO
zaparzania dobrze jest sobie przygotować słoiczek ale szczelnie

zamykany najlepiej zakrętką o pojemnośći jednej szklanki do
herbatki ,i tak zagotujmy dobrą wodę na żywym ogniu i jak ona
zacznie bulgotać to nich tak się do pięciu minut nam pogotuje ,a

my wsypmy trzy płaskie plastikowe łyżeczki naszych na pył
ztartych listków do słoiczka i zalejmy wodą szybko go od razu
zamykając zakrętką po to żeby nawet mikro drobinka oparów



nam się nie ulotniła , niech one wszystkie się dobrze nam w
zamkniętym słoiku wyparzą i gdy nam napar w samoczynny

sposób wystygnie to go sobie przecedźmy najlepiej przez dwie
lub trzy warstwy płutna lnianego lub wyjałowionego opatrunku

i w spokoju małymi łyczkami sobie taką herbatkę popijajmy ,i tu
wszystkim przypomnę że wszystkie ziółka i herbatki zawsze



trzeba popijać ale minimum przez okres -40- czterdziestu dni ,bo
herbatki ziołowe i wszekiego rodzaju ziółka żeby zadziałały w
nas to muśimy je minimum pić raz dziennie do trzy razy ale

przez okres czterdziestu dni ,i po tym okreśie trzeba zrobić
sobie mieśięczną przerwę i poprawić pijąc drugą turę herbatki.

Można także zastosować terapię ,,Medycyny Energetycznej ale w



formie terapełtyków jako Esencje Energii Sedymentujących jako

one Kwarko Jonowe Esencje Energii z naszego Instytutu Zdrowia



i tam wytwarzane w ESEC-ESEK jako skuteczna forma wsparcia.

ETAP TRZECI NAUKI WIDZENIA I POSTRZEGANIA ,,AURY,,



Zatem ,Ci co nauczyli się  i widzą Wielką rękawicę ,a w niej

strefę termiczną ,i trenując ,swoje gałki oczne ,potrafią patrzeć i
widzieć ,te dwie tożsamości ,i na dodatek w świadomy

sposób,rozróżniają różnice ,między tymi dwiema ,strefami -ja



na rysunku ,zaznaczyłem te dwie tożsamośći ,oddzielną barwą

,w taki to sposób świadomy i przemyślany ze względu ,na fakt iż

niektóre osoby widzące,tą wielką rękawicę nie postrzegały w



niej zawarej strefy termicznej i nie mogły zauważyć ,tych

różnych tożsamości , i musiały ,dodatkowo ćwiczyć ,swoje gałki

oczne ,z wykorzystaniem specjalnych ,tablic do tego ich treningu



i ćwiczeń ,i ćwiczyły swoje gałki oczne, tak długo ,po kilka razy

dziennie , aż wytrenowały swoje oczy,i zaczęły też ,rozróżniać

,wielką rękawicę jako jedno i strefę termiczną jako drugą ,lecz



oddzielnie istniejącą tożsamość w całośći obserwowanej  .

OTO TABLICE DO TRENINGU I ĆWICZEŃ-DLA TYCH OSÓB CO
NIE WIDZĄ RÓŻNICY MIĘDZY DWIEMA STREFAMI

Tablica szara -bezkoloru ,wirujących ósemek do treningu.



Te osoby które ,chcą ją pokolorować to po jej powiększeniu i
wydrukowaniu mogą ją pokolorować w rytm i puls pasma barw

tęczy i kolorowej używać do ćwiczeń i treningu.A ćwiczenie i

trening ,jest bardzo prosty-zataczamy ósemki -ale naszymi



samymi gałkami ocznymi ,obydwiema jednocześnie -wodząc

nimi po zaznaczonych torach ,lub wyrysowanych orbitach

,zacznając od miejsca-początkowego ,zaznaczonego na rysunku



strzałką .grotem ,wskazując początek i dalej wodząc gałkami

ocznymi ósemki przemierzamy ten labirynt ósemkowy do końca

jego -lub do wyjścia na obrzeże.I tak trenujmy po kilkanaście



razy na jedną sesję treningu.Minimum dwa razy dziennie .I po

małym odpoczynku relksie przejdźmy, do obserwacji dłoni, i tej
nad nią rękawicy wielkiej i zróżnicoawnych stref w tej rękawicy.

Trenujcie ćwicząc aż osiagniecie mistrzostwo lub tak długo ,aż



osiągniecie cel -czyli zaczniecie widzieć i postrzegać frakcje i

fraktalne zróżnicowanie przestrzeni w wielkiej rękawicy

ZDJĘCIE CAŁOŚCIOWYCH ENERGII Gazowo-PLAZMATYCZNYCH



,,TABLICA DO TRENINGU POSTRZEGANIA I WIDZENIA,,

-Można ją sobie wydrukować-

Dodatkowa druga tablica uzupełniająca do treningu i ćwiczeń



labiryntu ósemkowego i kręcenia liniowego gałkami ocznymi.

Tą tablicę po wydrukowaniu także możecie pokolorować.

Zatem ci wszyscy co przebrneli ,poszczególne etapy ,i dobrneli



do tego miejsca moich opisów ,i widzą to wszystko co objaśniłem
,teraz dopiero zaczną prawdziwą szkołę nauki -bo te wcześniej

opisywane -to były lekkie wprawki i tylko ćwiczenia ,treningi do

usprawnienia wam waszego wzroku ,i jego wyostrzenia a każda



osoba jest tak inna i z różnym bagażem biologi anomali .Przed

przystąpieniem do głównego celu -czyli potrzenia, widzenia i

postrzegania, normalnych zjawisk i zdarzeń , ale zachodzących



fraktalno przestrzennie się obrazujących wizjowych ciągach w

biorytmach ,ich fazach i cyklach ich zaistnień ze względu na ich

intensywność- gęstość istnienia w formach ich się objawienienia



TAK WIĘC ZNOWU WRACAMY DO NASZEJ DŁONI I JEJ

OBSERWACJII Z Wizualizacją ALE TYM RAZEM ZNOWU INACZEJ

Etapy nauki widzenia i postrzegania aury,są jak te kaskady



wody i jej przepływ z jednego ,do drugiego miejsca-etapu.Dla

jednych osób droga jest krótsza ,i bardziej prosta ,a dla drugich
osób bardziej zawiła dłuższa ,i poparta,treningiem i mozolnym

ćwiczeniem ,gałek ocznych-ależ cóż ,każdy i każda jest inna i

indywidualna tożsamość-po prostu niema dla wszystkich takich



samych standartów darów i łask -każdy jest inny i röżny ,i w tej
różnorodnośći ,tkwi bogactwo ,całośći natury ,i jej cudu Życia.

ALE DOŚĆ TYCH PRAWD, I FAKTÓW ,WRACAMY DO NAUKI



WIDZENIA I POSTRZEGANIA ,,AURY ,,

Wracamy do ,obserwacji ze świadomą rejestracją widzenia -

-naszej dłoni wraz z jej elementami energetycznymi i świetlnmi .



Na tym etapie ,widzenia i postrzegania aury -a jest to etap

doskonalący poprzednie etapy ,opiszę dokładnie anatomiczne



struktury budowy gałki ocznej ,wraz z pełnym zrozumieniem

,ścieżki dopływu pasm świetlnych, do naszego wnętrza mózgu

,oraz oddziaływania energii kosmiczno-świetlistych na nasze



całe ,ciało fizyczne wraz z rysunkami i wizualizacjami w celu

głębszego zrozumienia faz ,i elementów jak równierz bodźców
które bezpośrednio lub pośrednio wpływają -na barwy kolory ,i

ich intensywność pasma świetlnych odmian ,i ich  zmiany w



całym naszym ciele i otaczającej go energi -plazmatycznej na

poziomie energetycznym astralnym o potocznej nazwie ,,AURA ,,

-Niektóre osoby mające naddary i łaski Boże ,mogą wraz z tą to



aurą ,postrzegać równocześnie zróżnicowania temperaturowe

tak jak to widzimy na zaprezentowanej foto-termowizji i z tym
wygenerowane anomalia poza strefę cielesno fizyczną dłoni i to

miejsce gdzie wynikają falowe wykwity zmian zawsze jest tak



porażone ,podrażnione albo od grzybiczo lub drobnoustrojowo
od parazytów lub infekcjii układu chłonnego obronnego i w nim

zaburzrnia na komóreczkach dendronicznych w klaestronach ,a

wynikające z różnych anomali chorobotwórczych porażeń ciała i
zaburzeniami na poziomie fizycznym ze zmianą opcji fraktalu

termicznego w calościowym widzianym i postrzeganym obrazie



,tak jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu -poglądowym. I
takie osoby które rozwiną w sobie aż TAKI NADDAR BOŻY i będą

widziały postrzegając termiczno fazowe zaburzenia poza ciałem
i w nim samym to gdy połączą ten dar z wiedzą nauki medycznej

to staną się diagnostykami ,widzącymi pośladowo hologramowe
anomalia termicznego postrzegania u innych osób chorób i od

nich wynikające braki energetyczne ,tak zwane skanowanie ale



z postrzeganiem na poziomach anomali ,,KWANTO - Jonowych,,
energi posmugowo termicznych wygenerowanych przez choroby
i gdy taka osoba tak widząca i postrzegająca zapozna się nauczy
rozróżniać energetycznie grzyby i od nich porażenia oraz wirusy
bakterie ,drobnoustroje w tym parazyty oraz te większe robaki
bąblowca ,owśiki ,tęgoryjce,włosogłówki , przywry ,glizdy oraz i
te najwieksze tasiemce oraz pozna w sposób genialny anatomię
budowy z topograficzną znajomośćią pracy organów narządów
wraz z ich biomilifunkcjonalnymi układami w ciele ludzkim to

będzie to już naduzdrowiciel widzący i postrzegający braki i tu
na tym zdjęciu widzimy tego Pana po lewej stronie z zarośniętą
twarzą to Pan Marek Chmielewski z Podlaśia który to widząc te



barwy może je uzupełniać stosując hromoterapię terapełtyczną
lub tą zaawansowaną koloroterapie z aromato kwiatową terapią
bo widząc matrycę hologramową barw termicznie i w niej braki

i anomalia możemy je uzupełnić wlać ,i tu jest kilka dostępnych
takich innych technik od Laseroterapii ,po zastosowanie barw z

sproszkowanych naturalnych minerałów i od nich stosować te



ich moce energie z malowaniem jantro mandali obrazować aż

do form namalowania widzialnej matrycy hologramowej barwy

Gdzie niektóre z Osób określają tak widziane przez co niektóre
osoby te całośćiowe matryce hologramowej pamięci energii jako



to forma widzianej aury i nawet to okreśają ,,Malowaniem Aury,

tak jak to widzimy na zaprezentowanym sztycho rysunku- wyżej

czyli zwizualizowanej formy zaistnienia zaburzeń koloroterapi i



do nakładania na ciało skórę i miejsca chore porażone barwy  i

w ten sposób uzdrawiać lub rysować w formie zobrazowanej
wizualizacji hologramu matryc zdrowia , a ich uzupełnienie tak

bardzo indywidualnie -osobowo na potrzeby zaawansowanych
chorób ,porażeń i anomali energetycznych i nie tylko polecam



bo jest takich pięć osób na terenie Polski ,które mają takie dary

bo zostały im one potwierdzone ale w sposób empiryczny tu na
tej fotce po lewej stronie- mamy Pana Tadeusza Jaworskiego  z

Gdańska który pasjonuje się filozofią zdrowia a Tybetu , ale z
zastosowaniem ,,Jantr,,i formą uzdrowienia  i tym zajmuje się

być może jest takich osób więcej ale ja znam tylko te pięć osób ,i
można te osoby spotkać na Targach ,Festiwalach Medycyny ale



tej Naturalnej Niekonwencjonalnej i Energetycznej Duchowej   .

NAUKA POSTRZEGANIA BARW I KOLORÓW W AURZE.

Tak więc będąc spokojni , zrelaksowani ,i wypoczęci siadamy



sobie wygodnie i z wyciągnięta nasza dłonią -przed nami tak jak
w poprzednich etapach - fazach nauki ,widzenia i postrzegania

aury -zaczynamy przeprowadzać obserwację ale tak inaczej : nie

kształtu naszej dłoni ,jak równierz nie tła za naszą dłonią tylko



poświaty energii jej fraktalno przestrzennego bytu za tą - dłonią

-Niektóre osoby mogą widzieć tak jak na zdjęciu powyżej -

Lecz prowadzimy obserwację -tego zdarzenia o nazwie ,,wielka



rękawica wraz ze strefą termiczną,, na rysunku naszej dłoni jest

to zdarzenie ,zaznaczone kolorem czrnej zieleni wojskowej
khaki i obrzeże termiczne- barwą fioletową - koloru indygo , i

prowadzimy obserwacje -dokładnie się wpatrując, w tą wielką



rękawicę poza obrysem kształtu dłoni z wyeliminowanym tłem
-prowadzimy obserwację i bardzo wnikliwie się wpatrujemy w

to zdarzenie ,o nazwie naszej wielkiej rękawicy .Nie mrugamy
powiekami oczu ,i ich nie zamykamy ich cały czas ,prowadzimy

dogłębną obesrwację -i nie którzy z was zaczną zauwarzać smugi



-pojawiających sie fal barwy ,będą one mało stabilne i lekko
falujące-ale wy nie przejmujcie się ich zmianami i zmieniającą

się ich formą falowani -tylko obserwujcie będą się stabilizować,

I to zdarzenie- rejestrujcie wraz z jego intensywnośćią i ono z

czasem będzie bardziej się zagęszczać ,a dynamika barw zacznie



się stabilizować i w płynno-harmonijny sposób się będzie ona

zmieniała tak jak byście obserwowali barwne formy smug dymu

unoszącego się nad palącym papierosem -ale ten dym będzie



miał różne barwy i ich odcienie z lekkim opruszeniem jak gdyby

opadająca lekko mąką która stale płynąc i zmieniają barwę ,

ale w ciągłym i równomiarowym rytmie jego istnienia fraktalu i



zagęszczania się ,w miarę jak wasze oko wykryje to zdarzenie a

wasz mózg będzie to rejestrować i zapamiętywać .Jest to inne



zdarzenie -trzecią fazą i zarazem ostatnią strefą postrzegania i

rozumienia wraz z ,warstwą widzenia aury .I ta strefa ,warstwa

aury z czasem ,zauwarzycie przemieszczając się twory po swych



ich orbitach w kształcie elipsy ,łączy w sobie pozostałe warstwy

,strefy aury dając nam stabilny i jednomiernie swiecący twór
,całościowy ,o nazwie ,,Aura,,-jest to pole energii astralnej o

bardzo słabej stabilizacjii barw i kolorów ,ciągle coś w nim się



zmienia i w dynamicznych procesach jego istnienia ,wybarwia -

bo ta strefa to nic innego jak tylko ,mikromili bioładunki energii



elektrostatycznej a występujące w polu plazmatycznym ,poza

naszym ciałem fizycznym i to one przemieszczając się po ich tak
ukierunkowanych orbitach elipsowatych -im szybciej krąża ,lub



wirują to pozostawiają ślad poświaty świetlnej barwy,i to ich

gęstość i szybkość przepływu obrotowo wirowa ale wzdłużna

-przez pozostałe warstwy aury od brzegu naszego ciała po próg
końca aury, daje nam -widzialną formę poświaty świetlnej



energii plazmatycznej. o potocznej nazwie ,,aura,,-zatem jest to
zjawisko ,zdarzenie mało stabilne -kolorystycznie ,w tym jego to

środowisku aurze, cały czas wirujące bioładunki ,znieniają swą

prędkość ,ze względu na ich potencjał, ich siłę, i ich moc energię



całośćiową -a wpływ na to ma nasze ciało fizyczne ,i to w nim
ciągle zmieniające się ,energie ,demonstrują sie na zewnątrz w

całym polu energii plazmatycznej ,,aurze ,,-pozomu astralnego .

Wykres biorytmu ciała biologicznego za dnia jak równierz ilość



docierających do naszego ciała fizycznego energii kosmicznych

,ma bardzo duży wpływ na zmiany fali barwy i koloru w naszej
co dopiero zauwarzalnej i widzialnej,AURZE,-z astralnym polem

ZATEM CI CO WIDZĄ AURĘ I W NIEJ , JEJ BARWY NIECH
POZOSTAWIĄ DŁOŃ -A ZACZNĄ OBSERWOWAĆ CAŁĄ POSTAĆ

LUDZKĄ I UCZĄ SIĘ DALEJ ,ALE JUŻ Z TABLICĄ DO
ROZPOZNAWANIA BARW I KOLORÓW -NATOMIAST CI ,CO NIE
WIDZĄ BARW W RĘKAWICY ,MUSZĄ PODJĄĆ TRUD ĆWICZEŃ I



TRENINGÓW DOSKONALĄCYCH ICH OCZY ,I WZROK .ALE

ZAWSZE TRZEBA ZADBAĆ O NASZE POŚIŁKI PO TO BY BYŁO W
NICH DUŻO PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH NATURALNEGO

POCHODZENIA WITAMIN PROWITAMIN Z SZCZEGÓLNYM



UWZGLEDNIENIEM WITAMINY ,,A,,-która to występuje jako jej

związek prowitaminy i jej związkiem jest takim to -Beta karoten

-zapobiega osłabieniu wzrokowego ,kurzej ślepocie bo wchodzi



ona bowiem w skład rodopsyny-światłoczułego składnika

znajdujacego się w pręcikach siatkówki oka -dając im jędrność

stabilność i dobrą i wydajną ich pracę-i nie tylko -zatem w tym



naszym codzień pożywieniu niech będą naturalne składniki nas

wzmacniajace -Więcej opisuję w innej mojej broszurce polecam

ją przestudiować pt-,,BATALIA o Zdrowie i Wojna o Życie z



Patogenami ,Boreliozą ,Babeszjozą ,Bartenolizą i innymi
patogenami a Esencje Energii -i Witaminy-dla zdrowia .

INNE TRENINGI I ĆWICZENIA OPISZĘ POD KONIEC tej Broszurki

TABLICA DO TRENINGU I ROZPOZNAWANIA BARW I KOLORÓW



W DYNAMICZNYM ZJAWISKU O POTOCZNEJ NAZWIE ,,AURA ,,

Trenujcie i ćwiczcie,różnice barw w ten oto sposób ,od środka

czyli bieli, musicie wybrać jedną ścieżkę i z jednym zamkniętym



okiem powieką ,przeglądać tonację jednej odmiany koloru
.przechodząc stopiń po stopniu tą jedną wybraną ścieżką od

środka po obrzeże ,i ćwiczymy przemiennie ,raz prawe oko ,z

kolei drugim razem lewe oko -pamiętając żeby przemiennie



zamykać powiekę oka ,to raz jednego ,to drugiego oka.I tu mała

podpowiedż ,żeby zawsze zaczynać ćwiczenia od Twojego oka

tego - dominującego -jako lepiej postrzegającego i widzącego .



Tablica z tęczą wspomagająca czytanie i widzenie barw.

I jak dojdziecie do miejsca w waszych treningach ,w krórym

stwierdzicie że ,jedno wasze oko widzi lepiej i ostrzej -to



zaczniecie trenować z otwartymi obu oczami.A fakt że wasze
jedno oko to prawe ,lub to lewe widzi i postrzega dokładniej i

bardziej wyrażniej świadczy o tym że jest to ,,oko dominujące,,

-tak jak dłoń, jedni są praworęczni i ich jest większa ilośc ,ale



zdarzają się osoby leworęczne .I z naszymi oczami też jest

podobnie niektóre osoby mają oko dominujące prawe-i ono jest

mocniejsze od drugiego , a inne osoby mają oko dominujące



lewe i to ich lewe przewodzi temu prawem oku .Oraz są osoby
,które widzą obydwiema gałkami ocznymi ,tak samo ostro i

wyrażnie ale takich osób zdarza się na 100 tysięcy -jedna i takie

osoby to zazwyczaj strzelcy ,snajperzy przeszkolone na potrzeby



wojskowych grup uderzenia tajnego -to wyborowi łucznicy oraz

ci -postrzegacze zjawisk i zdarzeń ,po przeszkoleniu przeważnie



mają dary widzenia pośladowych energii plazmatycznych ,i nie

tylko -widzą także pogazowe energie pośladowe ,czyli niebyty

lub pozostałe energie po osobach które umarły ,a ich energie



pogazowo plazmatyczne-pośladowe pozostały tu i Teraz i krążąc

w rozrzedzonych ich formach , marazmu ziemskiego bytowania



pokutują na ziemii krążać i szukają pomocy dla siebie samych.

Falowanie barw ,a ich rejestrowanie w naszym mózgu.

Przemieszczające się pasma smugowe, barw w całościowo



zrozumianym polu naszych energii plazmatycznej ,,TAURONIE,,

Czy rozumiecie różnicę: patrzeć i widzieć ,obserwować całość- i

pojmować ,w sposób świadomy ,z rejestracją tego co widzićie w



waszym mózgu ,wraz z pełnym zrozumieniem tego, Co widzisz.

Szkic wpływu energii kosmicznych, a ich barwy-zorza polarna .

Wizualizacja do treningów -falowanie barw w aurze a ich



zagęszczone formy zaistnienia w procesach obserwacjii.

Przechodzenie fal energii świetlistych pasm barw ,przez ciało-

zawsze jest formą zaśilania naszego organizmu w nową energię.



Które są tak w przeróżny i inny sposób określane i nazywane tu
dla przykładu ,,Czi ,Ka ,Ing,Jang ,Logos,Prana ,Reiki lub co inni
nawet mówią -Kundalini-gdzie to oznacza energię -dynamizmu

seksualnego wygenerowaną podczas uprawiania seksu gdzie to
partnerka i jej ciało wytworzyło jajeczka bo ona jest płodna i to
proces zapłodnienia takiego jajeczka daje ten specyficzny typ i



rodzaj energii w jej to dynamiczno seksualnym akcie kopulacjii

zatem oprucz kundalini to są to te same ciągi wszechenergi i to
one docierającej z kosmosu do nas na ziemię i ją nasycają nimi. I

tak rozmawiając na Targach Ezoterycznych od Wahadelka do



Gwiazd w Gdańsku ze znaną osobistośćią w świecie Radiescezji i

Rad-Estezjologi także oglądającym -aurę - Panem Grzegorzem

Ciszakiem z Poznania który to jako znawca to także mi ten fakt



potwierdził dodając że dziś każdy z wahdełkiem to fah-owiec ale

wszyscy z nich co używają sprzętu profesjonalnego do ich analiz

lecz każdy pośiadacz wahadełka jest inny i inną ma wrażliwość i



jak odmienne i różne stosują techniki używając tego samego lub
podobnego sprzętu ,urządzeń , do dokonania diagnozy anomali -

i to ona  decyduje o prawidłowości i trafność dokonania analizy
wraz z wrodzoną tak indywidualną wrażliwośćią o nadtalętach i
zdolnośćiach nietuzinkowych a nie ten diagram lub ta tabelka z

przekonsem dodaje Pan Grzegorz mówiąc że ostatnio to wszyscy



są ponie-kąt specjalistami, w dziedzinie radiescezjii zwykłej ....!.

ale gdy dojdzie do dyskusjii to jakoś każdy inaczej to sam widzi...



-ZATEM PRZECHODZĄCE TOŻSAMOŚĆI ŚWITLNYCH POŚWIAT

SĄ TAKŻE DO ZAOBSERWOWANIA ALE TRZEBA MIEĆ TAKI DAR



,,POLE ENERGII ŚWIETLISTO-ŚWIETLNYCH BIOFOTONOWE,,

-
Te osoby które chcą więcej zrozumieć i pojąć o zjawiskach

fotonowych i biofotonowych -zapraszam do samodoskonalenia
się i nauki proponuję moją inne broszurki ,,ENERGIE-LASERÓW

-wraz z anatomią ,,BIOENERGOTERPIE - część Pierwsza , i tom
drugi ,Bioterapie z anatomią dla zaawansowanych  - Energię

Drzew i wiele innych do samodoskonalenia -polecam konakt do
mnie dla zainteresowanych osób tel: 667.448.798 Lucjan.



Wizerunek pasm barw w całościowym polu wszechenergi
obserwowanego i widzianego człowieka i jego całej postaci .

Mogące występować ,wcięciowo-klinowe ,braki widzenia barw w
obserwowanym przez was środowisku ,aurze,-i w niej anomalia.

Po dojściu do perfekcji postrzegania i widzenia dynamiki aury.



Całościowo widziane zdarzenie .aury wraz z energią wiru czakr.

Bodźce zewnętrzne też mają wpływ na intęsywność barw aury.

Fale magnetyczne ,smogi elektryczne ,i inne z zewnątrz płynące



sgnały ,także wpłwają na ostrość, i barwę widzianej aury.

Nawet nasze ,myśli ,emocje ,stany depresjii lub zadowolenia

,także wpływają na ,,środowisko aury,,-i ci widzący aurę , nie



muszą o nic pytać -poprostu popatrzą i zrozumieją .I tak jedni

mogą widzieć wewnętrznie ,a drudzy zewnętrznie ,jak widać na

poglądowych prezentowanych ,zdjęciach w celu dydaktycznym .



Dlatego warto podjąć trud i naukę widzenia i postrzegania aury.

Nasz zdrowy i bez anomali mózg i jego fale energie ,i naprężenia
wokołogłowia także zmieniają barwy i ich intensywność w aurze

.

ALE JUŻ DOŚĆ ZDJĘĆ I RYSUNKÓW UCZCIE SIĘ DALEJ I



POSTRZGAJĄC W ROZUMNY SPOSÓB WIDŹIĆIE ,AURĘ I DALEJ
TAKŻE -TEGO WAM WSZYSTKIM ŻYCZĘ JA AUTOR TYCH

OPISÓW I ZALECEŃ TRENINGOWYCH .

A ja wracam do opisów ćwiczeń i treningów wzroku dla tych

osöb ,które nie widzą barw i kolorów w ,,wielkiej rękawicy,, i jej



energii wraz z jej tożsamościową strefą termiczną wokoło niej .

Trening i ćwiczenie oczu i Waszego wzroku ,będzie polegał na
obserwacjii ,płonącego żywego ognia na zapalonej i stabilnie

świecącej świecy ,Świeczka do treningu i nauki obserwacjii musi



koniecznie ,być wykonana z naturalnego wosku pszczelego .nie z

parafiny.Ewentualnie możecie wykorzystać lampkę oliwną ,i
płonący ogień nad tą lampką .A dla bardziej wyrafinowanych

osób proponuję -zrobić i wykonać kaganek lub urządzenie do



palenia się ognia żywego na wodzie ,a umieszczonego w dużym

wydrążonym kwarcu górskiej domiany ,o krystalograficznym

układzie powiązań wewnątrz atomowych, o formie zerowej ,lub



prawoskrętnie wirującej ,a dla tych osób co są leworęczne
-zastosować wydrąźony kwarc górski ,o formule lewoskrętnej.

Promienista kula świetlna wytworzona od słonecznych fal ale w

momęcie jej zaistnienia i wizualizacjii ,zdjęie zrobiono podczas



wpadania promieni słońca przez witraż panteonu w Watykanie.

Zatem patrzcie i różnicujcie ,pasma ,tonajii barw i ich odmian

wraz z falą energii świetlnej w celu wyostrzenia w oku waszym
takiej waszej wyższej w sobie świadoośći mocy energi barwnej.I



tu zachęcam wszystkich żeby używać kombinacjii typu barwa

jako podstawa do świadomość plus opakowane tej barwy ,oraz
kształt danego opakowania barwy ,i całoś jako fraktalna wizja

dla gimnastykowania i ćwiczenia wyższej świadomośći barwnej.



Zrozumienie ścieżki świetlnej barw i ich fal -do analizy.

Zróżnicowanie pasm światła w pryzmacie ,a ich rozbicie .

Co jest według was lepsze, to co na zdjęciu ,czy z dodaną



piramidą wykonaną z kwarcu görskiego-przemyślcie ?

Widok z piramidą do ćwiczeń i treningów oczu a może energie z
stroboskopu i końcówek kwarcowych w formie głowic końcówek

Ale dość tych ,tablic i przemyśleń wspomagających nam oczy i je



nam wzmacniających -wracam do opisów treningu i ćwiczeń.

Widok zdjęciowy Nad Niagarą ,też mamy ciągłe zjawisko tęczy .

Fale energi świetlisto świetlne ich moc do wizalizowania wraz ze



Ścieżka światła i jej zrozumienie w naszej świadomośći barwnej.

Ścieżka światła jest to energia świetlna docierająca do naszego

oka i ćwiczenia świadomośći barwnej poprawiają nam pamięć



barwy jej kolorytu dodając nam w naszym mózgu i jego rozumie
takie prostolinijne postrzeganie wpadającej fali świetlnej nam

na naszą soczewkę w oku i przy okazjii trenujemy sobie w nas

samych pomysłowość wykorzystującą moc i śiłę docierającej fali



energi świetlnej może to pobudzać u co niektórych osób ich tak

gdzieś głęboko utajnioną pomysłowość artystycznej ich kreacji
dając w efekcie końcowym synchronizowanie świadomośći tej

widzialnej z kreatywnośćią artystycznej nadwrażliwośći barw , i
ta taka właśnie energia świetlna wywołuje impulsy nerwowe na



naszej śiatkówce oka .które jako zakodowane przekazy ,płynąc

przemieszczają się  w nas - nerwem wzrokowym ,do naszej kory

mózgowej w obszar wzrokowy,który jest umiejscowiony w tylnej



częśći naszego mózgu w nas.Po drodze niektóre impulsy z tych

zakodowanych jako podniecające ,pobudzają określone częśći w
naszym mózgu i jego podwzgórza natomiast inne falowe impulsy

świetlne docierają do naszej szyszynki w mózgu,i te impulsy



działają jak zegar biologiczny,regulując nam procesy spania

,jedzenia o określonych porach dnia,a dzieje się tak ponieważ to
ona szyszynka wytwarza produkuje nam odpowiednie hormony

wydzielania wewnętrznego a one działają na pozostałe funkcje



,chociażby takie jak utrzymywanie nam temperatury ciała, jego

ocieplania, na widok lodu mrozu śniegu niskiej temperatury lub
odwrotnie gdy obserwujemy ogień i ciepło ale za szyby my będąc

na mrozie ,także procesy równowagi wodnej .I takie dokładne
funkcje i jak je wzmacniać w naszej szyszynce opisuję w innej



mojej broszurce pod tytułem ,, GEOEMITER ,,-którą Wam tu
polecam przeanalizować i zastosować ale praktycznie -Lucjan.

Podwzgórze mózgowe wpływa zarówno na przysadkę ,jak i na
szyszynkę.Gruczoły te reagują również na pochodzące ze

wszystkich naszych komórek ciała informacje ,o ilośći i jakośći
fal barwnych ,charakterów zaobserwowanych przez oko ,i ich

przekazaniu do mózgu i ich zarejestrowaniu,w nim ale w sposób



pełnego pojęcia ,na wszystkich formach ,platformach ich

zaobserwowanych ,tożsamościach świelnych, jak i padając lub
się demonstrując ,w formie światła, lub jego formy pośladowo

widmowej energi lub termiczno ciplnej poświaty swietlanej, i
docierają ,do naszego oka, lub poprzez skórę i pod nią komórki
dędryczne- łapią - informacje świetlne docierające ,a następnie



przetworzone w formnie impulsów neurinowych są kodowane i

z całego naszgo ciała ,w formie kodowanych informajii docierają
do wnętrza naszego mózgu ,I TO SĄ WŁAŚNIE ŚCIEŻKI ŚWIATŁA

ZATEM  DOBRA  WOSKOWA  ŚWIECA  I  JEJ  OBSERWACJA.
Dla tych co ,muszą sobie ćwiczyć własny wzrok i swoje oczy .

Wybierzcie sobie miejsce ,usiądzcie i zapalcie świecę ale taką



woskową z pszczelego wosku i to ,najlepiej po zmierzchu, lub w

nocy -i w tym wybranym miejscu ,gdzie nie dociera żadna forma

innego swiatła sztucznego od lamp i ,skoncentrujcie się i swoją



uwagę, na żywym ogniu płonącej świecy .I obserwujcie obrzeże

płomienia ,-i falujące ftakcje -gorące powietrze -i z tego rejonu



przenieście swój proces obserwacjii ,do wnętrza płomienia ,a

zakończcie go na knocie i wnętrzu płonącego ognia.I takie oto to



ćwiczenia wykonujcie po kilka razy w sesjii waszego treningu ,aż

zaczniecie w nim rozröżniać ,tonacje barw płonącego ognia ,i

tak trenujcie przechodzą od zewnątrz i fali falowej do wewnątrz



,i z wewnątrz na zewnątrz -po kilka razy i obserwujcie zmiany w
kolorach ,płonacego ognia na waszej świecy na jej szczycie ,i u

jego podstawy ,i po ich rozróżnieniu -minimum 12 odmian .

To zróbcie sobie malutką przerwę -ugaście płomieñ na świecy ,i



wróćcie do obserwacji ,,wielkiej rękawicy ,,i koncentrujcie

swoją uwagę na tej rękawicy ,-szukając ,w niej barw i kolorów
-jak w płonącym ,ogniu świecy woskowej .

ĆWICZENIE  ZE  ŚWIECĄ -POLECAM  DLA  WSZYSTKICH.



Zdjęcie barw natury ,i ich lustrzane odbicie, w wodzie
,obserwując ,da się spostrzec różnicę barw -między tym samym

elementem na niebie a jego lustrzanym takim klonem w wodzie.

Polecam wszystkim ,ćwiczyć i trenować swoje oczy i percepcję



-postrzegania kształtów i ich fali barw ,aż każda osoba osiągnie

wyżyny swoich możliwośći ,w patrzeniu ,i świadomym widzeniu
wraz z pełną i świadomą rejestracją w mózgu -tego co nasze oczy

obserwując widzą i postrzegają Po osiągnięciu automatycznego



widzenia i postrzegania ,,aury,, - Proponuję-przenieśćie swoje

badawcze-doświadczenia, z widzeniem i postrzeganiem aury ,w

środowiska -ekstremalnego zakłucania postrzegania i widzenia



pola aury czyli wybierajcie się na wycieczko-przejazdy najlepiej

tamwajem, od pętli do zajezdni o zmierzchu,rano ,i obserwujcie

patrząc na aurę ludzi i osób, w tramwaju lub w trojlebusie -ale



tramwaj jest najlepszy ,do przeprowadzania analiz i testów na

Tu na tym zdjęciu widzimy auto o napędzie elektrycznym ale

podczas deszczu przy transformatorze i kondęsacje smogu od



elektrycznych rozprężeń elektrostatycznych przewartośćiowań

-sprawność widzenia i postrzegania aury.A dla czego-sprawa jest

wielce interesująca to fakt ,że tramwaj ma dwa punkty poboru



prądu elektrycznego ,jeden ładunek elektryczny mocy -plus (+)

pobiera z sieći umieszczonej nad jego dachem, czyli pobiera go

za pomocą pantografu z lini u góry ,natomiast drugi ładunek
minus (-)- czerpie z dołu - z szyn tramwajowych .A przestrzeń



między dwoma opcjami poboru ładunków elektrycznych ,jest

jak gdyby formą pustej konswerwy na kołach i to na dodatek

podzielonej na strefy wpływu prądu elektrycznego i od niego



zachodzące zróżnicowane naprężenia ich wiry wraz z falą i jej

indukcjami ale zachodzących między dachem tramwaju, a jego

podłogą ,a do tego dochodzą jeszcze indukcje statyczne ,pasywne



i te oczywiśćie elektrosmogowe ,a jego wnętrzem i miejscem dla

pasażerów i tu im więcej jest osób to i większa jest ilość energii

ale tych biostymulacyjnych ale wygenerowanych przez żywe



pola bioenergii od pasażerów a ich podrażnianie i zmiany w tych

obszarach pól- ciała ludzkiego, a wywoływane podrażnianiem
tych bio energii ,tymi dipolowo elektrycznymi ,a wywoływanymi

przez konstrukcję masy tramwaju i jego elektrycznymi mocami
inaczej całkiem jest w trojlebusach ,także są inne korelacje -a



wraz z takim faktem i sama konstrukcja wagonu tramwaju daje

nam ,tworząc taką specyficzną -klatkę ,gdzie po jej zewnętrznej
konstrukcjii kumulują się jedne opcie ładunków -elektro frakcji

i ich dipolowe zalerznośći mocy ich elektro energii tworząc tą



swoją obudową klatkę wraz z odpowiednim jej ładunkiem ale
elektrostatycznym i zróżnicowane środowisko energetyczne ,we

wnetrzu tej klatki ,oraz na jej powierzchni zewnętrznej i w jej

konstrukcjii wnętrzu także,a gdy na przykład na zewnątrz pada



deszcz i jest chłodno ,a we wnętrzu tramwaju mamy ciepło i

osadza się powiedzmy taka -rosowa mgiełka w formie pary z
wydalanego powietrza nozdrzami przez pasażerów to mamy

jeszcze dodakowo inne i nowe elementy, frakcje energii od tych



osób ale zazwyczaj są one w formach osiadłych na zewnątrz

powierzchni ,powiedzmy że wagon jest jak taka butelka albo

puszka lub taka konserwa kondęsująca ,kumulująca różnorodne



energie tkwiące w osobach jadących tym tramwajem a ilośći jak

różnorodnych tkwiących emocji ,myśli i energi duszy i ducha i ta

różność wytwarzają środowisko wewnątrz tego i zewnątrz i jest



to zawsze melanrz wymieszanych zdarzeń energetycznych takie

specyficzne środowisko powiedzmy mega ekstremalne gdzie

ciagle wytwarzany jest swego rodzaju mega- smog-eletrycznej



przemiany i śiania ładunków o różnorodnym zachowaniu się

tego zjawiska,jego dynamika podczas postoju na przystanku a

pojazdu w ruchu ,a pobory prądowe ich stałe zmienne walory ,i



pośiew strumienii wraz z ich falami bioindukcyjnymi oraz także

od nich zawirowania elektrostatyczne w korelacjii do masy i
obudowy oraz  ze względu na ilość ludzi ,osób w tramwaju i bio

energie a ich zalerznośći i ich energie plazmatyczne oraz te



podczepione po osobach zmarłych a ciągle i stale gniazdujące w

frakcjach pól u co niektórych z pasażerów -a otoczenie ,czyli

ekstremalnie siejąco-śnieżne posiewy, przez prąd elektryczny ,a



zróżnicowanie i możliwość widzenia i postrzegania aury w tych

aż tak ekstremalnie-specyficznym otoczeniu , lub środowisku -w

którym mamy posiew elektro-smogu ,ale umieszczonego w jak



gdyby w klatce Faradaja -a energie plazmatyczne ,generowane

przez ludzkie ciało i możliwość-postrzegania tych ,wszystkich na
raz zdarzeń i zjawisk .Jest to dość ciężkie zadanie, ale dające

nam jako obserwatorom takiego zdarzenia i możliwość kontroli



jego postrzegania widzenia wraz z pełnym naszym braniem

udziału i uczestnictwem a nowe możliwości ,i nowe doznania .I

Ci z Was co w takich warunkach ekstremalnych opanują sztukę i



poprawią Własny Ten Dar widzenia i postrzegania aury u innych

osób ,TO SĄ GOTOWI, ale do powiedzmy takich innych widzeń,- i

postrzegania rzeczy i zjawisk takich to  innych powiedzmy może



tak żeczy niewidzialnych ale zagęszczonych obok nas bytujących

czyli energii plazmatuczno pogazowych po osobach martwych

już zmarłych są to po prostu zagęszczone formy wody trupiej i



to ona jako woda ale nie higroskopowa lub błonkowata lecz ta
inna bo od wyparowanych struktur po człowieku tych -jadowo

martwo- trupia jej forma pogazowo plazmatyczna ,a Ci z was co
chcą więcej zrozumieć to polecam im inną moją broszurkę jako

,,Woda Inteligentny Twór Żyjący i Myślący ,,-polecam Lucjan .....



.I takich osób jest naprawdę niewiele może kilka na milion .?

Wiem to z praktyki i z wymian doświadczeń , z tymi osobami

które nauczyłem osobisie widzieć i postrzegać inaczej ,głębiej i



duchowo ,na poziomach zmarerializowanych i zagęszczonych

form w procesie dokonania aktu zgonu ,śmierci -zejścia do Tam i

pozostania w maraźmie niebytu w tu na naszej Ziemi i widzieć



to naprawdę niewidoczne ale bytujące obok nas i inne różne .

Ale dość tych ekstremalnych zjawisk ,wracam w moich opisach

,do tych osób co ćwiczą i trenują widzenie kolorów , i nic z tego



im nie wychodzi-po prostu nie widzą ? Co mogą Takie osoby

zrobić ,żeby widzieć -o ile nie są chore ,porażone są dwa sposoby

1.Pierwsza rada -Zaprzestać , treningi i ćwiczenia ,bo nie macie -
takich darów i łask i nie jest wam dane ,widzenie i postrzeganie



aury -lub macie ukrytą wadę genetyczną wzroku ,która to kiedyś

się wam objawi -dopadając wasze gałki oczne i wasz wzrok .!!.

2.Druga rada: Trzeba tym osobą które mimo niepowodzeń i
starannośći włożonej ,w treningi i ćwiczenia nie osiągneły
widzenia barw .TO muszą odłożyć na jakiś tam czas ,naukę



widzenia i postrzegania aury .A muszą ,się zabrać za siebie ,za

własne zdrowie bo być może macie porażenia odgrzybcowe lub
inne grzybice w układzie pokarmowym lub może macie którąś z

odmian gronkowca ,lub chorób okołowenrycznych ,albo inne
porażenia w krwioobiegu ,albo nie ujawnione parazytologiczne

zakażenia i anomalia lub potrzebujecie zabrać się za własną



duszę i samodoskonalenie się i naukę uduchowiania -poprzez

swoje ośrodki świadomośći duchowej ,muszą się one uduchowić
i minimum osiągnąć pierwszy stopień doskonałości duchowej .I

po jego osiągnięciu i uzyskaniu nowych darów i łask Bożych .Od



początku i od nowa niech podejmą własną naukę widzenia i
postrzegania aury -a sukces będziecie mieli zagwarantowany .

A te osoby co widzą aurę w tramwaju-czyli w ekstremalnych

warunkach i chcą sie dalej doskonalić ,w widzeniu innym, ale



,głebszym i pełniejszym ,wraz z pośladowym postrzeganiu,i

widzeniu duchowym, zachęcam do szukania ,osób które już
widzą duchowo i poprowadza Was ,do dalszego doskonalenia się

Pobieranie energii wyższych z TABLIC MATRYC BOSKICH
ENERGII CAŁOŚIOWYCH ABSOLUTU -dla tych uduchowionych



istot kroczących drogą rozwoju duchowego -wizzualizacja.

,lub poszukania u tych osób ,moich opisów,i rad wraz z naukami
o wyższych istnieniach istot, i jak się w tym kirunku rozwijać i

samodoskonalić , ale w sposób inny, i tak trochę ukryty ,ale tych

ukrytych i tajnych arkanów wiedzy ,dla wybrańców ,co takie
mają dary i łaski Boże !A są one, do zbadania ,zmierzenia i jeżeli
w was tkwią ,takie tożsamości -,dary to na pewno wasz opiekun



duchowy kierując wami ,i waszymi posępowaniami to ,pokieruje
te wasze ścieżki życia do takiej osoby ,która wam pomoże w tej

kwesti materii ,dając szasnsę nauki i samodoskonalenia się.

,,BIBLIS ARKANA ARCANORUM ,,-księga Wszystkich Ksiąg- lub



najtajniejsza z tajnych ,,BIBLIA TEMPLARIUSZY,,-z komętarzem

,, CYTAT ,,-ZE Wstępu do ,,BIBLI lub KSIĘGI - TEMPLARIUSZY,,

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 Dał Jasność ,Bo nie
było Nic tylko Próżność w Nicośći i Ten Błysk nabrał Treśći i Jego
Kształtu, ale Już Jako -,,Światło -Mocy Strumienia Energi Boga,,-

ale po słowie ,,Bóg,, - A Bóg To Czysty Akt Wiary -I to nie jest
Religia - bo każda z Religi to tylko jest filozofią życia dla ziemian

, i to nie jest Kośćiół - bo w Tu na Naszej Ziemi -to Kośćiół i to
zawsze i wszędzie oznacza Stałą Martwotę i Stagnację Trwania

oraz Marazm i Brak Rozwoju - Tylko w nim jest Posłuszeństwo  z
Poddalstwem Władzy Hierarchów Panujących w Tym Danym ich

Kośćiele Hierarchicznym lub Instytucjonalnym , albo takim
,Triumfującym względnie Pokutującym ale dla panujących praw
w danym rodzaju Kościoła i dla Ich - Władzy w Nim Panującej ,-

Zatem Czysty Akt Wiary w Boga Wszechwiecznego i
Miłośiernego jest i Stanowi dla Nas Ludzi Wierzących w BOGA

takim kierunkiem drogi w życiu ,Jaki Pokazał Nam w Tu na



naszej Ziemi ,,SYN BOŻU,, .Gdy żył Tu na Ziemi Wśród Nas

Pokazując Nam ,,Akt Czystej Wiary W BOGA Jedynego Ojca
Niebieskiego Wszechwiecznego dla nas Miłośiernego .

Teraz opiszę kilka metod ,wyostrzania sobie samemu wzroku ,a



są one znane i funkcjonują od lat a ja poznałem je przed laty od
znanych bioenergoterapełtów -którzy zajmowali się tym okiem i

wzrokiem zdarzeniem i pomagali tym ,co tego typu ,dolegliwośći
ich dopadły ,a nie wynikały one z chorób związanych z cukrzycą
lub awarii kolizji wypadkowych -a przyczyna postępującego w

nich złego widzenia wynikała z lenistwa tych osób ,lub procesów
starzenia się u nich mięśni ocznych,i zwapień i wyniku tych ich



w nich anomali ,traciły one ostrość postrzegania i widzenia .

1.Ci co przez własną wygodę ,i lenistwo -szukają obrazów
obracając całą głową ,i tym samym poprzez proces drętwienia, i
starzenia się mięśni gałek ocznych po malutku i stopniowo tracą

swą ostrość widzenia i postrzegania ,albo z racjii wykonywanej



pracy ,siedzą w biurach przed komputerami, całymi godzinami
-śledzą ekran i też tracą wzrok ,i jego ostrość postrzegania .To

takim osobom zalecam proces treningu ,gałek ocznych -czy to w
pracy-niech robią sobie świadomie -dwie przerwy dla własnej
higieny oczu ,i w tej przerwie ćwiczą sobie swoje gałki oczne
-zaczynając od masażu -dołków z tyłu głowy ,który wcześniej
opisałem .I trzeba ten masaż wykonywać w tych dołkach na

naszej czaszce -jest to strefa nr.7 na przeciwko oczodołów i nad
nią są nasze dołki - do momętu poczucia ustąpienia bólu w nich i
rozgrzania tych miejsc -bo one właśnie są skomunikowane przez

,układ komórek dędrycznych ,z płatami i rejomami w naszym
mózgu ,a odpowiedzialnymi są, za sprawne działanie ,naszego

wzroku i jego kondycję na długie lata ,Na prezentowanym szkicu



widać dokładnie rejony w naszym mózgu ,a odpowiedzialne są

one z funkcją wzroku,za pomocą nerwu wzroku ,więc te nasze
dołki-wklęśnięcia w czaszce z tyłu głowy na przeciwko naszych

gałek ocznych -masujmy naciskowo płynnie aż poczujemy w nich



łagodnie przepływające ,ciepło -wynikające z ich masażu tych w
nas dołków które są skomunikowane przez układ komórek

dędrycznych z naszym mózgiem ,i po masażu -zróbmy chwilkę

odpoczynku .I po przerwie ,unieśmy na wyskość naszego brzuch
obie dłonie i pocierajmy je przez chwilkę ,tak aby je rozgrzać i



poczuć w nich ciepło ,następnie jedną z dłoni układamy w

kształt muszelki, i przkładamy do naszego zamkniętego oka
-dłoń prawa ,to oko prawe i odwrotnie dłoń lewa , to -oko lewo .

Z tym że robimy to zawsze oddzielnie i pojedyńczo ,najpierw
oko jedno przykrywamy rozgrzaną dłonią, i gimnastyka gałki



naszego oka drugiego tego nie przykrytego dłonią ,i po malutkiej
przerwie i odpoczynku dla naszych oczu ,czynimy to samo z
drugim naszym okiem .Widok prawidłowo złożonej dłoni .

Dłońią ,w ten sposób złożoną ,bez muszelki -muszelka na zdjęciu
jest po to by zrozumieć określenie ,,w kształt muszelki,,

przykrywamy jedno z naszych oczu ,które jest w tym czasie

zamknięte ,prawa dłoń na prawe oko w ten sposób ,żeby nasz



kciuk ,opierał się o naszą skroń, na zewnątrz w kierunku ucha ,a

pozostałe opuszki naszych czterech palców spoczeły ,na naszym

czole -natomiast krawędz naszej dłoni ,lekko opierała się o bok



jednej strony wyniosłośći bocznej obok - naszego nosa i tyle .

Natomiast nasza gałka oczna powinna być przykryta tą częścią
dłoni w której widać na zdjęciu muszelkę -tym wklęśnięciem lub

miseczką wykonaną po złożeniu naszej dłoni -i to tak otulone
naszą dłonią oko , jest zamknięte, i odbiera ciepło -płynące z

naszej dłoni ,od jej wnętrza na gałkę oczną ,i dalej przez nerw
wzrokowy to ciepło sobie płynie ,aż trafi do mózgu ,i rozgrzeje w
nim neurony -te nasze wzrokowe .A druga w tym czasie otwarta
gałka oczna ,jest gimnastykowana w ten sposób -że ,głowę mamy
unieruchomioną ,a tylko samą gałką oczną ,wykonujemy ruchy
w kształt prostokąta, ale zawsze zwiększającego się od środka

-do jego zewnętrznego obrysu, i tak sobie wodzimy naszą drugą
otwartą gałką oczną ,raz na zewnątrz -od środka ,to z kolei



potem wodzimy z powrotem ,od zewnętrznej strony prostokąta

do jego wnętrza ,i tak to gimnastykujemy jedną gałkę oczną -a
druga w tym czsie odpoczywa, odbierając ciepło płynące z naszej
dłoni .I tak niech to trwa , minimum 5 minut ,następnie robimy
malutką przerwę ,i po przerwie robimy tak samo z drugą naszą

gałką oczną na przemian.Zachowując te same elementy co w
pierwszym przypadku gimnastykowania i ćwiczeń gałki ocznej .

Zatem ćwiczmy i gimnastyujmy -nasze gałki oczne,bo one także



wymagają gimnastyki ruchu i obracania- jak nasze całe -ciało !

Szkic prostokątów do ćwiczeń treningowej gimnastyki naszych
gałek oczu-lub wykonajcie swój własny szkic zachowująć , jak na

rysunku pokazaną wam zasadę ,pozostałe tablice do ćwiczeń
,treningu i gimnastyki są w tych moich opisach uwidcznione

,zatem nie będę ich ponowinie pokazywać i opisywać .

Innym pomocnym dla nas urządzeniem do gimnastyki i czytania



i pisania jak równocześnie do oglądania telewizji ,mogą być

oprucz holistyczno-uzdrawiających zabiegów ,które są opisane
mogą być Biostymulatory i Stabilizatory jako jedno urządzenie

wykorzystujące Energie Wody Kwantowo Macierzystej i jej Mega



oczyszczające i udrażniające nam zatoki i kanały okołozatokowe

czyli z prawej i lewej strony kanały skroniowe i główny klinowy
centralny bo to w nich zatory blokady zakrzepy anomalia dają
ból impulsowo podrażniająch i problem z naszymi oczami i tak

Energii wraz z ciągami Wolnoultimatonowych energii w nich i
tak jak widzimy na zaprezentowanym fotogramie ,możemy sami



sobie stymulować i energetyzować nasze przemęczone oczy
które palą ,piekaco po ich w nadmiarze zaangarzowaaniu ,czyli

wybierając jeden z końców ,biostabilizatora masować zgodnie z

kształtem wodząc końcem biostabilizatora wokoło naszego



oczodołu ,i tym samym biostymulować i poprawiać w naszych

gałkach ocznych ich wydajność i usuwać mocne ich przeciążenia

wynikłe z wielu ćwiczeń lub przemęczenia oczne ,typu pieczenia



i ciągłe mruganie powiekami i przysłanianie gałek z mrużeniem

Więcej o ,,biostabilizatorach,,- można przeczytać w innej mojej
broszurce pod tytułem ,,BURSZTYNO-AMBROZJA,,-polecam

-Lub jako okularowy sprzęt ale jako multiprzysłonowe wraz z



osłonami bocznymi,ayurwerdyjskie osłony gałek ocznych i je
-wspomagające w gimnastykach i ćwiczenia naszych oczu .

Zatem ci wszyscy ,co podjęli naukę widzenia i postrzegania aury

a im to nie wychodzi ,niech zaczną , od gimnastyki gałek ocznych



,i poprzez treningi osiągną cel -a Ci z was co ,mają wady wzroku
lub jego upośledzone funkcje ,ze względów typu:

starowzroczność ,lenistwo nabyte w gimnastykowaniu oczu
,krótkowzroczność ,albo dalekowzroczność ,wczesny etap zaćmy

dziedziczny ,lub wrodzony ,lub ze względów które wcześniej



opisałem -muszą podjąć walkę o widzenie i postrzeganie ,oraz
ulepszenie własnych oczu i wtedy dopiero podjąć naukę od nowa
Bo gdy przegrasz wszystko i poddając się padniesz u stóp twojej
bezśilnośći lub twjej porażki lub choroby ,,TO PODNIEŚ SIĘ ,, i
walcz dalej o Swój Los i własne Życie ,bo To Twój Największy
Skarb jaki otrzymałeś od Boga -To Twoje Tu na Ziemi - Życie..

Przyżądy wspomagające gimnastykę jako niby okulary ale inne .



,,OKULARY-PRZESŁONOWE -jako medium do Ćwiczeń oczu,,

Powinny mieć,w przesłonie wywiercone pionowo otworki w
ilośći 97 pionowo skierowanych na przestrzał dziurek.

Otworki lub prostokąty,względnie trapezy ,powinny być ,o
wielkości 1 milimetra ,o odległości wzajemnej 3 milimetrów ,i

odległości pionowej i szeregowej także 3 milimetrów ,a
ustawione powinny być w takim to oto ,porządku szeregowo

.liniowym -czyli 97 otworów w 9 poziomych szeregach ,w
sekwencji 9, 10 ,11,12,13,12,11,10,9._otworków w każdym szeregu



i oczywiście o pionowo -przestrzałowym wpadaniu światła ,na

gałkę oczną ,bez względu na profil, kształt,tafli , i układ
rozstawu nosowego -muszą pionowo ,docierać na gałkę oczną, i

jej źrenicę -inne podróbki nic nie są warte -zatem wybierając
,musicie uwzględnić wasze ,indywidualne i osobiste cechy

charakterystyczno-anatomiczne walory -typu : szerokość nosa
,rozstaw źrenić ,oraz kształt ,i owal waszej twarzy ,wraz z



kościami policzkowymi ,i kształtem rozwarcia powiek
,osłaniających wasze gałki oczne.I dopiero te wszystkie wasze
tak bardzo indywidualne cechy ,mogą zadecydować o zakupie
niesoczewkowych ayurwedyjskich multiprzysłonowych osłon

,wraz z bocznymi maskownicami skrońiowymi -i to takie
przyżady ,-optycznego wspomagania -pozwolą Wam poprawić
Wasz wzrok i jego ostrość przywrócić podczas ćwiczeia nimi .

,,Zastanöwmy się czy człowiek ma możliwośći widzenia lub tak -
postrzegania pozanormatywnego ,tak całkiem inaczej lub tak



jak widzą -delfiny ,sokoły ,orły lub ,nietoperze i ślepe odmiany
węży ,niektóre jaszczurki ,ryby jaskiniowe oraz zwykły- kret.?

,,BO WSZYSTKIE TE MOŻLIWOŚĆI MA W NAS - NASZ MÓZG ,,

Więc co trzeba sobie przypomieć i jak trenować żeby widzieć
postrzegać i obserwować ,jak równocześnie czuć wzrokiem i w
świadomy sposób ,te nowe tożsamośći rejestrować niech wam



posłuży delfin jako przykład ,i jego możliwości widzenia .

Zatem delfin ,nietoperz ,kret i wąż mając tak skromny i ułomny
umysł i instynktownie odbierający mózg ,a widzą na takich to

poziomach odbioru -to człowiek ma o milion razy większe
możliwości w tym zakresie -więc uczmy się i trenujmy.

Oto zakresy niektórych tylko opcji widzenia pozanormatywnego



1.Widzenie standardowe w pełni barwne tak jak u wszystkich,

lub tylko widzenie to czarno-białe tak zwane - daltonistyczne

2.Widzenie termiczne-zróżnicowane ,powyżej własnej



temperatury ciała i postrzegania fal zimnych ,lub fal ciepłych .

3.Widzenie pośladowe zróżnicowane , frakcji poniżej i powyżej

temperatury różnic tła i jego otoczenia wraz ze zróżnicowaniem



4.Widzenie pogazowe plazmatyczne lub inne noktowizyjne.

5.Widzenie gazowo zróżnicowane ruchowo ,ruch ciepłych i

zimnych wirów -powietrza i jego wilgotność oraz wpływ,wody i



zawartych w nich frakcjii cząsteczkach tlenowo-gazowych .

,,POLE ENERGII BIOFOTONOWYCH i BIOSOLARNYCH,,

Tu polecam dla tych wszystkich bardziej dociekliwych ,moją
inną książkę ,,ENERGIE LASERA I BIOLASEROTERAPIĘ z



anatomią ,,oraz -Bursztynobrozje gdzie jest opisany Stymulator i

Stabilizator Energii ,Elektrolitow w naszych ciałach -do nabycia
u mnie na karcie pamięci Sd-mikro po konakcie telefonicznym

ze mną pod numerem: 667.448.798 od 9.oo -do -20 .oo. wyślę za
pobraniem wszędzie i za wszędziami także -zapraszam .



6.Widzenie pasmowo-świetlnych energii ,glonöw ,chlorofili
wydzielających ,pewien rodzaj ,energii widzialnych .

,,Król widzenia echo-nocnego jakże innej formy postrzegania,,

7.Widzenie echolakacyjne -poprzez promeniowanie kształtów i



promieniowania tła, otoczenia kształtowego ich odbicia fraktali

przestrzeni i jej analizowanie w tle powrotu a ich szybka analiza

koordynacja i reakcja z kontrolowanym ciągami w tej jak innej



przestrzeni zmieniające się wiry i energie a ich pełna kontrola.

Zwykła laająca mysz nietoperz albo cud innego patrzenia i tego
postrzegania skoro taka mysz potrafi to człowiek może się także

sam nauczyć poprzez gimnastkę ,ćwiczenia i samodoskonalenie.



-Inną ciekawostką jest ,,Wąż,,-ale jedyny  w swoim rodzaju
,żyjący w miejscach endynicznych -enklawach na wysokośćiach

powyżej 1300 metrów nad poziomem morza ,nie ma on oczu ale
widzi poprzez wysyłane mikro impulsy biofizycznoelektryczne

i tak je wysyła z mózgu i po ich przefiltrowaniu w jego głowie
odbiera i rejestruje kształty z otoczenia -nie wiemy tylko czy ten



specyficzny rodzaj jego widzenia odbiera on w kolorze .

-Oczy tego płaza są zarośnięte a w miejscu oczodołów ma
swoistego rodzaju anteny odbiorcze biofizycznych impulsów

obrazowej rejestracjii ,prace badawcze cały czas trwają nad jego



możliwościami .I stanowią nie lada zagatkę ze świata przyrody.

Która za pewne nie jeszcze raz zadziwi nas swoją

-PREZENTOWANE ZDJĘCIA SĄ W CELACH DYDAKTYCZNYCH



różnorodnośćią formy ,i jej odbiorem i możliwośćiami.

8.Widzenia w podczerwieni zróżnicowanej -tak zwane solarne.

9.Widzenie fluorescencyjne -wygenerowane cząsteczki



migotania pośladowego które generują, minerały, ryby ,glony .

10.Widzenie duchowe i postrzeganie niekomunikacyjne energii

cząsteczkowo plazmatycznych lub spostrzeganie energią ,Duszy

po jej skonsolidowaniu się z Duchem jako formy Oświecenia .I tu



na tym zdjęciu widzimy wyrażnie poświatę ,,aury,, poziomu

astralnego w akcie odejśćia do ,,TAM,, jako akt Zgonu i na jej tle

wychodzącą energię ,,Ducha,, z pozimu Duchowego ale idącego



lub -zmierzającego do Wszechwiecznego miejsca Wszystkich

Duchowych form czyli do Wszechwieczmego Żródła Przejśćia i

Narodzin jako Bożego Żródła Wszech Duchowych Form zatem



przejśćie ,relokacja czy reimplantacja ducha z ciała do frakcji.

,,I TU NIECH KAŻDY Z WAS CO WIDZI AURĘ I COŚ JESZCZE,,-BO
TAKI MA DAR BOŻY LUB WŁASNY I INDYWIDUALNY TO NIECH

TAKIE OSOBY PRZEANALIZUJĄ OPISY ZDJĘCIA A ICH WIDZENIA



PONADNORMATYWNEGO I NICH ,PIELĘGNUJĄ W SOBIE, TĘ

ODRĘBNOŚĆ WIDZENIA I POSTRZEGANIA ,A BYĆ MOŹE BĘDĄ

WIDZIEĆ GŁĘBIEJ BARWĘ DUSZY I ŚWIATŁO DOMINUJĄCE W



CZŁOWIEKU -CZYLI JEGO BARWĘ  ,,ŚWIĄTYNI DUCHA ,, .

Życzę Wszystkim wytrwałości ,spokoju ducha i anielskiej

cierpliwośći w ,gimnastykowaniu ,ćwiczeniu, i treningu waszego
wzroku ,i form postrzegania ,i widzenia ,tego co rejestrują gałki
oczne, ale w rozumny i rejestrowalny sposób aby ujrzał to mózg.



-I tu i w tym miejscu przypominam wszystkim ,że każdy i każda
z nas jako -istota ,osoba, tożsamość lub osobistość , jest inna i

tak bardzo różna i indywidualna ,i mamy zawsze taki nasz inny
dostęp do skonsolidowania w jedną całość wszystkich naszych

zmysłów ale zawsze jest jeden jako ,,główny,, lub jako ten

dominujący w naszym ciele ,,zmysł,,  a wraz z tym faktem każdy



ma inną ścieźkę dojśćia lub dostępu do wnętrza Swojego Światła
jako Daru Oświecenia i dotrzeć może poprzez ten Swój Główny
zmysł jako nasz on indywidualny zmysł dominujący do Celu .

I tak zmysłów mamy -PIĘĆ -i pięć organów które władają tymi
zmysłami ,największym organem naszego zmysłu -czucia

,dotyku ,czucia swędzenia ciepła i zimna jest nasza -SKÓRA-bo
ona to właśnie całą swoją powierzchnią okrywa nasze całe ciało

i jak ktoś z Was uczących się Widzenia Aury -ma jako
dominujący zmysł tą właśnie ,,SKÓRĘ,,-to - za jej pomocą musi



dotrzeć do wnętrza własnego Oświecenia ,poprzez inne treningi,
ćwiczenia  dojść do percepcjii czucia a wraz z nim do widzenia i

postrzegania ,,biofotonowego ,,-za pomocą tego własnego

dominującego zmysłu jakim jest jego Skóra .I tu tym osobom
polecam moją inną broszurkę do przestudiowania ,wraz z

dokładnym opisem anatomicznym budowy ,skóry i jej
zrozumienie -Energia Laserów -wraz z anatomią budowy skóry

,polecam i zachęcam do Samodoskonalenia się i nauki .

Następnym zmysłem jest zmysł węchu -a jego organem nasz Nos



a co za tym idzie -komórki węchowe .I ci wszyscy co mają ten

właśnie zmysł jako Ten dominujący -to muszą zaczynać od
poznania dokładnego -działania komórek węchowych i ich
zrozumienie i przez ten zmysł dotrzeć do tych Swoich mocy

indywidualnych pokładów zrozumienia siebie samego i doznać



percepcji Oświecenia Wewnętrznego za pomocą własnego Nosa
a w nim komórek węchowych .I tu polecam tym Wszystkim

-zrozumienie przez Aromaterapie i jej poznanie ale w sposób
taki inny i komplementarny .Na przykład człowiek jak się

obecnie ocenia ma pomad 200.000 -dwieście tysięcy komórek



węchowych .Natomiast pies jako nasz- przyjaciel udomowiony

człowieka ma tych komórek węchowych ponad 200 milonów ,i tu
nasówa się pewna nauka a związana z wykożystaniem tych jego

walorów -polecam ją poznać i się z nią zaprzyjażnić - ale tym



wszystkim którzy mają dominujący ,,Zmysł-węch i swój Nos,,

-Zdjęcie wnętrza Nosa wraz z komórkami węchowymi ich
wypustki wraz z formą wydzielania śluzowego na zdjęciu .-

Następny nasz zmysł to -Słuch ,i jego organ odbioru -ucho wraz
ze zrozumieniem Dzwiękoterapi wraz z całym bogactwem jego



pojęcia i zrozumienia łącznie z pojęciem Świata Ciszy i

zrozumieniem słyszenia Innego a słyszą inaczej Ci co utracili ten
swoisty zmysł słyszenia -osoby głuche ale te od urodzenia i ich

zrozumienie w nich daru ich słyszenia czuciowego jakże innego



.polecam tym wszystkim co mają dominujący zmysł ,,Słuch,,

Inny i zarazem ostatni przeze mnie opisywany zmysł to zmysł

smaku i jego organ ,,Język ,,-wraz z kubkami smakowymi -bo
zmysłu wzroku i oka nie będę powtórnie opisywać jest on myśle



dość dobrze opisany .Zatem zmysł smaku i jego zrozumienie

wraz z kubkami smakowymi i dotarcie za pomocą tego właśnie
zmysłu do waszej percepcjii .pozostawię bez opisów .

Zatem niech każda z was osoba ucząca się Widzieć Aurę ,tu i
teraz zastanowi się dlaczego ucząc się i trenując nie widzi

,,aury,, i odkryje sama przez głębsze zanalizowanie samego
własnego ciała i odkryje w sobie ,,DOMINUJĄCY ZMYSŁ,, i przez



ten fakt nowego odkrycia w sobie tego daru ,jakże innego od
wszystkich pozostałych .Czyli postrzeganie i widzenie wraz z

dojściem do percepcjii i profesjonalizmu w tej kwesti ale przez

inną drogę poznawczą czyli przez Swój Dominujący Zmysł. A



który to jest ,musicie Sami go w Sobie Odkryć -Powodzenia .

-Zatem samodoskonaląc się i ucząc się doznawajcie Oświecenia-

,,ZROZUMIENIE RELAKSU I FORM MEDYTOWANIA I



ŚWIADOME STEROWANIE WŁASNMI FALAMI MÓZGU,,

Świadome postrzeganie i widzenie barw i kolorów, w poziomie
energii plazmatycznej -astralnym ,,aury,,-nauka uświadomienia

samym sobie obecnośći barw w aurze, polega na wywołaniu
dobrowolnych i kontrolowanych , w sposób świadomy zmian
stanu aktywnośći naszego mózgu.Tego typu naukę możemy

zacząć sami ,jednak wchodząc w stany spowolnienia własnego
umysłu , po niżej poziomów pasm białych świetlistych energii

,trzeba mieć przy sobie asystę -w celu zachowania dla siebie
bezpieczeństwa , w czasie powrotu z odmiennego stanu

aktywnośći mózgu ,bo wchodząc w takie stany umysłu,  po raz
pierwszy czy dopiero kolejny , możemy nie dać sami rady

powrócić do aktywnośći własnego mózgu ,i zawisnąć w śpiączce
lub marażmie otępienia na stałe , stając sie warzywem.A tak



asystująca nam osoba lub przewodnik ,nas uaktywni w sposób

wstrząsowy po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania tego

wejśćia przez nas samych w stan spowolnienia który to jest jak



gdyby podobnym stanem do wychodzenia z ciała na przechadzki

lub spacery astralne z lewitacją ciągowej energi ,i powróćimy do

normalnych funkcjonalnośći naszego mózgu jest to w nim - szok



lub paradoksalna i emocjonalna forma po rozdzieleniu jego i się

spowolnieniu,i na nowo synhronizowaniu w całość jako jedność.

,,ODMIENNE STANY AKTYWNOŚĆI NASZGO MÓZGU W NAS,,

,,PARODOKS-czyli nasze Ego,nasze Ja ,nasze Moje w nas to są



wszystkie lub cząstkowe ,ale nasze te emocje i to one stanowią w

nas ten ,, PARADOKS ,,- który zawsze nas prowadzi do CHAOSU i

Niezgody między -Naszym tym fizycznym mózgiem -a w nim jego



umysłem i logicznym pojmowaniem a jego rozumem w nas  .

Zatem MY jako Istoty Ludzkie ,jesteśmy w stanie siłą własnej i
nieprzymuszonej woli , sami -zmieniać własne stany aktywnośći

swojego mózgu .Moje opisy dadzą wam wyobrażenie różnych
poziomów pobudzania fal mózgowych ,które możesz osiągnąć ,a
których musisz doświadczyć ,aby stać się świadomym , widzenia

i postrzegania barw i kolorów w poziomie astralnych energii



,,aurze ,,.Opiszę cztery poziomy aktywnośći mózgu ,z których

wszystkie z nich te stany , można w sposób empiryczny zapisać i
zarejestrować za pomocą elektroencelofalografu .Fale mózgowe

wydłużają się ,kiedy impuls mózgowy słabnie .A zmieniające się
poziomy świadomośći , można osiągnąć poprzez spokojną i
harmonijną formę : albo relaksu ,modlitwy ,czy medytacjii



,które zapewniają wspaniałe i bezpieczne przygotowanie nas ,

do zmian częstotliwośći impulsów w naszym własnym mózgu .

Zmiana stanu świadomośći naszego umysłu odzwierciedla
równocześnie zmiany barw w naszej ,,aurze,,I tak normalna
częstotliwość impulsów naszego mózgu to ,,beta,,-stan taki



tworzy w naszym polu energii plazmatycznej typową
wielobarwną aurę przestrzenno ruchomą.Kiedy siłą naszego
umysłu i jego harmonijnym spokojem częstotliwość zostaje

spowolniona do stanu fal aktywnośći ,,alfa,,-to w naszym polu
energii plazmatycznej aurze -pojawia się nam barwa błękitna

jako dominująca w polu astralu aurze .Natmiast w stanie mózgu



,, seta ,,barwa błękitna ustępuje miejsce barwie żółto-złotej.A po

osiągnięciu stanu ,,delta- pole -aura staje się prawie biała i lekko
zabarwiona barwą magentą (odmiana purpurowofioletowa ) i

miejscowo mogą pojawiać się lekkie fale i pasemka pozostałych



wcześniejszych stanów mózgowych , i ich pasma fali barwnej.

W efekcie świadomego i przez nas samych poczętego doznania

stanu naszego mózgu ,przechodzimy poprzez wszystkie poziomy



świadomośći procesu nauczania się samemu ,i zrozumienia
możliwośći własnego mózgu i jego doskonałośći i percepcjii.

I tak w stanie naszego własnego niepokoju aktywność umysłu
może osiągnąć 34 cykle na sekundę -jest to tempo pracy mózgu

znane wszystkim jako stan -wyższy ,,betta,,Częstotliwość



impulsów mózgowych w czasie normalnej jego aktuwnośći
wynośi 21 cykli na sekundę .jest to prędkość przetwarzania

umysłowego na poziomie ,normalnego rytmu ,,betta,,Poziom
poniżej betta to spokojny stan umysłu ,,alfa,,-o tempie 13 cykli

na sekundę .Zatem stan ,,alfa,,-jest naturalnym poziomem
częstotliwośći impulsów mózgowych u zwierząt .Poniżej stanu



,,alfa,,-jest stan ,, seta,, w którym aktywność mózgu jest
spowolniona do około 8 cykli na sekundę .Jest się wedy jeszcze

bardziej skupionym i spokojnym .Dłuższe utrzymywanie takich
stanów spowolnienia w mózgu, jest szkodliwe dla ciała cielesno-

fizycznego W takiej fazie ,,CIAŁA FIZYCZNE,, się rozrzedzają i
zaczynają stawać się przeźroczyste !Wchodząc świadomie w te



stany ,trzeba mieć asystę lub przewodnika -są to dobre stany do
nauczania się lewitacjii , i nie tylko .ale trzeba mieć zawsze

asystora , -który będzie wiedział co zrobić ,na początkowych

formach nauczania własnego mózgu , takich stanów i doznań.Po



osiągnięciu percepcji nie potrzebny będzie -asekurant !

Kiedy natomiast spowolnicie własną aktywność mózgu jeszcze o
jeden etap ,do poziomu 5 cykli na sekundę ,to znajdziećie się w
stanie ,,delta ,,-i tu będąc w takim stanie mózgu nie odróżniasz

słyszenia i widzenia czy odczuwania jakiegokolwiek .Czas i

przestrzeń zamieniają się miejscami .Możesz w sposób równy



lub jednoczesny poczuć doznanie na poziomie własnego mózgu i

je materialnie także,,zobaczyć ,,-ale tylko w twoim mózgu ,jest to

forma wyświetlania i obrazowania twojego rozumu i doznań -ale



tylko jako wytwór twojego mózgu i jego percepcjii ale jako w

tobie i twojego tylko w nim umysłu i nic więcej ,mogą to być

wręcz omamy i podszepty z drugich światów ,lub od niebytów
przesłania ale zrozumiałe i dziejące się tylko i wyłącznie w



takim stanie i na poziomir tylko-twojej głowie i twoim mózgu ?

Twoja świadomość już nie pracuje , a twoja percepcja nie opiera
się już na twoich zmysłach ,i ich odbiorach z zewnątrz ,-po

prostu odłączyłeś w swoim mózgu twoje te funkcje ,,widzenia,,i
pozostałe także -będąc w takim stanie mózgu potrzebujesz już



pomocy z świata zewnętrznego ,ale od osoby uduchowionej i z

wiedzą żeby powrócić do stanu narmalnego i w pełnej swojej
świadomośći umysłu i mózgu razem .Dlatego wchodząc aż tak

głęboko -potrzebny jest zawsze dobry i mocno uduchowiony



znawca materii minimum z trzecim stopniem doskonałośći

duchowej ,aby mógł was wyrwać z tamtej strony ,na tą stronę w

tu i Teraz ,i po powrocie od razu trzeba oczyśćić taką osobę ,z



tych z Tamt , - lub Tych z Onych -bo przeważnie są mocno

podłączone i wraz z powrotem z Tamtego Stanu ,przyprowadza

się świadomnie lub nieświadomnie te Osobliwośći z tamtego



świata równoległego .Dlatego ,,OSTRZEGAM WSZYSTKICH W

TYM MIEJSCU ,,-nie czyńcie tego co nie jest dla Was Dane ???

Pozostałe stany umysłu i ich wymodulowane opcje form dla ich



głębszego pojęcia i zrozumienia tego zagadnienia tych naprężeń

Poznajcie kilka innych stanów i ich formy wymodulowania .

1.Stan naszego umysłu ,, EPSILON ,,-odpowiada fonetycznemu -5
o jego sile bioinformacyjnej modulowaną śiłą piątą 5 może także

oznaczać jako w nas stan początkowej wędrówki duszy z ciała

cielesno fizycznego do energii ducha jako przewodnika dla niej
lub wskaźnika dalszej drogi naszej duszy w kierunku źródła



dusz lub w kierunku wszechenergii Stwórcy Absolutu ,może
także równocześnie oznaczać proces Relokacjii duszy i naszego
ciała fizyczno cielesnego poczatek Agoni i oddzielania się duszy

w celu jej dalszej wędrówki do jej Wszechwiecznego Miejsca
Bytowania ,czyli docelowego jej w Tam po naszej Agoni Celu i

bedąc już po tej tamtej stronie osiagnięcie statusu docelowośći.

2.Stan umysłu ,, DELTA ,, lub mocy wymodulowanej energii i
dzwięku fonetycznego - ol -o jego wartośći i śile mocy cztery -4-
bioinformacyjnej struktury ale jej zaistnienia przekazowego ,

mogace dawać i wywoływać w ciele fizycznym i jego mózgu taki
stan i głęboki sen troszkę podobny do śpiączki farmakologicznej
Efekt taki o ile zaistnieje u danej osoby pozwala jej organizmowi
redukować w nim w naturalnych procesach hormony stresowe

lęku ,przerażeniowego strachu pourazowego trałmatycznego i w
nim redukuje się efekt depresjii obuśiecznej , gdzie ozoity ale te



antyalergenowe są już wygenerowane utworzone w nas przez
struktury fagocytarnej jako część apoptozowa czyli zachwianej
całej struktury metabolicznej w nas i krążą po ich wytworzeniu
przez nasze ciało w układach krwiobiegowych w naszym ciele.

Niektóre osoby ,fakirzy ,joginowie ,buddyśći określają takie to
stany umysłu jako swoistego rodzaju niby to ,,nirwany nicośći,,
czyli takiego trwania w próżnościowych jej stanie zawieszenia

lub podobny jest to stan do takiegi lunatyctwa ale bez lewitacji



ciała fizyczno cielesnego  i trwania w tym stanie niświadomie i
wręcz bezwiednie ,istnienie zawieszenia na progach niewiedzy.

3. Stan naszego umysły ,, THETA ,,o jego wybrzmieniu - the - i
jego wymodulowanej śile i mocy wartośćiowej dziewięć -9- i stan
taki bywa czasem pomocny w redukowaniu projekcji bólowej na

poziomach cielesnego jego się zademonstrowania i podobne do



niego stany możemy ośiagnąć telepatycznymi ciagami telekinezy
wraz z naprężeniami ale w ich skutkowym działaniu na niektóre

i takie wybrane osoby ,o ich liniowo skutkowym działaniu ale
tym obrzeżowo porażajacym w naprężeniach okołoczaszkowych

i tak niektóre osoby z nas mogą ośiągać takie powyższe stany i
ich walory za pomocą celowej fali telekinezy ale miarowo jej



kodowanej i bioinformacyjnej lini naprężeniowej ,przynośi to i
daje ale dla innych osób efekt szoku lękowego czasem nawet w

ich mózgach słyszalnośći fal strumieni podobnych do takich fali
dźwiękowych ale bez ich wpływu na ich powstawanie w ich tym

porażonym mózgu i całkowitym ich braku nad ich kontrolą ,co



rejestruje całe ciało fizyczne podczas aplikowania takich fal do
nich i skutkuje całkowitym brakiem kontroli nad reakcją ciała.

Po prostu po zaimportowaniu takich struktur całe ciało na nie

reaguje i otrzyjmując te fraktalne biostymulacyjne opcje na nie



po prostu jakoś tam reaguje i wykonuje to COŚ po ich przyjęciu.

I to by było na tyle w tych opisach bo pozostałe stany są tajne a
te tu opisane niech będą cząstką wprowadzającą w te kanona aż
takiej wiedzy ale,poufnej z podkreśleniem na tajne i wojskowe...

Zatem samodoskonalcie się i doznawajcie nowych uciech duszy i
ducha ,po to są moje opisy ,więcej opisów o tamtej stronie i



wiedzy możecie znaleść w innych moich broszurkach które
polecam są one do nabycia po kontakie telefonicznym ze mną i

uzgodnieniu -telefon: 667.448.798 -Lucjan .Oraz wiele innych

moich opracowań ale w zapiśie elektronicznym na nośnikach



pamięci można dodatkowo zacząć od  -Energie Lasera -nowy
kierunek w uzdrawianiu ,Bioterapie tom 1 ,Bioterapie tom 2 ,Akt

do sumienia dla Tych w takiej ich potrzebie , wraz z innymi

Opisami, Geoemiter zrozumienie działania i zastosowanie ,

,Woda Inteligentny Twór Żyjacy i Myślący po prostu Cud Życia
,Bursztynoambrozja-dla Zdrowia ,Esencje Energii-zrozumienie i

stosowanie ,Energie Drzew i ich stosowanie ,Dusza i Duch
-zrozumienie -oraz wiele innych ciekawych opracowań w zapisie
elektronicznym na nośnikach pamięci -Polecam i zapraszam do



Samodoskonalenia się i Nauki wraz z pełniejszym rozwojem ...

Opisy nauki swobodnej relaksacjii ,medytacjii i jej ,harmoniii.

-Znalezione szczątki w jaskini ,kośći już skamieniały i jeszcze się
skrystalizowały na nich formy krystalicznego popiołu z ciała.



,,ZROZUMIENIE  CO  TO  JEST FOTOGRAFIA  FOTO-AURY,,

Autor pierwszej książki ,,Trening widzenia aury,, Robert
Bruce już w roku 1990 opisał i wyjaśnił proces foto - aury

i nim manipulowania ludźmi ,pisze w swojej książce o
iluzji lub złudzeniu foto-optycznym jaką jest foto-aura bo
zdjęcie aury jest pewnego rodzaju fiksacją fotooptyczną -

bo żaden aparat w obecnie znanej nam technologi nie
daje możliwośći sfotografowania zdarzenia jakim jest

żywy efekt ciagle zmieniajacego się wirujacego biopola
jakim jest aura ludzka , poza ciałem cielesno fizycznym.
Aparat fotograficzny jaki kolwiek nie może widzieć aury
ludzkiej i jest tylko napisanym programem optycznego
złudzenia iluzyjnej fiksacji ,bo w tych wszystkich auto
auro programach jest wpisany pewnego rodzaju wzór

impulsowy programu poparty złudzeniem i jako on



program nakłada na oryginalną formę zdjęcia koszulkę

mgiełkowej iluzji fotofiksacji i dzięki dodanemu impulso
złudzeniu - program montuje iluzjonistyczną przestrzeń

fraktalno przestrzenną formę fiksmontarzowego obrazu
bo fotografia aury jest tylko swoistego rodzajem - formą



programu i wyobrażenia iluzjonistycznego jego twórców

i ich wynalazców- takich programów sprzężonych w auro
aparatach opracowanych do niby to - robienia zdjęć foto

aury, ale poparta napisanym programem w oparciu o
takie to szkice sporządzone przez osoby widzące aurę i

ich wspólne doświadczenia, procesy badawcze  posłużyły
do opracowania miksacji złudzeniowo optycznej iluzji a



ich głöwne sugestie pochodziły od jasnowidzacych osób i

tych uzdolnionych i wrażliwionych osób , jako one media
tu na tym zdjęciu widzimy ,,Szamankę Tatianę z Gdyni i

Człowieka który opisał do programu interpretacje aury
bo wiele osób szuka tego typu rozwiązań chcąc zerknąć



na foto aurę która im służy jako hologramowa matryca
jak to określają stanu problemów natury ich duszy i ta

forma zwizualizowania jest takim rodzajem przekaźnika

lub drogowskazu w ich rozumianej matrycy hologramu

tu widzimy medium P. -Jakub Jurzykowski z Sopotu który



w tej kwesti widzenia-postrzegania ponadnormatywnego
jest także specjalistą i zawsze chętnie wspomaga nowe

ide i opisy interpretacyjne powstające do starych tych już
bo ponad 25 letnich programow ,,foto fiks aury,, ale do

nich powstające opracowania i interpretacje z użyciem



wiedzy medium zawsze pobudzają innych do zadumy nad
i to od ich wiedzy widzenia i nich powstały matryce iluzji

złudzeniowej i ich opisy i sugestie dały program ten fikso
miksacjii iluzjonistycznej - foto optyki do sprzęgniętego

sporządzenia montarzu gotowego programiku z fotoaura
aparatem,, do montarzu w jego programie nowej iluzji



złudzenia optycznej foto fiks miksacjii i tak to powstały
różnorodne aparaty miks fiksacyjne oprogramowania do

wykonywania złudzenia optycznego jakim jest foto aura.

I tak starszego typu aparaty iluzji foto aury potrzebują



do wytworzenia koszulki foliofiksacyjnej impulsu elektro

instalacyjnego do wytworzenia mgiełkowej fiks iluzji do
nałożenia jej na oryginalnie zrobione zdjęcia ,i ten taki to

impuls elektroniczny muśi mieć kontakt z powierzchnią
naszej skóry i jej powierzchni gdzie mikrodrobinki soli
połączone z mikro drobinkami potu dają przebiciową
formę do miks iluzjonistycznego takiego sporządzenia

foto nakładki koszulki półprzeźroczystej formy miksacjii
iluzji fiksu , ale to wersje starsze ,a te nowsze mają już

gotowe w swym programiku koszulki iluzjii złudzeniowej



,,ODDYCHANIE  KOLORAMI  DLA  ZDROWIA,,

Przygotowanie do takich gimnastych i ćwiczenia relaksacjii:

W opisywanym przeze mnie przykładzie opiszę wizualizowanie

w celu zrelaksowania się i uspokojenia swego naszego umysłu ,i



zwolnienia odciążającego nasz mózg i umysł w nim nasz rozum a
mega wytężeniowej pracy naszego całgo mózgu i w nim szarych

komórek współpracujących podczas takiego wyśiłku z szyszynką

Niech wam tu posłuży powyższe zdjęcie, do wizualizacji z tym
widocznym widokiem ,a wy jesteśćie w nim i na płynącej łodzi

indiańskiej ,,kanou ,,płynąc swobodnie w rytm , płynącej wody w
jej swobodnym nurcie i korycie płynącej rzeki w kanionie

kolorado -tak jak ja płynę , na widocznym zdjęciu .Spokojnie
unośi mnie prąd wód kolorado ,w kanionie na kanou ,wraz z

moimi przyjaciółmi z plemienia ,,Apaczi-płyniemy sobie tak dla



rozrywki spokojnie i ja obserwuję sobie ,patrzę i podziwiam
krajobrazy w kanionie -spokojny uśmiechnięty i szczęśliwy z

wyprawy, po rzece ,,Kolorado ,-A wy wizualizując patrzcie i

obserujcie to co zauważycie i wykorzystajcie jako trzy kolory:



1.Niebieski - jako kolor tonacji nieba , i wody w płynacej rzece .

Zrozumienie dopełniające barwę i odmiany kolorów błękitu

,błękitne odmiany światła świetlistych pasm i jego tonacjii są
zalecane dla tych wszystkich osób które nie potrafią doznawać



uczucia spokoju lub czują się nieswojo z własnymi uczuciami,ze
względu na własne przebyte doświadczenia i swój w tym

zakresie bagaż charakteru , jego temperamentu , i osiągnięte ze

względu na własny temperament postępy w obszarach doznań



uczuciowych -nie zawsze takie jakie były nasze pierwotne
założenia i oczekiwania w tej kwestii materii .Dlatego stosując

do naszego procesu polepszania samych siebie dobieramy

barwę błękitu jego odcień uwzględniając nasz bagaż przebytych



doświadczeń-miks barw na tablcy pozwoli wam się skupić i

dobrać tą najwłaśćiwszą odmianę tonacji błękitu do oddychania

2. Barwa uzupełniająca ,Pomarańczowa -którą każdy jako



dopełnienie wizualizuje indywidualnie ,bo na prezenntowanym

zdjęciu ,jej nie ma -taka jak kolor dojrzałego owocu pomarańczy

Zrozumienie światła-czerwień -zieleń-błękit to podstawowe
barwy światła .Kiedy zmieszamy je w równych proporcjach



otrzymamy światło białe .Barwy światła znane są jako

,,addytywne,,ponieważ dostarczają wszystkie barwy widma
,które razem tworzą światło białe.Kiedy zmieszamy dwie barwy

swiatła podstawowego to otrzymamy barwę złożoną -czerwień i



zieleń da nam barwę światła żółtą .Natomiast czerwień i błękit

utworzy nam światło o fali- barwie magentę (purpurowy-fiolet)

natomiast zieleń i błękit utworzy nam cyjan (błękit turkusowy ).



3.Zielony -kolor wiosenych barw drzew liśćiastych w okolicy

,traw ,ziół -dookoła koryta płynącej rzeki po której wy płyniecie.

Zdjęcie zmiksowanych odmian barw i kolorów do oddychania.



Zatem usiądż sobie wygodnie w domu ,i zacznij wizualizować

,wypuść wolno powietrze i zamknij oczy .Nabierz delikatnie

powietrza i wyobraź sobie ,że siedzisz wypoczęty wygodnie i bez



jakichkolwiek obowiązków w kanou na rzece o przecudnym
kolorze błekitnej wody ,a niebo nad twoją głową także jest

błekitne ale o innym odcieniu ,wypuszczaj powietrze wolno i
równomiernie ,wdychając i wydychając -i tak długo to czyń aż

twój mózg przestanie zwracać uwagę na proces oddychania ,po
prostu przestanie ono istnieć ,będzie ta czynność następowała



automatycznie i spokojnie nie zakłucając ci spokoju mózgu i
twojego w nim umysłu a twór rozum wszystko to zobaczy .Wtedy

pomyśl o własnej opowieśći i pięknej wyciczce którą odbyłeś i

sprawiła ci ta wyprawa wiele radośći i przyjemnośći ,po prostu



byłeś szczęśliwy ,zrelaksowany mega - uśmiechnięty i radosny .

Odmiany barw świetlnych pasm barwy głównej ale stosowanej

jako uzupełniającą barwę wraz z jej odmianami -koloru
pomarańczowego ,który powstaje w wyniku połączenia dwóch



pasm barwy czerwonej i żółtej -zatem wybierając trzeba dobrać

odpowiednią tonację barwy pomarańczowej -ze względu na
nasze indywidualne nasze poczucie chumoru ,radośći i szczęścia

uśmiechu ,i harakteru który jest tak różny i inny u każdego z nas



Po prostu Myśl o Tej Wizualizacji ,jako o podróży do swojego
wnętrza całośći duszy i do ducha ,ale już ,,poza ciało,,-własne.

I tak wizualizując o pięknym błękicie ,wody która ciebie lekko i

płynnie oczyszcza unosi ,obmywając Całe twoje Ciało Fizyczne



-oswabadzając go tak dokładnie i perfekcyjnie ,z każdego nawet

najmniejszego -twojego kłopotu ,problemu zabiera go od ciebie

uwalniając Ciebie z tego całego bagażu obciążenia .A ty stajesz



się lekki ,czysty i bez jakich kolwiek obciążeń .Ty i Twoje energie

poza Twoim ciałem są po prostu błękitne tak jak ta woda .



I zanim zaczniesz tą podróż musisz być pewny ,że bezpiecznie

powrócisz .W tym celu rozlużnij się jeszcze bardziej i swobodnie

i bardzo dla Ciebie wygodnie siedząc rozglądnij się do okoła i



zapamiętaj wszystkie zauwarzone i widziane kolory ,barwy i ich
odcienie i poczuj jak ochrania Cię przestrzeń i bądź. gotowy

powrócić w to samo miejsce po zakończeniu wizualizacjii .I dalej

wolniutko wypuszczaj powietrze ,zamknij oczy i śledz własną



opowieść o przepięknej twojej wyprawie ,która trwa w twoim

mózgu i jego umyśle .Na zakończenie tej swojej własnej

wewnętrznej opowieśći ,powróć do wizji widzianych barw i



kolorów ,do chwili ,gdy zamknołeś oczy ,i zapamiętaj tą chwilę.

A obserwując otoczenie w pełnej swojej świadomośći ,niech

Twój mózg zarejestruje całość tych zauważonych barw i kolorów



nawet w najmiejszych ich śladowych formach zaistnienia -a po

to że: -jak będziesz wracał z powrotem do Ciała z Tej Twojej

wyprawy w krainę barw poza Twoje Ciało ,to każdy ten



zapamiętany obraz z twojego otoczenia i Twoje wspomienie o

nim spowoduje zawsze ,że chętnie powrócisz do tego miejsca i

do tych barw fali ich kolorów i nigdy nie zapomnisz tego twojego



pierwszego w tym względzie doświadczenia treningu i ćwiczeń .

Nabieraj z tych zapamiętanych barw i kolorów ,po kolei -kolor

niebiski wdychając go do wnętrza swojego ,a wydychaj



pomarańczowy ,i tak przemiennie ,następnie nabierz koloru
czystej zieleni i wciągnij ja do swojego wnętrza ,a wypuść

pomarańczowy ,i tak przemiennie ,oddychaj tymi barwami .Tak
spokojnie i pomalutku .Po prostu oddychaj , tymi barwami ,a

mózg twój , je poczuje i posmakuje , ale tak całkiem inaczej, i po



swojemu .I ćwicz to , -tak długo aż zacznieź wydychać biały i

miły kolor ,z Ciebie po prostu on sam wyjdzie ,w procesie

wydechu .Ale zapamiętaj radę ,tak jak na drugiej tej po niżej



tego napisu ,tablicy nie dopuszczaj w mózgu twoim do ,zmian

barw i wydechu ,na - ,,czarną barwę,,  -tak jak jest we wnętrzu
tych ,trzech kół barwnych kolorów ,jedna ma biel w środku i to

jest ta poprzednia tablica z kolorami i barwami ,a tło jest czarne
,a TA -druga tablica - ma czerń w środku ,a biel na zewnątrz jako



tło ,i na tą różnicę musisz zawsze zwracać Twoją uwagę .

Zrozumienie barw pigmentowych .Daje nam w środku

odwrotność bieli -czerń ,czyli kożystając ze światła i energii



świetlisto-świetlnych poświat uzyskamy zawsze biel .Natomiast

mieszając pigmenty barw uzyskamy odwrotnie -czerń .Tak samo

jest w procesach naszego -OMAMU i MANIPULACJI -prawidłowy



podstawowy kolor zieleni jako prawdy ,jest zastąpionu kolorem

żółtym jako kolor podstępu lub fałsz ale to jest ostrzerzenie .!!!

- CZY TAK JAK NA PREZENTOWANYM ZDJĘCIU MOŻNA WIDZIEĆ



,,KORZYSTNIE Z OMAMU I PODSZEPTU CZERNI TO ZŁO ,,

Efekt wyboru ścieżki rozwoju i pracy z ,,OMAMEM ZŁA..-to

nadpobudliwość ,nerwowość ,zazdrość,chciwość następnie złość



do otoczenia i żyjących istot ,podstęp i manipulacja co w efekcie

daje nadtoksyczność ,rozpad harmoni i degradacja zdrowia

,choroby i totalna dehumanizacja w której wyobcowany umysł i



chory mózg staje się przeciwnikiem duszy i ducha .Jest to przez

niektóre osoby świadomie wybrany cel- rozwój czarną ścieżką
Do wizualizacjii odmian czarnych ,szarych i tonacyjnych pasm

tych odmian odrażających dla lepszego zoobrazowania i pojęcia



Jeżeli kiedy kolwiek ,zauwarzysz tą zamianę w twoim mózgu .to

od razu wracaj z powrotem -kończąc to twoje ćwiczenie i trening

Zamiana TYCH BARW W ŚRODKU zawsze oznacza że złą drogę



obrałeś ,czarna -świat równoległych energii złych i toksycznie

szkodliwych ,szkodzący twojemu ciału i energiom poza nim
.Biały oznacza czysty i uzdrawiający nietoksyczny i pomagający

Duże braki energii i ich anomalia w poziomie pola astralnego



,,aury ,,-to po prostu każdy widzący -patrząc i obserwując

zauważa ,kto i pod jakim oddziaływaniem sił jest ,,TO WIDAĆ ,,

.ZATEM ZAPAMIĘTAJ RAZ NA ZAWSZE .

Wizualizacja barwy zielonej i barwy niebieskiej ,ale o czystych



ich odmianach tonacyjnych fal ,wybranych celowo i tak bardzo

indywidualnie przez nas samych dla nas do oddechów barwami

i wydychaniem ,barwy fali pomarańczowej jako uzupełniającej



całość do ćwiczeń i treningu dobrej relaksacjii to cel i podstawa.

Kolor zielony poza Twoim ciałem ,w polu energii Wielkich .

-,,ZROZUMIENIE  ZNACZENIA  BARW I  KOLORÓW,,-

,,BARWA NIEBIESKA ,,



Barwa niebieska -oznacza w relaksacjii i oddychaniem kolorami:

jest to energia spokoju ,odprężenia oraz otwarcia się na pełną

relaksację ,-na poziomir strefy metabolicznej oznacza w twoim



życiu domowym panuje odprężenie i harmonia ,posiłki twoje są

spożywane w spokoju i bez pośpiechu .Strefa fizyczna -wszelkie
działania oraz praca fizyczna jest podejmowana w spokoju i

odprężeniu ,nie dając oznak przemęczenia i wyczerpania.



,,BARWA ZIELONA ,,

Barwa zielona w relaksacji i oddychaniu kolorami oznacza: jest

to energia wolnośći i równowagii ,lub pierwiastek męski i żeński

które się równoważą, dając swobodną wolność -takie poczucie w



nas równowagi oznacza ,że wszelkie napięcia są równomiernie

rozłożone , i się ani nie zmniejszają ,ani nie zwiększają .

Uzupełniająca tablica z odmianami barw swietlnych pasm w



zakresie od magenta ,poprzez fiokety ,róże ,czerwienie z lekką

domieszką błękitu i wiązką zieleni dojrzałej jako -smugę poświat

pasma dającego chwilę nam do zadumy nad naszym postępem w



w ćwiczeniu i treningu ale oddychaniu barwami i ich tonacjami .

Strefa emocjonalna zrównoważona i z łatwością radzisz sobie w

życiu towarzyskim.Strefa metaboliczna- twoje życie domowe ,



jest ustabilizowane ,a okresy aktywnośći i odpoczynku

utrzymują się w równowadze ,strefa fizyczna- twoje działania są
zrównoważone .Działasz we właściwym czasie .

,,BARWA POMARAŃCZOWA,,



Barwa pomarańczowa jako uzupełniająca którą wykorzystujesz

w relaksacji i oddychaniem kolorami oznacza: radość i ruch w

tańcu swobodny i szczęślwy ,który skłania do unoszenia się w



równowadze, jest to radość wypełniająca twój umysł , i twoje

dobre myśli ,strefa emocjonalna -twoje serce jest otwarte i pełne
radośći oraz dostarcza Ci radosnych emocjonalnych zmian.

Strefa metaboliczna -radość i przyjemność w domu pomagają ci



w trawieniu , i dodają ci siły , i energii twojemu ciału.Strefa
fizyczna-jesteś w stanie cieszyć się jej wszelką fizyczną formą

zajęcia nie sprawiają Ci to żadnego dyskomfortu intelaktualnie

fizyczność ćwiczeń z aktywnośćią ,jakiej się od ciebie wymaga .



,,KSZTAŁT I FORMA W ODDYCHANIU BARWĄ,,

Zatem kształt jako forma opakowawcza naszej barwy ,a jej moc

w zaistniałym kształcie takiej formy zwizualizowanego kształtu



zatem te osoby co chcą to niech sobie wydrukują i zrozumią.

Inne zrozumienie ,barw i kolorów jako uzupełnienie !



Zatem wydychając powietrze a wraz z nim kolor pomarańczowy

otaczasz siebie swoim wydechem pole enerii taką barwą i ona

częściowo jest zasysana przez twoje ciało i jego czakry w nim i

przefiltrowana wraca do Ciebie ,ale po przejśćiu przez żywioł



powietrza którym oddychasz a w nim -wiatru i otoczenia w

którym istniejąc w bycie ziemianinem tu trenujesz i ćwiczysz.

Przeprowadzone treningi i ćwiczenia doskonalące widzenie i



postrzeganie barw i kolorów mogą trwać kilka tgodni lub nawet

kilka miesięcy -bo każdy ,każda osoba jest inna i indywidualna
po prostu jesteśmy różni ,a w tej naszej całej różnorodnośći tkwi

całe bogactwo zrozumienia Całośći Absolutu -tak jak w całej



nam danej widzieć palecie odmian barw ,kolorów i ich tonacji .

,,INNA BARDZO WAŻNA SPRAWA A PROCES ODDYCHANIA,,

Nasz ten temperament który to oprucz ciągłych zmian barwy w
naszej ,,aurze z poziomu astralnego ,ma także lekki wpływ na

naszą dominującą barwę koloru naszej duszy zmieniając w niej

czasem jej odcień tonacyjnej odmiany barwy duszy - jako tego



elementu dominującego i tym odkryciem podzielił się z nami

Rudofl Steiner , który wykazał w sposób naukowy że nasz ten

temperament jest głównym źródłem zmiany odcieniowej fali



barwy i poszedł dalej dzieląc te zmiany tonacyjne na ich 4 cztery
podgrupy uzależnione od naszego temperamentu ,poparł to

swoje spostrzeżeniem odwołując się do rozważań Hipokratesa
który to także opisał cztery typy temperamentu , a było to już

bardzo dawno temu bo (około-460_ok..377 p.n.e.) i tak jako
pierwszy z tych typów nazwano typem ''Sangwinistycznym'' i go
powiązano z żywiołem powietrza jako ten temperament który to
lekceważąco traktuje wszelkie problemy dogmatu życia ,ale za

to dobrze planujacego długoterminową pracę nad sobą ,i na
dodatek tego zawsze taka osoba ma dominującą w sobię falę

barwy czysto źółtej odmiany ,ale czasami dochodzi do jej



lekkiego się zmącenia z lekką domieszką szarośći ,lub w drugą

stronę jako jej rozjaśnienia z lekką domieszką barwy złotej lub

nawet odmiany lekko jaśniejącej odmiany barwy platynowej fali



i gdy dochodzi do zmętowienia się czystej odmiany barwy żółci

to wówczas taki osobnik popada w lekki jego stan zasmucenia



się i lekkiego się zrozgoryczenia i wówczas jego barwa duszy

jako ten w nim dominujacy kolor także ulega zmianie na dłuższy
okres czasu mogacy trwać nawet do kilku tygodni ,lub gdy w nim

dojdzie do tego jeszcze dodatkowy stan melancholi ze wzgledu



oddziaływania bytu z otoczenia i jego brak dostrzegania radośći

zaistnienia to zmiany takie się utrwalają w duszy i przechodzi

się swoistego rodzaju przemiana z tej - barwy żółtej na kolor



melancholijnej odmiany fali błękitu turkusowego która to jest

zawsze związana z żywiołem wody .I tak Rudolf prowadząc
badania nad tą kwestią udowodnił że to jest fakt zmiennej opcji.

Kolejnym rodzajem temperamentu jest typ ,,Choleryczny,, lub
nadaktywny i impulsywnie działający postępujący pochopnie i



po zrealizowaniu zaczyna myśleć o jego działaniach i w tym
typie dominuje żywioł ognia o barwie czerwonej fali żywiołu

czyli szybkie i bezmyślne działania wprowadzające chaos lub
wywoływujące sytuacje napięć nerwowych stanów bałaganu.

Jego przeciwieństwem jest typ flegmatyczny ułożony spokojny z



wielkimi pokładami cierpliwośći ,rozwagi i temu rodzajowi typu
temperamentu przypisuje się żwioł ziemi i barwę tonacji zieleni.

I tak mamy opisane i poznane cztery rodzaje temperamentu ale
wszystkiego mamy po pięć jak palców u naszej dłoni to i także

mamy piaty rodzaj temperamentu i jest nim typ ,,Myślićiela,, lub

filozofa i jego rodzaj temperamentu stale i ciagle o czymś tam w



nim rozważającego muśląc w aspektach filozoficznych rozważań

zawsze taki typ jest poza naszym zaśiegiem bo po prostu on tkwi



w próżnośći jego nicośćiowych rozważań myślowych zawsze nad

kilkoma naraz jak przelać z pustego w próżne lub jak wytrwać

nie czyniąc nic i szuka zawsze dla siebie zajęcia ale takiego



które muśi być zawsze lżejsze od spania i nie wymagajace jakiej

kolwiek czynnośći fizycznej i temu typowi temperamentu trzeba
przypisać ostatni z naszych żywiołów czyli żywioł eteru i myśli.

Gdzie dominuje barwa ,,indygo fali odmiany mangenta,, i jej



wszystkie odcienie ,ale zapamiętajmy że nad każdym z tych 5

pięciu temperamentów jest biorytm energi którą generuje ciało

,,DLA TYCH OSÓB CO CHCĄ ZROBIĆ SOBIE POKÓJ GABINET,, do
nauki widzenia i postrzegania aury i nie tylko -możecie

organizować spotkania ze znajomymi i wymieniać swoje



spostrzeżenia i osiągnięcia ,a gabinet doposarzyć w rekwizyty

,obrazy z kształtami i wszech - barwami ,pojemniki z energiami
zapachami i barwą zawartą w wodzie -ale robiąc podglądajmy

naturę bo to Ona jest naszym nauczycielem i przewodnikiem a



tu stroboskopoterapie -opisuję ją w ,,Bioterapiach tom drugi,,.

Zdjęcia naczyń z barwą ,energią ,zapachem do wizualizacji.

Zdjęcie zachodzącego słońca o barwie mocy fali pomarańczowej

I jak to osiągniesz Ten swój wyznaczony dla siebie i przez Ciebie



samego Cel - to wróć do początku nauki ,widzenia i postrzegania

aury od początku ,i teraz znowu na nowo tą lekcję i formę naukę
będziesz więcej wiedział i rozumiał patrząc -obserwując i widząc

-tak więc najpierw zaczynaj z  własną dłonią  , a potem ze świecą



i jej obserwacją ,i widzeniem koloröw ,i barw ale Tym razem już

inaczej i z pełnym zrozumieniem kwesti tej materii ale ,a tu na

tym zdjęciu widzimy przedziwną konstrukcję z lusterkami ale



do obserwacjii naszej dłoni ,jako ona dłoń i jej lustrzane odbicie

mega ciekawostka i na dodatek powstała po przeczytaniu mojej

broszurki tej - ale w wersji podstawowej i to ona zainspirowała



Producenta lusterek samochodowych i iluzjonistę do takiego to
pomysłu -czyli iluzjonistyczne lusterko do obserwacjii dłoni ale

poza własnym Ciałem i drugiej Osoby ,w procesie postrzegania

barw i kolorów w polu energii plazmatycznych poza ciałem plus



widzenie fraktalno przestrzenne z odbiciem realu i fizycznym a
wygenerowaną energią tak jak to widzimy na zdjęciach i tyle.

Zatem każda osoba która trenuje ćwiczy i praktykuje widzenie i
postrzeganie koloru barw- tonacji powinna w praktyczny sposób
sprawdzać ,czy zrozumiała ścisły związek ,jaki zachodzi między

jej umysłem a ciałem i emocjami i tu kluczowe znaczenie dla



procesów zrozumienia ma akceptacja roli ,jaką odgrywają

emocje .Jeżeli twoja reakcja emocjonalna która jest tą - reakcją



pierwszą nie zostaje zaakceptowana ,to stłumienie tego uczucia

wywoła ci problem w twoim ciele i umyśle -zatem nie należy się

wstydzić tego pierwotnego uczucia i bać się go lecz go opanować



i nim po prostu zawładnąć ,zachęcając własny umysł i wzrok do
tego aby jeszcze śilniej związał się z tymi nowymi - odkryciami .

Uznając te wszystkie nowe spostrzerzone aspekty ,barwy ,kolory
i każdy tak praktykujący i ćwiczący się wzbogaca i w pełniejszy i
zrozumiany sposób zaczyna obserwować widzieć i rejestrować
-rozróżnianie pełnej palety pasma barw ,nie jest łatwe , i u nie
których osób trwa nawet do kilka lat .Zatem zaakceptowanie i



wprowadzanie nowych co dopiero rozpoznanych odmian pasma
świetlistych odmian świetlnych energii -zaczyna działać w nas i
na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie ale tak - całośćiowo .

-,,Optymalizacja trajektorii frakcji i estetyki wizualizacyjnej ale
tak już przestrzennie i całościowo ,wraz z percepcją pojęcia i

jego zrozumienia nie doprowadza do para-psychologicznego w
nas paradoksu- degregolady ,zachowując strategię równowagi

scharmonizowanej na wszystkich obszarach doznań poznaniach
nowych doznań i ich pełnej akceptacji wraz z pełną i świadomą



ich rejestracją w naszym mózgu i jego rozumoanym umyśle .

Pole energii astralnego poziomu rozwoju widzenia ,,aura ,,-jest
uzupełniona poprzez dobre treningi i ćwiczenia prawidłowo
wykonywanego ,,oddychania pasmami barw światła energii

Świetlistych Absolutu i gimnastykowania gałek ocznych to cel.

Zatem zaczynając oddychać barwami i pasmami świetlistych
energii ale kombinowanych pasm i ich tonacjami -powinniśmy
ubrać się najlepiej w szaty ubranie w kolorze białym -czym nie

będziemy zakłucać relacjii pobierania i wydechu ,w naszych
procesach naprawczych i uzdrawiających nas samych .Bo kolor



,barwa naszego ubrania ,otoczenia -kolory ścian i rekwizytów w

pomieszczeniach może mieć także wpływ, nie tylko ze względów
estetycznych ,ale przede wszystkim ze względów leczniczych i

poprawiających nasze wnętrze i to jak długo będziemy pracować



trenując i oddychając aby osiągnąć nasz przez was obrany cel .

Tablica z kolorami jako uzupełnienie pasm barw świetlistych

energii -do pracy w pasmach barw kombinowanych ,w celu



pełniejszego jej zrozumienia i stosowania ich palety odmian .

Paleta światła fali jako barwy uzupełniające ,w tych procesach
oddychania świelistymi barwami i ich tonacjami do ćwiczeń.

w której umysłem zarządzą, strach , i lęk ,dając omamy wizjii , a



nie czysty obraz Tego Realnego , ale Innego nie dla Wszystkich

Widzianego i Postrzeganego COŚ -Tylko dla Tych Wybranych i
Obdarzonych Łaskami i Darami Bożymi ,,-Naduzdrowicieli-..

Każde rozstawienie palety barw świetlistych ciągów energii



pasm świetlnych po ich zjednoczeniu się ,wymieszaniu w

idealnych proporcjach ,daje zawsze świało białe.Prezentowane
wam układy graficzne wraz z kolorem ,barwą jest wynikiem

długiej pracy naukowej trwającej kilkanaście lat w innstytucie w
Bauhaus pod nadzorem Johannesa Ittena ,praca naukowa nad



tak niby błachym problemem dla co niektórych osób - dotyczyła

wykonania przyżądów pomocnych do oddychania barwami i ich

leczniczo uzdrowczego oddziaływania na poziomy wyższe -czyli



plazmatyczne wszech energie poza ciałem cielesno fizycznym .W

wyniku przeprowadzanych wieloletnich doświadczeń ,ćwiczeń i
analiz badaczych na wielu utalentoanych osobach , powstał

przyrząd w formie koła wraz z wybranymi w jego wnętrzu



pasmami energi barw ,jest to -WIROWNICA -służy ona przede

wszystkim do technik uzdrawiania na poziomie duszy i ducha za

pomocą oddychania kolorami .Dodatkowo jest wykorzystywana



przez artystów malarzy i grafików fotografików ale do ich celów
związanych z pigmentacją i chromoterapią -nakładanie farb na

ciało żywe w celu poprawy higieny psychicznej ,a nie mającej
aspektów wyższych -czyli pobudzania prac mózgu ,umysłu i jego

odbiorów w celu sharmonizowania pierwiastka duszy i ducha w



skonsolidowaną całośc jako Jednośći Absolutu.Jak ma to miejsce

w technikach oddychania barwą światła i jego pasmami ,czyli

najpierw sharmonizowanie i ujednolicenie struktur a następnie



uwrażliwienie i rozróżnianie ,w celu objawień doznań wyższych

Falownie pasma barw widma świetlnego jako fraktalna forma .

1.Kolor niebieski -jako ujednolicenie brwy nieba i wody na



naszej planecie Ziemian -ma jedność aż do pasma światła o

barwie magenta ,daje na początku oddychania odprężenie
-błękit ,następnie odporność -pasmo światła turkusowe ,aż do

poznania energii duchowej -magenta (purpurowo-fioletowe



pasmo poświat świetlistch energii).Jako kolor barwy pasma

światła uzupełniającego jest pomarańczowy do wydechu ,jako

wynik wymieszania dwóch pasm fali ale światła czerwonego i



żółtego-czyli pomarańczowy to wydech oznacza-radość lub wir
energi powietrza przepracowanego przez nasze ciało i w tańcu

radośći-lub wirze wydechu opuszczający nasze zadowolone z
jego zasileniem w dobrą energię ale Ciało Cielesno Fizyczne .

2.Kolor pasma światła zielony ,na początku w procesach



oddychania pasmem światła daje nam pełną równowagę

-uwrażliwienie poprzez pasma błękitów i magenty do bieli jako
całości Absolutu .Zielona równowaga jest niezbędna każdemu

ćwiczącemu oddychanie barwami ,ze względu na trzymanie w



cuglach wszystkich aspektów ,typu ego ,moje ja ,i moje moje .lub

mądrość w równowadze z inteligencją daje nam równomierne
oświecenie na poziomie ciała ,duszy i ducha ,z zachowaniem

równowarznym i radosnym z rozpoznanych nowych aspektów



,wiedzy ,doświadczenia praktycznego i jego zrozumienia

całościowego poprzez barwę pomarańczową jako wydech ulga i

spełnienie wyższych naszych oczekiwań w procesach postępu i



równomiernego rozwoju  w obranej naszej drodze do tego Celu .

Celem tego ciągłego ćwiczenia w procesach oddychania barwami
jest osiągnięcie przez każdą osobę -która ćwiczy i oddycha coraz

łatwiej i swobodniej ,jest osiągnięcie swobodnego i całkowitego



przepływu energii świetlnych przez cały organizm .W procesie

postępującego uzdrawiania fundamentalnego ,ma duże
znaczenie więź ,danej osoby z wyższą świadomośćią .I TĄ wyższą

świadomość mogę określić jako ,,Uniwersalną Moc BOGA ,,-lub



jako twoją Jedność Istnienia .Natomiast więź ,możemy określić

jako ,,twoją duchowość,,.Cały ten proces stopniowego twojego
rozwoju i ciągłego ćwiczenia oddychania barwami światła ,jest

twoim powolnym procesem uzdrawiania Ciebie ,i wymaga On .
jako całkowity proces sprawnego i zgodnego funkcjonowania

twojej strefy fizycznej ,czyli zdrowego ciała cielesno



fizycznego,twojej zrównowarzonej strefy emocjonalnej i
umysłowej ,tak aby mogła następować swobodna wymiana

między energią twojego organizmu ,a energią Wszechświata .

Zatem te trzy i ich ,,Konfrontacje Enerii Świetlistych ,,-jako

podstawowe barwy światła mają Was -ćwiczących oddychanie



eneriami świetlistymi ,,CIĄGLE I PO MALUTKU dosmaczać i

UZDRAWIAĆ,,-gdzie celem ostatetecznym jest rozróżnianie

pasma fali barw świetlisto-świetlnych.Innym praktycznym



ćwiczeniem jest ustawienie specjalnie przygotowanej szklanicy z

żywym płonącym ogniem -tak jak na prezentowanym zdjęciu ,i
prowadzenie widzenia ognia w szklanicy ,a obserwacja poza tą

szklanicą w głębi jej tła ,osób ,zwierząt i istnień żywych -ale tak
INACZEJ-pod względem barw poza ich cielesnośćią i w pełnej



rozumianej formie ich rejestrowaniu w mózgu -jest to ćwiczenie
odprężające umysł i dające wiele radośći odkrywczych w nas .

Szklanica z żywym płomieniem i ogniem fali jako przykład .

Opisy nauki widzenia innego -termiczno pośladowego i form



rozżedzonych ,jak równoczesne postrzeganie duchowe, i głębi

obrazu ,falowo echowego ich nauki opiszę póżniej dla tych ,co
takie walory mają -będzie to , w innej broszurce ,za jakiś czas??

Zdjęcie termiczne wraz z temperaturą u dołu podaną w



stopniach celszjusza ,podobnie widzimy pośladowo .

-Jest możliwe ,i są tacy co takie widzenie mają w sobie .

Postrzeganie prześwietlające -czy możliwe naszym okiem ?

Ponoć w Polsce są takie -osoby które takie oglądanie wraz z



postrzeganiem posiadają ,ale taki dar jak go wykorzystać !??

Do takiej nauki ,,Wyższej MEGA -energetyki-Kohoezjolizowanej
Inżynierii Duszy i Ducha-UZDRAWIAJĄCYCH MOCY I ŚIŁ.Wraz z
takim jak na wizualizacji postrzeganiem lub prześwietlającym
oglądywaniem całośćiowym są nam potrzebne Mega Nad-Dary.

.Inna wizualizacja ,dla lepszego zaakceptowania i pojęcia .Czy u



kogokolwiek  jest możliwe wykształcenie takich umiejętnośći

,,Widzenia,, POSTRZEGANIA i pełnia percepcjii obrazowania,,

Tak się widzi plazmatycznie i energetycznie albo fale termiczno



pośladowo -dla tych co tak czasem widzą i tego nie pojmują.

Bo mając takie to niby zakłucenia wzrokowe nie rozumieją tego.

Widzenia realistyczne i nieośiągale takie skanujące w obrazach



czy to fakt i możliwość ośiągnięcia takich form z ich akceptacją.

Bo gdy mamy wiedzę .ale taką odpowiednią to zaakceptowujemy

-Czy możemy tak widzieć i postrzegać jak na zdjęciu powyżej .



Zdjęcie energetycznych fal magnetycznych ,, Ziemi ,,

-Energia ustabilizowana daje nam odczyt realu faktycznego -

Nasza planeta Ziemia także zmienia energię swego magnetyzmu

Zdjęcie ,,aury ,,pola poziomu astralnego -wykonane na targach



w Gdańsku -Od Wahadełka do Gwiazd w Hali Oliwia -zdjęcie
wykonano na urządzeniu iluzji fix komputerowo-kamerowym

zestawem z programem iluzji podczas -targów Ezoterycznych.

Zatem Ci z was co nauczyli się widzieć i postrzegać ,,aurę ,,-mogą
udać sie na targi ,które odbywaja sie praktycznie ,w każdym

dużym mieście i wykonać sobie psełdo foto- zdjęcie wizerunku



własnej aury,najlepiej jest udać się w kilka osób ,które także
widzą i postrzegają aurę i zapisać sobie -wzajemnie to co
widzicie na kartce następnie zrobić to - zdjęcie ,,aury ,, i

skonfrontować to ztym co macie zapisane na kartce a co wyjdzie
na miks foto iluzjii jakim jest aura foto czyli takie zdjęciu aury .

,,OPIS DLA TYCH OSÓB CO WIDZĄ W AURZE TO COŚ



JESZCZE -KULE WIRU SOCZEWKOWEGO -CZAKRY ,,

Wizualizacja całościowej strefy astralnej ,,aury ,,wraz z
tymi soczewkami przetwarzania energii świetlisto

-kosmicznych - ,,czakrami ,,-a nie czakramami jak to
mawiają malkątęci myląc pojęcia określające ,,coś,, .

CZAKRA-jest to wir soczewkowego zasysania energii
kosmiczno-świetlistych energii całościowo docierających

do nas z kosmosu i nie tylko ,i te czakry wchłaniając te
energie ,samoczynnie się otwierają i zamykają ,regulując



między innymi całościowy ruch związany z wędrówką w
nas pokarmu, który spożyliśmy w celu zasilenia naszego

organizmu.I tak od momętu połknięcia ,pokarmu czy to
popicia płynu-na początku ,otwiera się czakra gardła i to

ona po jej zamknięciu się podtrzymuje wytworzone



podciśnienie w naszym układzie pokarmowym -dając

początek otwierania się czakr i następnie zamykania się
kolejnych ,,czakr,,-aż do momętu wydalenia przez nasz
organizm wszystkich pozostałości pokarmowych po ich
wykożystaniu przez nasz organizm .A nad całością ich

prawidłowego otwierania się i zamykania góruje czakra



u szczytu głowy zwana ,,czakrą korony lub szczytu,,

Natomiast określenie ,,Czakram,, dotyczy miejsca mocy
wygenerowane przez siły struktur geologicznych ziemi i

mogą to być skondensowane minerały ,kopaliny lub



pozostałośći po wybuchu i erupcjii wulkanicznej i takie
miejsca na Ziemi są nazywane punktami mocy zmian w

promieniowaniu magnetycznym geologicznych struktur
lub jako zwrotniki magnetyzmu płaszcza ziemskiej

okrywy czyli ,,czakramy,, mogą to także być jaskinie
,groty wraz z uskokami i przełomami warstwowych
naniesień po lodowcowych dających zmiany ciągów

energi płynacej od jądra naszej Planety Ziemi -Czakram- I
takie Mocne Energii Ziemi są nazywane ,,jako Prana



,Reiki ,Ka lub Luna , a to nic innego tylko Energia Mocy
Naszej Planety Ziemi i na niej punktu zwrotne Czakramy

Nasze ciało fizyczne i jego organy ulegają ciągłej zmianie od
urodzenia się ,aż po śmierć .Twoje myślenie i twoja wiedza

,której używasz jako przewodnika zmienia się odpowiednio do



twojego wieku ,ale istnieje część ciebie ,którą znasz od zawsze
jako klimat twój ,czy atmosferę czy wręcz twą własność .I ta

część nigdy nie ulegnie zmianom .Bo świat pojawia się z twojej

ignorancji .Jedynie Ty jesteś Prawdziwy .Te osoby z was które
chcą więcej poznać i zrozumieć zachęcam do przeanalizowania

moich innych opisów i opracowań ,w szczególnośći polecam
-BIOTERAPIE -część pierwsza tom 1 oraz Bioterapie -tom 2 ,wraz

z anatomią ,Energie Laserów i ich zrozumienie ,Batalia o
Zdrowie i Wojna o Życie z boreliozą ,bartonelą ,babeszjozą
,tibolą ,neurobartenoliozą i innymi Patogenami a ESENCJE

ENERGII i Witaminy dla zdrowia ,Akt do Sumienia ,Geoemiter i
jego zastosowanie ,Energie drzew -jak je używać i stosować ,



oraz wiele innych opisów i opracowań -które można zamawiać
tylko u mnie ,są one w zapisie elektronicznym na nośnikach

pamięci lub na kartach pamięći Sd-mikro ,lub na innych
nośnikach pamięci -nie można ich nabyć w formie papierowej

,po prostu ich nie będzie -podaję kontakt do mnie
telefononiczny  od godziny 9,oo do 20,oo -667.448.798 -Lucjan .

Opisuje z poziomu energii do poziomu słowa zapisanego zmaterializowanego
na tablecie ,w chwilach wolnych: Za przekoszenia wszelakie .wszystkie Osoby
zniesmaczone    -  Przepraszam -  .Użyte słowa i wyrazy są proste i zrozumiałe

nie używam terminologi mało rozumianej w celu dotarcia do każdej osoby.

Będę dosmaczał potem po zmaterializowaniu- -,, Całośći- Wiedzy ,, -do nabycia
,w ,,TRAKTACIE EZOTERYCZNYM ,, i jego folderach ,do samodoskonalenia się ,i
nauki ,takiej wiedzy, nie ma nigdzie ,do nabycia -tylką taką formą ,ze względu
na fakt  - że jest to nauka zakazana , zabroniona i często obłożona klątwą ,za
jej upublicznienie ,bo obnarza dogmaty prawd i kanony zakazów ze względu
na aspekty -czysto religijnych potrzeb -niszcząc im ukrywaną często prawdę
po to by manipulować druga stroną -bo brak wiedzy jest formą upośledzenia a
co za tym idzie służy do wykożystywania tych nie mających wiedzy i nimi
manipulowania ,jest to ochyctwo - i tak kto chce się sam dla siebie uczyć

,,TEGO CO ZAKAZNE lub Wyklęte ,,-niech dzwoni -telefon: 734.269.907 albo
667.448.798-Lucjan  -albo elektronicznie -  lucjanzgdanska@gmail.com



,,PATRZCIE I OBSERWUJCIE W SPOSÓB ŚWIADOMY -A BĘDZIECIE WIDZIEĆ,,

                 OPISUJE:

+++++ Lucjan Antoni Jan 1 vel kaper gdański +++++

   ,,Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus,,

Tel: do mnie autora opisu , 734.269.907 albo 667448798 - lub kontakt drogą



elektroniczną ,biofitogeneza@gmail.com    lub    lucjanzgdanska@gmail.com

Moje opisy pozwalam ,prezentować na waszych stronach internetowych -ale

do celów prywatnych nie komercyjnych ,i tylko w całości -tak ja to opisałem .a
wasze odczucia i komentarze dokładajcie ,ale z adnotacją jako wasze .Przed



umieszczeniem ,na waszych stronach wymagam -kontaktu ze mną ,wraz z

podaniem ,pełnej nazwy strony gdzie mój opis się znajdzie ,ja autor tych

opisów .telefon do mnie  .734.269.907 .+++ Lucjan Antoni Jan +++.I tu warto się
zastanowić ,siedząc i pisząc na kompie-czy jesteś naprawdę SAM .lub czy ktoś
z tych właśnie w tej chwili -Ciebie być może -obserwuje .przy pomocy twojego



kompa i jego kamerki po prostu być może ktoś lub coś cię cenzuruje ????.



     ,,CIĄG DALSZY OPISÓW NASTĄPI NIEBAWEM ,,

Ezoteric Sicret Energy Clab .



Dla tych co lubią wiedzieć więcej-



Część dalsza-



Część końcowa.



Część uzupełniająca dla tych osób zaciekawionych.



Część końcowa zamykająca.









Jeżeli chcesz się samodoskonalić ,to zadzwoń do
mnie tel.667.448.798 Lucjan od 9oo-20oo-polecam.


