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NAUKA  BIOENERGII  i  ZROZUMIENIE  INŻYNIERII
DUCHOWEJ POPRZEZ ZROZUMIENIE CAŁOŚĆIOWE
Potencjałów energetycznych w wielkim polu energii

całościowych ,organizmu ludzkiego .
Opracował: Lucjan Antoni Jan 1 vel kaper z Gdańska.

Tel.667.448.798 - lucjanzgdanska@gmail.com
biofitogeneza@gmail.com

Zabraniam wykorzystywać do celów komercyjnych częśćiowo lub
jakkolwiek bez mojej zgody -opracowanie zastrzeżone .

BIOENERGIO - TERAPIA  NAUKA
ORAZ  SAMODOSKONALENIE  W

PROFESJONALNEJ INŻYNIERII
DUCHOWEJ I TECHNIKACH
PRACY Z POLAMI  ENERGII

,, CZĘŚĆ  PIERWSZA ,,
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Dla Wszyskich Tych szczególnych.

- osób mających takie dary i łaski
''-BOŻE-'' -Źeby uzdrawiać bliźnich.

ORAZ. - INŹYNIERIA-KOHOEZJOLIZY -DUSZY I DUCHA W TAURONIE
...BO SĄ ENERGOTERAPEUCI - BIOTERAPEUCI -I - UZDROWICIELE ...
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„ B I O-ENERGOTERAPIE ,,

WIDOK  SIŁ  ENERGII  POZA  CIAŁEM
®

LUDZKIEGO  ORGANIZMU
FALE SKUPIONYCH ENERGII SĄ UŁOŻONE NA WZÓR

MAGNETYCZNEGO PROMIENIOWANIA KULI ZIEMSKIEJ

Żeby lepiej, pojąć występujące pola energii poza naszym ciałem
cielesno fizycznym będe używał zdć ,rysunków i szkiców dla

lepszego zrozumienia tych zjawisk i tożsamości w nich bytujących
______________________________________________
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DO  NAPISANIA  TEJ  BROSZURKI  ZAINSPIROWAŁ MNIE FAKT

   Braku na rynku tego typu poradnika wraz z opisami

zastosowania pól energii w celu pomocy osobom cierpiącym
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przez osoby obdarzone takimi energiami w sposób dla nich
normalny , a uzyskany  w drodze łask i darów Bożych.

-BO WSZYSTKO JEST ZMIENNE-

Łącznie z magnetyzmem naszej Planety.

 DOWIECIE  SIĘ   O  TAKICH   ZJAWISKCH I  O  TAKICH
ENERGIACH  O  KTÓRYCH  NIKT  NIKOGO  NIE  UCZY ,

Wszelkie prawa zastrzeżone ,zabraniam bez mojej zgody
używać do jakichkolwiek celów komercyjnych szczątkowo lub

fragmentarycznie bądź to całośćiowo .
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,,OBJAWY CHOROBY W NASZYM CIELE SĄ
ZAWSZE ŹRÓDŁEM NASZEJ NIECZYSTOŚĆI

DUSZY-A PROBLEM ZDROWIA W NASZYM CIELE
TO JUŻ CAŁOŚĆIOWE ZANIEDBANIE W NAS

SAMYCH- DUSZY I DUCHA W CIELE LUDZKIM,,

Zatem Tylko ci Odważni z nas ludzie , walczą z
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chorobą we własnym ciele , o Życie do końca-ale

tylko Ci z nich nieliczni- nieprzeciętni zwyciężają

,wygrywając wojnę o własne zdrowie i życie .
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Zatem poczytajcie żeby więcej zrozumieć.

WSTĘP DO ZROZUMIENIA

W codziennym obcowaniu ,kontaktach z ludźmi ,w pociągu
,tramwaju ,autobusie,w pracy -w relacjach- stwierdzamy w

naszej świadomej wiedzy ,że pewne jednostki osób w relacjach
bezpośrednich ,podczas rozmowy lub w kontaktach tych ale

na poziomach tylko energetycznych naszych wzajemnych pól
energii poza naszym ciałem cielesno fizycznym i jego makro
mili środowisku w naszym domniemaniu na pierwszy nasz z
nimi kontakt lub tylko spojrzenie - rzut naszego oka nam się

podobają w sposób niemal automatyczny ,odczuwamy do nich
czyli takich osób w naszej korelacjii sympatycznych dla nas ,
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ale w relacjach bioenergetycznych w sposób naturalny lub do
nich czujemy odruchowo jakąś bliżej nieokreśloną sympatię
,harmonię współgrających bioenergii, lub nawet swoistego
rodzaju wręcz pociąg biomagnetycznej wspólnej jednośći

osobowotwórczej wszech harmoni według naszej myśli ,bez
względu na ich płeć ,wiek lub na ich zachowanie się w relacji

do nas samych, podczas naszego pierwszego kontaktu z takimi
osobami i ich polami energii ,lub w ich towarzystwie czujemy
się jako My pewnie i dobrze w pełnej scharmnizowanej frakcji

,z kolei inne osoby przebywające w kontakcie energetycznym
z Naszymi koleracjami -natychmiast wywołują w nas samych
inny do nich bodzieć- niczym nie uzasadnionym, typu wstręt
lub nawet swoistego rodzaju niechęć, wywołaną dziwnym ich
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wibracyjnym odbiorem w faktach korelacyjnych zderzeń pól
energetycznych i panującego w ich polu energetycznym takim
chaosie ich zawirowań przez nas samych odbieranych lub ich
postrzeganych jako korelacje anomali nam nie sprzyjających
lub wywoływujących w tym naszym scharmonizowanym polu
energii inne korelacje dla Nas Samych jako te drażliwe i nam

burzące ład i scharmonizowany porządek panujący w naszym

polu wszech energii i przez ten fakt My unikamy wszelkiej z
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takimi osobami -nimi relacjii lub jakiejkolwiek styczności

bądź to dłuższego z nimi kontaktu ,bo ich tych innych energii i
ich frakcji anomaliowych koleracjii i ich obecność w naszym

polu energetycznych po prostu nie cierpimy i nie chcemy ich
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stycznośći z naszymi polami wszech energii według- Nas i
naszej Wiedzy -tego scharmonizowanego świata energii w nas

i na nasze potrzeby ze względu na naszą być może większą
wrażliwość energetyczną i jej korelanty, czy te zdrowotne lub
na poziomie statycznego scharmonizowanego świata energii

Naszej duszy i naszego ducha i kontakt takich tych naszych
energi z innym takim ich nieładem lub wręcz chaosem na tych

poziomach i ich obszarach ale zazwyczaj u innych osób , nas
samych wręcz denerwuje ,a nawet czasami powoduje lub

wywołuje pewnego rodzaju odpychanie energetyczne przez
nasze energie nas od nich, ale w relacjach bezpośrednich i
kontaktowych stycznośći we wzajemnych korelacjach na
poziomie całościowych pól energetycznych poza naszym

ciałem fizycznym.A dzieje się tak że dana osoba w tej pewnej i
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danej chwili , ma inne być może burzliwe i negatywne relacje i

inne swoje bio stymulujące ją energie przy sobie, i to właśnie
one powodują w nas samych procesy pewnego innego rodzaju

naszego zniechęcenia się do nich lub wręcz odpychania się
naszych korelacji pól energetycznych i ich kontaktowych z

naszymi polami i ich relacjii ,lub przyciągania wzajemnego ,
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ale na poziomie naszego ciała energetycznego jego barwy
rodzaju w nim energi i dalej lub głębiej w nim czyli naszego

ciała ale tego cielesno fizycznego i korelantów naszych w nim
organów ,tkanek -komórek i ich elektrolitowych wibracjii- i na

tych poziomach spotykamy zawsze największą ilość różnic w
nas bytującej wody i z nią związaną gospodarką wodną ,bo

ciało ludzkie to w 76% woda,  ale ta żywa i zdrowa , oraz ta
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martwa i już przepracowana przez nasze komórki ,czyli walor
polaryzacjii biostymulacyjnej naszych elektrolitowych energii

i w nich występujące biomili napięcia wewnętrzne , ich śiła
moc wzajemnego się zaśilania ,energetyzowania wzajemnego
lub wręcz neutralizowania tych biostymulujących ,naprężeń

,napięć biodipolowych korelacjii wzajemnych ,zaczynając od
komórki ,danego jej rejonu ,miejsca i dalej całego narządu

,organu lub poszczególnych całych ich wzajemnych układów
wewnętrznych ,daje nam regionalne biostymulacyjne różne
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polaryzacje które w kontaktach z innymi osobami także na
siebie samych oddziaływują zmieniajac swą wewnętrza
wartość biopolaryzacji ,albo zaburzeń i anomali u osoby
drugiej i takie inne lub wręcz dla nas chorobowotwórcze

wyrzucane hapteny antygenowe w pole energii tej -termicznej
lub biostymulacyjnej i złe dla nas relacje lub wręcz nawet ich
toksyczne oddziaływania lub inny i wręcz wampiryczny atak i

ich odbiór przez nasze zrozumienie całośćiowe i z nimi relacje
kontrstymulacyjne lub nas neutralizujące w kontaktach z
drugą osobą powoduje nasze odpychanie ,osłabianie lub

wzmacnianie współzalerznych i biostymulacyjnych energii w
naszych całościowych polach biowitalnych śił i mocy tak nam
niezbędnych do zdrowego naszego funkcjonowania i w nich

zachodzące inne korelanty, faktyczne zdarzenia ich zaburzeń
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zmian nawet tych na poziomach kariotypów w naszych ,,dna,,

które to na nas samych działając powodują korelacje które to

w bardzo podobny sposób działają jak te zachodzące w polach
energi magnetycznej ,statycznej i tej elektro smogowej jak i
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falowo magnetycznej zmienej fali porażeń i anomali ,który

to można porównać do dwóch  magnesów i ich wzajemnych
korelacji na poziomach magnetycznych sfer ich działania .A w

naszych ciałach weźmy dla przykładu grupę naszej krwi ,jedni



200

mają jej końcówkę ,Rh minus (-) a inni ,,Rh plus (+) lub (0) zero

Otóż-człowiek ,i jego cała struktura psychofizyczna oraz suma

przeróżnych związków od tych chemiczno-fizycznych aż po te
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w jego zróżnicowanych polach energetycznych i ich struktur
siły ,ciągu i ich mocy wzajemnych ,posiada jeszcze oprócz fal

energio-magnetycznych , pola oddziaływania na poziomie sfer

jego duszy i ducha oraz gniazdujące w nich tożsamości ,które
działając w harmoni i zgodzie zawsze wybiorą podobne do

siebie a z kolei inne różne od naszego jest z góry niechciane i
odpychane .Do tego dochodzi energia naszego biopola jego siła



220

i jej wibracja oraz, fala ,barwa ,wraz z ich intensywnośćią , i
im większe będą różnice ,tym siła oddziaływania wzajemnego

będzie większa .Bo taka jest istota naszych biostymulantów
pochodzących z naszego całego biopola ,dzisiaj mierzymy je -w
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sposób empiryczny z wieką dokładnością i precyzją czyli,te ich
siły ich moc całośćiowe nam znane i ich oddziaływanie na nas.

Zatem  Człowiek i jego energia ta za jego życia jak również te
pozostałe po nim energie po naszej śmierci zawsze działały

działają i działać będą bo tak jest zamyślony obieg energii.
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Nawet zróżnicowania polegające na zróżnicowanych formach
ale aspektu wiary danej jednostki wraz z jego religią

,kośćiołem dają także pewnego rodzaju różnice zniechęcenia
lub wręcz ograniczenia ,bo aspekt religijnośći danej osby i w
nim panujące wręcz zakazy ,nakazy i obowiązki wywołują w

nas zróżnicowania nie tylko za naszego życia ,ale przede
wszystkim po naszej śmierci i celebry pochówku ,jego całych

ceremoni z tym co pozostaje po nas ,jedni są spalani ,inni są
chowani w całośći w grobach ziemnych.. Człowiek -Lubi tak

samo jak  przyroda wszech harmonię i zgodność lub najlepiej
,lustrzane  odbicie podobieństwa na wszystkich - poziomach
zaistnień od energii i wzajemnej  tolerancjii ale -całośćiowo
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.Po te aspekty docierających bodźcowo do naszego ciała .

Zatem człowiek jest integralną cząstką części całości we wszechwiecznie
trwającej i wszechobecnie ogarniającej Energi Wyższych Nas i otoczenie.

,I ten wyżej mój opis jest tylko malutką cząstką do
zrozumienia czym jest Energoterapia ,Reiki ,Prana,
,Bioterapia albo jako najwyższa forma uzdrowienia
i w niej -,,Uzdrowiciele,,- o wręcz nie ograniczonych
darach energiach i mocach nieśienia pomocy - i tak
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mały początek wprowadzający w arkana wiedzy w
jej Całośći ,, i z tymi faktami zgadza się ze mną Pan
Jacek Hylaszek z Żyrardowa znany i ceniony przez

wiele osób którym pomógł ,Bioterapeuta
,Energoterapeuta i Uzdrowiciel - znawca Inżynierii

Duchowej -kontakt do Pana Jacka Hylaszka ale
formą elektroniczną jacek.hylaszek@op.pl

Wspomaganie Osób słabszych na poziomie biomagnetyzmu ludzkiego
organizmu  stosował z ogromnym powodzeniem znany już od lat w 1940
, który to jadąc pociągiem podczas II Wojny Światowej - zachipnotyzował
w pociągu oddział hitlerowskiej policjii,, SS,, podczas dokonywanej przez
nich kontroli i dzięki tej jego chiper chipnozy i odwrócenia ich uwagi od
spraw zakazanych przez doktrynę okupanta  ,uratował życie przez jego

zastosowaną mega chipnozą,  grupę ludzi z oddziału partyzanckiego
który jadąc tym samym pociągiem na kontr akc -wojenną został dzięki

niemu uchroniony przed ich demaskacją, a był to nikt inny tylko znany i
słynny zielarz -ksiądz Czesław Andrzej Klimuszko ,którego to osobiście
miałem sposobność poznać ,w roku 1979 w Elblągu i zaprzyjażnić się z
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Nim .Pomógł Ksiądz tysiącom ludzi w ich problemach zdrowotnych ,swą
wiedzą ,śiłą i talentami wszelkimi ,i to od jego Świętej pamięci Talentu

zacznę ,opisywać zabiegii w polu energii ,z zastosowaniem własnego

biomagnetyzmu jak mawiał ,ksiądz Kilmuszko -żeby móc dać komuś ,to
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trzeba to -COŚ -mieć w Sobie lub o to poprośić Boga i jak On zechce ,bo
prośić się będzie Godnie to spłynie to Coś do nas i też będziemy mogli

pomagać bliżnemu w chorobie i jego niedoli życia w tym naszym

ziemskim bytowaniu .I opowiadał różne fajne zjawiska podczas
rybobrania bo lubił wędkować nad rozlewiskami pod Elblągiem.

Śp.ojciec Klimuszko dogląda przyklasztorny zielnik .

WIELKIE -POLE -ENERGII -CAŁOŚCIOWYCH  -
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''TAURON-Wraz z GRUSZKĄ''

Leczenie biogenalne-magnetyzmem ludzkiego ciała zgodnie z opisem

wydanym w Kanadzie przez nieżyjącego świętej pamięci księdza
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Zwanego przez wielu .

-Ojcem Zdrowia - ,, Czesławem Andrzejem Klimuszko ''

Wydanie LONDON, ONT CANADA

KSIĄDZ -CZESŁAW ANDRZEJ KLIMUSZKO
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ARTEX PRESS1917 Center Street

Stevens Point ,WI 54481, USA

           Biomagnetyczne  Zabiegi

Sposób stosowania zabiegów w praktyce .

 Trzeba najpierw uświadomić pacta któremu chcemy pomóc, własnymi
siłami i energiami ,że mu się przekazuje biogenne prądy lecznicze które
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będą go i jego nadwyrężone śiły witalne wzbogacać i uzupełniać .Pacjent

odbiorca musi ufnie nastawić swe myśli ,psychikę i fizycznie nastawiony
do przycia tychże biogennych prądów.Musi się skupić , odprężyć swoje

nerwy ,rozlużnić mięśnie i tak wyluzowany musi czekać spokojnie na
przypływ energi i biogennych prądów wysłanych do niego przez
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Operatora lub osobę wysyłającą tego typu energie dla niego.

,,Książka wydana w Kanadzie dla Poloni autor i wydawca .ks.Klimuszko.

-Egzemplarz tego Kanadyjskiego wydania otrzymałem w prezencie wraz
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z dedykacją dla mnie ,książka ta chyba jako jedyna dotarła do Polski

*  energia natury *

(**energia myśli**)

BIOGENNE FALE I PRĄDY LECZNICZE

Pacjenta odbiorce najlepiej jest posadzić na krześle
,następnie operator i nadawca musi wykonać biomasaż i on
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Biomasażysta staje przed swym pacjentem-odbiorcą i

zaczyna od pocierania własnych rąk jedną o drugą aż
poczuje w nich ciepło i siłę ,pocierać należy rozważnie i z

wielką charyzmą przez kikanaście sekund , i nasępnie w taki
energiczny sposób ale czyniąc to równomiernie ,płynnie i w
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sharmonizowany sposób przystąpić do akcjii.Każdy zabieg
należy bez względu na rodzaj schorzenia u odbiorcy
zaczynać od głowy.W ten oto sposób ,że kciuk wskazujący
palec obu rąk jednocześnie (obwód przepływu energi musi
być zamknięty )-kładzie się na środek czoła pacta odbiorcy i
powoli odśrodkowo po czole się gładzi w kierunku uszu
,lewą ręką w kierunku prawego ucha ,prawą zaś w kierunku
lewego ucha-odbiorcy energii lub osoby- pacta odbiorcy .

I tak wykonywany biomasaż i cały zabieg ma trwać 10
minut .Następnie ,,emito,,dający energie podczas zabiegu
przechodzi do tyłu odbiorcy i stając za jego plecami zaczyna
obydwiema rękami ze zgiętymi nieco palcami wykonywać
biomasaż głowy w ten sposób że zaczyna od czubka głowy
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głaszcząc delikatnie przesówa po włosach od góry w dół do
podstawy czaszki w przypadku braku włosów dokonuje tą

czynność po gołej lub łysej głowie.Po upływie około 5 minut
,zabieg ten dalej kontynułuje ale zaczyna od środka czoła i
przesówa głaskając do karku ,trzeba podczas zabiegu od
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czasu do czasu dłonie położyć na górze głowy nieruchomo
na okres około 30 sekund .Cały zabieg także musi trwać 10
minut .I to jest zabieg Magnetyzacjii głowy i czoła w całości

,następnie robimy 5 minut przerwy i powracamy do
biomasażu ,karku.  Biomasaż karku też musi trwać minmum
10 minut.Zabiegi ze względu na inność każdego z nas,
powinno się powtarzać minimum cztery sesje po 2 razy- i po
10 minutowych przekazów zachowując przerwę między
jedną a drugą sesją przekazu .Długość przerwy między
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sesjami jest uzależniona od każdego emito-dawcy i jego
możliwośći zrewitalizowania własnych obszarów energii do
przekazywania ,ale z praktyki wiem, żeby moce wyrównać
to przerwa emito-dawcy musi twać minimum tyle czasu ile
trwał przekaz energii wydalonej przez ,,emito do odbiorcy .

POLE  OBSZARU  CZYSTYCH  I  NIETOKSYCZNYCH  ENERGII

PRZEKAZ I ODBIÓR BIOPRĄDU W BIOMASAŻU MUSI BYĆ
ŁAGODNY I SHARMONIZOWANY NA KAŻDYM  JEGO
ETAPIE   EMITOWANIA   PRZEZ   NADAWCĘ  JAK  OGIEŃ
I  WODA  W  PEŁNYM  I  ZGODNYM  RYTMEM  CAŁOŚĆI .

Po skończeniu zabiegu biogenalnego karku ,przystępujemy
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do biomasażu pleców .Pactowi odbiorcy należy polecić
powstać z krzesła i usiąść na nim z powrotem ale odwrotnie.

-Szkic zrelaksowanego odbiorcy biogenalnych energii-

Po karku ,należy wodzić przesówając palce odśrodkowo ,po
liniach między kręgowych przez okres 5 minut.Po takich
zabiegach można przystąpić do biogennego masażu
kręgosłupa .Ale ten zabieg polecam dla tych dawców energii
którzy mają komplementarną wiedzę w zakresie anatomi i
budowy całego kręgosłupa i jego składowych elementów
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całościowych ,od zwyrodnień ,zwapień i anomali przerostu-

.Dlatego w tym miejscu zakończę opisy masaży w obszarach
kręgosłupa i biogenalnych zabiegów leczniczych w tych
strefach ze względu na dobro osób chorych na kręgosłupy
typu ,przepukliny kręgosłupa ,jego rozwarstwienia
,przesunięcia skoliozowe , lub przemieszczające się dyski
,uszkodzone krążki między kręgowe ,zwapione zrosty po
awariach i kontuzjach ,i niech każdej osobie wystarczy to
zaprezentowane zdcie a na nim widzimy bardzo wyrażnie
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różnorodne anomalia , po awaryjne na odcinku kręgosłupa

Zaprezentowane zdcia ,mają tylko być przestrogą przed

Podejmowaniem różnorodnych decyzjii o interwencjach
,masażach, w obrębie kręgosłupa i jego tożsamośćiach .I
dlatego zakończę na tym opis masażu biogenanego . Żeby
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nikt NIGDY nie zrobił krzywdy bliźnym, podczas masażu

biogenalnego na kręgosłupie ze względu na brak wiedzy lub
jaki-kolwiek zrobiony błąd ze względu na brak wiedzy emito
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ale tu wszystkim polecam dalej zastosować ,,Laseroterapię,,-

używając do tego celu ,,Lasera wraz z krućcem osadczym -i
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tu zachęcam do przeczytania mojej broszurki-Laseroterapii.

.„BIOGENALNY MASAŻ  księdza-KLIMUSZKO,,NA
TYM SIĘ KOŃCZY  A JA ROZWINĘ OPISUJĄC GO
SZERZEJ  I  PRECYZYJNIEJ  W  HOŁDZIE  JEGO

     T W Ó R C Y   św.pamięci Ojcu KLIMUSZKO !

Ale tu chcę przedstawić Wam drodzy czytelnicy
innego mistrza ,Pana Profesora i Wykładowcę

,,Ksiądz Wykładowca - Profesor
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-,,Włodzimierz Henryk SEDLAK-,,
-Innym znanym w Świecie , Europie ,Polsce I mnie także
był Prekursor bioterapi i znajomośći pól energii ,,FORMY
ELEKTRONICZNEJ  CZŁOWIEKA I związkôw Krzemowych
w Organiźmie -Rektor katedry na KUL -Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Ksiądz Profesor i Wykładowca
-Włodzimierz Henryk Sedlak -ktôrego także miałem

przyjemność poznać i Znać ,i bywać na jego wykładach i
syminariach rozwoju duchowego ,w dawnym okresie
Stanu Wojennego w Polsce ,przyjeżdał i na tajnych
-obiętych wielką Tajemnicą spotkaniach -przekazywał
nam swój dar wielkiej Wiedzy .A związanej z polami   i
bioelektroniką i paleobiofizyką , bioelektronikofizjologi i
krzemowych zależnośći w procesach wytwarzania w
organiźmie jego energii ,była to na tamte zamierzchłe
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czasy nadwiedza którą skrzętnie się dzielił ,przekazując
część jego daru wiedzy nam ,na utajnionych spotkaniach
z Nim ale tylko dla tych wybranych i zaakceptowanych .

Napisał wiele książek związanych z polem i jego
elektronicznym oddziaływaniem na człowieka ,
na innych ludzi ,i organy wewnętrzne -w tamtym
pra -okreśie czasu był osobistośćią w dziedzinie
bioterapi i znajomośći elektronicznego działania
energi w ciele ludzkim -po prostu ujmując całość
krótko -przerastał epoke w której żył ,i dzielił się
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tą wiedzą -ale z wybranymi i uduchowionymi
osobami ,nie każdy mógł trafić na jego wykłady i
tajne syminaryjne spotkania rozwojowej nauki .

-CZłOWIEK ELEKTRONICZNY-nauka I tajne
syminaria pod przewodnictwem prekursora dały
podwaliny pod utworzenie wielu wspaniałych
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bioterapełtôw ,uzdrowicieli duchowych oraz
,energoterapełtów ,niosących pomoc tym w ich
chorobach anomaliach i niedoli życia i nie tylko !

  -Ks.profesor KUL-i wykładowca .W.H.SEDLAK-

Wykorzystywanie Własnych Śił ,biowitalnych do
rewitalizowania energi bliźnego w chorobach są
Obecnie zdefiniowane, jako Demony Pośpiechu.
Nowa wznowiona metoda Masażu Biogenalnego
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-ks.Klimuszko -Opis dla tych Zaawansowanych -z
dobrą znajomością topografi i budowy anatomi .

      -Inna praca i opracowania o ks.Sedlaku-
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Inna koncepcja budowy wszech - światła

I tak po odejśćiu Czcigodnego Pana Profesora do
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Wszechwiecznośći ,inny także Pan Profesor i na
dodatek Arcybiskup znany w Lublinie zabrał się
za Bioterapie ,Rad-escezje i Kohoezje Inżynierii

Duchowej ,trzymając pieczę i spuśćiznę tylu
wielkich i wspaniałych przed nim krzewicieli

prawd o nieśieniu pomocy Tym w ich Cierpieniu.



530

Pan Profesor z Lublina -Bolesław Pylak-list

Wielcy dostojnicy Kościoła Rzymsko Katolickiego
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także cenią ,bioterapię naturoterapię i kożystają

z darów radiescezji i wszechenergii od natury i
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tak widzimy oficjalny otwarty list ,szacownego
Pana Profesora Doktora Habilitowanego i jeszcze
Arcybiskupa Seniora z Lublina,z którym miałem
możliwość od czasu do czasu się spotkać i
wymieńić wiedzę na różne aspekty ,gdy bywałem
w Lublinie na różnorodnych sesjach spotkaniach
i targach z minerałami i litoterapią stosowaną i
jej praktyczne wykorzystanie dla ludzkośći , i to
wówczas mogłem się spotykać ,porozmawiać i
wymienić własne poglądy z wielką wiedzą Pana

Profesora na temat ,przedziwnego miejsca na
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Majdanku w Lublinie i ziemi przeklętej ale przez

osoby inne , które to powiedzmy trzymają pieczę
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I stale pielęgnują tą ich tradycje i nadzorują..

strażników tego miejsca i to oni tam od czasu do
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czasu zakładają w tym miejscu złe i na dodatek
czarne pieczęcie przekleństwa tej ziemi ale po co

i dla czego to sam Pan Profesor nie był w stanie
tego faktu pojąć i tego zrozumieć-tak więc razem

bywaliśmy w tym miejscu nieopodal cmentarza
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pochówku katolickiego i publicznego i z pełną

dyskrecją pomiarowaliśmy miejsce na Majdanku
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ale tak Godnie i Wyjątkowo , i z użyciem moich

różnych instrumentów ,pomiarowaliśmy w fakt
geopatii w tym miejscu i zmiany wywoływane w

strukturze otoczeniowej a wpływ korelacjii
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geopatycznej na to zdarzenie ,i nasze wspólne

działania neutralizowania tego miejsca w celu
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zapewnienia spokoju duszy tym , co w tym tak

dziwnym miejscu życie oddali ,- spoczywając- .
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OPISUJE.
.             - Wielki  Arcy  Mistrz  i  Ekscelencja -  .
.LITOTERAPI KOHOEZJOLIZY DUSZY I DUCHA.

     Lucjan  Antoni  Jan  1  vel-Kaper  z  Gdańska

ORDINE FARMACISTI a PONTYFICE MAXIMUS

tel,66.7448.798

Chronione ® Zastrzeżone

 kontakt elektroniczny -biofitogeneza@gmail.com lub lucjanzgdanska@gmail.com

Nie zezwalam na jakiekolwiek wykożystywanie moich
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opisów,i prac w celu komercyjnym zarobkowym ,wymagana
jest absolutna moja zgoda, na całościowe lub szczątkowe

wykorzystanie materiału ,lub jego częśći składowych.

-Wrzesień roku 1999 w Krakowie w Hali Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego ,,PTG,,-Kraków

ul.Piłsudskiego 27 -Na Targach Zdrowia Urody I
Niezwykłośći -na Galii Wręczono Godnośći i PUCHARY

przyznane przez Małopolski Cech Bioenergioterapi ,Ośrodek
Medycyny Naturalnej ,Krakowskie Stowarzyszenie

Radiescezjii ,Małopolskie Stowarzyszenie Naturoterapi
-Nadało Godnośći ,,Wielkiego Arcymistrza Bioterapii,,

,,Za Ratowanie Zdrowia i Życia ,,-tytuł otrzymalii-

1.Wielki Arcy Mistrz Bioterapii -Plejadan Jerzy Idzikowski.

2.Wielki Arcy Mistrz Litoterapii i Bioterapi-Lucjan Antoni
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Jan Góralski vel Kaper Gdański .

-Zdcie z widokiem w tle hali w Krakowie PTG,,SOKÓŁ,,

-Zdcie z Bankietu po Wielkiej Gali ,Prezes i Kaper -

,,ALE  TO  JUŻ  KAWAŁEK  STAREJ  DOBREJ  HISTORII,,



660

-Doszło do spodkania po ponad 15 latach w Katowicach.

,,Spotkania Bliżej zdrowia Bliżej natury ,,SZAMAN,,-22
Marzec 2014 roku -i tak po prawej stronie mamy

,,PLEJADANA-!,. -Wielki Arcy Mistrz Bioterapi Jerzy
Idzikowski z Bielska Białej ,i po drugiej stronie w czapce
jako nicość ziemskiego prochu w jego zaistnieniu w Tu

na Ziemi ale ręką Boga Stwórcy kierowany i nic ponad to
jako w tu na Ziemi -Lucjan Antoni Jan vel Kaper Gdański
I Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus -od 2012 roku.

,,BĄDZ WYBRAŃCEM od BOGA STWÓRCY,,
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,,ESEC -lub ESEK,,-Ezoteric Sicret Energee Clab,,

,,ESEC,,-Ezoteryczne Bractwo Energetycznych i Energo-
Świetlisto- Świetlnych Osobliwośći i Osobistośći w ich
Ziemskim się Zagęszczeniu i Zmaterializowaniu się w
Celu Niesienia Pomocy Bliźnim w ich niedoli choroby i
udręki losu, za ich Żywota w Tu , ich ziemskim losie.

Opracowane interpretacje zastrzeżone zabrania się
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publikacji w celach zarobkowych, na targach ,w całości

lub częściowo. Wymagana jest pisemna zgoda  autora !
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OPRACOWANIE PROFESJONALNE.

Opisy przeznaczone dla tych osób ,które znają

Anatomię budowy Ciała Ludzkiego ,na odpowiednim
dobrym -Poziomie wiedzy w tym zakresie zrozumienia.

Zapraszam do analizowania opisanych zabiegów

Całośćiowe zrozumienie wszystkich energii na poziomie
Wielkiego Pola Wszech Energi pola ,,TAURONA,,

,,SZKIC CAŁOŚCI PLAZMATYCZNYCH ENERGII,,
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-A WE WNĘTRZU POLA JEST CIAŁO LUDZKIE -

,,OPIS OSOBLIWOŚĆI W POLU
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PLAZMATYCZNYM,,

OD AUTORA

„OPISÓW W TEJ BROSZURCE,,
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Wstęp do zrozumienia

Użyje tu greckiego słowa „NECTALOPOS” kto zrozumiał to
słowo ale jako motto przenośnię do Świata jego oświecenia :

„ Duszę bliźniego poznaje jakoby - ją miał na dłoni” albo -

rozpraszająca wszelaka ciemność mroku- jasność świetlistej

wiedzy tak jak jakaś - cudowna - lampa zawieszona w
mroku.  Nie będę  tu  rozważać,  czy  i  w  jakim  stopniu
wszystkie te naiwnośći mają sens. Wystarczy stwierdzenie
faktu, że nawet najbardziej materialistycznie pojmowanie
życia nie uwalnia człowieka od ufności, wiary, w coś więcej -
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tkwiącego głęboko w podświadomości. Nie dziwmy się, że
życie w ziemskim bytowaniu- krocząc własną ścieżką prozy

istnienia jest zbyt mało znane i postrzegane ,lub zbyt trudne
i zbyt szare co dla niektórych osób . Uderzenia losu trafiają

silnych i słabych ucieczką od grozy lęku i niepewności jutra,
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są tylko sfery ponad świadome ,ich energie oraz ich pełne
zrozumienie i wybiegnięcie poza granice naszego umysłu i
ziemskiego zaistnienia w świecie wyższych energii ,gdzie
bytuje : radość ,prawda daru natury i cnoty nam niepote.

Dlatego każda ,każdy ,każde z osobna z Was w Tu

Niech nikt nigdy -z Was czytających tą broszurkę ,  nie
lekceważy ,najzwyklejszych prostych wszelkich zjawisk nas
otaczających, bo nawet zwykła cisza tak prosta i banalna
,lub pozorna nuda, – która wydaje się być pustką – nicości,
zdarza się nieść wiedzę i głód jej poznania jak woda. Tutaj
przypominam, że najzwyklejsza sieć energii elektrycznej i
jej odrutowania bądź też szkielety stalowych konstrukcji w
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naszych domach – mieszkaniach ,w pracy , a w nich- rury
kable , wykorzystywane jako nośnik lub przekaźnik przez:

„ INNYCH” do przekazywania, lub absorbowania energii

nam nieznanych obszarów celem odbioru, lub ich - emisji
drgań – wibracji – naprężeń, które mogą nami manipulować
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pobudzać w nas instynkty ,i spowodować w naszych ciałach
nie tylko fizycznych wymuszone reakcje lub odpowiednie

zachowanie psychoaktywne. Które dla mnie lub ciebie tak
oddziaływując wyrządzają w naszym polu energii , z góry
zaplanowane szkody ,lub ich zanik totalnie nas osłabiając,

dlatego podchodzcie z powagą do zjawisk wam obcych.
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BIOENERGOTERAPEŁCI  I  RADIESCEĆI  oraz Ci wszyscy co
czują takie bodźce bo Są nadwrażliwi i je rejestrują ale tak
inaczej bo mocą i śiłą własnego całego ciała i ich energiie, o
których nie jednym się nawet nie śniło .Tak one są przy Nas

,obok naszego pola energii lub u niektórych osób w ich polu
zainstalowane  ,w dziśiejszej chwili i na obecny postęp w
dziedzinie techniki normalnie te tożsamości i ich prezyzyjne
zlokalizowanie nie stanowi dla mnie autora tych opisów
najmniejszego kłopotu ,bo dysponu takimi najnowszymi
urządzeniami elektronicznymi do dokonywania pomiarów
na 65 płaszczyznach związanych ze światem energii , na
poziomnie ciała cielesno fizycznego i światów w obszarach
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sfery Astralnej , i tych Wyższych światów Duchowych ,a to
dzięki szeroko rozwiniętej na chwilę obecną dziedziny
fizyki-kwantowej ,ale nie jako mechaniki kwantowej, tylko
energokohoezjowalnymi bio energiami całościowymi ,i
mezotronowymi energiami Świetlistych Tożsamości ,w
wielki Polu Energii Całościowych ,,ENERGII TAURONU  czyli
-''Inżynierii kohoezjolizy duszy i ducha''-Po to o tym fakcie
piszę żeby, świat zrozumienia całościowych energetycznych

Tu prezentuje pomiary ,,Bioterapełta , Laseroterapełta i
także znawca Inżynierii Duchowej Pan - Paweł Piotrowski.

- polaryzacji i jego obszary był dla Was bardziej czytelny i
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jasno zrozumiały. Bo my to, co znamy lub to, co dopiero

poznaliśmy to definiujemy, określając to w sposób ogólnie
poty i zrozumiały, a to, co jest nam obce ,lub na tym etapie

niezrozumiałe ,i niepote obdarzamy wielkim szacunkiem i
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charyzmą.I podchodzimy do tego,- nowego z dozą ufnośći .

W obecnie panującym,wielkim wszech chaosie manipulacji

BIOENERGOINFORMACYJNYM i bio-energetycznej wielkiej
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manipulacji oraz kodowania numerycznego ,na subtelnych
ciałach naszych- BIOENERGII ,i pól całościowych energii w
Wielkim Polu Tauronicznych  ,łącznie z nadaniem każdemu
numeru magneto-informacyjnej i energetycznej rejestracji –

tak jak naszemu samochodowi.Te osoby które chcą same te
powyższe opisy i opracowania głębiej pojąć, i zrozumieć
dokładniej energie całościowo wygenerowywane ,w celu
,podglądu ,naszych rejestracjii okiem wielkiego ,,Brata,,-czyli
wszechobecnego monitoringu i manipulowaniem naszym
-zachowaniem ludzkim ,poprzez celowe wygenerowywane
różnorodne inne mega energie do tego Celu ,zapraszam do
przeczytania mojego opracowania w formie innej broszurki
pod tytułem ,,Geoemiter,,-zrozumienie i zastosownie go jest
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tam szczegółowo opisane wraz ze zdciami i całośćiowym

pociem wyżej opisanych ogólnie zjawisk i tendencjii ,w

obecnych procedurach wszechobecnego manipulowania
ludzkim zachowaniem ,i jego sterowaniem ,oraz jakie podjąć
środki ,zaradczo-zabezpieczające przed takimi stosowanymi



830

metodami ,nie zawsze zgodnymi z nasza wolą ,i jej chęcią

-Nami Manipulującymi -zapraszam do lektury ,tamtego
opracowania i tych moich opisów w nich  zawartych w
,,Geoemiter ,, jak on działa i jak go rozstawiać -polecam.

                  Widok uszkodzenia -wizualizacja .

TAK MOŻE BYĆ USZKODZONE POLE ENERGII
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Każdy z nas ma obecnie swoje „ TABLICE REJESTRACJI” na
poziomie ciała bioenergetycznego wibracji własnej duszy ,

jej barwy ,oraz naszego KODU DNA - wraz z koleracją ducha

. Są już dziś ludzie- osoby, które to widzą, czują i mogą Wam
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te fakty i sprawy precyzyjnie podać ,mamy także urządzenia

,mierniki skanujące które wykazują w sposób nie budzący

jakichkolwiek wątpliwośći o takich zaistniałych faktach
wraz z dokładnym podaniem w którym miejscu waszego
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pola wielkiej energi, została taka informacja tam wstawiona

,bądż to wstrzelona ,jest  to zrobione na poziomie ,ogólnego

wykorzystania tożsamośći - biorezonasowych fal wibracji ,
skonfigórowanego pola antyprotonowych energi grawitacji
fluktuacyjnej, lub grawitacji pola lokalnie i strukturalnie
zaimplaktowanego i dziś taki fakt ,pomiaru nie wymaga
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specjalnych nadmega urządzeń i instrumentów czytających.

ALE DOŚĆ TYCH INFORMACJII WRACAM
DO OPISU BIOGENALNY ENERGETYCZNY

    MASAŻ  UZUPEŁNIAJĄCY  ENERGIĘ

NASZA GŁOWA i środowisko około głowia oraz Nasz stan
umysłu i jego energie, wraz z generowaniem szyszynki, jej
funkcjonalnych -dynamiczno zmiennych funkcji ,i zdarzeń
tożsamościowych ,mogących być iniacyjnymi ,i emisyjnymi
bioinduktorami energii świetlistoscalonymi ,w ciągach
cyklów biocykliczno informacyjnymi naprężeniami około
czasowych i międzyśrodowiskowymi bioinduktorami
energoinformacyjnej ,nowo zaistniałej energii ,podanej na
poziomie biogenalnej energi wprowadzonej z zewnatrz
przez Bionadawcę .Biomagnetyczne wibracje szyszynki
móżdźka, i zjawisk im towarzyszących ,oraz prac półkul
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mózgowych ,i częstotliwości wyemitowanych naprężeń,

Naprężenia wibracyjne w sferze ,i bioinfroświetlne cykle

istnieją w zależności od zachodzącego zjawiska, i jego cykli
cząsteczkowych energii generowanych przez nowe procesy
dynamiczno zmienne ,ich ilość i ich cykle, i procesy przez
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Nas samych zainspirowane ,a zachodzące w naszej biosferze

okołoczaszkowej ,lub w jej środowiskowych tożsamośčiach.

Zdcie ludzkiej czaszki ,mózgu wraz z odcinkiem rdzenia
przedłużonego -jest to grubszy odcinek rdzenia kręgowego i
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to on przechodzi w rdzeń kręgowy przez otwór potyliczny

wielki , zawiera szlaki ,drogi ,śćieżki nerwowe łączące mózg

z rdzeniem kręgowym i mieśći w sobie ośrodki i tożsamośći
odpowiedzialne za regulac - między innymi oddychania ,
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krążenia które są częśćią tworu siatkowego i znajdują się w
jego tożsamośći dla lepszego pocia i zrozumienia zdarzeń.

..Całościowe pole energii wielkich poza ciałem fizycznym.

        W EPICENTRUM TEGO ZDCIA JEST NASZA GŁOWA !

Bioinformacyjne cykle ,o dynamiczno zmiennych rotacyjno
nasyconych tożsamościach je nasycając ,powołują nowe
innowacyjne zdarzenia ,mające odbicie w Naszym około
głowiu ,a powołane i nowe zdarzenia mające odbicie w
naszej głowie ,i jej środowisku mają pełne ich zrozumienie,
w świecie realno doznaniowym -na płaszczyznach płatach
fizycznych ,naszego mózgu ,a te nowe implakcje ,co dopiero
doznane i zarejestrowane i uznane przez mózg ,i jego całe
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środowisko, są do sprawdzenia i zmierzenia w sposób

empiryczny ,co do ich wartości ,oraz ilościowo istniejących
w nowym środowisku ,do którego zostały podane, lub
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wprowadzone za pomocą energii biogenalnych, od Osoby

podającej lub przekazującej ,te nowe walory i tożsamości
energetyczne ,bo takie To Dary i Łaski w tym zakresie
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osoba-emiter Posiada lub została nimi obdarzona w celu
przekazania Osobie Chorej lub cierpiącej -słabej ,w celu jej
wspomorzenia w potrzebie chorobowej, lub jej anomali .

Interesujący nas fragment-czaszka,mała brama wiatru ,kark
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szyja - czyli 7-kręgów szyjnych z całośći ciała ludzkiego .

 - WIDOK  CAŁEJ  GŁOWY  I  JEJ  ELEMENTY  ORAZ  NAS
INTERESUJĄCY  FRAGMENT  CIAŁA  DO  BIOGENALNEGO

          

MASAŻU  CAŁOŚĆIOWO  Z  ENERGIAMI
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 DUSZY I DUCHA - ENERGII WYŻSZYCH .

Wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie energiami

tchnienia życia i nie tylko – oraz energiami życia natury na
wszystkich do tej pory nam znanych poziomach ich
zaistnień a w szczególności ludzi, którzy wykorzystując
innych niewiedzę i braki lub luki w ich wykształceniu
dopuszczają się oszustw  i kłamstw, ze szkodą dla tych
-innych bardzo ,uczciwych Iluminatorów, dawców i dobrych
emiterów ,którzy niosąc kaganek czystej i nieskażonej
wiedzy światła absolutnego pomagają. .Ostrzegamy tych ,że
ich kres jest bliski -to tylko jest kwestia czasu ,który bardzo
szybko ich, zweryfikuje na ich polach działań i braku ich
zozumienia dlatego: UWAŻAJCIE NADESZŁA NOWA ERA:

Niech każdy z nich dąży do prawdy i doskonałośći w sobie
na poziomie własnego ducha i własnej duszy -bo mamy Erę
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uduchawiania ,i Ci uduchowieni z duchowych już działają .

    ,,-  NIECH  KAŻDY  BĘDZIE  CZYSTY  JAK  WODA -,,

-zatem niech każdy emiter-dawca zachowa To Coś
,,-NASZ  MÓJ  TWÓJ I SWOJE I OSOBISTE DARY BOŻE  -,,

Bo każdego z nas obowiązkiem jest w ziemskim bytowaniu.

,,-   I każdego z osobna  ,,CEL '' w ziemskim bytowaniu jest

 ,, -Czysta przestrzeń energii świetlistej przytomności.

  ,, -Nie jesteś ze swoim ciałem – cielesno fizycznym .

 ,, -Twoje ciało nie jest z Tobą w jednośći absolutnej.
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  ,, - Bytuje ono w Bycie ,szukając Świetlistych Energi  .

  ,, -Nie jesteś wykonawcą – nie jesteś koneserem

,, - Jesteś energią ,świetlistej całośći Absolutu .

,,- Świetlistą energią Twojej Duszy i Twego Ducha,

       ,,-Która jest całością – poza ciałem,  twoim ciałem.
Więć , Jesteś – czystą energią przytomności – świadkiem i
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zdarzeniem, błysku świetlistych powiązań w energii całości.

Jesteś bez oczekiwań – wolny i radosny – dokądkolwiek Ty -
zmierzasz bądź szczęśliwy ,niosąc te Boże dary dla innych .

,, - Światy i byty pojawiają się w Tobie jak dzień i noc, jak
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kolejna fala za falą na morzu ,a ty jesteś całą - Światłością .

''-TO PRAWDA-''

Jesteś samą czystą przytomnością i wiedzą, którą masz.
Zdobyłeś ją i pomnożyłeś o nowe rozdziały, łaski i dary.

Więc nie czekaj na Tą chwilę ,lub na jakie kolwiek inne z
Tobą zdarzenie od Losu ,i nie zajmuj się Życiem po Śmierci
lecz zajmnij się Twoim Życiem ,przed Twoimi Narodzinami
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''ZAPAKUJ '' -więc to wszystko z pozimu twego Ciała fizyczno
cielesnego - do poziomu czystej świetlistej Twojej energii,

Do Twojej ,Duszy i Ducha, która jest całością po zespoleniu ,

ażeby zachować ''TO''-wszystko - w Sobie - wszechwiecznie.!
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Zabierając ,,To co Wiesz i Umiesz i Dostałeś od Boga do Tam.

       Bo Gdyby Twoje ciało Ziemskie trwało do końca czasów
wszechwiecznych na Ziemi ,lub dzisiaj by teraz znikło, albo
zdematerializowało się  ,,To cóż byś wygrał''- lub stracił.??

      Bądź, zatem czystą przytomnością światłośći Absolutu
Wszechwiecznej ,w Duszy i Twoim Duchu i nic poza tym.,

,,ZATEM NIECH KAŻDA I KAŻDY SOBIE
ZAPAMIĘTA,,-że żyjąc w Tu na Ziemi masz!
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,,OBOWIĄZEK,, ale taki nałożony przez
,,BOGA STWÓRCĘ ABSOLUTU, ZAWSZE ,,

,,WYBRAŃCY lub WYBRANI przez BOGA,,

-Dary i łaski otrzymane lub oddzidźiczone
od Boga Stwórcy -pomnarzać i powielać
,wiedzę uzupełniać i udoskonalać się na
poziomie własnej Duszy i własnego Ducha
,i gdy przyjdzie na Ciebie ,,TEN,,-czas ,Czas
Odejśćia to musisz już umieć i wiedzieć to
-że trzeba te wszystkie wcześniej przeze
mnie wymienione - Osobliwośći w Sobie
-ZAPAKOWAĆ- ale tak we własnym swym
wewnętrznym Sobie i po ich zapakowaniu
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przenieść je w swoim wnętrzu z poziomu
własnego Ciała fizyczno cielesnego ,i
przenieść je - ale do poziomu własnej
Duszy i własnego Ducha ,i po ich tam
przeniesieniu -odchodząc z Tu na naszej
Ziemi -ZABRAĆ JE ZE SOBĄ ale do
WSZECHWIECZNOŚĆI WIECZNEJ -i to jest
każdej i każdego z Nas Obowiązkiem
,będąc w Tu na Ziemi i ucząc się i Żyjąc.

,,PALIT -GENESIS albo ,,PALINGENESIS,,-po prostu z łaski
BOGA -PONOWNIE ODRODZENII ,,i nic ponad - to !!!!,,

 ,, WRACM DO SETNA DOBREGO MASAŻU
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BIOGENALNEGO UZDRAWIAJĄCEGO NAS

ALE BIO-ENERGIAMII CAŁOŚĆIOWYMI ''

Każdy emiter przekaźnik lub bio-dawca

powinien się zabezpieczyć przed tym - nie
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Kontrolowanym wampiryzmem ze strony

Osoby poddanej zabiegowii ,chorej i nie
powinien wchodzić w złe pola energii
termicznej ,by nie przejmować haptenów,

Które to mogą wypompowywać w totalny
sposób Całościowo lub wypalić bioenergię

Biogenalny masaż i przekaz swojej energii.
Biomasaże na poziomie energii witalno-uzdrawiającym polacam
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każdej chorej i cierpiącej istocie w jej niedoli życia a w szczególności

Biomasaż na pozioBiomasaż na pozioBiomasaż na poziommmie energiie energiie energii w bardzi w bardzi w bardzo krótkim czo krótkim czo krótkim czasiasiasie ( najdłuższa kuracja tre ( najdłuższa kuracja tre ( najdłuższa kuracja trwwwaaa
3-tygodnie 3-tygodnie 3-tygodnie ) wraz z prz) wraz z prz) wraz z przekazywaniem enerekazywaniem enerekazywaniem energii jestgii jestgii jest bardz bardz bardzo skuteczny boo skuteczny boo skuteczny bo likwid likwid likwiduuujejeje
całkowicie wszekiego całkowicie wszekiego całkowicie wszekiego rodrodrodzaju stzaju stzaju stany nerwiowe ,działając uany nerwiowe ,działając uany nerwiowe ,działając uspospospokajajkajajkajająco i kojąco ąco i kojąco ąco i kojąco nanana
zzzapalenia korzonkow nerwowych ,zapalapalenia korzonkow nerwowych ,zapalapalenia korzonkow nerwowych ,zapaleeenia zakrznia zakrznia zakrzepowe żyłepowe żyłepowe żył, nerwobóle , nerwobóle , nerwobóle iii
nnniekontrolowane nerwotiki,iekontrolowane nerwotiki,iekontrolowane nerwotiki,zzzapalenia zatoapalenia zatoapalenia zatok z migrenowk z migrenowk z migrenowymi bólami,udrażymi bólami,udrażymi bólami,udrażnianiania
poraporaporażone zżone zżone zatokowe kanałyatokowe kanałyatokowe kanały ,w nie ,w nie ,w niedddomomomaaaganiach sercowych typganiach sercowych typganiach sercowych typu ,u ,u ,palpitapalpitapalpitacje zecje zecje ze
stenokardią ,arytmstenokardią ,arytmstenokardią ,arytmią ią ią sercasercaserca wywoływaną s wywoływaną s wywoływaną stratratracccholękami ,jest bardzo skueczny przyholękami ,jest bardzo skueczny przyholękami ,jest bardzo skueczny przy
zaburzenizaburzenizaburzeniach w ukłach w ukłach w układzie krążenadzie krążenadzie krążenia ia ia krwi ,przy lekkich zapalekrwi ,przy lekkich zapalekrwi ,przy lekkich zapalennniach węzłówiach węzłówiach węzłów
ccchłonnych,a nhłonnych,a nhłonnych,a nawet czasami zatawet czasami zatawet czasami zatrzymuje rzymuje rzymuje się prsię prsię proces stwardnieoces stwardnieoces stwardnienia roznia roznia rozsssiaiaiannnego wego wego w
pierwszych stadpierwszych stadpierwszych stadiumiumium jego p jego p jego powstawania ,pomaga także owstawania ,pomaga także owstawania ,pomaga także przprzprzy asty asty astmie oskrzelowmie oskrzelowmie oskrzelowej ej ej iii wielu wielu wielu
problemach zdrowotnych wynikłych z zaniedbania poziomu własnej duszy i ducha.problemach zdrowotnych wynikłych z zaniedbania poziomu własnej duszy i ducha.problemach zdrowotnych wynikłych z zaniedbania poziomu własnej duszy i ducha.

Pole Astralnego poziomu -Aury wraz z wirami energi wizerunek zdcie
na poprzedniej stronie dla zainteresowanych widokiem lub hologramem

Przystępując do zabiegu przekazywania energi biogenalnych najlepiej
jest ,osobie która przyszła do Nas ,wytłumaczyć cały proces masażu oraz
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dokonywania i oddziaływania naszymi bio mocami i energiami ,na jej
pole energetyczne-rozmowa musi być bardzo rzeczowa ,i fachowa oraz

wyjaśniająca cały proces ,i wszystkie czynności z nim związane możemy
także zastosować taki jak go widać na zdciu ,biostabilizator wody w ciele
i stymulator pracy bioelektrolitów.Ja osobiśćie zalecam ,po takiej
rozmowie dokonać pomiarów. Walorów sił drzemiących w danej chwili
,w Tej osobie ,w celu potwierdzenia bioenergii najlepiej to uczynić za
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pomocą miernika ,,BOVISA ,lub innym -Biosferomierz -albo Bovis z

funkcją Vola ,ktõre to w jednostateczny sposób wykażą co ,i kto ,i na

jakich poziomach się w danej osobie się znajduje  .Mierniki i ich walory
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pomiarowe z interpretacją opiszę później podając gdzie  można zakupić.

Pomiary te trzeba koniecznie zapisać przed zabiegiem ,tłumacząc osobie

króra przyszła po pomoc na zabieg do Nas ,co one oznaczają w naszym
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zrozumieniu i tłumacząc wyniki pomiarowe jest najlepiej te kwestie

najtrudniejsze zbagatelizować ale tylko w wersjii słowno przekazowej
bo trzeba polecić takiej osobie wykonanie bardzo precyzyjnych badań
,łącznie z badaniem tomokomputerowym ,rezonansowym i pełną oceną
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zaistniałych porażeń ,anomali i zaniedbań zdrowotnych w ich całym
ciele a mówiąc żartobliwie o wykrytych i powstałych patologiach w nich

dodajemy takiej osobie mocy siły i wiary ,dając tym samym tej osobie
dużą dawkę optymizmu ,i higieny umysłowo-fizycznej otwierając w niej

jej osobiste pokłady i żródła wraz z całymi mechanizmami uzdrowień
,bo dodana porcja optymizmu ,poparta dawką czystej bioenergii czyni
pobudzone procesy uzdrowcze śilniejszymi ,zatem zawsze omawiajmy w
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relacjach spokoju i .:-) ,dodamy jej to , takim to sposobem więcej wiary i
optymizmu, tej osobie w jej potrzebach uzdrowienia ,a i skutek naszych
poczynań ,i jego oddziaływanie będzie śilniejsze podczas przekazywania

energii uzdrawiających.Czynić należy to zawsze ,bez względu ile razy ta
osoba do nas przyszła.Dawka słownych energii optymizmu i ich sposób
przekazywania opiszę w oddzielnym ale innym rozdziale tej broszurki .

Następnie trzeba posadzić taką Osobę najlepiej w centralnym punkcie
naszego gabinetu ,czy pokoju ,w którym wykonujemy zabiegi ,najlepszm



1140

siedzeniem jest Taboret obrotowy, z możliwością postawienia stóp na
podpórce ,ale w ten sposób żeby między kolanami ,a podporą do stóp
powstał kąt równy 90 stopni ,dający pełne rozluźnienie i swobodne
oparcie dla stóp .Jest to dość ważny element ze względu na swobodny

przpływ energii ,od czubka głowy po wszystkie palce u stóp, bez
jakichkolwiek naprężen mięsniowych ,osoba taka wyluzowana bez
jakichkolwiek napinań ,lub naprężeń której kolwiek parti mięśni ,od
głowy po stopy i zrelaksowana szybciej przejmuje energie, i skutek
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Naszych poczynań będzie bardziej odczuwalny i skuteczniejszy .I w ten
uczciwy sposób przygotowany ,i ufający w nasze siły odbiorca-pacjent

wyluzowany i wolno oddychający ,w pełnym relaksie i zrozumieniu
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oczekuje na Emito-dawcę energii.Pacta może przygotować ,pomierzyć i
uświadomić asystent ,lub osoba pomagająca Emito, ale taka osoba musi
być wyszkolona i uduchowiona minimum ,musi mieć pirwszy stopień
doskonałości duchowej i zrozumienie co za energie ,są dziełem EMITO.'

Dawca energii Emito podchodzi przodem do siedzącego i głęboko
zrelaksowanego Odbiorcy i przed Nim składając odydwoje własnych rąk
ze sobą złączone pociera w płynno-sharmonizowanch ruchach celem
zachowania własnych sił i rozgrzania dłoni przed przystąpieniem do



1170

AKCJI .PREZENTU NA SZKICU ROZMIESZCZENIE PÓL I LINI ENERGII NA
DŁONIACH CELEM LEPSZEGO ZROZUMIENIA ENERGII W CAŁOŚCI.

Mapka diagram do zapamiętania zawarych w niej wskazań i opisów.

I po rozgrzaniu własnych dłoni poprzez ich pociranie Dawca-emito -
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      ,Plan polaryzacjii dłoni wraz z opisem do wyduku dla Tych co chcą.

podchodzi do zrelaksowanej i siedzącej na taborecie osoby-biorcy energi
biogenalnych ,przykłada własne rozgrzane dłonie do głowy biorcy w ten
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oto sposób , żeby nadgarstki dłoni emito-dawcy ,znalazły się troszeczkę
wyżej brwi i ich lini biorcy, a końce palców lekko rozwarte,żeby nimi nie
robić zwaria na biostymulatorach polaryzacjii ,i żeby one spoczęły w
okolicach wierzchołka głowy lub czepcu górno centralnym , i tak
trzymając przygotowane dłonie .Wymawia żeby wybrzmiały na głos  -

słowa ,ale tak ,,GODNIE,-słyszalnie-''Przekazuje Ci Energie Biogenalne ''-

i po wybrzmieniu werbalnym tych słów ,trzyma dłonie na głowie biorcy
w epicentrum ,,czepcu czaszki,,- przez okres czasu około 5 minut .Po
upływie tego czasu musi koniecznie powiedzieć na głos takie słowa

-,,Koniec przekazu energi biogenalnych ,,-

-po to się wypowiada te słowa żeby odbiorca dalej Sam w sposób
samoczynny nie ssał energii dokonując Wampiryzmu energetycznego,
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na dawcy-emito.Czyniąc to nieświadomnie lub z pełną i wyrafinowaną

lub nawet wyuczoną funkcją wampiryzmu.Na temat Wampiryzmu i jego
metod znajdziecie informacje dalej w tej broszurce ,w opisie działania
miernika o nazwie- BIOSFEROMIERZ-.i jego zrozumienie całośćiowo.

Następnie dawca-emito nie odrywając ,rąk od głowy musi zewrzeć palce
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u rąk ,nie dotykając ich do siebie ,i po zwarciu palców u rąk przystępuje
do wykonywania masażu biogenalnego.Masażu dokonuje się poprzez
wykonywanie ruchów w formie głaskania ,zaczynając od czoła odbiorcy
wykonuje się oburącz jednocześnie płynne ruch w kierunku uszu

odbiorcy zabieg taki nalerzy powtarzać w sharmonizowanej formie i z
pełną majestrią przez 5 minut .Po tym okresie czasu zalecam, zrobić

chwileczke przerwy, dla Emito-dawcy ,a biorca w tym czasie niech
wstanie i zrobi od 5 do 10 maksymalnie , przysiadów w ten sposób że
wyciąga dłonie przed siebie i wykonuje przysiady,nasępnie siada z
powrotem na taborecie, i oczekuje na dalszą częśc zabiegu od dawcy.W
tym czasie Emito-dawca powinien własne dłonie nawilżyc wodą z
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odrobinką soli ,najlepiej rozpylając sobie na dłonie prz pomocy
seperatora ,i wysuszenia lub wytarcia własnych dłoni .za pomocą
ręcznika papierowego.I po tej chwileczce przerwy Dawca-emiter
przechodzi do tyłu, za plecy biorcy i dokonuje drugiej fazy przekazu
energii biogenalnych ,z zachowaniem rytu ,celebry i taktu energii .

Wizualizacja dla lepszego pocia i zrozumienia ,palce rozwarte lub ?

-Nie robiące zależnych przepływowych biostymulancji ale- energii
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falowych .  Wizualizacja -szkic krzyża -ale tego ,na plecach dzwiganego .!

Wizualizacja energii na plecach w rytmie krzyża do przekazu .
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       Źródlana czysta woda ,jak czysty i harmonijny przekaz bio-energii.

Druga faza przekazu Energi Biogenalnych za plecami Odbiorcy od Emito

Dawca Emito rozgrzewa dłonie przez pocieranie ,tak samo czyniąc jak
wyżej opisałem w proesie podawania energi biogenalnych z przodu
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odbiorcy ,lecz teraz stojąc za jego plecami układa własne rozgrzane i
rozmasowane dłonie na wierzchołku głowy z palcami lekko rozwartymi

i trzyma na głowie przez okres czasu 10 minut ,i nie wypowiada regółki
o przekazywaniu energii .Stojąc spokojnie ,, dawca-emito ,,  nasyca
uzupełniając całościowo , cały organizm odbiorcy własną energią
.Nastepnie ,po tym okresie czasu trzeba zdjąc dłonie i lekko otrzepać je
ale tak płynnie ,jakby się z dłoni , otrzepywało z nitek paczych ,lub z
całej sieci paczyny .Po przekazaniu dużej dawki biogenalnych energi do
pacta  biorcy trzeba zrobić sobie chwileczkę  przerwy ,po to by organizm
dawcy mogł się uzupełnić, z wydanych energii biorącej osobie.

,,UWAGA PODCZAS PRZERWY ZALECAM KAŻDMU DAWCY-EMITO,,
Sprawdzić osobę odbierającą energie pod zakres podłączeń energii
plazmatyczno-fluidalnych ,lub energii żerujących duchowych ze
światów rówoległych-najlepej robiąć pomiary, bio-skaningiem sonarowo
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-radarowym ,urządzeniem elektronicznym ,bądź to ,za pomocą
,,Biosferomierza,,-lub formą analiz radiescezjii duchowej-diagramy .

,,MAPKA-SZKIC PODŁACZŃ ENERGII ŻERUJĄCYCH-DUCHOWYCH ZŁYCH

-Szkic miejsc dla lepszego zrozumienia i pocia podczepień -

-Urządzenia do precyzyjnego skaningu sonarowego i pozyskania wiedzy
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na temat podczepień i podłączeń energii żerujących ,w sposób naukowy
nie podlegający jakiejkolwiek dyskusji -czysty odczyt empiryczny -

-Miernik do pomiarów -analogowych -bardzo precyzyjnie wykazuje
wszelie anomalia ,zaburzenia i ich ilośći w polu energii całośćiowej.

-Inne urządzenia pomiarowe najnowszej generacjii ,wraz z możliwością
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określenia stopnia zajadłośći i szkodliwośći występujących podczepień i
podłączeń energii po nieżyjących osobach ,i pośladowe energie żerujące

które mają bezpośredni wpływ na nasze organy,komórki -nasze Zdrowie

-Więcej Wiedzy i informacjii jes opisana w innej mojej broszurce do
samodoskonalenia się i nauki -ENERGIE LASERÓW-nowy kierunek
pomocy i uzdrawiania oraz DUCH I DUSZA -zrozumienie polecam-Lucjan
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TABLICA WRAZ Z DIAGRAMEM -SKALĄ DO  WYDRUKU DLA TYCH
ANALIZUJĄCYCH I LUBIĄCYCH STARE METODY ANALITYCZNE-
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W tym czasie możemy ,porozmawiać z odbiorcą ,w miłym i swobodnym
nastroju pytając go ,o jego odczucia ,podczas dokonywania przekazu
energii -biogenalnych .Jak przyjmowało jego ciało,i jak to odczuwał.

Mapka z widokiem poszczególnych kręgów przydatna będzie do
nasępnej fazy masażu biogenalnego ,odcinka szyjnego i mięśni karku.
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Po przerwie należy wykonać masaż ,rozlużniający odcinek szyjny i -

          Widok omawianych szczegółów do masażu biogenalnego.

,,Brama wiatrów mała jest to punkt-miejsce u podsawy czaszki i wejście
pierwszego kręgu szyjnego do czaszki lub wyjście kręgostupa z czaszki. -
mięśniowy ,kończąc na mięśniach barkowych .Po karku należy
łagodnymi ruchami palców przesówać odśrodkowo po liniach miejscach
międzykręgowych ,emito-dawca powinien zachować dużą dawkę
ostrożności wszelakiej ze względu na fakt że bardzo duża ilość ludzi na
odcinku szyjnym -7 kręgów szyjnych ma stany zapalne ,a wywołane one
są złym układaniem głowy do snu na poduszce .Tak więc jeżeli
poczujemy podczas ,masażu na odcinku szyjnym lub w okolicach karku
między 4 do 7 kręgu ,generowane ciepło na zewnątrz od odbiorcy to na
pewno ma Odbiorca stan zapalny na tym odcinku ,wtedy musimy
odbiorce o tym fakcie poinformować i jeżeli wyraża On zgodę to trzeba
wykonać dodatkowo przekaz energii-biogenalnych na to miejsce słabe
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,przerywając masaż-bo oprucz stanu zapalnego może występować inne -

Szkic anatomicznej budowy omawianego w opisach fragmentu - dla
lepszego pocia i zrozumienia całośći zagadnienia .

Widok całośći układu parti szieletu i umięśnienia na plecach jako całość.
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      Szkic całościowych połączeń dla zwizualizowania tych tematów.

,przepuklina miejscowa na tym odcinku z możliwością przemieszczania

się dysków międzykręgowych lub ich stan zapalny ze zwapieniem , Jak
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odbiorca się zgadza na dodotkowy przekaz nasycający bioenergiami
biogenalnymi w to Miejsce ze stanem zapalnym .To dawca-emito musi
zrobić chwileczkę przerwy i po niej przystąpić do akcji przekazywania
energii w to miejsce w celu jego naenergetyzowania uzdrowczego .

Dawca-emito musi rozmasować własne dłonie po wcześniejszym ich
oczyszczeniu wodą rozpylaną seperatorem, z malutkim dodatkiem soli
ale takiej morskiej lub minerologicznej kopalnianej -nie takiej kuchennej
-Chlorek sodu-i wysuszeniu dłoni ręcznikiem papierowym.Dawca emito
staje z boku odbiory układa swoją lewą dłoń z lekko rozwartymi palcami
na miejsce gdzie wyczuł podczas masażu biogenalnego uzdrowczego
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stan zapalny lub lekki zwyrodnieniowy na tym całym odcinku szyjnym

,,Układ umięśnienia i podczepów wewnątrz-wzajemnych parti mięśni.

w ten sposób żeby okryć to całe miejsce wnętrzem własnej dłoni
,natomiast drugą dłoń prawą należy położyć na wierzchołku głowy ale
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ze zwartymi palcami i tak trzmając przyłożone dłonie dawca emito

przekazuje własne biogenalne energie celem schłodzenia tego miejsca i
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nasycenia go nowymi regeneracyjnymi energiami płynącymi od emito .

-Szkic poglądowy z przodu dla lepszego zrozumienia zagadnienia -
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,zabieg przekazywania powinien trwać nie dłużej niż 10 minut.Po

upływie tego czasu cały zabieg kończymy.Moje zalecenia w tej kwesti
,powino się wykonać cykl takich zabiegów minimum 3 trzy z przerwami
,dwu dniowymi celem dobrego rozgoszczenia się w organiżmie odbiorcy
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wszystkich przekazanych mu energi biogenalnych w celu uzdrowczym .

-Całościowy wizerunek ,wraz z partiami umięśnienia z tyłu -poglądowo-

Następnie należy dokonać pomiarów energetycznych miernikiem,Bovis
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lub Biosferomierz ,,lub wykonać pomiary miernikiem Bovisa lub Bovis

funkcją Vola albo opomiarować ,,AQUA-TESRER,, lub ,bioskaningową

sonarowy i te wyniki pomiarowe zczytane przed zabiegiem i po zabiegu
zapisać i skonsultować poanalizować z odbiorcą Przekazywanych mu
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biogenalnych energii .Jeżeli okaże się ,że zamiast dodać mu energi i sił

witalnych ,podczas zabiegu zabraliśmy jemu energię -pactowi odbiorcy i
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mierniki lub Biosferomierz lub Bovis z Vola potwierdził ten fakt To .

Oznaczać  może tylko jeden fakt ,że odbiorca ma blokady ,złogi -ale na
poziomie kanałów duchowych ,lub zatory w kanałach limfatycznych i
przekazane energie-biogenalne ,żeby się rozgościć w jego organiżmie
potrzebują czasu około dwóch dni ,i po upływie tego czasu miernik
Biosferomierz pokaze w sposób jednoznaczny przypływ energii u
odbiorcy .Jeżeli po upływie dwóch dni ,odbiorca -pact przyjdzie ,na drugi
cykl przekazu energii dla niego i po zmierzeniu go stwierdzimy że mu jej
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nie przybyło to oznaczać może tylko jeden , jedyny inny fakt  że:

Podczas przeprowadzanej pierwszej sesji podawania energii dla niego



1440

odbiorcy nic mu nie dodaliśmy lub wręcz odwrotnie go osłabiliśmy -lub

zmniejszył się mu potęcjał biowitalnych energii w nim drzemiących ale

na poziomie pomiarów a skali BOVISA-i w całościowym obrazie pomiaru
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tego waloru to oznacza to że -,,Dawca-emito''- wypalił się  lub  utracił -,,

Łaski i Dary Boże  ,,-związane z uzdrawianiem.I wówczas ,,Taki- Dawca

-emito ,,-ma dwie możliwości ,czyli zastosować ,,Laseroterapię ,, o ile ma
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taki zestaw ,czyli laser plus końcówki kwarcowe ,krućce ,i tu polecam i
zachęcam do zapoznania się z inną moją broszurką pod jej tytułem
,,Laseroterapia-nowa metoda w uzdrawianiu ,, i wówczas może taki

emito wypalony ją zastosować - ale na pewno gdy się wypalił i stracił on
własne dary i łaski te bioenergetyczne ,to nie ma on prawa uzdrawiać -
może także zaopatrzyć się w taki jak na zaprezentowanym wyżej zdciu
,wodny biostymulator i stabilizator bioenergii w jednym  i go zastosować
który to spowoduje ustabilizowanie płynów i wód przepracowanych we
wszystkich komórkach poddanych jego działaniu wraz z poprawieniem
pracy wymian elektrolitowych zalerznośći ,a to w nim zawarta woda ale
taka żywa macierzysta i pierwotna umieszczona w jego wnętrzu i
zamknięta skonfigórowaną formą energii powoduje procesy stabilizacjii
anomali lub go używać łącznie i wspólnie do całego podanego masażu
biogenalnego ,polecam go wszystkim można go u mnie zamówić i go
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sprowadzę z naszego Instytutu ,ale po wcześniejszym ze mną ustaleniu
,więcej o tym biostabilizatorze piszę w innej mojej broszurce którą także

polecam przeczytać ,pod jej tytułem -,,WODA,,,........poczytajcie bo warto.

Tak więc Ci wszyscy co się ,,Wypalili,, lub utracili dary Uzdrawiania lub-
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- ''Tego Duchowo Moralnego ''- aby dokonywać zabiegów związanych z

przekazywaniem  '' Energii-Biogenalnych '' -Bo żeby TO COŚ -dać lub

przekazać -Trzeba To Coś Mieć - więc radą jest fakt że dawca emiter po
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wypaleniu się może wykonywać ale tylko masaź-biogenalny ale nigdy

nie Może przekazywać Czegoś czego nie Ma ,bo to utracił ,lub się wypalił
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i powinien w takim przypadku: - Podjąć Rozwój Duchowy - poprzez

Samodoskonalenie sie i naukę , jest To droga która pozwala odzyskać

utracone  ,, Dary i Łaski Boże ,, związane z uzdrawianiem .Zalecenia i
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rady są opisane w dalszej części Tej broszurki wraz z Radami i Nauką.

-Prezentowane - zdcia zaistniałych zdarzeń ,są i niech będą przestrogą
dla Tych Wszystkich -którzy Myśląc -Twierdzą że to Coś -To Nic i Blef -??-

Poniżej przedstawiam widok miernika ,, Biosferomierz ,, i mierników
,,Bovisa ,,oraz miernik Bovis z aparatem Volla średni i najmniejszy czyli
miernik ,,Bovisa z funkcją aparatu Volla - które to można zakupić po
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wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ,w celu ustalenia i pomocy
wraz z ewentualnym przeszkoleniem operatora i zaprezentowania

możliwośći pomiarowych urządzeń ,,Bovisa z Volla,, i ich zakresów
opomiarowania wraz z pełną interpretacją zczytanych opcji  pomiaru
telefon ,667.448.798 -lub elektronicznie :  lucjanzgdanska@gmali.com

-A Ci z Was co,,- Chcą po utracie - darów i łask je odzyskać,,- i rozwijać się
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dalej poprzez ,,Samodoskonalenie się i naukę ,,-to polecam dla Tych

osób,,Traktat Ezoteryzny,,-w którym znajdziecie ,szkołę i samonaukę

,rozwój duszy ,rozwój ducha ,poprzez pełne i jasne wprowadzenie was w
arkana wiedzy zabronionej lub  wiele książek i nauk wszelakich których
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nigdzie nie można obecnie nabyć ,wraz z filmami , wykładami i w nich

szczegółami .Całość tego ,,Traktatu Ezoterycznego,,-jest zapisana zebrana

w formie elektronicznej na karach pamięci sd-mikro i można studiować
uczyć się dosłownie wszędzie w każdej wolnej chwili czasu ,bo forma na



1550

kartach pamięci sd-mikro pasuje do ,,telefonów ,tabletów ,laptopów czy

stacjonarnych komputerów -jest bardzo wygodna dla wszyskich -są to

dwie częśći na kartach 16 GB,i można je nabyć u mnie po wcześniejszym
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kontakcie telefonicznym pod numerem; 667.448.798 Lucjan -polecam .

  -Miernik Bovisa inna wersja po modernizacjii z funkcją Volla-ten mały.

I tu zapraszam wszystkie osoby chętne do samodoskonalenia się i nauki
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,takich tematów i problemów nikt nigdzie nie wykłada i nie uczy ,bo są

one zazwyczaj zabronione lub często zakazane i wyklęte -bo obnarzają

całość tajnej wiedzy religijnej ,poruszając obszary tajne ze względów to
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wojskowo-wywiadowczych jak i demaskują - tajne aspekty religijnych

tabu -Zapraszam na samonaukę i doskonalenie się ,ja autor tych opisów-

I na tym etapie zakończę opisy masażu Biogenalnego a dodatkowo wraz
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z Przekazywaniem Enerii Biogenalnych tak bardzo ulubionej formy

przekazu energi przez nieżyjącego już - świeć Panie nad Jego Duszą ,oraz
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zaprezentu mapki z opisem podłączeń do układu kręgosłupowego w

nas organów ,narządów w celu lepszego zrozumenia całościowego ciała-
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dla Tych Wszystkich Osób które zechcą zastosować masaż biogenalny.

Księdzem Czesławem Andrzejem Klimuszko- w którego hołdzie opisałem

dosmaczając i używając obecnie używanych form słownych ten Jego dar
przekazu energii biogenalnych ,bo Ojciec Klimuszko miał jeszcze - kilka
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innych Darów i Łask Bożych ,ale głównie wykorzystywał dar widzenia i
czucia potrzeb energii w ciele ludzkim oraz, dar czucia energii drzew i
,roślinności wszelakiej oraz zakłócenia i anomalia na poziomach energii
wewnętrznych i powierzchniowych u wszystkiego co oddycha i żyje.

I składam mu tu i w tam  , Podziękowanie  , za  to  co  uczynił  dla
wszystkich w tamtych jak trudnych dla nas czasach okresu stanu
wojennego w Polsce .I w tamtym to czasie Odszedł Tak Wielki
Uzdrowiciel.  Ojciec Klimuszko. .  Świeć Panie Nad Jego Duszą .

Został pochowany na cmentarzu w Elblągu w stanie wojennym na jego
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pogrzebie były tłumy.-tysiące ludzi jemu wdzięczni za Cud Uzdrowień.

                                                       -KLIMUSZKO-

         ,,Portret wykonany pośmiertnie ,na bazie pozostałych zdć ,,

-W przyklasztornym warzywniku ,dogląda warzywa , zioła  i przyprawy
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 Zdcie animowanej wizualizacji dla zrozumienia równowagi w naturze

A Dar jego talentów i Jego Uzdrowień ,Jego rad ,i Jego Przemyśleń
Pozostał Wsród Nas  Ludzi  Tu  Na  Ziemii  i Płynie Jak Czsta Żródlana
Woda ,objawia się Wśród Nas ,i u różnych utalentowanych Uzdrowicieli

na różnych Poziomach zrozumienia tych wszystkich co chorują i mają
potrzeby uzdrowieniowe  .  '' DZIĘKI CI WIELKIE  ''
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Dalej znajdziecie inne różne metody ,rady , i zalecenia stosowane w

bioenergoterapii profesjonalnie stosowanej uzdrowczej ,zapraszam do
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ich analizowania jeżeli wam w czymkolwiek pomogą to po to piszę.

                 Bioenergioterapia  nowa -

KWIAT  ŻYCIA  I. DARU DLA TYCH INNYCH

     Nowe drogi rozwoju ,Bioenergoterapi,
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 i Inżynierii  kohoezjolizowanej  duszy  i
ducha  we  współcześnie  rozumianym

    ,,  ŚWIECIE  ENERGII  WYŻSZYCH ,,

Dalsze  opisy  i  zrozumienie  całośćiowe  energii

na wszystkich możliwych i poznanych
poziomach rozwoju i nauki a po to

BY BYĆ  DOBRYM  UZDROWICIELEM

I   BIOENERGIO-TERAPEŁTĄ
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PROFESJONALISTĄ  W  TYM  ZAKRESIE ŁĄCZNIE
Z ZASTOSOWANIEM - INŻYNIERII DUCHOWEJ

Archaniołów Czterech i ich Pomocne Rady !

 RAD -ESTEZJOLOGIA-STOSOWANA
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NIECH tu Państwu posłuży przykład na poziomie

radiestezyjnym.

              Rozróżniamy tu  4 grupy radiestezyjne:

A/.Uczciwi RADIESTECI, którzy mają dary i łaski i
pracują na swoich poziomach używając profesjonalnych

Tu widzimy Pana Grzegorza Tęgosa z Koła ,Bioterapeutę i
Uzdrowiciela .Laserpterapeute. oraz Kosmo-Energentyka
-kontakt -www.kosmoenergetyka.info.pl   -na tej stronie .

-wahadeł spolaryzowanych i całego sprzętu do analizowania



1700

i diagnozowania a nie BADANIA oraz instrumentów tych-

pomiarowych elektronicznych nowej generacjii i opcjii .

Tu widzimy Instrumenty do opomiarowania ,diagnoz ,analiz
metodą bezinwazyjną i beinterwencyjną w środowisko
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pomiaru i analiz zczytanych wyników pomiarowych a
dokonanych elektronicznymi miernikami lub skaningową
metodą.W tej grupie mamy zazwyczaj osoby zaawansowane
mające doświadczenie i pracujące na całośćiowych wszech -
energiach z pełną ich formą analizowania a nie badania .

B/. = KIWADEŁKARZY = PSEUDORADIESTECI tu w
tej grupie mamy osoby zazwyczaj o poziomie amatorskim
lub takie które ukończyły kurs radiescezji ale o niskim jego
poziomie wiedzy i zazwyczaj używające takich kręcidełek
które muszą rozkręcać ,bujając przy tym całą dłonią ,kręcą
nadgarstkiem i w ten ich sposób wprowadzają ichne takie
psełdo zabawkowe wahadełka w ich ruch okrężny , do ich
takiej manipulacji krętaczej i około astralno podprogowej.



1720

Oraz kręcąc kiwają tymi swoimi zabawkami o których
mówią że to już wahadełka ,stosują pseudo-wizjomerskie
swoje omamy- własnych nadzdolnośći,wygenerowanych na
poziomie własnego EGO I ,swojego Ja i Moje -sama ich tylo
iluzja którą popierają takim kiwadełkowym czymś tam

C/. =MACHADEŁKARZY= są to osoby bardzo podstępne
i pracujące na astralu negatywnych energii używając często
machadełka -którym kręcą - sugerują drugiej osobie jakieś
tam coś celem wywiedzenia w pole osób im poddanych ,i im
ufającym ze względu na ich własny brak wiedzy sugestią i
ich zabiegami machającymi podpowiadają co się dzieje po
ich machadełkowaniu ,próbują wmawiać i ich sugestia staje
się autosugestią ,przy tym zazwyczaj oni zajmują się
czakrami i polem aury nad którymi to machając dłońmi lub
ichnym ,,machadełkiem,, wmawiają że je uzdrawiaja i ten
ichny sposób pracują ,są to przeważnie osoby po kilku ich
psełdo kursach ,ale są zawsze to osoby sugerujące coś tam w
tym kierunku ich machadełkowania ,ale jako oni nie
uzdrowiciele zawsze są sprytni i wybierają takie osoby inne
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które pokazują swój wizerunek jako tych zakompleksionych

,zestresowanych i zabieganych ale potrzebujących takiej to
sugestywnej pomocy z tego obszaru machadełkowania

....D/. = ŚCIEMNIADEŁKARZY= są to osoby bardzo -

wyrafinowane indywidua, których celem jest oszustwo w
stosunku do adwersarza, który im zaufał – przeważnie
osoby opętane chore i  zrozgoryczone  używające lampek
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plazmowych „ŚCIEMADEŁEK” ,i psełdo ich rekfizytów nie
mających nic wspólnego z radiestezją ,typu szklane kulki i

takie akcesoria do feng-shuii, szpicruty ,i latareczki ,lampki
diodowo plazmowe przeróżne zabaweczki takie nic nie inne

Psełdo rekwizyty do radiescezji z radiescezją nie mające nic
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wspólnego-oprucz nazwy -na te ściemiadełka i kiwadełka ?

DLATEGO: miernik „BIOSFEROMIERZ” lub miernik Bovisa

w sposób profesjonalny i empiryczny dokładnie pokazuje,po
pomiarach- kto i czym jako osoba lub istota uduchowiona
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winna się zajmować bez krzywdy dla innych:pomagając im.

Polecamy Państwu przeanalizować starannie te moje
opisane opracowania a Wasze wątpliwości i wahania
ewentualnie, jeżeli wystąpią to proszę o podzielenie się tym
faktem ze mną autorem , tych  opisów i  praktycznych  rad  i
wniosków być może burzących Wasze pocie o Radiestezji .
Wahadło duchowe ,spolaryzowane z aplikantem -świadkiem

Wahadło duchowe w rękach profesjonalisty pracuje jak
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wskazania i pomiary empiryczne na Biosferomierzu ,lub

mierniku ,,Bovisa,,-analogowym ,ponieważ jest wahadłem
-wymagającym ,spolaryzowane,o dobranym ciągu i jego

naprężeniach które uniemożliwiają ,manipulacje nim ,i tak
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w wahadłach spolaryzowanych możemy wyróżnić ich trzy

podstawowe typy jako wahadła profesjonalne ,i tak typ
pierwszy to wahadło spolaryzowane dodatnie o plusie na
jego szpicy -czubku lub wierzchołku ,oznacza to że takim

wahadłem profesjonalnym pracujemy nad osobą która ma
swoją grupę krwi o końcówce powiedzmy dla przykładu np:
A1 R h + (plus) oznacza to że u takiej osoby z Rh+ ,wirują
elektrolity wokoło tożsamośći komórkowej w prawo ,tak jak
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obracają się wskazówki zegarka ,i w stosunku do takich osób
zawsze należy używać wahadła spolaryzowanego
plusowego ,a do osób z grupą krwi o końcówce Rh (-) minus
musimy zawsze używać wahadła profesjonalnego ale o jego-

Tu na tym zdciu widzimy trzy typy wahadeł konkretnych ,

- profesjonalnych spolaryzowanych walorach-czyli wahadła
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jako - zerowe (0), plusowe (+)- minusowe (-)ale na ich szpicy
wierzchołkach do pracy w polach energii całośćiowych.

- ładunku spolaryzowania ujmnego bo u takich osób płyny
elektrolitowe wokoło osobliwośći komórkowej wirują w
lewo czyli w kierunki przeciwnym do ruchu wskazówek
zegarka ,i trzecią grupę osób stanowią osoby z grupą krwi
zerową ,Rh ,,o,, są to osoby neutralne i w pracy z ich polem
energi musimy używać wahadła profesjonalnego ale o
zerowym polu migączącej energi na jego szpicy ,końcówce.
Zatem pracując takimi wahadłami o spolaryzowanych ich
polach energi oraz naszym czystym się zaangarzowaniem i
do tego nasze Zamyślenie i głęboka jak bezkresna głębia
oceanu analiza daje nam w naszych diagnozach czysty i w
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stu procentach potwierdzalny empirycznie stan faktyczny.

Tu na tym zdciu widzimy różne typy mierników do zczytań
,skaningu ,opomiarowania i diagnoz analitycznych-

Odczytów zczytanych ,zanalizowanych i diagnoz oraz
naszych wyników pomiarowych jest podstawą do
bezstronnych i uczciwych odpowiedzi na pytanie !

ŻYCZĘ  WAM  MIŁEJ  LEKTURY.

PASJONACI - MATEMATYKI - ASTRONOMI -
FIZYKI  KWANTOWEJ - EZOTERYKI          -

KOHOEZJOLIZY- BIOFITOGENEZY-
INŻYNIERII  DUCHOWEJ  I NIE TYLKO !!!

Badacze  i ja z nimi także -autor tej broszurki wraz z Nimi
zainteresowany ,niezwykłymi, i  niezdefiniowanymi polami
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i obszarami bioenergii ,inżynierii kohoezjolizowanej duszy i
ducha jako oddzielnie istniejących tożsamości oraz ,na ich

poziomie astralnym i w nim aury oraz duchowym jako -
skonfigórowanej energii Wyższej jako -,,Gwiazda Całości ,,

Absolutnych Energi Czystych- Świetlisto diamentowych i
Wszechwiecznie Świetlistych ,ducha jako iskry Boskiego
tchnienia ,Całości w poziomie Wyższych Duchowych
Obszarów Energii, oraz wszystkich i wszelakich ale innymi
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zjawiskami im towarzyszących, zamyślił do istnienia w tym
bycie ziemskim to taki poradnik ale i zarazem ,, Przewodnik

po obszarach energii mało komu znanych lub co dopiero
poznanych i w sposób zrozumiały potych i opisanych.   ''BO
TAKICH RZECZY I ZJAWISK NIKT I NIGDZIE NIE UCZY PO
PROSTU DO TAKICH POZIMÓW SIĘ DOCHODZI POPRZEZ
LATA NAUKI SAMODYSCYPLINY  I WIELU TO WIELU
WYŻECZEŃ I BADŃ ODKRYWCZYCH CZĘSTO W TAJNYCH
LABORATORIACH I NIE TYLKO '' jest to po prostu.Dla Was
samodoskonalenie się i rozwój ale wraz z pełnym pociem.

  NAUKA  „ BIOENERGIOTERAPI ,,

PROFESJONALNEJ
Poprzez  dokonywanie bardzo precyzyjnych odczytów
pomiarowych polaryzacji biosfery i w niej zawartych
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elementów około środowiskowych oraz zjawisk, które

demonstrują się nam w biosferze, ze względu na czynniki

emitujące te zdarzenia lub doprowadzone elementy z
zewnątrz które wywołują, zdarzenia i cykle w biosferze. Lub



1850

tożsamości  wygenerowane na poziomnie ciała fizycznego i
ich składowe elementy energobio-formacyjne .Pomiarów

dokonuje się zawsze na żywych istotach istnieniach lub ich
składowych poszczególnych elementów -jako- organów.

,,DLA LEPSZEO ZROZUMIENIA WYJAŚNIĘ KILKA OKREŚLEŃ

CZĘSTO I GĘSTO NADUŻYWANYCH W CELU WYWIEDZENIA
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OSÓB W OBSZARY MANIPULACJII ,,,

1.SŁOWO ,,-REIKI,,-wyraz Japoński ,oznacza to samo co
słowo Indyjskie ,,PRANA,,w Egipcie słowo to brzmi,,KA,,w
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Chinach -,,CHI,,-czyli energia Planety Ziemi gdzie jeszcze w
kulturze Wschodniej jest Ing i Jang czyli dopełnienie energii
Ziemi ale energią Księżyca jako satelity Ziemi i energi Słońca
jak Gwiazdy w naszym Układzie Słonecznym, na Hawajach
-,,MANA ,w Grecji ,,PNEUMA,, lub ,,LOGOS,,-jest po po prostu
wszechznana od zawsze bioenergia Stymulacji Ziemi,,REIKI,,

Japońskie słowo ,,REIKI,,-oznacza dosłownie wszechobecną
energię całościową czyli Biostymulacyjna energia Ziemi i jej
satelity Księżyca oraz Gwiazdy naszego Układu Słonecznego
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Słońca czyli podsumowując jest to energia kosmiczna ale w
naszej kulturze i filozofii Europejskiego stylu wiedzy są to

także całośćiowe Wszech Energie z Układu Słonecznego i
dalej naszej Galaktyki ,Drogi Mlecznej jej Uniwersum oraz
głębiej i dalej także Omniversum ,i Claektorium jako całość
Tauron ,i jej ciągach scharmonizowanych sił i mocy które to
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docierając do wszystkiego co istnieje w tu na Ziemi i także
wszystkiego co na Planecie Ziemi żyje ,a i w szczególny taki

inny Boski i Duchowo Inżynieryjny - sposób drzemiącej

po jej spłynięciu i się skumulowaniu ale w taki szczególny
sposób u niektórych osób ,które to są po prostu nadwrażliwe

i te energie ,czują ,po prostu są to dary i łaski energii
wyższych całośćiowych, a skumulowanych w ciałach

uzdrowicieli którzy całościowo i kompleksowo oddziaływują
na wszystkich poziomach czyli na fizycznym , astralnym
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-,duszy i duchowym-ducha ,oraz tym mentalnym

,-psychicznym ,i energoinformacyjnym jest to po prostu ,dar

uzdrawiania tych w potrzebie co podupadli na zdrowiu .I
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żeby coś przekazać ,dać przelać ,wysłać ,,TO TO-COŚ TRZEBA

PO PROSTU MIEĆ W SOBIE ,jako -,, UZDROWICIEL ,,

I w obenym czasie te możliwośći z wielką precyzją i
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starannośćią w sposób empiryczny mierzymy ,zatem kto, ile
i na jakich poziomach energii ,powinien -pomagać , dawać

lub ,uzdrawiać ,przekazywać ,emitować lub całościowo

zapobiegać -wszyscy mogą się przekonać poddając się
pomiarom -lub poddać uzdrowiciela i jego walory takim
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pomiarom i zweryfikować jego uzdrowicielskie dary.

Do tego celu używamy różnorodnych
instrumentów,urządzeń - pomiarowych .

Niektóre  sami  budujemy i konstrułujemy.

-WIDOK. GŁOWY WRAZ Z ELEMENTAMI-
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Energi wyższych skonfigurowanych

-Zatem ten szkicogram może posłużyć do
analizowania ,zaburzeń w tych obszarach
ale z użyciem specjalistycznego wahadła.
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Tu natomiast widzimy symbol ,Reiki- jako
znak japońskiej pisowni i nic ponad to ale

tej dobrej białej energi ziemi-lub kosmosu.

Poniżej dwa zdcia

 1.Wir z energiami wizualizacja tego
zdażenia może być hologramem

2.Widok głowy i okołogłowia po przyciu



1960

dawki energii wyższych duchowych .

Tak oto może wyglądać wir energii ducha

Jako pierwiastek ISKRY BOŻEGO PLANU.
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Półkule mózgowe ,a ich -energia .

Opis funkcji i zdarzeń zachodzących w
obraźie i ciele ludzkim i jego energiach

całościowych oraz ich pomiary za pomocą
miernika ,BOVIS,,lub -,,BIOSFEROMIERZ ''

Zalecamy dokonywać pomiarów na czterech
podstawowych poziomach ogólnych opcjii.

1/. Pomiar w o symbolu „ Bv” -skali Bowisa w potocznym
znaczeniu tego pomiaru i tożsamości z nim związane.

2/. Pomiar „ uV''-pomiar akumulatorka życia,czyli
wytważanego mili napięcia przez organizm i jego
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komórki lub wszystkie gniazdujące w nim tożsamośći.

3/. Pomiar sfery duchowej o symbolu „ Qc”-jest to pomiar
energii wyższych bez względu na formę ich zaistnienia

lub zagoszczenia się w naszym ciele całościowo potym.

4/. Pomiar naprężeń biostymulatorów bio-magnetycznych
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procesów śródgłowia -okołogłowia lub jego wnętrza , tak
zwane mikro- „VACUM – SZYSZYNKA” o symbolu „ Vct”

5/. Pomiar doskonałości duchowych o ile takie istnieją lub co
dopiero się Zagośćiły o symbolu „Mrad” -opisy zrozumienia
tych godności ,łask i darów Boźych po ich osiągnięciu lub w
drodze spływu  ,, Iskry Bozej ''-podarowanymi zostały Nam.

Miernik BIOSFEROMIERZ lub ,,BOVIS,,- nie dokonują
interwencjii pomiarowej w środowisko pomiarowe
oznacza to że nie wysyłają żadnych prądów czy też
jakichkolwiek impulsów są to bezinwazyjne pomiary i
bezinterwencyjne do wnętrza tylko- zbierają - kondensują
– kumulując wszystkie dane i ich składniki wygenerowane
na poziomie  wytwarzania ich  lub ich zaistnienia w ludzkim
ciele w jego naturalnych cyklach ,impulsach i tożsamościach
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istniejących lub wygenrowanych przez żywe istoty,które są
następnie skondesowane, przez co jest bardzo bezpiecznym
urządzeniem pomiarowo mierniczym, które nie ingeruje

w środowisko pomiarowe , nie czyniąc w nim jakiejkolwiek
zmiany ,,Przestroga!  Osoby po dokonanych pomiarach, –
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jeżeli odczuwają jakieś zmiany na subtelnych ich ciałach

,wygenerowane przez ich mózg ze względu na przeżyty szok
po uzyskaniu nowych i uczciwych informacji wynikłych z

prawdy w Nich samych istniejącej  drzemiącej a do tej pory
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nie objawionej im lub odkrytej do tego momętu ich
opomiarowania a przedstawione im pokłady ich talentów
lub ich brak lub wręcz inny i nie zgodny z ich oczekiwaniem
fakt zaistniałych w nich samych przeciwnośći na poziomach
wygenerowanych przez ich ciała frakcjii ,opcjii tożsamych z
ich wibracjami w ich ciałach i kodach ,,dna,, wywołują w

nich szok w sensie dla nich negatywny ze względów na ich
dogmaty wyznawanej przez nich wiary ,religi  a w sposób
jasny i prawdziwy przedstawiony po pomiarach zczytanych
w sposób empiryczny a nie , Wymyślonej  lub im dodanej i
wmówionej ,bądź to zasugerowanej i przez nie przytej a nie
zgodnej z faktem prawdy istniejącej w nich samych lecz
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zakodowanej przez sugestywność ,,Innej osoby ''-podstępnie
manipulującej nimi , w celu tylko dla nich wiadomych ,i te

nowe informacje i wiedza o nich spowodowała u nich efekt
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zniesmaczenia ich samych lub ich formy zrozgoryczenia się
poznaniem prawdy o sobie i przez ten fakt poczuła brak
higienny psychicznej i jest to dla niej jako odczucie w formie
negatywnej i burzliwie szokującej to  proszone są o kontakt

ze Swoim psychoanalitykiem ,psychiatrą lub osobistym
lekarzem prowadzącym-rodzinnym. Dotyczy to osób po
przeszłych trałmach i związanych z nimi efektami lub osoby
które mają we własnym organiżmie wszczepione jakieś
urządzenia medyczne regulujące u Nich neuroniczne
impulsy które stymulują i poprawiają im pracę ich mózgu
lub podające impulsy do implantowych bip-protez ich
wspomagania ale im wszczepionych, takich jak sercowe
(kardiostymulatory, stymulatory słuchu, wzroku lub mowy
albo implanty regulujące pracę protez zastępujących
kończyny lub inne częsci ciala które w wyniku awarii
,wypadku lub kontuzji utraciły , ale są one impulsowo
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sterowane przez generowane ich fale mózgowe lub inne

urządzenia medyczne), które działają na zasadzie impulsu
elektrycznego  .Proszone są o udanie się do swojego lekarza

na indywidualną ses terapełtyczną badź to do psycho
analityka w celu zrównoważenia w nich nowych frakcjii
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które dały efekt braku higieny psychicznej w ich mózgu
,umyśle lub rozumie  .Poza tą przestrogą - pomiarów można
dokonywać bez szkód u każdego człowieka od minimum

jedno -1 Tygodniowego noworodka do osobnika dorosłego
po lata jego żywota na Ziemi do -101 roku życia ,a Ci co mają
więcej niż 102 lata niech sobie Sami radzą ,bez  pomiarów.

Mierniki Potencjałów Biopola i
Biosfery opisy o ich odczytach dla

lepszego zrozumienia energii całych.

 „BOVISY I BIOSFEROMIERZ”
Opomiarowania z funkcją pomiaru naprężeń -
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biomagnetycznych stymulantów w żywym ciele.

POMIAR   ANALOGOWY   BIOPOLA i Biosfery

Oraz Tożsamości w Nich Gniazdujące
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Na poziomie fizycznym ,astralnym,duchowym

Ze szczególnym uwzględnieniem darów i łask

Bożych odziedziczonych lub to przez
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Rozwój ducha i duszy osiągniętych

W drodze Spływu i Daru Bożego

Funkcje pomiaru polaryzacji biorytmu
organizmu i jego sfery około środowiskowej.

Głębsza i poszerzona interpretacja wyników
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pomiaru analogowego i jej zrozumienie.

''OPISY  PROFESJONALNE  DLA ZAAWANSOWNYCH

WIELKA POLARYZACJA BIOSFERY LUDZKIEGO
ORGANIZMU I SFERY OKOŁOŚRODOWISKOWEJ

Zrozumienie zjawisk zachodzących na poziomie
Mikromagnetycznofizycznych rotacji bioładunków

mikrobio-diaelektrycznych energi i biostymulatorów w
naszych ciałach ,z wykorzystaniem rysunków szkiców zdć
celem zobrazowania zdarzeniowych zjawisk energii i ich
zrozumienia ,poprzez wizualizacje umieszczone na wyżej
wymienionych, frakcjach na początku przedstawię widok

jajka kurzego ugotowanego na twardo ,celem zobrazowana i
pocia pól energii całościowych występujących poza ciałem
cielesno fizycznym  ,jak i w nim samym ,następnie opiszę
całościowe zdarzenia które mogą zmienić Wasz pogląd i
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wiedzę w sposób diametralnie totalny na tych obszarach

zrozumienia ,są to jak myślę na obecną chwilę najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie, ezoterycznego pocia całości

poznanych pól energi i jej obszarów, w tej dziedzinie wiedzy
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dostępnej dla mnie ,autora tych opisów i dla Was w Tu .

 ,,
JAJKO SYMBOL ŻYCIA ''-Jako przykład do wprowadzenia i

zrozumienia całościowych pól energii w'' TAURONIE ''

JAJKO JAKO FILOZOFICZNY KAMIEŃ ZROZUMIENIA POCIA
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CAŁOŚĆIOWYCH ENERGII W WIELKIM POLU

Wyobraźmy sobie że w środku jajka gdzie mamy żółtko i w
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tym żółtku umieścimy wizerunek człowieka-w epicentrum

żółtka to elementy poza wizerunkiem tego człowieka to:

1.Poziom rozwoju-,, Astralnego z Duszą-jako-żółtko-, poza
wizerunkiem człowieka jest to poziom ,,Astralny wraz z jego
polem aurą i jej elementami -czakrami i ich zrozumieniem

2.Poziom rozwoju ,,DUCHOWEGO''-strefa duchowa ,,DUCHA,,
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jako - białko oraz gniazdujące w nim pole duchowe i w nim
jego tożsamości całościowe -sefiroty jako forma elementu
współdziałające całościowo i komplementarnie w całośći.

3.Poziom rozwoiu ,,BOSKI ''-strefa skorupki -warstwa w nas
bytująca tak zwana Gwiazda Całości lub,, ISKRA BOŻA,, w

nas się demostrująca po scharmonizowaniu poziomu
Astralnego-żółtka i pozimu Duchowego-białka wraz z

Całościowo zawartymi w nich jako strefach ,tożsamościach i
pozostałych elementach energiach tych Tu na Ziemi i

energiach Wyższych Tu i w Tam oraz sferfach równoległych.

Każda ze stref jest oddzielona -progiem przejsciowym ,w
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przypadku naszego jajka to błony otoczkowe i żółtka i białka
wraz z komorą tlenową ,bańką między błonkami a białkiem
i skorupką nazego - jajka , jako element spalający w całość.

OPIS ZDARZEŃ CAŁOŚĆIOWYCH DLA ZAAWANSOWANYCH
I TYCH CO  CHCĄ SIĘ DOSKONALIĆ

CAŁOŚCIOWE  OPISY  TAK  JAK  NASZA  ZIEMIA  A  CAŁOŚĆ
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BO WSZYSTIEGO MAMY TYLKO LUB AŻ PO PIĘĆ =5=

Palców u rąk, kierunków ,żywiołów podstawowych, smaków
zmysłów ,częsci składowych naszego ziemskiego

bytowania-ciało ,umysł,ego,dusza,duch.i wiele innych także
po pięć ,ja wymienię jako ostatnie pięć poziomów naszego
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ziemskiego rozwoju w tu na naszej Ziemi i tak mamy:

1.Poziom ziemski 2.Poziom materialny 3.Poziom astralny
4.Poziom duchowy 5.Poziom Boski nie do osiągnięcia w

ziemskim Naszym Bytowaniu ale osiągalny .

Mikropolaryzacja biosfery ludzkiego organizmu, łącznie
z wirami i polem statycznym biostymulantami oraz

gniazdującymi tożsamościami i gośćmi osobliwośćiowych
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w tych naszych polach ,obszarach oraz energiach i
zdarzeniach bytującymi w Naszych Całych Ciałach ze

względu na Nasze .JA.-lub moje Ego -ewentualnie Tylko i
,,MOJE,,.oraz pozostałe frakcje.

Całościowo zrozumiane wszechenergie ale ,,jako,,-

'' WIELKIE  POLE  ENERGII  TAURONU ''

Zdcia wielkiego płaszcza wraz z wirami i z opisem
zrozumienia zjawisk i tożsamości w nich, na poziomach
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energetycznych ,fizycznych ,i około- środowiskowych.

Wykonany rysunek pomoże wczytać się i w rozumny
sposób pojąć każdemu zjawiska zachodzące w biosferze
żywej osoby poza jej cielesnością, czyli dookoła naszego
ciała fizycznego ,i znajdujących się  tam tożsamości ,energii .

    WIELKIE POLE ENERGII POZA CIAŁEM FIZYCZNYM

Rysunek -szkic wraz z zaznaczonymi na nim symbolami dla
lepszego poznania i zwizualizowania Całości poznawczych.
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„ Wielki płaszcz kokonu duchowego ,strefy poziomu
Astralnego -wraz z aurą i jej elementami,oraz strefa
poziomu duchowego i jego elementami – Polaryzacji
statycznej w,, Wielkim Tauronie ''jako jego elementu

cząstkowego wyjaśnienia pocia i zrozumienie ”

ORAZ  GNIAZDUJĄCE  W  NICH  TOŻSAMOŚCI
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Powyższe opracowane i zwizualizowane zdarzenie zostało
zobrazowane w roku 2003 podczas prac nad całośiowymi
bio energiami ludzkimi, poza ciałem cielesno fizycznym
zdefiniowane w Instytucie Badań Fizyki Kwantowej jako
energetyki Całościowej a nie mechaniki kwantowej ,na
potrzeby wojskowych opracowań tych nurtujących czesto
faktów  w  Niemczech ,w powiedzmy ośrodku badań ,,XC,,-

i dlatego co nie jest napisane jest obte dyscypliną tajnej
wiedzy ,a jest być może zaprezentowane w formie zdć
,szkiców i rysunków ,a po to żeby można zwizualizować to
co nie mogło być opisane i tak,,po okresie ponad dwóch lat
prowadzonych badań, obserwacji i doświadczeń dziwnych
wraz z grupa ludzi ale wybranych wcześniej tachich osób
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,uduchowionych z tych duchowych i po wcześniejszej ich
weryfikacjii ze względów ,,XX,, ,przy pomocy specjalnie do
tego celu skonstruowanych instrumentów pomiarowych i te

osoby u których stwierdzono ,inne ponad normatywne dary
i energie, u normalnych ludzi nie spotykane oraz frakcje i
ich media, które miały łaski i dary, postrzegania zjawisk i
rzeczy ,normalnie  niezauważalnych przez wzrok fizyczny

zostały zaproszone do współpracy w celu dokonania takich
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tam -nowych odkryć i skonstruowania pod te nowe odkrycia

urządzeń,instrumentów pomiarowych w celu ich rejestracjii
,obrazowania i analiz, ale wszystko na potrzeby inne wyższe

w celu pełnego zrozumienia nowych odkrytych obszarów i
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ewidencji - prowadzenia dalszego, celem doskonalenia tych

nowych co dopiero odkrytych faktów,które to zczytujemy za
pomocą najnowszych często technologi - często nikomu nie
znanych zjawisk i ich definiowania na początku dla potrzeb

czysto wojskowych ,a co z tym faktem się wiąże ,,treści ściśle
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tajne do momentu ich odtajnienia ,, i po ich odtajnieniu jako
fakt zaistniały ,i odkryty oraz potwierdzony i nie budzący
podejrzeń , dyskretnymi kanałami i drogami przekazać go-

ludzkości ale z zastrzeżeniem że tylko dla tych co są godni

posiąść takie nowe obszary zrozumienia. Po prostu nowa
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wiedza nie może wywołać szoku i zachwiań w umysłach
przeciętnego zjadacza chleba , i tak znikoma część osób
powiedzmy tych -wyjątkowych z tych ,zaproszonych do to

projektu -postępowo twórczego do dnia dzisiejszego stale
,pomaga i rozwija dalej ,szerzej i głebiej ,powyżej opisane

elementy w doskonaleniu ich i przekazywaniu ludzkości z
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poza obszarów badań wiedzy w tym zakresie ,i te pozostałe
osoby w kreatywny sposób dalej kontynułują i definiują
dalsze swoje nowe osiągnięcia na obszarach wiedzy innej.

-SZKIC POLA ENERGII CAŁOŚĆIOWYCH -w zakrzywionej
pętli czaso bioenrgi ,tiachialnej w polach-opis za jakiś czas-

Wizualizacja całościowych energii poza ciałem fizycznym.
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            WIZUALIZACJA  KSZTAŁTU '' MERKABY ''  JAKO

                    ENERGII-PALIWOWEJ DLA DUCHA I DUSZY

Ilustracja jest odczuciem stanu faktycznego wiedzy o
człowieku i energiach jego w  nowej, erze i wraz z nią nowe
zjawiska zdarzenia i fakty co dopiero zbadane pote i
zdefiniowane, ale przede wszystkim ,udowodniono- ich stan
istnienia przez skonstruowane do tego celu instrumenty
pomiarowe ,nowej generacjii do ,obrazowana i rejestracjii,
na poziomach sfer subtelnych energii które to jak się
okazuje obecnie mają największy wpływ na to ,co się dzieje
we wnętrzu całości ludzkiego organizmu ,czyli poprzez
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zjawiska w INŻYNIERII KOHOEZJOWANEJ DUSZY I DUCHA

jako oddzielnych zagadnień lub po ich zjednoczeniu nowej

odmiany jakościowo Wyższej Tożsamości Wewnętrznej
Zdarzenia i zjawiska te coraz większa grupa ludzi poznaje
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przez samodoskonalenia się ,na tych obszarach zrozumienia
Bardziej uduchowionej generacji ,i nad-rasy w nowej epoce

Wodnika ale erze zagęszczania sie energi duchowych na ich

poziomie astralnym ,duchowym i wyższym .Wiedza ta może
wywołać u niektórych osób stany przewartościowania lub
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szoku, ponieważ dotyka obszarów sfery duchowej tak mało
rozumianej przez miliony osób,na naszym kontynęcie u Tu .

Do tej pory niezdefiniowanej tak kompleksowo i całościowo

Pierwszym elementem postrzegalnym jest „ POZIOM-
ASTRLNY A W NIM ,,AURA ,,-wraz z jej elementami
czakrami i generowanymi w tym zjawisku energii
,astralnych mających wpływ na naszą duszę , nie mylić
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pocia z duchem ”  . Pierwsza oznaczona na rysunku
symbolem-(A) Aura strefy astralnego poziomu rozwoju
duszy, jest to sfera otaczająca ciało fizyczne z dynamiczno –
ruchowymi -Mikro bioładunkami elektrycznymi  które im
szybciej płyną ,krążąc po wyznaczonych przez inne energie
orbitach o kształcie elipsowatym ,to zaczynają świecić,
zostawiając ślad świetlnej poświaty – zjawiska to i jego
intensywność nasycenia ,pasmem różnorodnych barw ,jest
uzależnione ,od prędkośći wewnątrz wirujących energi

mikroładunków na poziomie intensywności protonowych
zdarzeń i zjawisk fotogenalnych -między innymi możemy to
zdarzenie rejestrować aparatem Kirjianowskim lub
komputerowo-kamerowym oraz obrazować w podczerwieni
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pośladowo-termicznej .Ale -Jest to zjawisko stale zmienne,

o dynamicznie burzliwych  przemianach ,a wpływ na jego
intensywność mają nasze stany umysłu ,i generowanych
przez nasz umysł myśli ich 'myślokształtowna zmienność w
trybie natychmiastowym ma odbicie w Aurze .Wpływ na

zmiany barwy ma między innymi nasze zdrowie, nasze
myśli,  nasze emocje wywoływane w naszym wnętrzu lub
przez impulsy z zewnątrz poprzez nasze wszystkie pięć
zmysłów , 1.Zmysł słuchu ,i jego narząd -ucho . 2.Zmysł
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dotyku i jego największy organ okrywający nasze całe ciało -
skóra .3.Zmysł wzroku i jego narząd jako aparat widzenia i
postrzegania -oko . 4.Zmysł smaku i jego narząd jako zyk i
zawarte w nim kubki smakowe i obszary odczuwania pięciu

smaków na naszym zyku czyli -smak ,słodki ,kwaśny ,słony
,gorzki i smak morski . 5.Zmysł węchu i powonienia i jego
nasz organ ,nos i w nim nasze komórki węchowe jako całość
. -I odebrane wszystkie nowe zdarzenia poprzez ,nasze
wszystkie zmysły wywołują reakcje zmiany barwy w strefie
Aury ,stany depresji ,zniesmaczenia ,zrozgoryczenia ,lub
podzielonego na wszystkie aspekty stresu a w nim nasze
kompleksy dające ogólne pocie jako stres ,lub podniecenia
się, wywoływane naszymi stanami ekscytacjii wywoływanej
hormonami ,a nawet nasze kompleksy i ułomności w braku
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wiedzy ,zrozumienia nas samych ,naszego otoczenia i w nim

naszego środowiska wraz z w nim naszego statusu
pochodzenia lub zaistnienia czy wywodzimy się z plebsu ,
pospulstwa ,tłuszczy ,chołoty czy wywodzimy się z klasy o
statusie społecznośći -niskiej i w niej są trzy podklasy -czyli
status klasy niskiej w niższośći ,lub troszkę wyżej czyli status
klasy niskiej średniej lub inny status klasy jako tej nisko
wyższej i dalej mamy klasę o statuśie stanu średniego i w tej
grupie statusu klasy ,średniej mamy także trzy podgrupy
czyli klasa średnia niska ,następnie klasa statusu średnia
środkowa i klasa statusu średnio wyższa ,i nad nią mamy
status klasy pochodzeniowej wyższej i w niej także są trzy
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podziałowe statusy i tak czy wyższej lub czy popadamy w
kompleksy niższośći a wywołane naszym statusem bytu czy
jesteśmy pracownikami i wykonujemy pracę u kogoś dla
niego czy jesteśmy sami kowalami własnego losu i jesteśmy
właścicielami i inni na nas pracują i wytwarzają swoją pracą
owoce dobra dla nas ,,oraz inne nowe i dziwne zalerznośći i
od nich nasze stany ale jak różne i inne zróżnicowania , ale
dla nas niezrozumiałe przez nasz umysł naszą w nim wiedzę
i w nim zawarte lub skondęsowane wszystkie ,informacje

nam znane lub obce nowe i co dopiero przez nas pote i one
to jako świerze lub nowe- które to powodują u odbiorcy
zarzenowanie słabe rozumowanie lub popadanie we wstyd
ze względu na brak prawd i dogmatów moralnych aspektów
,bądź to ,tych z tych zróżnicowań natury naszej wiary lub jej
braku albo aspektu naszej religii ,też oddziaływują na naszą
aurę i w niej na jej  barwę i jej dynamikę zmian w poziomie
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Astralnym- Aurze .Dlatego nie warto zajmować się aurą jej
barwami ,ich zmianami i ich intensywnością wraz z jej

nasyceniem ,wybłyszczenień i barwnym jej wysyceniem- bo
każde będzie zawsze inne różne -nigdy nie powtarzalne

,dlatego opisy i interpretacje ,, Barw i ich zmian w aurze jest
z naukowego punktu odnieśienia pewnego rodzaju fo pe i
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jest,, OSZUSTWEM i ochydną manipulacją ze strony osób
które takie rzeczy wykonują , w stosunku do drugiej osoby
która na ten temat nie ma powiedzmy kompentium wiedzy .

ZROZUMIENIE AURY

Aura jest to sfera poziomu Astralnego

Aura składa się z trzech warstw – stref, wraz z pozostałymi
elementami bioenergii i czakrami nie czakramami.

A/. Pierwsza warstwa, powłoki aury jest postrzegana lub
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widziana przez każdą osobę – STREFA TERMICZNA- jest ona
najbliższa naszemu ciału fizycznemu.  Strefa termiczna –

jest to warstwa powstająca w wyniku różnicy temperatury
między naszym ciałem fizycznym i jego stałątemperaturą- a
otoczeniem gdzie powstaje efekt parowania lub szoku zmian
- termicznego – pocenia się powyżej 43 0C lub efektu zimna,
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dreszcze chłodu połączony z mrowieniem, który zaczyna się
demonstrować poniżej minus - 10 0C zjawisko - to - każdy

może zauważyć będąc w łaźni parowej – saunie lub sam
wyciągając dłoń przed siebie z rozwartymi palcami i można
obserwując obrzerża kształtu dłoni, zauważymy lekki proces
falowania powietrza otaczającego nasze palce i cała, dłoń.
Jest to sfera czysto termiczna lub początkowa faza nauki
widzenia i postrzegania „ AURY”strefy astralnej. W strefie
termicznej w procesach silnego wypacania się najlepiej w
łaźni parowej przez pory skóry wydostaje się nadmiar wody
oraz uwalnianie są HAPTENY – szczątkowe antygeny, które
mogą łączyć się z drugą osobą ,o przeciwnej polaryzacji i być
wchłaniane w procesach łączenia się przez białka włóknowo
– szkieletowe, efekt taki również powstaje podczas wdechu i
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wydechu ogrzanego powietrza w płucach i jego wylotu lub

wlotu naszymi nozdrzami. Dlatego zapraszając do wspólnej
łaźni parowej osoby dobierajmy je bardzo starannie

uwzględniając grupę krwi, i jej walory polaryzacyjne, oraz
ph- oddziaływania chemicznego albo zasadowe lub kwaśno
-kwasowe żeby nie popaść przez złe antygeny w stany inne
te chorobotwórcze ,tak zwany efekt przemieszczonej
choroby niechcianej ale w dziwny sposób nas dopadłej
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.Hapteny obecnie są dobrze identyfikowane i rozróżniane z
właściwą dla nich szczególnościa rozpoznania ,są to obszary

wielu badań w różnorodnych instytutach -na potrzeby
medycyny , kosmetyki i perfumerii ,aromaterapi ale ze
szczególnym uwzględnieniem -efektu feromonowego .lub
nowej generacjii feromonów -całość tych prac badawczo
-odkrywczych funkcjonuje pod nazwą  ,, HAPTENOLOGIA,,-
jak się obecnie ocenia ma szczególne ona znaczenie w
dobieraniu osób do wspólnego i długiego przebywania w
małych i zwartych pomieszczeniach takich jak kokpity w
samolotach ,w łodziach podwodnych i w zamkniętych
laboratoriach .Oddziaływanie jednych na drugich za
pomocą malutkich Haptenów,a jak się dziś okazuje jest to
potężny aspekt dla dobierania ,par pilotów w lotnictwie i w
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wielu różnych innych aspektów.Obecnie jest to obszar
bardzo intensywnych badań przeprowadzanych przez firmy

kosmetyczne ale prowadzone jako ,,TAJNE ''i niedostępne.

HAPTENY ZDCIE W PROCESIE UWLNIANIA I UNOSZENIA
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ICH W POWIETRZU POZA CIAŁEM W SFERZE TERMICZNEJ

I tak na początku ,,telomeryzacja i grzybowe porażenie dna

Bo od grzybów życie się zaczyna i na nich się ono kończy.....
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-           UMIESZCZONE WYŻEJ NAD TYM ZDCIEM

Haptenologia i grupa krwi ta- (+Rh+) u jednych, i ta (-Rh-)u
drugich i przepływ w biopolu ,bioładunków daje podobny
jak u grzybów efekt wysiewu zarodników w przypadku
grzybów w lesie energia księżyca ,a u ludzi ,przepływ od
silniejszego do słabszego zgodnie z zasadą przepływu energi
elektrycznego prądu ,a w przypadku wampiryzmu
energetycznego wygląda całkiem inaczej ale o wampiryźmie
napiszę troszeczkę później .Zatem ci z grupą krwi np.A1Rh+
.są zorientowani jako osoby o odcznniku zasadowoym i ich
ph krwi jest zasadowe -takie osoby za zwyczaj lubią jeść ich
pokarmy o smaku słodkim ,natomiast osoby np.z grupą krwi
A1Rh-.są zorienowani jako ci kwasowo orientacyjie ,i jedzą
przeważnie takie osoby- lubią pokarmy o smaku kwaśnym .
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          Zdcie wewnętrzne w układzie krwionośnym.

Zdcie krwinek czerwonych-erytrocytów  w krwioobiegu.

Zatem nasze ph krwi i to jak kogoś postrzegamy i od razu go
lubimy lub nas taka osoba odpycha od siebie ,oraz co jemy z
przyjemnośćią ,kwaśne czy słodkie-pokazuje nam od razu o
zorientowaniu i czy możemy razem przebywać w małych
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pomieszczeniach typu ,kison do nurkowania,kokpit
samolotu i czy nie dojdzie do anomali i zaburzeń -wiec moja

rada jest tu zbędna ,wystarczy czysta analiza opisanych
faktów, a co każdy lub każda zrobi dobierając partnera ,to
jest tylko i wyłącznie chemia lub czy zaiskrzy -jak kiedyś
mawiano a obecnie jest to mega -nauka ,,Haptenologia,,

Poniżej  Wizualizacja zachodzących zjawisk ,jak na zdciu
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-motyl czy być może uwolniony hapten od innej takiej osoby

DRUGA STREFA ,,AURY-strefy termicznej i wirujące w niej
jak motyle Zróżnicowane Tożsamości i ich Zrozumienie.

          DRUGA WARSTWA STREFA TERMICZNA W AURZE

Zjawisko nad poziomem skóry tak jak ,poszycie i murawa
łąki ,prezentowanej na zdciu i nad nią inne elementy i
zdarzenia podobnie jak nad majowym łanem łąki na polanie

B/. Druga warstwą powłoki energetycznej poziomu
astralnego „ AURY” jest :Strefa dymna: gdzie -efekt lekkiego
unoszenia się lekkich frakcji pogazowych wodnych lub
tlenków różnych pierwiastków metali i innych związków
eteryczno lotnych – potnych a tworzących tą drugą strefę
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płaszcza astralnego „AURY” możemy porównać do lekko

unoszącego się dymu nad płonącym ogniskiem lub efektem
lekko unoszącej się mgiełki nad leśną polaną o brzasku dnia
i elementów w niej jak drobin porannej rosy i istnień unoszą
cych sie ,zatem strefa TERMICZNA W AURZE na poziomie
astralnym daje nam ludzkości w skórze  rezultat odsysania ,i
wydalania z ciała fizycznego ,wszelkich nieprzytych lub już
przepracowanych cząstek pierwiastków, i pozostałych
elementów w procesach gazowania i rozkładu materii. Jest
to sfera naszego dymienia lub przetwarzania organizmu
całą powierzchnią skóry albo jego przewietrzania na skutek
nadmiaru szkodliwych gazów i ich frakcji.Oraz wydzielania
nadmiaru energii kosmicznych zasanych przez komórki
Dendryczne żyjące pod powierzchnią skóry ,Nasi strażnicy
zdrowia i to one wygenerowują różnego rodzaju tożsamości
energetyczne ,które jak motyle i inne żyjątka fruwają nad
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naszą skórą jak gdyby nad - łanem łąki nad polaną leśną .

,,KOLEJNA CZĘŚĆ PŁASZCZA SKŁADOWYCH WARST AURY,,

C/. Trzecią warstwa i zarazem ostatnią „AURY” jest strefa
rotacji bioładunków.Sa to zazwyczaj protony i antyprotony.
Te mikro-mili bioładunki krążąc po orbitach elipsowatych
wiążą ze sobą dwie wcześniej opisane strefy. Ruch po ich
tych orbitach elipsowatych lub ich taniec uzależniony jest od
wytwarzanej we wnętrzu organizmu siły ,mocy i  energii -
motoryczno-życiowej powstającej w wyniku procesów
spalania, rozkładu i przemiany spożywanego pokarmu na
energię. Bo organizm żywy zamienia pokarm na energię i jej
składowe w procesach z wykorzystaniem do tej przemiany
energii kosmicznej, które to z kolei są zasysane w wirowym
rytmie przez „ Czakry” -samoczynnie lub soczewki skupiania



2520

i wchłaniania a nie jak niektórzy myląc się mówią Czakramy

Wizualizacja ,,czakr-dużych,,-wirów skupiających energie
kosmiczne ,są -one niezbędnymi energiami do przerabiania
i ruchu pokarmu w ludzkim ciele fizycznym i nie tylko .
Zdcie wiru wodnego ,dla lepszego zrozumienia ,,czakr,,

Zatem trzecia warstwa lub strefa Aury-poziomu astralnego ,
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łączy ze sobą poprzednie dwie warstwy ,strefy wirującymi
bioładunkami ,energi współbierznych jak fala na morskim
zdciu zaprezentowanemu dla lepszego zrozumienia i pocia
tego dynamicznego zjawiska zawsze zmiennego .

JA autor tych opracowań i opisów w tym miejscu chcę raz
na zawsze uświadomić Wszystkim i przypomieć teraz Tu i
Tam ,po prostu  wszystkim  żebyn nie  mylić  określeń.
„Czakram” -jest to miejsce mocy energetycznych skupionych
przez „ Ziemię i Prane”-i tak te energie są nazywane różnie
,od określenia ,Reiki ,Prany .Logos ,Ka , Pneuma ,a są to te
same energie emitowane przez świat i kosmos – minerałów,
meteorytów, wulkany i inne zjawiska składowe zachodzące
w głębinach globu ziemskiego lub strukturach płaszczyzn
skorupy ziemskiej i w geologicznych procesach oddziaływań
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kosmicznych na Naszą Planetę Ziemię ,zdcie dla lepszego
zrozumienia i zapamiętania różnicy,,CZAKRA ,,.-''CZAKRAM''

    Miejsce wygenerowanej mocy śiłami natury,,CZAKRAM,

Czkram może także utworzyć ,meteoryt w skorupie Ziemi.

Wizualizacja opadającego meteorytu na planetę Ziemian.

A dla mieszkających Kosmitów przybycie jakiegoś Statku
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kosmicznego z innej galaktyki z energiami ,a dla mnie
autora tych opisów po prostu nowa ciekawa materia
pochodzenia Międzygalaktycznego ,meteoryt które zbieram.

Ale inni także zajmują się Energiami z Kosmosu i ichnego

Tu widzimy Pana Profesora Leszka Weresa który radzi
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się u Światowej Sławy Podróżniczki ,Szeptunki ,Wróżki
Pani Moniki Dymeckiej oraz także Organizatorki Targów
Ezoterycznych od -,,Wahadełka do Gwiazd,, w Hali Oliwia

I tak po konsultacjii z Panią Moniką Dymecką ,Szacowny
Pan Profesor Leszek Weres znawca Kosmograficznych fal
i wpływu Astedentycznych opci wędrówek dusz Ludzkich
oraz wpływu układu Planet na nasze Zdrowie i Życie w
Tu naszym Ziemskim Bytowaniu oraz - tropiący ślady
kosmitów w oczeluściach wszech energii Galaktyczno
Klaektoryjnej i kosmosu postanowił zderzyć swoją
własną Teorię Kosmografu z Praktycznymi Energiami
,Mocami i Śiłami ale pochądzących od Meteorytów i po
naradzie z Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus uznał
wyższość Naturalnych zebranych Energii Kosmicznych
,którymi Nas tu na Ziemi obdarzył Kosmos , a będących
lub drzemiących w Metorytach ,nad własną swoją teorią
o Kosmogramie ,czyżby był to Efekt tajnej Konsultacjii z



2570

Światowej Sławy Panią Moniką Dymecką - i jej wpływ po
Tajnej z Tą Panią konultacjii Pana Profesora , bo Pani

Dymecka jest także wielką fanką energii Kosmicznych i
nie tylko ,bo Dźwigając Dobre Światełko Energii dzieli się
nim z Tymi Wszystkimi Osobami ale schorowanymi w ich
bólu i udręce chorobowotwórczych anomali ,patologi ich
,porażeniach ,oraganizuje od wielu lat ,,Spotkania ,Targi
Prelekcje w Światowej Stolicy Kaszub Gdańsku na temat
zdrowia i jego możliwośći zachowania w nas samych na
wiele lat w takich to potrzebach ,ale cóż-.. .czas pokaże...
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„ Czakra” jest to wir zasysanych energii kosmicznych przez
żywy organizm, który daje ruch ,pracę i przemieszczanie się
pokarmów ,powietrza ,gazów ich składowych w organiźmie
i jego organach i komórkach. W celu rozkładu, przemiany,
ruchu i przepływu ,powietrza ,gazów w ich różnorodnych
procesach –rozkładu pokarmu pożywienia na energię ,od
momentu połknięcia do procesu wydalenia (wypróżniania
organizmu) z odpadów po przetworzeniu materii pokarmu,
na energię i jej składowe.I tak dla przykładu gdy pijemy
wodę lub połykamy pokarm ,to musi samoczynnie zadziałać

czakra gardła która decyduje swą samoczynną pracą czy to
co trafia do naszego przełyku ma popłynąc do płuc jako tlen
lub chałsy powietrza czy ma trafić do naszego żołądka , i tak
wir ruchu w czakrze gardła decyduje sam ,dzieląc co gdzie
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ma trafić przemieszczając się w naszym ciele ,i jest to
zjawisko sterowane za pomocą naszego układu nerwowego
wraz z jego mniejszymi w nim jako układzie nerwowym pod
mniejszych układów i układziköw w nim samym jako całym
układzie nerwowym centralnym -czyli w nim mamy ,układ
autonomiczny ,sympatyczny i parasympatyczny ,oraz inne

mniejsze połączenia i powiązania wzajemne od tych
neuronowych ,po interneurinowo i mechaneuroniczne które
sterują ruchem naszych mięśni ,czakr tkanek i pracą wirowo
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przepływową na poziomie naszych komórek ,i ta cała praca
i związany z nią ruch przemian i procesów fizjologicznych

odbywa się za pomocą naszego mózgu i jego funkcjii w nim
oraz centralnych punktów które to zarządzają i samoczynie
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decydują o kolejnch ich fazach w naszym ciele fizycznym i
te miejsca punkty wirowe to są nasze Czakry które to zawsze
samoczynnie się otwierają lub zamykają. Nie można nimi w
żaden sposób jako my ludzie lub inne osoby działając na nie

energiami sterować lub manewrować - ich otwierać, lub je
zamykać, blokować czyniąc różnorodne jakiekolwiek ruchy
zabiegi lub manipulacje, ponieważ my sami je pobudzamy
do pracy połykając ślinę, wodę ,pokarm zaczyna się cały cykl
otwierania i zamykania „Czakr” od tej gardłowej, do czakry
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podstawy – wydalniczej kundalini, a wraz z tym całym ich
procesem otwierania się , lub zamykania „ Czakr” wędruje

różnorodnym ruchem pokarm. Czyli na zakończenie tego

wywodu „ Czakry” to są soczewki skupiające energie solarne
świetlne i kosmiczne w ciele fizycznym w celu wykonania
rotacyjno-wirowej pracy związanej z przemieszczaniem się
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pokarmu w organizmie po jego przerobieniu na energię ,a
wszystkimi tymi ruchami ,steruje nasz mózg i jego układy .I
tak mamy opracowane metody ich skanowania ,zczytywania
i analizowania ich pracy ,a związanej z procesem zasysania
energii -tych kosmicznych ,a wraz z nim innych energii czyli
świetlisto świetlnych ,które są integralną jak gdyby częścią
pracy czakr ,i niezbędnych energii kosmicznych które to z
kolei powodują dalsze procesy zagęszczania się w nas takich

energii i w następstwie ich pracy w szyszynce zagęszczają
się energie które zmaterializowują pierwiastki ale takie inne
które w naturalnych formach nie istnieją na Ziemi ,i te
właśnie zassane energie kosmiczne przez czakry dają w nas
podstawy do skrystalizowania  pierwiastków w szyszynce.
Ale takie inne pochodzące od energii kosmicznych .Po niżej
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prezentu możliwośći sprawdzenia poziomu pracy czakr.

Tu na tym wydruku widzimy wyrażnie odchylenia czakr ,od

normy czyli ich zaburzoną pracę w procesach zasilania
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naszego ciała w energie kosmiczne i świetlisto świetlne.

Ten wydruk pokazuje nam - w sposób uzupełniający
niedobory energetyczne w naszym ciele energi kosmicznych
a w opracowanym programie zczytania tych korelacjii
energii kosmicznych a normy niezbędnej do dobrego
funkcjonowania naszego całego ciała fizycznego i w nim
naszych organów ,narządów i komörek ,wraz z precyzyjnym
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określeniem braköw energii poprzez upośledzoną prace
czakr jako wirów -soczewek skupiających energie kosmiczne

,,Zatem ,,CZAKRY -Samoczynnie się otwierają uchylając się w
ruchu wirowym zaśilają nasze organy ,nasze narządy w
enrgie kosmiczne -i nie da się ich otwierać ,zamykać lub
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nimi w jakikolwiek sposób manewrować ,energetyzować
,lub otwierać poprawiać ich samoczyne cykle lub sterować.

Tak, więc „ AURA” w całości wraz z jej trzema warstwami
sferami to mikro-bio-pole polaryzacji wraz z jej elementami
składowymi, – które im szybciej krążą lub wirują po swych
ścieżkach ,orbitach– to zaczynają świecić światłem pasma
koloru w różnorodnych barwach ,tonacjach i odcieniach– a
jego forma intensywnośći i proces wyświetlania się jest w
dużej mierze uzależniony od dynamiki tego zjawiska i od
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prędkości pracy bio-ładunków krążących po swych orbitach.

Jest to zdarzenie lub efekt bardzo ruchowo dynamiczny –
stale zmienny. Zmienia się barwa i wielkość tego zjawiska.
Zjawisko to zachodzi na poziomie  aury.   I tu i w tym
miejscu polecam moją broszurkę ,,Nauka Widzenia i
Postrzegania Aury ,,-dla tych co takie  dary i łaski Boże
mają-oraz wiele innych ,można ją nabyć u mnie -wyślę dla
zaineresowanych osób pocztą  za pobraniem do Wszędzie i
za Wszędziami także po wcześniejszym ze mną konakcie
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telefonicznym pod numerem poda: 667.448.798_Lucjan .
Praca czakry wiru zasysanych energii kosmicznych

Wizualizacja pracy'' CZAKR ''-zasysanie energii kosmicznych

Tak więc ,,Aura,,-to poziom rozwoju ,,ASTRALNY,, a nie
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Duchowy- jak to niektórzy Twierdzą ,jest to więc błędne
określenie i ochydna manipulacja, tymi co nie posiadają tej
wiedzy -i zostają oszukiwani przez tych co znają prawdę ,ale
jej nie ujawniają ,ze względów faktu -czysto komercyjnych
-dokonują ochydnych oszustw i manipulacjii z tym faktem ?
Bo poziomów rozwoju mamy -( 5 ) -pięć tak jak ,palców
,kierunków ,zmysłów ,smaków ,żywiołów i tak dalej ,a my
wymienimy te najbardziej ale- wszystkim znane i są to:

Poziomy Naszych dążeń : 1.Ziemski  2.Materialny  3.Astralny
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4.Duchowy 5.Boski -nie do osiągnięcia w Ziemskim bycie.

POZIOM. DUCHOWY POZA PŁASZCZEM AURY -jego opis-

Niektórzy „Widzący Aurę” nazywają te zdarzenia efektem

kurczenia się i rozciągania się aury wraz z całym polem
okołoobiegowym z zachowaniem „ Dominującej Barwy” lub
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barwy Duszy, – jako elementu stałego zawsze takiego
samego światła wewnętrznego które decyduje o całości.

ZATEM na fartuchu -błonce ,okrywającej

całośćiowo poziom astralny ,,AURĘ '' i
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zawarte w niej energie i tożsamośći mamy.

” płynące w ukierunkowany sposób ruchem orbitalnym lub
wirowym prawoskrętnie biomili ładunki diaelektryczne o
ich orientacji mikro elektrycznej polaryzacji ale dodatniej
plus (+) a na ich powierzchniowej innej warstewce krążą w
kierunku przeciwnym innym strumieniem mikro ładunki o
orientacji ujemnej (-) - minus, lub polaryzacjii przeciwnej i
oznaczone są one na rysunku symbolami (A-1 i A-2).I te dwa
strumienie biomilienergii jako oddzielne i samoczynnie się
jak gdyby nawzajem się napędzające biomili energie między
sobą są rozdzielone taką bardzo cieniutką mili warstewką z
mikro -cząsteczkami gazu szlachetnego na tym poiomnie jest
to gaz ,,wodór,, w najczystrzej postacii,podobnie jak w jajku
kurzym ugotowanym na twardo,między żółtkiem w środku
a jego białkiem otaczającym to żółtko są dwie błonki ,jedna
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na żółtku od jego zewnętrznej strony i druga na białku ale -

na białku od wewnętrznej jego strony, jak i na zewnętrznej

stronie białka też mamy błonkę .I ta warstewka otulająca
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lub błonka jest rozdzielona w przypadku żółtko i białko od

środka mikro-czasteczkami gazu szlachetnego wodoru.W

sferze WYŻSZEGO POZIOMU ROZWOJU -duchowej i energii
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ducha czyli w sferze białka jako elementu do zrozumienia.

Mamy ciągły i nieustający Ruch tych Mikro bioładunków po
wyznaczonych przez obrzeże aury „ orbitach” lub ścieżkach
ale strumieniowych, wytwarzane są biostymulujące energie
krążąco obiegowe , bez przerwy pracujących mikro energii
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scalonych i nawzajem się napędzają pod nazwą ultimatony.

I  TAK SĄ TE DWA -STRUMINIE - ,,ENERGII,,- KRĄŻĄC PO

SWOICH TORACH OBIGU- te dodatnie (+) w środkowej
częśći krążą wirem ruchowym w prawo ,zgodnie z
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ruchem wskazówki zegarka ,a te energie nad nimi(-) ale
rozdzielone drobnymi cząseczkami gazu szlachetnego
wodoru ,krążą w przeciwnym kierunku i ten ich po
orbitach przeciwny w stosunku do nich samych  ruch ,

wir i praca wytwarza nowe i inne pole energi która je
okrywa i wiruje w rytm wstęgi mobiusa ,w przypadku
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naszego filozoficznego jajka kurzego jest to -białko i to
nowe pole energii mezotronowych bioładunków które
wiruje w rytm wstęgi mobiusa od zewnętrznej strony
jego istnienia ,jest okryte warstwą energii świetlistej
poświaty zielonawca ,a nad zielonawcem jest energia
świetlista różonawca i te dwie warstewki tych energii
świetlistych są rozdzielone,plazmą lub warstewką

gazowych cząsteczek mikromalutkich frakcji szlachetnej
odmiany HELU .I TE  DWIE WARSTWY CIĄGÓW ENERGII
ŚWIETLISTYCH SĄ ZAMKNIETE W CAŁOŚĆ PŁASZCZEM
OKRYWAJĄCYM I TRZYMAJĄCYCH TE ENERGIE W
CAŁOŚCI ICH ISTNIENIA  I NAD TYM PŁASZCZEM
OKRYWAJĄCYM MAMY SUPER WZMACNIACZ
-CAŁOŚCIOWO ZABEZPIECZAJĄCY  WSZYSTKIE  POLA I
OBSZARY W CAŁOŚCI w przypadku tego naszego jajka
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jako symbolu filozoficznego jest to po prostu skarupka .

I TA NASZA SKORUPKA jest po prostu płaszczem  kokonu

duchowego – polaryzacji energii statycznej zamykającym
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całościowe wszech energie a gniazdujące we wnętrzu
tego Cudownego i Całościowego Zdarzenia ” jako Pola .

,,Całościowe pole energii -poza ciałem cielesno fizycznym
,POLE TAURONICZNE ,,-widok szkicowy ogólny i poty.

Przypominam w tym miejscu szkic tego całościowego
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pola energii zróżnicowanych i ich tożsamości w nim.

Pole to lub strefa białka .Na poprzednim rysunku szkicu z
symbolami jest oznaczonym symbolem „D” pole lub sfera

 statyczna faluje ruchem w rytm wstęgi Möbiusa, jest to
falowanie harmonijne, które okrywa płaszczem lub wielkim
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kokonem „ AURĘ ” na poziomie astralnym .A pole energii
wirujące w rytm wstęgi mobiusa to poziom duchowy wraz z
jego elementami i tożsamościami w nim goszczącymi czyli
sefirotami ,niektórzy je zwią,,SEFIROTY ''- nazywają -cytu

czakrami mniejszymi ,lub uzupełniającymi i jest to błędne
określenie bo to są Całkiem inne i Odmienne Tożsamości w
poziomie duchowym , a nie astralnym o innej osobowośći.
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- Wycinek fragmentu dla lepszego zrozumienia opisów.

Całośćiowy fotohologram energii wraz z szkicem poglądowo

Szkic ,,Tauronu -z pozostałymi elemenami całośćiowo
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,,-zaprezentowane szkico-rysunki mają zwizualizować i dać
zapoznanie się z całościowymi i istniejącymi energiami .

-Poniżej zamysł -innych form i rówoległych światów .???

Wizualizacja możliwych ,światów równoległych, ale jako
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odbicie lustrzane ,realnego świata w zmaterializowanej

formie jego istnienia,Tak jak jest fakt -że coś ? jest tak mocno

szalone ,i niezrozumiałe, dla nikogo ,że ten sam fakt ,o jego
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niezrozumieniu ,stanowi że to jest zbyt ,szalone- lub staje się
prawdziwe, i słuszne ,mimo braku jego zrozumienia ,przez
ogół  bytu i  jego  światów  tożsamościowych .ALE TO FAKT.

Opis dalszy energii całościowych a zachodzących w Wielkim
POLU ENERGII STATYCZNYCH lub KOKONIE WIELKIEGO
POLA   DUCHOWEGO   I   ZAGOSZCZONYCH  W  NIM
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WSZYSTKICH   POZNANYCH   ENERGII  CAŁOŚCIOWYCH

ZROZUMIENIE energetycznych tożsamości zależnych od
pracy i energii innych ,a się demonstrujace ,poprzez pracę i
ruch innych zależnych mikro ładunków poza obrzeżem,
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aury i te mikro energie oznaczone na rysunku symbolem

„A-1, A-2 osiągną odpowiednią prędkość i mikro potencjał to
następują mikro wyładowawcze energie indukcjyjne, ale na
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pozimie biogenalnych energii całościowych, i te
bioinduktory, na rysunku oznaczone „B i B-1” -I ich funkcje-
mikroindukcjyjne lub same jako bioinduktory, lub jony
energii śnieżnych -są to po prostu plazmatyczne bioenergie
generowane w specyficznych warunkach przez żywe
ludzkie ciało i to one zachodzą między ciałem fizycznym, a
obrzeżem dwóch srumieniowych energii ,wirujących poza
trzema strefami aury na jej zewnętrznej strukturze
-płaszczu zewnętrznym  i te bioinduktorki przechodząc
poprzez całe pole aury, wraz z jej elementami w procesie ich

zainspirowania ,przez nasze ciało fizyczne i jego potęcjał
energetyczny ,to te bioinduktorki śilnie wirując, po swoich
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oddzielnych mikro orbitkach w kształcie elipsy, wytwarzają
nową tożsamość energetyczną ,w polaryzacji statycznej
wielkiego kokonu duchowego ,który to wiruje w rytm wstęgi
mobiusa ,i na ich końcach pętli indukcji ,zaczynają się
kumulując, co dopier wygenerowane jony śnieżne, które
krążą w uporządkowanym kierunku ,ale bez ich orientacji
magnetyczno elektronicznej ,ale za to z własną wewnętrzną
energią napędzjącą je do rotacji wzajemnej ,i objawiania się
w nowych formach tożsamościowych, na rysunku szkicu z
symbolami oznaczone „C i C-1”.  Jest to energia dla sfery lub

strefy czysto duchowowej ,a generuje się lub objawia lekko
zagęszczoną, bioenergią antyprotonów pogazowych ,jonów
bioenerioplazmatycznych , i taka to w sobie jako bioenergia
lekko zagęszczająca ,ale bez orientacjii -czy plus czy minus
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jest neutralna i obotna i dlatego stanowi ona pożywkę, dla

dusz i duchów pokutujących ,w ziemskim ich ciągłym  bycie
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marazmu z wiadomych względów ,i one trwające w niebycie

Tu widzimy na cmentarzu proces wydobywania się rano -o
brzasku energii plazmatyczno pogazowych po zmarłym ,a
więcej o tym fakcie i dokonaiu oraz zrobionych przeze mnie
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zdciach można poczytać w innej mojej broszurce ,,WODA,,.

-potrzebują takiej energii ,żeby po jej zżerowaniu -zebraniu
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dla niebyta i jej przeciu muc się Nam, jako on niebyt , mógł

się zmaterializować, lub móc się udać w wędrówkę po tych

oczeluśiach  ziemskich ,i prosić o pomoc w celu odbicia się i
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odjścia ,z ziemskiego bytowania, do wszechwiecznośi ,a my i
nasze ciało  generując takie zdarzenia, zpraszamy na swöj

pokład energetyczny ,te wszystkie istniejące Tu -w niebycie
istnienia, które po opuszczeniu przez nie niebyty  ,swojego
ciała fizycznego-po prostu umarli ,ale tylko fizycznie,a ich
ciało dawno rozpadło się w proch i my to ,- przez swą
energię pobłysków, i ich stopnie Doskonałości Duchowych „

Zwizualizowane formy pogazowych energii plazmatycznych
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Zdcie ,,Aktu Odejśćia,,-Śmierci i oddzielania się Energii

od ciała cielesno fizycznego osoby konajacej ,,akt śmierci,,  A
na tym zdciu widzimy wyraźniej dwie formy energi-razem

W Plazmatycznej formie energi pogazowych ,jako otoczki
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duszy ludzkiej widać wyrażnie ,ducha jako tego Paliwa iskry

Bożych Wszech Energii dażących do ich miejsca do Źródła.
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Zrozumienie pozostałych użytych symboli na naszym szkicu.

Symbol-E- oznacza na rysunku zaznaczony jeden z trzech
sefirotów w podstawie jako on zaznaczony mądrość ,a obok
niego jest inteligencja które to współbierznie współpracując

dają wyiskrzenie trzeciego z sefirotów ale jako oświecenie.
Symbol -F- na zaznaczonym szkico rysunku oznacza
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zewnętrzną warstewkę otaczającą całościowe Pole
Wielkiego Kokonu Całościowego lub jako skorupka jajka.
Symbol -G-użyty na szkico rysunku oznacza jeden z
sefirotów ,w całościowym obrazie ich na poziomie Ducha.

Symbol -H- jest to jedna z czakr na poziomie astralnym
.Symbol -L-oznacza wytworzone ciągi antygrawitacjii
liniowej w procesach lewitacyjnych doskonaleń ciała.
Symbol -G- na zaprezentowanym szkico rysunku oznacza
kolejny z ich 10 sefirotów w poziomie duchowym i jest to
sefirot królewstwa jako całościowej energii Wyższej lub
podstawy naszego Wielkiego Pola Energii Kokonu Całośći.
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     ,,  ZROZUMIENIE  SPŁYWU  WYŻSZYCH  ENERGII

DUCHOWYCH,, -ich opis i pełne zrozumienie całośćiowe
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,oraz możliwośći wzmacniania ich za pomocą szyszynki .

  - NAD NASZĄ GŁOWĄ SĄ I GNIAZDUJĄ WYŻSZE ENERGIE-
,,DUCHOWE ,,-które spływając z Matryc Energii Boskich -na
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szkicu całościowego pola energii Tauronicznych -są one tam
naszkicowane w formie ,,Wirującej Gruszki,,-a w jej wnętrzu
dochodzi do zjawiska na pozimie Bio-kohezji i Bio-aphezjii
duchowych -czyli cyrkularnego i scharmonizowanego efektu
wzajemnego się ich przyciągania ,zasilania i  gniazdowania .

,,ZROZUMIENIE ZJAWISK -DUCHOWEJ BIO-KOHOEZJI I

DUCHOWEJ BIO-APHEZJII -czyli ,,KOHOEZJOLIZY ,,-ducha i
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duszy żywej istoty-człowieczej ,CZYLI POJĘCIE I DOBRE
ZROZUMIENIE INŻYNIERII DUCHOWEJ jako różnic między
duszą i duchem -podobne zjawiska zachodzą w świecie
ziół,roślin drzew-opisu je w mojej broszurce o ,,GEOEMITER-
zrozumienie polecam -Lucjan .A teraz wracam do dalszego
opisu na poziomie ,,Sfery duchowej Wyższej i jej pojęcie.

,,Szkic do zrozumienia ,,Zjawiska -kohezji i aphezjii -BIO,,

zapraszamy” przyciągając gości astralnych.Jest to obszar
poza płaszczem  poziomu duchowego, -czyli naszej skorupki
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w jajku filozoficznego zrozumienia całościowego,czyli strefa
poziomu duchowego .Gdzie w tej naszej strefie dodatkowo
gniazdują tożsamošči energetyczne, o nazwie Kule-Sefiroty.

,,DO TEJ STREFY NIEKTÓRZY ZPRASZAJĄ INNYCH GOŚCI
CZĘSTO Z OBCYCH ŚWIATÓW- MARAZMU ICH BYTU
,,Czyniąc to świadomie lub bezmyślnie. Goście ci często
błądzą po naszej ziemi, jako duchy błądzące, czekając, aby
podczepić się do naszego kokonu polaryzacji statycznej. Z
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czasem podczepieni wnikają głębiej przez poziom aury do

naszego ciała fizycznego czyniąc w nim inne -różne zmiany i
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oddziaływania nie zawsze dla naszego ciała są korzystne.

Goście astralni, lub duchy błądzące, krążąc w ich niebytach
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energetycznych szukają pożywki, jaką jest nasze ciało, i jego

bio-energie. Wywołują różne sytuac i stany myślowe oraz

bardzo silne destrukcje chorobotwórcze w naszych ciałach.

Wizualizacja zmaterializowanej energii z innych bytów , ale
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równoległych światów niebytowych i ich zagęszczona forma

Zdcie wykonano w realu podczas zademonstrowania się po
przeciu odpowiedniej dawki enegii Jonów Śnierznych.

lub energii pogazowo plazmatycznych i wygenerowanych
po dokonanym akcie zgonu i ich forma zaistnienia w Tu .
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TO JEST I- ISTNIEJĄC  W  NIBYCIE  POTRAFIĄ  CZEKAĆ SETKI
LAT W ZIEMSKIM  MARAŹMIE  NIEBYTU  AŻ TRAFI  W  CEL
KTOŚ CO NIOSĄC DLA NICH POŻYWKĘ ENERGII POZWOLI
IM NA PODCZEPIENIE SIĘ DO JEGO WYGENEROWANYCH
SIŁ BIOWITALNYCH ENERGII I MOCY JONÓW ŚNIEŻNYCH .

Wizualizacja energii pośladowo-plazmatycznych po osobach
zmarłych ,które nie dokończyły aktu odejścia z bytowania.
Opis ten jest ogólny a użyte słowa, określenia sformułowane
zykiem zrozumiałym dla każdego w celu dotarcia z tą
wiedzą do wszystkich ,słownictwo specjalnie zuborzyłem
nie używając zyka wyższych sfer ,a uzupełnieniem są szkice
, rysunki  i zaprezentowane zdcia ,a Ci z Was zniesmaczeni
brakiem i skromnośćią słowa niech sami sobie dopowiedzą
używając obrazów i je wizualizując ale zarazem pobudzajcie
własną głębię wyobrażeń i domyśleń ,a za braki słowne ,te
wszystkie Osoby ,zniesmaczone tym faktem przepraszam ,i
proszę zarazem o wyrozumiałość ,w tej kwesti tego opisu w
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tej mojej broszurce i tu w niej omawiane
zagadnienia..trzeba sobie dowizualizować ......'' ja autor ''..

TAK TO MY-KROCZĄC ŚCIEŻKĄ PROZY ŻYCIA ICH ŻYWIMY.
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     ,,BIO-APHEZJA I BIO-KOHEZJA DUCHOWA,,

PODCZAS GDY WSZECHPRZESTRZENNE OBCIĄŻENIE
MATRYC ENERGII BOSKICH ABSOLUTU I SIŁ POTRZEB
WSZECHŚWIATOWYCH MOCY JEST JEDNORODNE I
-niezróżnicowane ,to organizująca się energia duchowa ta
spływająca z matryc ,a uwidoczniona na szkicu o symbolu

,,A,, i ,,B,,-zasilająca ,,BOSKĄ WSZECHŚWIADOMOŚĆ,,-lub
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,,OKO OPATRZNOŚCI BOŻEJ ,,-rozwijając się w poziom nad

energii zagęszczonej i zmaterializowanej pociąga za sobą
koncentrac energii w odosobnione masy ciągu spłwu na
szkicu oznaczone symbolami,,C,, -oznacza ,,Cierpliwosć
Anielską i jej churrały spokoju oraz ,,D,, -jako ,,Potęga
Majesatu Bożego i Jego Zrozumienie i te energie są bardzo
konkretnie przeznaczone dla potrzeb danej duszy o
konkretnych rozmiarach i ustalonej nominalnej wadze
-precyzyjnie dobrane ze względów na reakc grawitacjii i
wygenerowanych tożsamośći w okołogłowiu odbiorcy
-takich energi .I te spłwające energie osobliwośći ,tworzą
pewnego rodzaju grawiac lokalną ,za pomocą strumieni
łączących a wygenerowanych w okołogłowiu -na rysunku są
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zaznaczone symbolami ,,E,, albo ,,2,, -oznacza Energię

Modlitwy płynącą z głębin duszy ,oraz drugi strumień o
symbolu ,,F,, albo ,,3,,-oznacza energię afirmacjii z medytacją
,i to między nimi zaczna się harmonia energetycznej
jednośći ktöra jest motorem spływu i równowagi w postaci
wytworzonej grawitacynej oscylacjii płynących
biowolnoultiamatonowych ciągów równoważnych i
sharmonizowanych między okołogłowiem -odbiorcy
generującym modlitwę ,afirmac ,mantrę -a drugą stroną
czyli ,,Matrycą Energii Boskich ,,-z ABSOLUTU Płynącej.
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I tak to wygenerowane ciągi energii grawitacjii lokalnej
-okołogłowia i grawiacjii strumieniowo-liniowej z matryc
Energii Boskich Absolutu zaczynają działać w całej swojej
pełni wraz z pojawieniem się całościowej harmoni
wewnątrz wzajemniej i zorganizowanym spływem
osobliwośći i organizacjii materialistycznej i to całe
zorganizowane środowisko energetycznych zależnośći
,zaczyna pomalutku nieco reagować na grawitac ziemską
,ale gdy pobudzone zostaje energią kosmiczno-solarną i jej
promieniowaniem świelisto-świetlnym lub fotonowym ,albo
impulsem energii kosmicznych-meteorytowe ,lub
podobnymi sobie energiami Wyższymi z Boskich Matryc lub
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wolno bioultimatonowymi energiami i pozawionych
ładuków cząsteczkowych energii elektrozorientowanymi
dochodzi do procesu wzajemnego wewnątrzreagującego i
przyciągającego się na wzajem -czyli rotacyjnego procesu
porządkowania czasteczkowego w sposób komplementarny.

Wiązka spływu energii całościowych i komplementarnie
uporzadkowana w sposób absolutny -wizualizacja procesu.I
tak bioultimatonowe energie działają wspólnie na zasadzie
wzajemnego przyciągania się ,reagując tylko na cyrkularne
przyciąganie grawitacyjnych strumieni płynących z matryc
Energii Boskich .Całkowicie nie reagują na grawitację ale tą
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liniowo-lokalną i w ten sposób same dryfują swobodnie w

przestrzeni Wszechświata .I to one mogą przyspieszać swą

prędkość obrotową aż dojdą do ich punktu funkcjonowania
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częściowego antygrawitacyjnego ,ale nie mogą w sposób
niezależny od zorganizowanych ciągów spływöw energii z
matryc, osiągać stanów krytycznych i prędkościowych w
celu zmiany wzajemnej organizacjii energetycznej ,lub
ucieczki spływowej i tym samym utraty własnej tożsamośći
-czyli powrotu do stanu enerii śiłowej ,po prostu stale i
wszechwiecznie pozostają ciągiem wszechenergii duchowej

Pozostałe symbole osobliwośći ,i tożsamośći ,zaznaczone na

pezentowanym szkicu ,Stopni doskonałośći Duchowych
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oznaczają .Symbol na szkicu ,,4,, lub ,,G,,-fale energii spływu

czystych i nietoksycznych dzwięków ,sharmonizowanych
churałów podobnych do horałów Gregoriańskich nut lub ich

dżwięków karilonowych ale nie szkodliwych .Symbol na
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szkicu ,,5,, lub ,,H,,-spływ energii widma poświaty ciągu

barw i kolorów ,energii świetlisto-świetlnych ,lub energii

fotonowo-świetnych pasm energii.Symbol na szkicu ,,1,, lub
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,,X,,-ego -ja ,albo ,,1a,,lub ,,Y,,-m-ego ,oznaczają strumienie

energii cyrkularnego przyciągania Raju ,lub tych strumieni
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przyciągania cyrkularnego ale już z Energii Boskich Matryc

Absolutu ale zsynhronizowanch ze WSZECH -Źródłem Dusz
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Wszechwicznie Wiecznym od Absolutu z Źródła Płynące .

Szkic z wizulizacją -modlitfy afirmowanej z medytacją ale
taką z głębin czystośći z zachowaniem ,rytu ,celebry i aktu

godnośći -czyli ,,Godnie i ze Szczerą Intencją tej Modlitwy.
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         Do wydruku dla lepszego zpamiętania i nauki.

,,DLA PRZYPOMNIENIA I LEPSZEGO ZWIZUALIZOWANIA,,
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Zbiorowy efekt modlitewny w Warszawie na mega-Stadionie

Zatem im więcej osób generuje pozytywną energię podczas
modlitwy ,mantry to i dochodzi nawet do tych- cudownych
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uzdrowień wśród uczestniköw spotkania -poczytajcie co -

Piszą gazety o Cudownych Uzdrowieniach ,i to ma być niby
zasługą księdza nad-uzdrowiciela do którego z całej Polski
zjechały tłumy Osób chorych i potrzebujących dobrych i
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czystych energii ,czy raczej Rekolekcjii i Wygenerowanych

przez Ludzi Nadenergii we wspólnej ich i Godnej Prośbie -bo
z relacji osób to do uzdrowień doszło ale w miejscu bardzo
odległym na trybunach gdzie była całkiem inna grupa ludzi

ale także wśród nich byli powiedzmy Ci Inni i Uduchowienii
i właśnie w tym rejonie doszło do kilku aktów Cudownych
Uzdrowień ,zatem czy to zasługa księdza i uzdrowiciela z
Ugandy ,który to przyjechał po raz kolejny do Polski i jego
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wizyta zgromadziła ponad 40.000 ludzi chorych na stadionie

Narodowym w Warszawie 18.lipca 2015  bo jak oficjalnie się

podaje to sprzedano tyle biletów wejściowych na spotkanie i
rekolekcje z uzdrowicielem czy może ,celebrytą i  czy Tych
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uzdrowień dokonał On ksiądz czy dar Łaski Miłośierdzia -??

I efekt wspólnej modlitwy i Godnej Prośby wygenerowanych

wspólnie nad Enengii przez Wspólnotę Ludzi na Stadionie ,a
zjechali autokarami ,z rejonu całej Polski ,i czy jest ktoś -
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kolwiek jako pojedyńczy uzdrowiciel , pomóc na raz takiej

ilośći ludzi chorych i w potrzebie ,chyba nie ma takiego
bioterapeuty ,uzdrowiciela ,na całym Świecie żeby był w
stanie uzdrowić lub tylko naenergetyzować taką ilość ludzi
razem zgromadzonych w jednym miejscu ,a mamy w Polsce
całkiem dużą ilość ludzi obdarzonych darami i łaskami wraz
z ich charyzmatycznym zacięciem nieśienia pomocy tym w
ich potrzebach nie tylko na poziomie ciała fizycznego i w

nim porażeń ,anomali zwyrodnień i nieuleczalnych chorób
ale także na poziomie spirytualnym ,czyli na poziomach tych
wyższych potrzeb naszej udręczonej duszy z poziomu
astralnego oraz ducha jako tak bardzo indywidualnego dar
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Bożego ,Zatem czy to będzie ksiądz ,zakonnik ,czy tylko inna

osoba świecka to żeby móc pomóc i uzdrowić , to muśi taka
osoba dostać pomoc z Góry płynącą od Boga i z jego Matryc
Czystych i Nieskażonych Energii ale płynących od Samego
Boga Stwórcy i jego Tylko i Wyłącznie Łaska Boża i jej Dar
jest w stanie Pomóc i Uzdrowić ,A cóż to jest za cud jak piszą
i donoszą nam gazety , że na ponad 40.000 ludzi na stadionie
zostało być może uzdrowionych kilku ,może trzech lub może
czterech osób ,zatem oceńcie sami tak wielkie poruszenie na
przyjazd księdza uzdrowiciela z Ugandy do Warszawy .-????
I te uzdrowienia które w cudowny sposób nastąpiły na
stadionie Narodowym w Warszawie ,czy to Cud Księdza i
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Uzdrowiciela w Jednym ,Czy to wpływ Rekolekcyjnej Mocy i
Śiły Ducha Świętego i Wygenerowanych Czystych i Godnych
Mocy Próśb ale od Tych Osób będących Uczestnikami w tym
Spotkaniu Modlitewnym i Rekolekcyjnym w Jednym ...........

Jezus nadzieją chorych.

Ew.Marka 7.53.

Po przybyciu na drugą stronę przybili łodzią do ziemi
Genezaret .54. Gdy tylko Jezus wyszedł z łodzi , ludzie zaraz
Go rozpoznali .55. Obiegli zatem cały ten obszar i tam ,gdzie

- jak słyszeli -przybywa ,zaczęli na posłaniach znośić ludzi z
różnymi dolegliwośćiami .56. Gdziekolwiek więc wchodził
do wsi ,do miasta lub do osady ,wynośili na place chorych i
prośili Go ,by im pozwolił dotknąć choć skraju swojej szaty.
Ci zaś ,którzy Go dotknęli ,doświadczali uzdrowienia.
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ZDJĘCIE ZAGĘSZCZONEJ FORMY POGAZOWO-ZAISTNIAŁE

PRZYKŁAD ZAGĘSZCZANIA SIĘ NIEBYTU POPRZEZ ENERGIE

Inne zmaterializowane lub zagęszczone energie pogazowe

plazmatyczne po nieżyjącej,osobie w zimskim  bytowaniu .
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Najdziwniejsze spotkane i udokumentowane energie z Tam.

Zdjęcie pokutującego ,,Osobnika Monstrualnego,,-w niebycie

JONÓW POŚLADOWYCH  OD NASZEGO CIAŁA -ZASSANYCH

POKUTUJĄCE W NIBYCIE ISTOTY LUB JONY
POŚLADOWYCH ENERGI ROZRZEDZONYCH

GAZÓW CZĄSTECZKOYCH NA INNYCH
POZIOMACH ISTNIENIA W NIBYCIE

   różniamy cztery podstawowe ich grupy.
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1/. Duchy lub Jony energii plazmowej albo pozostałośći po
gazowe, o obłych kształtach, tak zwane bałwankowate. Są to
fluidalno – śnieżne byty ,lub duchy przyjazne opiekuńcze w
kontakcie z polaryzacją statyczną. Przynoszą radość, miłe

skojarzenia i pomagają istotom żywym w realizacji planów
życiowych w pozytywny sposób, ale na zasadzie coś za
Coś.W tym gronie czasem materializują się także istoty

szkodliwe dla energii całościowych, u żyjących osób ,są to
pozostałośći energii plazmatycznych po tych którzy już nie
żyją ,a w akcie odejścia nie dokonali przebaczenia ,i nie
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poprośili o wybaczenie im ,za ich życia i często to oni sami

za swego życia innym złożeczyli ,żucali klątwy i różnoakie
przekleństwa ,w ich mniemaniu bez znaczenia .A jednak?

'' Czasem się materializują osobą mającym dary i łaski Boże
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ich postrzegania i wtedy można zrobić ICH zdjęcie. I tak to

tkwiąc Oni w swym takim - marażmie ,krążą po oczeluśćiach
ziemskich podłonczeni do żywych osób i gniazdując w ich

polach energi duchowych dokonują grabierzy energii tym
żywym ,a sami dla siebie -szukają pomocy w śród żyjących
sprawiedliwych -bo tkwiąc sami w maraźmie bytowym chcą
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odejść do Tam w ich Tym, co sami dla Siebie za swego życia

przygotowali ,a nie jest to nic dobrego duchowego i zapewne
Godnego dla Stwórcy Absolutu .Przeważnie są widoczni w
okresach wyrównania ciśnienia atmosferycznego,tak jak to
widzimy na zrobionym przeze mnie zdjęciu powyżej ,i tak
można o ile mamy takie dary zrobić im zdjęcia , zazwyczaj o
zmierzchu po opadach atmosferycznych. Można zrobić im
zdjęcia poniżej je prezentujemy,ale aparatem o minmum 10
mg.pikseli-z zapisem cyfrowym mogą osoby widzące ich i te
zdarzenia i materializacje utrwalić ,robjąc im zdjęcie.

  

Bałwankowate
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Energie -Plazmatyczne po osobach zmarłych
które dokonały aktu raptownego zgonu , i ich
ciała są już dawno złożone do grobu ,ale ich

energie pozostały jako -Duchy lub Jony
energii pozostałośći plazmowej po nich.
2/. Drugi rodzaj duchów lub niebytów to rodzaj złych i ich

negatywnych opcji , o silnych mocach, istot najeżonych lub
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postrzępionych użyje tu określenia „ Niebyty Futerkowate”

,,Szkic podczepień energii żerujących-szkodliwych ,,

wywołują najostrzejsze stany destrukcji i związki toksyczno



3410

– chorobotwórcze. Z czasem podłączeni do kokonu
duchowego polaryzacji statycznego doprowadzają ciało
fizyczne osoby żyjącej ,do obłędu i zazwyczaj dochodzi do
samobójstwa nosiciela ich ,lub do aktu okaleczania
własnego ciała w chwilach silnych emocjii strachu ,leku i z
czasem dochodzi do przerażenia u takiej osoby żyjącej
-przez działanie energii plazmatycznych ,ale złośliwych i
futerkowo postrzępionych -czasem dokonują istoty żywe
udane próby samobujcze i także oni dołaczają do Onych.

A zasługą jest ich działalność w ich ziemskim bytowaniu
-zapewne w określonym i zamierzonym przez Stwórcę Celu
-bo przeważnie te osoby które żyjąc poddały się działaniu
tych Onych .futerkowatych i popadły w obłęd dokonując
Takich czynów , i prób nieudanych samobujst .zazwyczaj są
przez siebie samych okaleczonymi inwalidami ,i żyjąc
pokutują nad własną dolą ,losem który sobie sami zgotowali
,kalecząc swą duszę i ducha.Ale co niektórym osobom udaje
się dokonać własnymi śiłami aktu samobujstwa i wtedy ?
''DOŁĄCZĄ DO ONYCH'' ale tych ,,FUTERKOWATA FORMA
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ZMATERIALIZOWAŁA SIĘ- zdjęcie ich form marazmu .

Inne zrobjone zdjęcie osoby w niebycie marazmu .

Zmaterializowana forma matki i jej syna przez nią
zamęczonego i udręczonego ,aż w końcu dokonał aktu .

Futerkowate - wilkołakowate,
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3/. Trzecia ich grupa -FUTERKOWATO-Wilkołakowate, jak

gdyby dwie formy w jednej , są to istnienia niebytów onego

podwujnie istniejących onych ,są to ,,ONE,,- lub jest to forma
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Onego w zmaterializowanych ich istnieniach dwojakich ,i są
w nich najbardziej wyrafinowane szkodliwe dla nas niebyty
jak gdyby bliźniacze w jednym ,a co za tym idzie,, ICHNYM''

,,Szkic pola energii świetlisto-świetlnych fotonów,,
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bardzo specyficzne potrzeby do bytowania ziemskiego i ich
potrzeby są z natury najbardziej niebezpieczne dla Istnień

Ludzkich Żywych po prostu -Jeżeli podłączy się ich kilka – to

przenikając w głąb biosfery próbują wyrwać ,istocie żywej
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duszę ,a jak ,, Im ,, się  to  uda , to  zazwyczaj  zaczynają
podstępną walkę i podszepty w procesach obrazowania i
myślokształtowania  w  mózgu  zainfekowamej osoby, o
zawładnięcie tej osoby jej duszą i jej  duchem ,skutki dla
takiej osoby są nader  tragiczne, dlatego  ich  nie  będę

opisywał  ,niech-wasza wyobrażnia to zrobi samoczynnie -
I tu przedstawiam dla Was sesję zdjęć z porażenia ,,ONEGO,,

Tak jak to widzimy niby zwykły spacer i przechadzka ,ale
pies tej Pani został porażony ,bliźniaczą formą wilkołako -
watych z ichnego ich niebytowania ,po prostu pies biegając
trafił na powiedzmy miejsce , lub gniazdo wilkołakowatych
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energii i posłużył dla tych energii jako on transportowiec w
celu ichnego się przemieszczenia z ich miejsca i dotarcia do

osóby finalnej jako ostatecznego ich miejsca żerowania...

Tu na tym drugim zdjęciu już widzimy że część tych ,,Onych,
przeniosła się i porażiła dziecko tej Pani ,po prostu patrzcie
na ślepia tego psa i cóż ,widać bardzo wyrażnie cały proces
ich wędrówki ,w pierwszym ujęciu pies miał porażone dwa
jego ślepia i ta energia ze śmugowo świetlnymi poświatami

ichnych ich energii ,ale za dnia czyli te wilkołakowate ochne
były powiedzmy na granicy mega braku energetycznego ich
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bytu ,że nawet zwierzęca energia im posłużyła ale tylko na

chwilkę żeby mogły zmienić swoje miejsce i zainfekować ale
już finalnego dawcę ,czyli nieświadome dziecko tej Pani... i

tu nasówa się pewne pytanie ,kiedy i w jakim miejscu doszło
do porażenia ,psa ale jedno jest pewne że był to odpowiedni
czas koninkcjii kśiężyca ,i za pewne te bliżniacze energie od

tych wikołakowatych ochnych ,skożystały i się przeniosły
,ale już w świat ludzkich energii ,zatem mając psa trzeba go
objąc pewnego rodzaju dobrą obserwacją ,ale podczas pełni
kśiężyca ,patrząc które on miejsca lubi ,ale w odpowiednim
czasie ,to zlokalizujemy w naszej okolicy inne energie , być

może ,one są i w formach ich przetrwalnikowych czekają na
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ichny czas no i transportera lub dawcę dla nich energiii.....

TU I TERAZ popracuje każdego czytającego moje opisy -''
WYOBRAŹNIA '' i niech ona Wam zwizualizuje Takie ''COŚ''

Zdjęcie zastygłej twarzy ,jako bardzo łogodny widok Tego
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Aktu Odejścia -po Takich zdarzeniach i obłędzie .Poniżej

,prezentuję zdjęcia z Apogeum wyrwania  ''DUSZY''-bo ją
można zaprzedać utraćić ,natomiast Ducha się nie da bo Go
nam Bóg podarował i tylko On jako Bóg może go zabrać ..

natomiast naszą duszę możemy utraćić ,zbeszcześćić lub ją
wręcz wyrwać-  Ale istocie Żyjącej w Tu na naszej Ziemi i to
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takiego ,procesu tego byłem obserwatorem i widzem .. .
Różne FAZY I ETAPY -WYDARCIA  LUB WYRWANIA DUSZY.

     

                1                                      2                                      3

Poniżej zdjęcia ostatecznego efektu po wyrwaniu DUSZY .

,,OSOBNICY BEZDUSZNI LUB Z WYRWANĄ ,WYDARTĄ ,,

                

                    4                      wydarta dusza                                5

           Zdjęcia zostały wykonane podczas celebracji Rytu
Egzorcyzmu obrządku Rzymskiego przez Wyświęconego
Celebranta Tego Zdarzenia osobie na zdjęciu udało się
wrócić z tunelu ciemnośći czerni absolutu do Tu na Ziemi.
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Zdjęcia podczas odprowadzenia duszy do wszechwiecznośći.

Kule energii ducha -jasno błękitna dusza
zbawiona,ciemna dusza potępiona

4/. Najbardziej wyrafinowana formą lub jadowitą - są to
określę je nazwą WILKOŁAKOWATE-w  PEŁNEJ  ICH

DOSKONAŁOŚCI  NA  POZIOMIE  NIEBYTÓW

Wilkołakowate-monstrualne – są to pozostałe energie lub
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dusze osób wyklętych, które za życia w bytowaniu ziemskim
były przeklętymi mordercami i mega oprawcami katujące i
znęcające się nad innymi osobami. Wyklęci w tu na ziemi i
katujące swe ofiary w wyrafinowanych formach zabierania
życia ,i w tych procesach znęcające się nad innymi osobami.

Wyklęci za życia to takie  ''MONSTRA ,, które w wyniku
silnego ataku furii w połączeniu z instynktem gniewu

dokonują mordu w wyrafinowany sposób ,męcząc swoje
ofiary mogą też być to kaci lub kobiety, którym sprawia

radość taka forma udręczania drugiej istoty żywej ale także
mogą być to KOBIETY - które dokonały mordu własnych

nienarodzonych dzieci, we własnym łonie z pełną i
wyrafinowaną formą TAKIEGO czynu który TO IM TAKIM

-KOBIETOMM BĘDĄCYCH W CIĄŻY -sprawia szczególną
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satysfakcję z takiego ,,CZYNU ,, lub po porodzie dokonały
morderstwa ,ale z wyrafinowania ,nie z szoku i ich amoku

poporodowego ,i po dokomaniu ich zejśćia do tam- ,,Onego,,
-poczepiają się do podobnych im za ich życia osobnikom

żyjącym , i czynią z niego ,za jego życia - ,,Onym ale w Tu,, -

Cała armia pokutujących dusz lub energie plazmatyczne
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,zmaterializowane po osobach już nie żyjących ,które
dokonały aktu zejścia ale w sposó dla nich nieświadomy .

Jedna ze świata ,,ONYCH,,-zmaterializowana forma ..onego,

     ,,Na zdjęciu widzimy ,efekt agoni i odejśćia duszy ,,
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-Zdjęcie wykadrowanej formy zagęszczonej-bardzo okrutnej

ZDJĘCIE MONSTRA -które zmaterializowało się w łazience
zostało zrobione przez przerażone dziecko -7 letnie w starej

Kamienicy w Gdańsku -Oliwie w 2012 roku ,po Dokonaniu
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Oczyszczenia ,Monstrum '-opuściło to miejsce ,odchodząc w
niebycie swej doli do jego ichnego w -{ losie}- i w Tam-tym.

Tak, więc jeżeli takie „ Dusze Wilkołakowate
Monstrualne „ podłączą się do wielkiego kokonu duchowego
naszej polaryzacji ,lub do całościowej energii plazmatycznej
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u Nas – to taka osoba z takim ciężarem, bardzo szybko

popada w stan obłędu lezjii umysłowej obłędu parliżującego
umysł- a następnie opętania z bardzo wyraźnymi objawami

bytowania innych istot w sobie. W takim przypadku radą i
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jedyną pomocą jest tylko dokonanie oczyszczenia lub mocą
egzorcyzmu. Wykonać go powinna Taka osoba o czystych i
nieskaźitelnych walorach z wyższym stopniem doskonałości
duchowej, że względu na aspekt religijny,rytu, wyznawanej
wiary osoby opętanej. W przypadku wyznawców Kościoła
Rzymsko -Katolickigo obrządku ,-Rytu - celebry dokonuje
osoba wyświęcona w Watykanie według reguły Rzymskiej.I
tu w tym miejscu ostrzegam Wszystkie Osoby ,przed tymi co
mówią że są świeckimi egzorcystami i dokonują czegoś TAM
niby na odległość -nie ma takiej możliwośći ,po prostu żeby
dokonać ,,Egzorcyzmu ,,-to trzeba postawić na Szali Walki z
Śiłami i Mocami Zła -swoje własne Życie po to żeby pomóc
tej drugiej stronie w tunelu Ciemnośći Zła Absolutnego ,a Ci
co twierdzą że są Świeckimi Egzorcystami -to są ,,Oszuśći,,

KUSZENIE ,,JEZUSA CHRYSTUSA -SYNA BOŻEGO
-wizualizacja.I CÓŻ byś wygrał Synu ,lub COŻ byś stracił
Synu ,pokonując To Coś ,-A WYBÓR ZOSTAWIAM.  '' WAM ''.
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-Objawienie św.Jana 19: 11. -JEZUS ZWYCIĘZCA- Zobaczyłem
otwarte niebo ,Stał tam biały koń .Siedział na nim Ten,

którego imię brzmi Wierny i Prawdziwy -bo sprawiedliwie
sądzi i sprawiedliwie walczy .Jego oczy przypominały

płomień ognia .Głowę zdobiły diamenty .Miał też wypisane
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imię ,nieznane poza Nim samym.Ubrany był w szatę
skąpaną w krwi .Na imię miał:  - ++,, Słowo Boga,,++-

PONIŻEJ OPISANY TEKST ZAPOŻYCZYŁEM Z BIBLI LUB
PISMA JAK KTO WOLI NIECH INTERPRETUJE -KOŚCIOŁA
SCIENTOLOGICZNEGO Z SIEDZIBĄ NA FLORYDZIE w USA.

       ( Ap.13,1-9) „ i ujrzałem bestię wychodzącą z morza,
mającą głów siedem i dziesięć rogów, a na rogach jej
dziesięć koron a na głowach jej bluźnierstwa. A bestia, którą
ujrzałem podobna była do rysia i nogi jej, jako nogi
niedźwiedzia ,a paszcza jej, jako paszcza lwa. I udzielił jej
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smok swojej siły, i władzy wielkiej. I ujrzałem, że jedna z
głów jej ,była śmiertelnie ranna, a jej rana śmiertelna,
została uleczona. Cała ziemia w podziwie ,spoglądała na
bestie. Składano pokłon smokowi, który dał władzę bestii, i
oddawano cześć bestii ,-mówiąc: któż podobny do bestii ,i

któż z nią będzie mógł walczyć. I dano jej usta
,wypowiadające wielkie rzeczy ,i bluźnierstwa ,i nadano jej
władzę działania ,na przeciąg czterdziestu dwu miesięcy. I
otworzyła usta, aby wygłaszając bluźnierstwa, przeciw
Bogu, aby bluźnić Imieniu Jego Przybytkowi, Jemu ,i Tym,
którzy mieszkają w Niebie. I pozwolono jej toczyć walkę, ze
Świętymi, i zwyciężać ich. I nadano jej władzę ,nad
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wszystkimi pokoleniami ,i ludem, i językiem, i narodem.

-„ A składali jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi„-których
imiona nie są zapisane ,w księdze żywota baranka ,zabitego
do założenia świata.

zatem  -„, Jeżeli kto ma ucho, niech słucha”- aby usłyszeć
szept cudzej duszy. Musisz odrzucić – kurz absurdalnych

zwyczajów, codziennych przyzwyczajeń ,i stanąć z nim na
granicy życia ,i śmierci ,gdzie walczy miłość, i nienawiść. Po
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takim doświadczeniu ,MÓJ BRACIE ,-możesz rzec – poznałem

zakątki twej .  Duszy  Lub  twego  Ducha !

,,KRÓL KRÓLÓW-TO ON ZNA WSZYSTKIE ,,
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Dusze i Duchy -zarządzając nimi .

             Wizualizacja praw natury.

,WIZUALIZACJA WALKI ENERGII NATURY,

I kto ,w Tu ,i Teraz ,Ma- ,lub Może ,Wygrać

A gdy już Wygra lub Przegra  -TO co
UZYSKA DLA SWOJEJ DUSZY I DUCHA .

I  TU  RADA  DLA  TYCH  CO  SĄ
EGZORCYSTMI ŚWIECKIMI JAK SAMI O   .
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SOBIE ZAZYCZAJ _ZWYKLI   -MAWIAĆ-

Egzorcyśći ,,świeccy,,-żeby to czynić Godnie
trzeba być nieskaźicielnie czystym i duchem
błogosławionym przez ,,Stwórcę Absolutu,,-bo
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inaczej ,czyniąc To dla blichtru i mamony ,sami
będziecie porzebowali   - ,,Takiej Pomocy,, -

        Zdjęcie  natury  i  jej  zrozumienie .

Wizualizacja czystych i nie toksycznych

Energii i sił Daru Cudownej Naszej Natury

-EGZORCYZM - JAKO  OCZYSZCZENIE -W
RYCIE  I  OBRZĘDZIE  ORAZ  REGULE
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KANONU  RZYMSKO_KATOLICKIEGO_-

          - NAUKA ALE  ZE  WSKAZANIEM -

-Każda osoba dokonująca według tyc-Każda osoba dokonująca według tych wsh wskazakazańń
,oczyszczenia,oczyszczenia duchowego egzorcyzmowania duchowego egzorcyzmowania
innej lub drugiej osoby -muinnej lub drugiej osoby -musi bysi być nieskażicielnieć nieskażicielnie
czysczysta nta na poziomie duszy i da poziomie duszy i ducha i tu zalecamucha i tu zalecam
zrobić sobie Akt do Suzrobić sobie Akt do Summienia -opis w innejienia -opis w innej
broszurbroszurce -polece -polecam .Po akcie można wykonaćcam .Po akcie można wykonać
Akt Oczyszczenia Duszy uAkt Oczyszczenia Duszy u Dru Drugiejgiej Osoby -+++. Osoby -+++.

-Wizerunek JEZUSA CHRYSTUSA do rozwarzań--Wizerunek JEZUSA CHRYSTUSA do rozwarzań-
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    -EGZORC    -EGZORCYZM- ale tylko jako OCZYSZCZENIE -YZM- ale tylko jako OCZYSZCZENIE -

-Każdy Uzdrowiciel -Każdy Uzdrowiciel mający Dary Boże mający Dary Boże i Łaski ,powinien się Si Łaski ,powinien się Saamm
Oczyszczać ,oraz Swoich BOczyszczać ,oraz Swoich Bliżnych liżnych .gdy poczuje swoje zaflegmacenie.gdy poczuje swoje zaflegmacenie
energetyczne , a wyenergetyczne , a wynikanikającejące z dokonywanych z dokonywanych uzdrowień dla innych . uzdrowień dla innych .

Powyższy opis egzorcyzmu ale jako forma oczyszczenia , odmawPowyższy opis egzorcyzmu ale jako forma oczyszczenia , odmawiaia
kakażda osoba wieżąca w Bożda osoba wieżąca w Boga wga w celu egzorcyzmowani celu egzorcyzmowania siebie samegoa siebie samego
,,oraz swoich bliżnych ,toraz swoich bliżnych ,taakże osoby którym uważa że jkże osoby którym uważa że jest w stest w stanie imanie im
pomóc ,lub ich uzdrawiając zabrała od tych opomóc ,lub ich uzdrawiając zabrała od tych osób sób ich ich złe i upadle tezłe i upadle te
destrukcydestrukcyjne energie ,a wywołujace u tych osób ,anomalia , chorobyjne energie ,a wywołujace u tych osób ,anomalia , choroby
,zwyrod,zwyrodnieninienia i wszelakie anomaliaa i wszelakie anomalia na  na poziomie strefy ich ciałpoziomie strefy ich ciałaa
-fizycznego ,du-fizycznego ,duchowego lub całościowycchowego lub całościowychh energii Tauronicznych a energii Tauronicznych a
wywystępującstępujących u każdej żywej Osoby w Ziemskim jej Bytowaniuych u każdej żywej Osoby w Ziemskim jej Bytowaniu
,o,osobysoby któ której nie ma podcrej nie ma podczas dokonywania aktu oczyszczania .Tozas dokonywania aktu oczyszczania .To
powinna być akualna jej  fotopowinna być akualna jej  fotografigrafia tej osoby. Zatem Nala tej osoby. Zatem Należy eży --
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  ,,WIZERUNEK DO WYDRUKU,,  ,,WIZERUNEK DO WYDRUKU,,

            ,,SYN BOŻY -JEZUS CHRYSTUS ,,-MIŁOŚIERDZIE BOŻE-            ,,SYN BOŻY -JEZUS CHRYSTUS ,,-MIŁOŚIERDZIE BOŻE-
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-MODLITWA DO WIZERUNKU -ZALECA-MODLITWA DO WIZERUNKU -ZALECANA KONTEMPLACJA -NA KONTEMPLACJA -

-Je-Jesst to zalecana kątemplacja pt to zalecana kątemplacja podczas podczas przygotowania ,Celebryrzygotowania ,Celebry
Oczyszczania Duszy i Ducha -luOczyszczania Duszy i Ducha -lub zab zapoczpoczątkowanie -Egzoątkowanie -Egzorcyzmu-rcyzmu-

Potrzebujemy do dokonania oczyszczenia duszy iPotrzebujemy do dokonania oczyszczenia duszy i
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duchducha -świecę wykonaną z ca -świecę wykonaną z czystzystego woskuego wosku
pszczelego ,wodę święconą -pszczelego ,wodę święconą -egzorcyzmowanąegzorcyzmowaną
,olej św,olej świięcony taki jakiego się używęcony taki jakiego się używa doa do
konkonsekrowania ołtarzy w nowo sekrowania ołtarzy w nowo wybudowanychwybudowanych
świątyniacświątyniach ih i kru krucyficyfiks ,oraz wizeruks ,oraz wizerunek Jezusanek Jezusa
Chrystusa -Syna Bożego Miłośiernego -taki jChrystusa -Syna Bożego Miłośiernego -taki jakak
prprzedstawiam na fotogramzedstawiam na fotogramie wie wcześniej .cześniej .

-Mając te wszystkie elemen-Mając te wszystkie elementy -możemy dokonać Aktuty -możemy dokonać Aktu  OczyszczeniaOczyszczenia
,Siebie ,naszy,Siebie ,naszych Bliżnch Bliżnych -obecnych ych -obecnych podczas Celebracjii Aktupodczas Celebracjii Aktu
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OczyszczanOczyszczania ia ,bąd,bądż toż to Osób Nieobecny Osób Nieobecnych ,ale wówczas ch ,ale wówczas potrzebnepotrzebne
jest zdjęcie Tej Osoby którąjest zdjęcie Tej Osoby którą chce chcemy oczyśćić .I tak Zacmy oczyśćić .I tak Zaczynazynamymy
Czyniąc znak krzyża ,następnie zapCzyniąc znak krzyża ,następnie zapalamy świecę i ustawiamalamy świecę i ustawiamyy ją ją
przed wizerunkiem i oblprzed wizerunkiem i obliczem Jeiczem Jezusa Chrystusa Miłośiernegozusa Chrystusa Miłośiernego
następnie bierzemy krnastępnie bierzemy krucyucyfiksfiks i n i namaszcamy go ,wamaszcamy go ,wodą błogosławionąodą błogosławioną
i następnie święconą oraz egzorcyzmowaną i olejem święconym ii następnie święconą oraz egzorcyzmowaną i olejem święconym i
TakimTakim Kruc Krucyfikesm Czynimy Znak Kyfikesm Czynimy Znak Krzyżrzyża na sobie ,na wszystkicha na sobie ,na wszystkich
obecnych i obecnych i na tych nieobecnych -nana tych nieobecnych -na  ich fotografiach ,następnieich fotografiach ,następnie
skrapiaskrapiamy po kolei wodą święconą osoby i całe pomieszczemy po kolei wodą święconą osoby i całe pomieszczenienie
.Że.Żegnajgnając się mówimy -ąc się mówimy -W Mocy Ojca ,Syna i Ducha Świętego .W Mocy Ojca ,Syna i Ducha Świętego .

Następnie odmawiaNastępnie odmawiamy Momy Modlitwę do św.Michała Adlitwę do św.Michała Archarchanioła oraz donioła oraz do
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Anioła Walki Aporola .-Anioła Walki Aporola .-I tak celebrant odmawiaI tak celebrant odmawia  a wszyscy obecnia wszyscy obecni
powtarzająpowtarzają słowa m słowa modlitwy podczas Aktu Oczyszczania .odlitwy podczas Aktu Oczyszczania .

Następnie nalNastępnie należyeży odm odmówićówić -  PSALM  67 ..... -  PSALM  67 .......

Tę część celebruje się na stojąco ,przyklękając 3razTę część celebruje się na stojąco ,przyklękając 3razy tyly tylko przyko przy
wymawianiu Imiwymawianiu Imieniaenia -Jezus- -Jezus-

Po psalmnie ,powinno się oddPo psalmnie ,powinno się oddać modlitwie Oddania siać modlitwie Oddania sięę w opiekę w opiekę
,Świętemu Michało,Świętemu Michałowi oraz wi oraz Aniołowi walki Aporolowi .Aniołowi walki Aporolowi .

Następnie -Oddanie sięNastępnie -Oddanie się w  w opieopiekę Nkę Najświętszej Marajświętszej Marii Pannieii Pannie
-modlitwa .-modlitwa .
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Potem namaścić ponownie ,KrucyfiPotem namaścić ponownie ,Krucyfiksem ksem ,wodą święconą ,i olej,wodą święconą ,i olejemem
śświęconym Osobę którą oczyszczamy z newięconym Osobę którą oczyszczamy z negatywnych energii .gatywnych energii .

NasNasttępnie Wykonać Rytuał Przebaępnie Wykonać Rytuał Przebaczenia .czenia .

Dokonać Aktu Boskiego Uzdrowienia Duszy i Ducha Dokonać Aktu Boskiego Uzdrowienia Duszy i Ducha ..

NNastęastępniepnie należy Dokonać należy Dokonać Aktu Kontemplacjii z Chrystusem . Aktu Kontemplacjii z Chrystusem .

-Odmawiamy koronkę-Odmawiamy koronkę do M do Miłośierdzia Jezusa Chriłośierdzia Jezusa Chrystuystusa -Dziękującsa -Dziękując
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za Akt Oczyszczenia ,Siza Akt Oczyszczenia ,Siebie bądż to swoich bliebie bądż to swoich bliżżnych ,obecnych lubnych ,obecnych lub
nieobecnnieobecnych .Aleych .Ale istniejących na zdjęciach podczas Celebry ,,Aktu istniejących na zdjęciach podczas Celebry ,,Aktu,,,,

I tu zapewne nasówa się Wszystkim -Pytanie ,jakiego Znaku , lubI tu zapewne nasówa się Wszystkim -Pytanie ,jakiego Znaku , lub
Krzyża ,użyć do otwarcia matryc ,,Energii Bożych,,-Bo Znak Ryby ,byłKrzyża ,użyć do otwarcia matryc ,,Energii Bożych,,-Bo Znak Ryby ,był
stosowany w Czasach gdy ,,Syn Boży ,żył z nami w tu na Ziemii ,istosowany w Czasach gdy ,,Syn Boży ,żył z nami w tu na Ziemii ,i
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pokazał Ludzkośći Dary Bożego Ojca -cudowne nakarmienie ludzipokazał Ludzkośći Dary Bożego Ojca -cudowne nakarmienie ludzi
głodnych ,ale w głębokim skupieniu słuchajacych Nauk Syna Bożegogłodnych ,ale w głębokim skupieniu słuchajacych Nauk Syna Bożego
Jezusa Chrystus -wraz z Łaską Bożą rozmnożenia ,ryb i chleba i znakJezusa Chrystus -wraz z Łaską Bożą rozmnożenia ,ryb i chleba i znak

ryby jest pięknym darem i zarazem potwierdzeniem daru Bożegoryby jest pięknym darem i zarazem potwierdzeniem daru Bożego

a Krzyż powstał grubo poźniej ,po odejśćiu z Ziemi Syna Bożego doa Krzyż powstał grubo poźniej ,po odejśćiu z Ziemi Syna Bożego do
Nieba do Ojca Wszechwiecznego ,i który jest bardziej Skuteczny ,iNieba do Ojca Wszechwiecznego ,i który jest bardziej Skuteczny ,i
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jak myślicie ,drodzy czytelnicy -bo ja to wiem na pewno -a Wy-!!!!!jak myślicie ,drodzy czytelnicy -bo ja to wiem na pewno -a Wy-!!!!!

             ,,,NAKARMIENIE PIĘCIU TYŚIĘCY LUDZI,,             ,,,NAKARMIENIE PIĘCIU TYŚIĘCY LUDZI,,

Ew.Marka 6:35.Ew.Marka 6:35.

A gdy zrobiło się już późno ,uczniowie podeszli do JezusaA gdy zrobiło się już późno ,uczniowie podeszli do Jezusa
z taką radą:Miejsce to jest puste i godzina już późnaz taką radą:Miejsce to jest puste i godzina już późna
.36.Rozpuść ich ,niech idą do okolicznych zagród oraz wśi.36.Rozpuść ich ,niech idą do okolicznych zagród oraz wśi
i kupią sobie coś do jedzenia .37.A on na to :Wy dajcie imi kupią sobie coś do jedzenia .37.A on na to :Wy dajcie im
jeść .Wtedy Go zapytali :Czy mamy iść ,nakupić chleba zajeść .Wtedy Go zapytali :Czy mamy iść ,nakupić chleba za
dwieśćie denarów i dać im zjeść .? 38.Ile macie chlebów ?dwieśćie denarów i dać im zjeść .? 38.Ile macie chlebów ?
-zapytał-Idzcie i zobaczcie .A gdy się upewnili-zapytał-Idzcie i zobaczcie .A gdy się upewnili

,odpowiedzieli :Pięć i dwie ryby .39.Wtedy polecił im,odpowiedzieli :Pięć i dwie ryby .39.Wtedy polecił im
posadzić wszystkich grupami na zielonej trawieposadzić wszystkich grupami na zielonej trawie
.40.Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie , po stu i.40.Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie , po stu i
po pięćdziesięciu .41. A On wzioł te pięć chlebów i dwiepo pięćdziesięciu .41. A On wzioł te pięć chlebów i dwie
ryby ,spojrzał w niebo i pobłogosławił .Następnie łamałryby ,spojrzał w niebo i pobłogosławił .Następnie łamał
chleb i dawał swoim uczniom ,a ci kładli go przed ludźmichleb i dawał swoim uczniom ,a ci kładli go przed ludźmi
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Także dwie ryby rozdzielił między siedzących .42. I jedliTakże dwie ryby rozdzielił między siedzących .42. I jedli
wszyscy -i nasycili się .43. Potem zebrali dwanaście koszywszyscy -i nasycili się .43. Potem zebrali dwanaście koszy
pełnych kawałków chleba i ryb .44. Tych zaś , którzy jedlipełnych kawałków chleba i ryb .44. Tych zaś , którzy jedli
chleb ,było pięć tyśięcy mężczyzn.chleb ,było pięć tyśięcy mężczyzn.

                   -JAK POWSTAŁ   -JAK POWSTAŁ TEN WIZERUNEK- TEN WIZERUNEK-

-Opis ten jako jedyny przedstawia -S-Opis ten jako jedyny przedstawia -Syyna Bona Bożego-żego-
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          -WIZERUNEK DO WYDRUKU -

-Dla tych chcących dokonywać oczyszczeń-
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-Inna tablica dla radiestetów duchowych-

-OPIS Z GAZETY JAKO OSTRZEŻENIE DLA-
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-   Tych co popadli w rutynę czyniąc ,,zło,,

''-Część dalsza ze strony innej po niżej-''??
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,,INNE INFORMACJE POKAZUJĄ NAM COŚ,,

ZMIANY NA TERENIE POLSKI W KOŚĆIELE
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INSTYTUCJONALNYM -KTÓRY JEST TYLKO
INSTYTUCJĄ ,PO PODPISANIU AKTU
KONKORDATU i NIE POMAGA DUCHOWO

-CZAS NAM POKAZUJE OBLICZE PRAWDY-
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,,I jakich teraz będziemy używać Znaków
,Symboli ,Krzyży do celebry takiej Godnej

A co na to ,ci z Innej Religii -Muzłumanie !!

,,Jak inne zatem będą po połączeniu znaki,,
Symbole kultu ale takiego ,,Godnego,, i na
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dodatek po Bożemu ,w nowej Erze Wody,,

Czy być może ,,Teologowie i Mędrcy Świata

,Przyjmną ,nowe znaki i ich wspólne myśli,
bo Bóg jest Jeden Jedyny i Wszechwieczny
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a Religie
,Kośćioły,Świątynie,Synagoi,Meczety różne
i w ich dogmatach ,kanonach ,religijnych
jak inne są ich nakazy ,zakazy ,obowiązki ,
czyli cała machina sterownicza ludzkośćią
i ich filozofią życia w Tu na Naszej Ziemii..

A kośćiół w Polsce po podpisaniu pisma i
doktryny ,,Konkordatu,, to już -Instytucja-
i gdzie tu szukać ,,Rady i Pomocy duchowej
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Funkcja „ XyZ ”
Służy do synchronizacji  biorytmów.

Dalszy opis miernika ,,Biosferomierz,,

I wykorzystywania jego walorów może

Posłużyć jako przykład Do działań w

''Inżynierii Kohoezjolizy duszy i ducha ''

Połączenie krzyżowo-liniowe
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Polaryzacja ciała ludzkiego według radiestetów

 ,, Dziesięć sefirotów umiejscowionych na ciele człowieka,,

Sefiroty to kule energi gniazdujące u polu energi duchowych

i sa one generowane ,przez Ciało a powstają w wyniku
zróżnicowamych potęcjałow  bio-energii ,wynikające lub

generowane między Naszym układem krwionośnym a
równolegle do niego biegnącym układem nerwowym gdzie

w jednym i drugim torem płyną zróżnicowane energie
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życiodajnych tożsamości obiegowo krążące w tych układach.

,
Wizualizacja Cudu Życia i jego Energii KULA-SEFIROTU

W Ludzkim Ciele na poziomie strefy duchowej jest ich 10.

Opiszę ich nazwy a gdzie gniazdują zobaczcie na rysunku
szkicu wraz z ich umiejscowieniem na poziomie

DUCHOWYM.

KULE ENERGII DUCHOWYCH ,,SEFIROTY''

Zamykają w swoim wnętrzu tajemnicę stworzenia
Wszechświata i ich całą dziesiątkę znajdujemy w polu

energii duchowych ,lub sferze ponad poziomem astralnym
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.PIERWSZĄ KULĄ ENERGI DUCHOWYCH JEST ,

Szkic rysunek dla lepszego zrozumienia.
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,,POCZĄTEK DO INŻYNIERII DUCHOWEJ,,
1.Kula energi Wielkiego kręgu korony dlatego że, krążac nad
czołem ludzkiej głowy ,zatacza krąg,tworząc wokoło swojej

orbity energetyczną koronę ,wraz z jej zawartością ,i

świetlistymi tożsamościami tworzącymi koronę,i nad nią

pozostałe elementy całościowe budując  w koronie i nad nią
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nowe własciwości ,stopnie i hurały doskonałości duchowych
i z tej ,Kuli energi wyiskrza się druga kula energi ,ale to
wyiskrzenie biegnie ,od nad-czoła w kierunku prawego

barku i w jego epicentrum jest usytułowana druga.

2. Druga wyiskrzona kula energi a wyiskrzona z pierwszej
ma w sobie blask i mądrość i z tą pierwszą stanowią jedność
,poprzez wyiskrzone linie połączeń i z tej drugiej kuli energi

duchowej emanuje trzecia ,ale po przeciwnej stronie.
3.Trzecia wyemanuowana z drugiej kula energi duchowej
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jest usytułowana w epicentrum lewego barku, i jest we

wzajemnym połączeniu z pierwszą i z drugą ,ale we
wzajemnie przepływającej energi scalenia ,i ta trzecia kula

energi duchowej ,ma w sobie blask i inteligencję .l w takim
to połączeniu ,mimo swych odrębności ,stanowią całosć w

jedności. A dodatkowo ,trzecia z drugą ,gniazdujące w
epicentrach naszych barków ,to mądrość i ineligencja ,są
związane z ,wszechwiecznie wirującą energią nadbieli ,w
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kształcie ósemki, lub wstęgi Mobiusa ,i ta wszechwiecznie

wirująca energia nad bieli, jest napędem dla wszystkich
trzech kul ,energii duchowej stanowiąc z nich całość ale z

zachowaniem odrębności, każdej z osobna ,poniżej
zaprezentowany szkic-rysunek, zobrazuje wam, i pozwoli
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jaśniej zrozumieć ,opisane przeze mnie zdarzenie.

Wizualizacja zdarzeń wraz z Kulami Energi Sefirotami,i

wielką koroną a w niej stopnie i hurały doskonałość
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'' DUCHOWEJ ''- podstawy konsolidacji duszy i ducha.

Całość kul energii sefirotów stanowią jedność wraz z koroną

Pozostałe ,siedem kul energii duchowych ,przypisuje się
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właśćiwośćiom ,absolutnym BOGA ,

4.Łaska,Majestat,Wspaniałość i Miłosierdzie

5.Moc ,Śiła i Sprawiedliwość.

6.Piękno i Zrozumienie Wspaniałości sztuk

7.Zwycięstwo ,Triumf ,Wieczność

8.Chwała w Wiecznośći Wszechwiecznej

9.Podstawa ,Grund i Bytowanie

10.Królewstwo ale TU i Tam trwające
Wszechwiecznie.Całość Kul Energii Wyższych w poziomie

duchowym ,'',Sefiroty '' są niepodzielnie ,i na wzajem
przenikając sie ,są pierwszym wyrażeniem
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Słowa,objawiającym sie twórczo ,jako stały wzór ,tworzący
prawo Życia w nieprzerywalnym łańcuchu analogii

Stworzenia Całości Absolutu.

Zmaterializowana wizualizacja BOGA NA BOSKIM TRONIE

DŁONIE  I  ENERGTYCZNE  OZNACZENIA  ŁADUNKÓW .U
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kobiet jest inne różniące się od męskich polaryzacjii.

-Niech wszyscy zapamiętają ten opis a będzie mniej różnic -
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,,INNY SZKIC POLARYZACJE ŻYWIOŁY KANAŁY ENERGII,,

  ,,DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA I WYDRUKU dla chętnych ,,
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Wdok głowy i okołogłowia tu rozmieszczenie polaryzacjii u
kobiet i u męższczyzn jak równierz u dzieci jest taka sama
wszyscy ,w całościowym zrozumieniu Głowy mają ''Plus. (+)''

Zadbajmy zatem o to by w pracy, z energiami na poziomie
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cielesno-fizycznym , nie robić zwarć ,i niekontrolowanych
bio energio rozładowań ,w wyniku złego interpretowania
ładunkowości,w polaryzacjii zachowajmy,- Zawsze  pełną i
płynną'' -HARMONIĘ  I  MĄDROŚĆ  DARU NASZEJ NATURY -''

PRACA  W  SHARMONIZOWANY  SPOSÓB  Z  WYŻSZYMII
ENERGIAMI TO CIĄGŁE DOSKONALENIE SIĘ I POGŁEBIANIE

Swoich umiejętnośći ,i pięlęgnowanie Tego co osiągneliśmy
w walce z ludzką niedoskonałością jej chorobami i losem.
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                                                  WIZUALIZACJA  MOŻLIWOŚCI
ENERGETYCZNYCH   PÓL

ENERGIE CAŁOŚĆIOWE ICH WIZUALIZAJA -autor opisu.

Dodatkowo można zakładając Taki pas jak na zdjęciu
porobić dodatkowe pomiary ,gruczołów nadnerczy lub
samych nerek i dzieki temu wychwycić stany począkowe
wielu anomali i początki dysfunkcji nie do ujawnienia
metodą akademickiej medycyny dializacyjno analityczne ,a
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pasem stany początku lub zaistnienie zmian na minmum.

Od minimalnych zapaleń ,po te już zaawansowane z infekcją

ZROZUMIENIE  FUNKCJI Biosferomierza

       „ XyZ „ORAZ  FAZA -1-
Urządzenie i miernik jako-Biosferomierz poprzez połączenie
wytwarzanych energii w naturalnym biocyklach ciała a w
szczególności – okołogłowia, dłoni stóp. Daje możliwość
sferycznego przemieszczania się bio -energii potencjałów
energetycznych w biosferze bez interwencji czynników
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zewnętrznych lub bodźców innych – obcych ( sztucznie
generowanych) z miejsc mocniejszych bardziej wydajnych

 energetycznie do punktów lub sfer obszarów słabszych lub
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zakłóconych blokadami lub zwyrodnieniami w całkowitej,

pełnej harmonii każdej osoby, ze względu na fakt własnego

indywidualnego pulsu biorytmu, przemiany na wszystkich
płaszczyzn energetycznych tak bardzo indywidualnych.
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„KAŻDY Z NAS I Z OSOBNA  JEST INNY LUB
INDYWIDUALNY, ŻE WZGLĘDU NA FAKT ! ,

- przeżytych lat w bytowaniu ziemskim i wykonych prac .

- stanu zużycia lub wyeksploatowania organizmu,i jego
organów wewnętrznych i ich oczyszczaniu ze złogów.

- indywidualnych zaburzeń, zniekształceń, zakłóconych ,
odziedziczonych w -DNA- lub nabytych, ze względu na
przebyte choroby - infekcje i kontuzje wypadkowe .

- stanu organów wewnętrznych faktu ich wyeksploatowania
lub uszkodzenia ze względu na ilość przebytych schorzeń i
być może nie do końca ich wyleczeniu ,uzdrowieniu lub
powstałe po lekowe twardziny ,złogi i odpady odrzutowe
wraz z skutkami ubocznymi po przebytych chorobach i ich
charakterach przewlekłego oddziaływania na nasze organy



4100

wraz z powstałymi urazami ,wypadkami i ich kontuzji wraz
z ich zanieczyszczeniem przez toksyny ,złogi ,osady ,piasek
lub kamienie oraz ich podrażnień od spożywanej chemi
spożywczej ,syntetycznych i modyfikowanych mączek
geneetycznie modyfikowanych ,wraz z metalami ciężkimi
ich toksynami czy to ich upośledzeń, że względu na braki w
naszym codziennym wyżywieniu energii i darów natury.-
inne osobiste dolegliwości lub blokady, karmy duchowe
nieprzepracowane przekleństwa pokoleniowe czynią
każdego innym i indywidulnym duchowo lub astralnie
-nieporównywalnym wraz z własnym ego, i neoświadomą
matrycą,energoinformacyjną,własnym Ja ,lub swojego Moje.

1.Każda osoba z podłączonymi sondami na własnej głowie,



4110

trzymająca w dłoniach butelki lejdejskie lub sondy
biosferyczne uniwersalne, a pod bosymi stopami mająca

–siatki szwajcarskie lub sondy podstopowe powinna

dokonać tak zwanych pierwszych lub bazowych pomiarów
na trzech poziomach zapisać je, jako punkt podstawy lub
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wyjścia – odniesienia początkowego. Dobrze jest zmierzyć
także ciśnienie , temperaturę własnego ciała i otoczenia.

Zdjęcie mózgu ludzkiego wykoname techniką rezonamsu.

A/. zapisać pomiary energetyki głowy i okołogłowia - uV,
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Bv,Vct, Qc.jako stany początkowego ich realnego istnienia.

B/. pomiary dłoni i ich walorów na poziomach. uV,Bv,Vct,Qc

C/. pomiary podstopowe i ich walory wyjściowe jako fakt ich
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energetycznych walorów- na poziomach uV, Bv, Vct, Qc.

2.NASTĘPNIE-Każda osoba poddana walorom funkcji „XyZ”
w Biosferomierzu ,Lub ustawionej funkcjii zwory na
mierniku ,,Bovisa ,lub Bovisa z funkcja Volla ,albo innym

mierniku ,,AQUA -TESTER,, i po dokonanych pomiarach
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bazowych , powinna wygodnie usiąść rozluźnić się oraz
rozluźnić wszystkie partie mięśni , oczyścić umysł z emocji i
myślokształtów oraz uśpić własne osobiste „ EGO”-,,Ja,, i
zrelaksować się ze względu na swoje w tym zakresie
potrzeby i przez okres czasu  od 15 do 20 minut poddać
własne ciało cielesno fizyczne, i jego struktury ,działaniu
własnym swoim funkcjom energetycznym, lub krzyżowo -
liniowym biorytmom swoich własnych energoinformacji i
kodom kosmo-energo-kohoezjolizowanych i własnej energii.

   3.W tym czasie nastąpią wyrównania napięć i naprężeń
energoświetlnych wibracji poświaty świetlistej, wraz z
pozostałymi elementami własnej struktury i jej
tożsamościom tak bardzo indywidualnych i osobistych ,i ze
struktur subtelnych zewnętrznych , nastąpi przepływ
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energii, do wewnątrz ,co skutkuje udrożnieniem kanałów
i,przepływów między meridianowych biosferycznych
prądów i energii. Będziemy czuć wolne i stopniowe ich  się
przemieszczanie i wolne regulowanie rytmu pracy serca i
rytmicznego przemieszczania się wszystkich płynów życia w
naszym własnym organizmie –te bio -  pokochajmy te tak

osobiste swoje -osobiste przemieszczanie się frakcje energii
w płynny ,i scharmonizowany cykl pracy tych energii w
naszym całym CIELE bo to ono go reguluje w zależności od
Jego potrzeb w danej chwili i w danym miejscu i
zapamiętajmy TO ZDAŻENIE LUB CUD PRACY WŁASNEGO
ORGANIZMU I JEGO POTRZEB i ten stan jego pracy
zapamiętajmy lub zarejestrujemy go w naszym umyśle
,niech on nasz umysł samocznnie te funkcje zapisze na
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zawsze dla NAS i dla NASZEGO Zdrowia w naszym mózgu .

'' Bo jest to nasz własny i tak indywidualny uzdrowiciel ''

ON I NASZ ORGANIZM NAJLEPIEJ WIE CO TAKIEGO ON
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SAM POTRZEBUJE DO JEGO ZDROWEGO BYCIA I JEGO

FUNKCJONALNOŚCI  ZE  WZGLEDU  NA  JEGO  RYTM !

Wizualizacja postępującego oczyszczania siłami natury.
Inne formy oczyszczania Siebie samego -opisuję w innych
moich broszurkach pt-,,Woda Cud Życia,, oraz ,,Energie
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Drzew ,, -polecam dla osób zainteresowanych -Lucjan.

OCZYSZCZANIE SIĘ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU I CZASIE
ZAUFANIA ASTRALNEGO DAJE KAŻDEJ OSOBIE ENERGIE

Po okresie 20 minut czasu należy znowu dokonać
pomiarów i zapisać je!.

Postępuj jak opisano w FAZIE  1  punkt po punkcie.

2-DRUGA FAZA FUNKCJII .
„ XyZ”

Po dokonaniu pomiarów po pierwszej fazie należy powstać
zachowując podłączone sondy lekko rozszerzyć nogi stanąć
w lekkim rozkroku opuścić dłonie wraz z sondami wzdłuż
korpusu – przyjąć pozycje stojącą czujnego i zwartego
wojownika – i przez następny okres czasu od 15 do 20 minut
stojąc od czasu do czasu z małymi przerwami – cyklicznie
lekko napinać i naprężać partie mięśni od czubka głowy –
twarzy – szyjnych – barkowych, dłoni, korpusu, brzucha,
nóg czyńmy te napinania mięśni fazowo i rytmicznie od
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głowy do stóp jak płynąca fala na morskiej i spokojnej tafli
bezkresnej wody. Te rytmiczne napinania i rozluźnienia
partii mięśni spowodują przepływ meridianami  i kanałami
energetycznymi życia biopotencjałów energii z punktów
tych mocniejszych do tych słabszych miejsc w naszym ciele
czyniąc w nim całkowitą, i ujednoliconą wszechharmonię na
wszystkich do tej pory nam znanych poziomach energii i
płaszczyznach bez jakiejkolwiek szkody dla innych naszych
obszarów czy stref z zachowaniem tak różnych i naszych
indywidualnych walorów darów i łask na poziomie duszy i
ducha pierwiastka boskiego drzemiącego w każdej istocie.

W myśl przyrody i świata nas otaczającego - ja autor tych
opracowań przypominamy tu i teraz wszystkim, że tak  jest
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bioładunki o orientacji ( +) Plus muszą i tak stale
zawsze płyną przemieszczając się do bioładunku
(-) minus a nie dzieje się ten fakt  ,,odwrotnie,,.

Taki oto przepływ bioładunków od (+) plus do (-) minus
podczas ich przepływu daje pełne dla nas nam uzdrowienie

i odblokowanie – zlikwidowanie korków, anomali ,zatorów
we wszystkich kanałach życia, meridianach dając większe
kule energii sefirotów i silniejszy poblask świetlistych
nanoenergii w pobłyskach i sferach kohoezjonalnych na
poziomie ciała cielesno fizycznego. Daje to nam ulgę w
napięciach, naprężeniach neuronowych z likwidacją bólów
impulsowo-nasilających cykle doznań neuronowych oraz
zanikanie skutków bólowych w ich sferach, pobudza
komórki Dendryczne do bardziej efektywnej pracy na rzecz
naszego całego organizmu, przez co układ immunologiczny
jest wydajniejszy i bardziej sprawny. Układ immunologiczny
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po synchronizowaniu z naszymi komórkami Dendrycznymi

( strażnikami zdrowia) zawsze podejmuje ostrą walkę, ze

wszystkim, co nas, atakuje lub nam zagraża albo już jest w
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nas jako anomalia ,pasożyt- Ten- w cyklach i czynnościach

naturalnej bioharmoni w naszym ciele cielesno fizycznym.

Zdjęcie sond ,,butelek lejdejskich,,-stosowanych w Bovisie i
biosferomierzu do pomiarów i wyruwnywań wszechenergii.

„ Tutaj zastanówmy się, dlaczego zawsze pioruny
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podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych

uderzają, lub biją z góry z nieba w ziemię!”

TAURON i GNIAZDUJĄCE ENERGIE .
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,,CAŁOŚĆIOWA FORMA WSZECHENERGII,,-ale
występująca wokoło ,,Żyjącej Osoby Ludzkiej.

Zrozumienie wszystkich form energii
całośćiowych  poza płaszczem polaryzacji

statycznej w Wielkim Kokonie Energii .
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BARDZO  WAŻNE !!!

Funkcje i walory w Biosferomierzu „ XyZ” – naturalnej
bioharmoni zawsze należy wykonywać w asyście osoby
drugiej lub pod nadzorem osoby doświadczonej nigdy nie
należy dokonywać tego w pojedynkę ( samotnie) wykonujcie
opisane czynności starannie i dokładnie. Po zakończeniu



4270

drugiej fazy należy dokonać pomiarów na wszystkich
poziomach zapisać je i dokonać konsultacji korzystając z
moich autorskich opracowań interpretacyjnych .

Fazy biosynchronizacji wyżej opisane zalecam robić sobie
minimum jeden raz na kwartał, ( co trzy miesiące).

Jeżeli ktokolwiek po biosynchronizacjii – dozna jakiekolwiek
relatywnie złych odczuć na jakim kolwiek jego, poziomie
energetycznym w odczuciach subiektywnych na poziomie
własnego ciała – to należy udać się do lekarza prowadzącego
lub rodzinnego celem dokonania szczegółowych i bardzo
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precyzyjnie wyspecjalizowanych badań i analiz w celu
wyeliminowania raz na zawsze zakłóceń – zwyrodnień –
zaburzeń, czy stanów zapalnych które spowodowały wasze
zniesmaczenie się lub wywołane złe , reakcje na poziomie
waszych myślokształtów czy braku higieny psychicznej,

„ Funkcja „ XyZ” biocharmoni i biosynchronizacjii będzie
wzbogacona o pas około korpusowy z sondami na obecną
chwilę trwają pomiary i badania w zespołach naukowych
celem pozyskania materiałów pomiarowych i dokładnego
sprecyzowania założeń badawczo pomiarowych.

„ZATEM'' BIOSFEROMIERZEM ''możemy wyrównać!

Zakłucenia i anomalie ,w ciele ludzkim ,wykorzystując
drzemiące w każdym ,bez względu na jego choroby, jego
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własne energie , z innych jego obszarów generowania ,bo

nie zawsze wszystko jest chore .Wiec w myśl prawa

cudownej naszej Natury ,warto też mieć sojusznika-energie i
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biostymulator i stabilizator elektrolitów o którym wiecj
można poczytać w innej mojej broszurce ,,WODA,, lub jako

miernik ,,Bovisa lub w formie jako miernik Bocvisa ale z
funkcją aparatu Volla -albo już starszy-Biosferomierz !!.

INNYM  NASZYM  SOJUSZNIKIEM  JEST  OD  ZAWSZE  ŚWIAT
MINERAŁÓW  KAMIENI  I  DRZEMIĄCE  W  NICH  ENERGIE

W TYM MIEJCU OPISZĘ OGÓLNE WYNIKI
POMIAROWE

I ich zrozumiałą interpretacje do pojęcia
możliwości diagnozowania w wyniku
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poruwnań pomiarów i ich stosowania
dzięki analizie ,osiągniętych wyników u

osób cierpiących ,chorych a miernik
„BIOSFEROMIERZ”lub ,,BOVIS,, lub Bovis z

funkcją aparatu Volla zawsze pokazuje
precyzyjnie i bardzo dokładnie ,faktycznie

istniejące stany i zaburzenia ,oraz
anomalia ,porażenia w nas,dlatego

prezentowane i opisane wyniki niech będą
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posłużą każdemu kto pracuje  z  energiami
do  celu  jego udoskonalenia się w tym

obszarze wiedzy po dokonaniu pomiarów.

Wizualizacja paliwa myśli lub ISKRY
BOŻEJ -obecna nazwa bozon Higgsa.

Opis funkcji pomiaru wartości biopola i
jego manifestantów,tożsamośći i energii.
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Ich symbolika -Bv - µV - Qc - Vct - XyZ-

Nasze życie nic nie jest warte, i nic nie znaczy ,w obliczu
wyższego dobra – szczególnie, gdy jest ono puste ,i nie daje

rozwoju ,duszy i ducha na poziomie duchowym .

Pomiar w skali „Bv” pomiar w skali Bovisa- jest to
pomiar bio -mikrooporności, którą generuje u każdej żywej
osoby układ immunologiczny w procesach jego wytwarzania
antyciał do walki z poatogenami ,grzybami ,wirusami
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bakteriami i wszelkimi zmianami i infekcjami, połączony z
drganiami falowymi gruczołu szyszynki- zmierzonymi w

połączeniu z mikro -elektro stymul - falami ,a zmierzonymi

w opcji oscyloskopem ćwiartkowo obciętym, o odpowiednio
wybranej amplitudzie drgań cząsteczkowych .Daje to odczyt
właściwości twórczo - myślowych, biostymulujacych w nas
predyspozycji danej osoby ,oraz jej darów i łask wpisanych
w DNA lub ich oddzidźiczonych wersji ,lub drogą rozwoju
duchowego osiągniętych poprzez ich spływ dla Nas za
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osiągnięty wyższy rozwój duszy i duch ,oraz właściwości

darów i łask uzdrawiania , lub bioenergoterapełtycznych
,energo-terapełtycznych i pozostałych, które będą opisane w

opracowaniach ze względu na osiągnięte wyniki pomiarowe
w realnych warunkach ich zaistnienia ,oraz walory twórcze



4360

i psychosomatyczne ,nadzmysłowości, i pozostałe talenty i
profesje nam przynależne ze względu na ich istnienie w Nas
lub drzemiące ,ale do tej pory nie odkryte pokłady innych

Naszych WALORÓW DARÓW I ŁASK czyli pierwiastka życia

i istnienia w drabinie hierarchii , darów wrodzonych
,odziedziczonych ,lub nabytych. Pomiar dokonywany jest za
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pomocą sond skonstruowanych na wzór butelki Lejdejskiej.

-Zrozumienie skali ,,Bovisa,,-zatem każda profesjonalna

mapa ,diagram ,tabelka ,grafika nie skala do odczytów czy to
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drogą radiescecjii z użyciem wahadła -spolaryzowanego lub
kiwadełka albo machadełka ,bądż to wahadełka duchowego

zawsze kończy się na 10.000 (Dzieśięciu tysiącach jednostek)
pomiarowych -a w naszych miernikkach ma 10% więcej bo
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to jest skala na instrumencie ,nie tabelka lub diagram pro
bono ,dlaczego bo nasza szyszynka znajdująca się w naszym
centrum mózgu -na końcu rdzenia kregosłupowego gdy ona

osiągnie pułap wibracjii 11.000 -na szkicu numer -5 -to

następuje jej się odklejenie ,oderwanie -oddzielenie się od
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naszego rdzenia przedłużonego -na szkicu poglądowym
oznaczony numerem ,,9,, - i człowiek umiera , i dlatego skala

,,Bovisa,, ta prawdziwa kończy się na 10.000 jednostek
pomiarowych czy to za pomocą urządzeń pomiarowych

analogowych czy instrumentach elektronicznych najwyższej
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klasy -w pomiarach dotyczących tych walorów i relacjii.

-Szkic drugi dla pełniejszego zobrazowania i zrozumienia-

Inną zasadą jest relacja pomiaru do wartośći relacjii duszy i
ducha i tu obowiązuje reguła -w której przyjmuje się zasadę
polegającą na odnośniku jakim jest nasza ,,woda,,-i związane
z nią aspekty pomiarowe -jako medium które w nas samych
istniejąc -bo my i nasze ciało- składamy się w ponad 76% z
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wody .I tak oto przyjęłliśmy zasadę poruwnawczą od wody
w relacjach człowiek ,a jego czystość nie tylko ta fizyczna ale

przede wszystkim ta na poziomie duszy ,ducha i fizycznośći.
I tu wzieliśmy pod uwagę trzy rodzaje wody jako odnośnik

,do opracowania interpretacyjnych pomiarów i ich opisania
wraz z pełną formą ich rozumienia ,pojęcia i stoosowania :
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1.Woda czysta wyświęcona i egzorcyzmowana -jako bazę .

2.Woda zebrana z rosy porannej ,jej kropelki w specjalny
sposób -pobrane ,aby mieć jej czyste i naturalne pomiary .

3.Woda wodociągowa ,kranowa nie filtrowana ,jako
medium porównawcze do ustalenia odnośnika bazy , w
relacyjnych opisach różnych - tożsamośći i osobliwośći ale

porównawczo jako baza wyjściowa wraz z osiągniętymi
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wynikami pomiarowymi na 1000 osób ,o różnych relacjach -

Tu widzimy Pana Wojciecha Jędrzejczaka ,Bioterapeute i
uzdrowiciela podczas jego opomiarowywania miernikiem.

-,aspektach ,wieku ,środowisku ,pracy wykonywanych przez
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te osoby ,wraz z preferencjami innymi i walorami wiary

,religii ,kultury ,oraz sposobu odżywiania się i postępowania

-Zdjęcie wahadła ,które wraz z diagramem-skalą, tabelką
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pokazywało tak samo , jak -mierniki elektroniczne -odczyty

lub miernik analogowy i odczyty pomiarowe ,ale w dłoniach

,,Rad-escezjologa,, uduchowionego z duchowych -po prostu
nie było jakich kolwiek różnic -czyste odczyty elektroniczne
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i analogowe były tożsame z diagnozą diagramową i wahadła

1.Pomiary wody wyświęconej i egzorcyzmowanej miały
pomiary 11.000 -jedenaśći tyśięcy jednostek pomiarowych.

2.Pomiary kropelek rosy porannej ,zebranej w specjalny
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sposób i ta woda miała -8.700 -jednostek pomiarowych.

3.Woda wodociągowa pobrana z kranu i niefiltrowana
miała -6.500 jednostek pomiarowych w skali ,,Bovisa,,.

-Dla osób zainteresowanych polecam inną moją broszurkę o
wodzie i jej zrozumieniu pt. ,,Woda Cud Życia ,,-polecam. Z
innych ciekawszych pomiarów wody o walorach 11.000 jest
jeden fakt ,że ona oddziaływuje swoją energią na wszystkie
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wody ,ale w określonym środowisku ,miejscu i o zasięgu .

-Łacznie z przekazem wody w nas samych -jako ciekawostka

-Pomiary specjalistycznym sprzętem potwierdzały jej moce ,
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energie wibracje i falowe wręcz modelowe oddziaływanie.

Czyli możemy zerknąc opomiarować ,sprawdzając moc fakt

-Nawet kropelki rosy zamknięte w specjalnym naczyniu
,odbierały energie od wody czystej ,, egzorcyzmowanej ,,
Butelka Lejdejska kondensuje ,kumuluje, gromadzi ładunki
elektryczne ,statyczne i bistymulujące po prostu wszystkie i
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po ich skondensowaniu przetwarza na impuls za pomocą
wewnątrz zainstalowanych mikro urządzeń i po ich
przetworzeniu przesyła do miernika .Działa na zasadzie
kondensatora przyjmując ze sfery .strefy ,warstwy bio- cykle
i ich informacje ,energio-impulsy ,o ile one istnieją lub się
demonstrują w otoczeniu i występujący element sił i pól

statyczno elektrycznych ,Ładunków elektrycznych i tych
jako bioładunki , i jony w zależności od zdefiniowania lub
orientacji wywołanej impulsem odbioru lub podania
elementu do odczytu i konfiguracji poprze miernik i jego
zorientowania, sterowane na pulpicie ,takie oto funkcje
butelki lejdejskiej wielościankowej z aplikantem i jego
funkcji ma zastosowanie w szeroki sposób w elektronice już
od ponad 100 lat. Przypomnę tu, że w 1880 roku. Pierre i
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Jacqes Curie odkryli piezoelektryczność w minerałach

kwarcu  i skonstruowali pierwsze instrumenty na ziemi do
pomiaru funkcji generowania mikro impulsów , przez nie
śpiące kwarce ,następnie to udowodnili w sposób naukowy
bo kwarce i minerały jak i wszystkie kamienie mogą ,,SPAĆ ''
i śpią 2100 lat czyli przez okres epoki ,przy okazji konstrując
mierniki do tych kwestii i w 1903 roku dostali za to odkrycie
nagrodę NOBLA.TAK więc takie możliwości mamy od ponad
100 lat ,więc dziśiaj ,mając lepsze bardziej precyzyjne
urządzenia pomiarowe ,lepiej i dokładnie mierzymy
różnorodne zjawiska i zdarzenia energi różnych, o ile one
istnieją , lub co dopiero się zademonstrowały nam.A Ci z
Was co chcą więcej zrozumieć o ,,Minerałach i Litoterapi,, do
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polecam im moją inną broszurkę ,,Laseroterapia ,,i w niej ??

        ŚWIAT. MINERAŁÓW  I ICH ENERGIE DLA NAS . !!!

KWARC GÓRSKI W GEODZIE JAK SPRAWDZIĆ CZY ŚPI ?

Zainteresowane osoby ,minerałami i litoterapią nowej
generacjii odsyłam do przeanalizowania mojej boszurki
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,,ENERGIE  LASERA  ,,-nowy kierunek w uzdrawianiu .

Do pomiaru analogowego w polaryzacji ludzkiej biosfery i
manifestorów około środowiskowych funkcji używamy
mierników o nazwie BOVIS lub Bovis ale z funkcją aparatu
Vola oraz wersji starszej pod nazwą „ BIOSFEROMIERZ” i
BOVIS -do opomiarowania zostały wykorzystane sondy ale
jako Butelki Lejdejskie .specjalnej konstrukcjii jako sondy
kondensujące ,kumulujące i– wielościankowodrożne z
aplikantem kondensacji frakcjii ,,BIOENERGII i nie tylko „
SONDY KONDENSUJĄCE,,  JEST TO BARDZO BEZPIECZNY
POMIAR GDYŻ NIE SĄ WYSYŁANE ŻADNE PRĄDY CZY
IMPULSY W ŚRODOWISKO W KTÓRYM DOKONUJEMY
POMIARU ” – -SA TO POMIARY BEZINWAZYJNE -Działają
na podobnej zasadzie jak – Butelki Lejdejskie jednościanowe
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ale z zaaplikowanym elementem kondensacji. Użyte do
naszych mierników od Bovisa do wersji Biosferomierza, są
specyficzną konstrukcją do zbierania elementów - impulsów
– wirów około i wewnątrz - środowiskowych energii obiektu
poddanego danemu opomiarowaniu. Powstały one po wielu
pracach w wyniku przeprowadzonych wielu badań i  testów

pomiarowych w terenie na dużej grupie ludzi „miernikiem
Bovisa” konstrukcji pierwotnej - powstała ona w wyniku
prac grupy ekspertów w latach 80. na inne potrzeby „ UB”
Urzędu Bezpieczeństwa. Obecna konstrukcja miernika pod
nazwą Biosferomierz oraz ,,Bovis,, i wersja ,,Bovis z funkcją
Aparatu Volla,, ,,jest to zmodyfikowana wersja,ale bardziej
czuła wykonana z wysoko precyzyjnych nowych elementów
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, zespołów - elektronicznych ,ulepszona i zmodyfikowana
oraz poprawiona dzięki mojej pomysłowośći i wkładu pracy

różnej od pierwotnej konstrukcjii w terenie i dokonywanych

przy okazjii pomiarów porównań i badań w tej kwestii przez
specjalistę , badacza i pasjonata ,odkrywcę nowych energii,
dzięki któremu powstała ta wspólczesna i ulepszona wersja
za jego ispiracją i jego pomysłem w celu nieśienia pomocy
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tym , i jako jedyna opcja na rynku z tak szerko rozwiniętymi

możliwościami pomiarowymi ,konsultacje i prace nad tą
konstrukcją trwały ponad cztery lata w różnych zespołach
naukowych i owocem ich pracy jest miernik-BOVIS lub inny

jako ,, BOVIS - ale z dodaną - funkcją Aparatu Volla -a starszy
to ,,Biosferomierz,, Zatem polecam dokonywać pomiarów i
ich zczytywania ,analiz ,za pomocą tych sond i czytników
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kondęsujących biosferycznych wraz z miernikiem - bo jest
to mega nieinterwencyjny i bezinwazyjny sposób
możliwośći opomiarowywania i wykrywania ,zaburzeń
,podrażnień i anomali w naszych ciałach , lub użyć nowej
generacjii mierników skanujących biofunkcje z odczytem .

Przypomnę tutaj wynalazcę i odkrywcę BUTELEK
LEJDEJSKICH i ich zasad funkcjonowania był to geniusz w
tej kwestii ,skonstruował i  Opisał je uczony i wynalazca na
tamte czasy  Pan - E.J.VON KLEISTE  dokonał tego odkrycia
w 1746 roku, a pochodził on z Kamienia Pomorskiego –
wielki odkrywca i naukowiec. I tu składam powyższym
opisem Hołd jego Pamięci o Nim - i Jego Duszy i jego
Geniuszowi - ''Dziękuję i '' i prosząc  wołam !

           -Świeć. Panie   Nad   Jego.  Duchem  i Duszą .-
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      WIZUALIZACJA  DLA WZROKOWCÖW-Z PRZEKAZEM

SAMA FORMA PRZEKAU BEZ INTERPRETACJII DUŻO MOŻE

POWIEDZIEĆ NAM LUB INNYM ALE TAM , O  NAS  SAMYCH

    Interpretacja wyników opomiarowania ,
analogowego miernikiem ,,Bovisa,,lub
Bovisa z funkcją aparatu Volla lub
Biosferomierz ale jako ogólnych znaczeń w
skali oznaczonej symbolem i skrutową
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myślą jako -

                    „Bv”- pomiar ale -BOVISA -.

WRAZ.  Z  WYKŁADNIĄ  i PEŁNYM  ich  -

POJĘCIEM  ,  ZROZUMIENIEM  ODCZYTÓW-
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OSIĄGNIĘTYCH   POMIARÓW  NA   TYM
POZIOMIE WIEDZY I JEJ ZROZUMIENIA -

,,foto dla przypomnienia opisów wersjii
papierowej -bo wielu dysponuje takimi,,

,,Bv,,-pomiar w skali Bovisa-nie diagramu,,
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Pomiary wkonujemy tak jak to widać niżej

Na zdjęciu Pan Paweł Piotrowski -bioterapeuta ,lasero -
terapeuta i ,,Doftore Inżynierii Duchowej ,,-pokazuje jak
prawidłowo dokonywać pomiarów miernikiem Bovisa z
Funkcją aparatu Volla i z użyciem sond biosferycznych
zczytujących i bezinwazyjnych opomiarowań ,które to
działają podobnie jak butelki Lejdejskie ale dokładniej.
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,,ZROZUMIENIE ODCZYTÓW,,
POMIARÓW CAŁOŚĆIOWYCH.
1/Walory pomiarowe od poziomu 1100-1900 jednostek
pomiarowych generują osoby już nieżyjące,ale nie
zesztywniałe ,czyli takie osoby od których odeszła dusza i
duch od ich ciała cielesno fizycznego lub została dusza i
duch odprowadzona do wszechwiecznego ich miejsca
bytowania we wszechwiecznośći ,a ich ciało ziemskie

Widoczny wynik pomiaru trzeba pomnożyć przez ,,100,, -
, - cielesne jeszcze podtrzymuje temperaturę fazy sfery
termicznej inaczej mówiąc-temperaturę otoczeniową ,po
prostu jeszcze ciało nie zesztywniało jest martwe i jest
jeszcze wiotkie bo nie zaczoł się proces rozpadu w nim
elektrolitów i wydzielania jadu trupiego , i takie to ciało
cielesno fizyczne zostało zmierzone po dokonanym akcie
odejśćia i generowało jeszcze energie na takim poziomie
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w pomiarowanych stanach pośmiertnych miernikiem.

2. Od 2000 – 2800 jednostek -generiją energię osoby , w
stanie śpiączki wraz z procesem obumierania organów

wewnętrznych – przeważnie w stanie śmierci klinicznej, ale
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jeszcze z pracą mózgu – gdzie funkcje życiowe oddechu i
pracy serca są klinicznie podtrzymywane za pomocą

maszyn i urządzeń wraz z funkcjmi życia i oddychania ,są to

także zadeklarowani za ich życia dawcy swych organöw do
transplantacjii -przeszczepów ich organów dla innych osób
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w takiej potrzebie ale po uznańiu aktu - śmierći ich mózgu

3/. Od 3000 – 3800 jednostek - stany przedagonalne lub te
osoby zagłodzone przeważnie leżące bez komunikatywne z

reakcją mózgowia.Mogą też być to osoby wyciszone w stanie
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najwyższego wyciszenia wszystkich własnych swych emocjii
życia.W stanie transu hipnotycznego ,ale relakscyjnego lub

lamowie w głębokiej fazie afirmowania spokoju i ciszy
,także energie generowane przez płód w brzuchu mamy.

4/. Od 3900 – 4400 jednostek – stany świadczące o wybranej
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w świadomy sposób Bulimii – odrzucające widok własnego

ciała cielesno-fizycznego- traktując go z obrzydzeniem i

dążące w świadomy ,umyślny sposób do jego zagłady lub
unicestwienia.Lub osoby po przeszłych głębokich trałmach
psychosomatycznych ,niektóre także osoby z innymi ale
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zaaplikowanymi kodami celowego działania, ale bewiednie

im zaimportowanego w ich struktury mózgowe i myślowe .

,,Sondy szpilowe do pomiarów energii ,owoców ,warzyw,
wody  ,soków płynów ,i struktur pokarmowych nie suchych.

5/. Od 4500 -5000 jednostek – przeważnie WEGANIE, którzy
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wybrali taką drogę dla niektórych pokarm to świństwo i
trucizna i tak sami sobie zakodowani prowadzą róże próby
odżywiania się liśćmi ,korzonkami lub wręcz tylko energią
światła, że szkodą dla własnego ciała ,działają przeważnie
dla bliżej nie sprecyzowanej własnej idei fiks ,lub osobnicy z
objawami wstępnej choroby psychicznej ,po wodogłowiach
,porażeniach - ale wcześniej się nie objawiających w mózgu.

6/. Od 5100-5800 jednostek - WEGETARIANIE,osoby chore z
problemami trawiennymi ,lub kłopotami jelitowymi od
porażeń ,glizdy ,podczepiaki ,tęgoryjki ,bezglutenowcy po
ich wcześniejszym porażeniem parazytologicznym lub ci
którzy wybrali tak własny styl przeważnie pod wpływem na
nie osób trzecich - lub ci co zmienili własny status czci wiary
,religi i ich kultu zazwyczaj ze wzgledów ich problemów w
relacjach do ich poprzednich aspektów wierzeń , oraz osoby
po przeszczepach organów ,transplantacji ze stomią lub po
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silnych radioterapiach albo z chorobą popromienną.Mogą
też być osbnicy z objawami choroby psychicznej umysłowej
i schizofrenicznymi degeneracjami neurosomatycznymi ich
nienawiściami , i degręgolady umysłu ale ukrywanej przez

nich w stosunku do otaczającego ich świata ludzi ,poprzez
ciągłą formę ,biadolenia ,kwękolenia i wręcz narzekania na
wszystko i wszystkich do okoła ,ze względów ciągłego ich się
ukrywania we własnych głębiach ich duszy ,ich problemów
natury społecznościowej lub pochodzeniowej i przez ten
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fakt  utraty ,własnych walorów niskooceniających samych
siebie i ich środowiskowe otoczenie wraz z ich rodzinnymi
koneksjami -całością faktu tej materii interpretacyjnej frazy.

7. /■ Od 5900 do 6300 jednostek - osoby przemęczone pracą

i obowiązkami, wymęczone energetycznie, czasami mocno
wygłodzone ,wyniszczone chorobą, wypalone i zdruzgotane
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relacjami życiowymi ale także osobnicy któży wyrzekli się
dobrych dogmatów życia ,dla ich celów ,które wybrali idąc

drogą do upadku moralno duchowego ,traktujące Siebie i
Swoje Ego ,swoje Ja i własne Moje- jako bóstwo w nich
samych Tkwiące w Ich głowach ,po wyżej widzimy zdjęcie
Pewnego Pana ,który własne wizerunki podpisuje jako one i
jego zdjęcie które ma Leczyć i Uzdrawiać każdego kto będzie
się wpatrywał i oddawał chołt to mają mu zniknąć wszystkie
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choroby ,problemy ,anomalia-!!! - -Nich i przez ten fakt ,sami
sobie wmawiając te ich dogmaty , uważając się za cud Bożka

we własnym Ciele ,oddają sobie hołdy samochwalcze przez
co popadają w stany urojenia umysłowego bo stali się gnozą,
,shizofrenni ,i te ich dogmaty  , i brednie bełkotu ich mózgu i
ich umysłu ,ale tylko w ich rozumowaniu , sami sobie przed
lustrem opowiadają i sugestywnie trenują ,aż ta ich sugestia
i gołomowa stanie się dla nich autosugestią ,i wówczas to oni
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próbują zaszczepić ,to ichne miemanie ich bóstewka ,gnozy i
wmówić innym te własne hołdy samochwalcze ,ale takim im
poddanym ludzkim -osobnikom często są to osoby słabe
psychicznie okaleczone umysłowo ze względów na przebyte
wodogłowia ,lub schorzenia mózgowe i ich tajne choroby ,

,i ze względów tylko im znanym i akceptowanych przez Nich
Samych tylko, i wyłącznie dla ich potrzeb jako oni  ,,bogowie
ziemscy ,,i nic ponadto .Spotkałem podobne osoby którym
się umaiło super nadbioenergoterapie i nawet prezentowały
Te osoby własne namalowane portrety ich mażidła ale jako
oni żyjący święci ,w aureolach w tu na Ziemi,podając się za
,,naduzdrowicieli,, -którym to oddawali hołdy pochwalne
,kłaniając się sami przed ich własnymi ,,mazidło-portretami
z aureolą ,, -dla poklasku i pogłaskania własnego ,,EGO,,
własnego ,,JA,, własnego ,,MOJE,, ze swoim ich w nich
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samych  demonem ,,ONYM,, -ale w nich samych siedzących

zamieszkującym i sterującym zazwyczaj NIMI - w ich swojej

własnej głupocie ich umamienia ,a po dokonanych na moim



4770

mierniku pomiarach na urządzeniach pezentowały ,taki jak

w tym opisie stan energii własnych -były bardzo - śilnymi i

świadomymi nadwampirami energetycznymi i opętanymi
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przez złe energie w nich gniazdujące -i nimi sterujące ,po

prostu superoszuści, sami chorzy- a nie bioeneroterapełci.

8/.- ■ Od 6400 do 7000 jednostek - osoby zdrowe, normalnie
funkcjonujące ale bez predyspozycji. Niektóre z nich mogą
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ich halucynacje odbierać  jako realne dla nich zjawisko, ale
bez jego zrozumienia.Jest to największa grupa ludzi którą

przemierzyłem wśród tej klasy są także egzorcyśći świeccy

tak jak to oni sami o sobie mówią ,zazwyczaj sugerują innym
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że mają diabły ,a potem je ponoć usówają ,tak jak to widać
na powyższym zdjęciu ,Pan Huna -ten śiwy -wmawia Panu

w Okularach że ma on 5 djabłów ,a ten Pan w to nie wierzy i
pokazuje ile tego pana zdanie się liczy -dosłownie tylko tyle

ile między jego palcamii ,bo ten Pan z Okularach to Światły
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Zakonnik i daje popalić temu Panu od Huny i Egzorcysćie i
tyle oprucz tego.Takie walory pomiarowe prezentuje nasza
codzienna woda w kranie niefiltrowana ma ona dokładnie

6500 jednostek ,,Bovisa,, ,ale równierz wiele owoców , jarzyn
, ziemiaki ,buraki ,warzywa genetycznie poprawiane w celu
ich ulepszenia jak soja kilkakrotnie genetycznie poprawiana

, czyli wszystkie ,,GMO,, zaczynając od sojowych odmian ,i
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mączek sojowych zagęstników ,poprzez barwniki i skrobię

modyfikowaną ,kukurydziane mączki ,i masa chlebowej
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mączki ale chleba świętojańskiego ,i do tego ,,guar,,-guma-aż

te specjalne oszukujące nam ,na naszym całym języku kubki
smakowe i dodane barwniki do zwizualizowania koloru i co
- wraz z naszym nosem i jego powonieniem i komórkami
węchowymi ,czyli krótko ujmując cała tablica chemicznych
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dodatków ,a jej cel to atak i oszukanie naszych zmysłów ,aż

po hodowlane i uprawiane jadło -w zamkniętuch systemach

upraw kontrolowanych wraz z pozostałymi od marchwi
która jest ,,owocem,, zgodnie z dyrektywą unijną i ślimaki te
hodowane które stały się rybą ,po kapusty zaczynając , a na
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ziemiakach czipsowo frytkowych kończąc ślimaku który jest

już obecnie ,,rybą,, -ale ,jak mawiają sprytni plantatorzy - to
tylko w celu ich drobnego uodpornienia na porażenia od
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grzybowe i pleśnie , a mamy erę wodnika i grzybowcowe

porażenia stają się mega plagą ,bo i wszędzie jest klima oraz

nawiew powietrza od zimnego latem po ciepłe i gorące zimą
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,a nikt nie odgrzybia tych -klimatyzacjii ,nawiewów i cóż

tam mamy  aż po robactwo -wraz z tym wszędzie - ,,GMO,,!! .

   OD TEGO POZIOMU POMIAROWEGO ZACZYNJĄ SIĘ
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OBJAWIAĆ  RÓŻNE  TALENTY  I  OSOBLIWOŚĆI  WYŻSZE

9./ ■ Od 7100 do 7500 jednostek - są to osoby zwykle ale o
ich energii życiowej wykorzystywanej na optymalnych

obrotach. Optymalna praca organizmu z szybką przemianą



4890

materii. Niektóre z tych osób traktują iluzję i omamy senne

jako przesłania realno-prawdziwe, nieistniejące w świecie

realnym. Przeważnie są to lunatycy , ilunofaci, wróżbiarze
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którzy za przekazywane dobre słowo każą sobie płacić i to
dość spore sumki pieniężne oraz grupa ,pseudo- jasnowidze
o wybujałych ich wyobrażeniach,nie mająca odbiciia w

realu są takie niby jasnowidzące indywidua szarpane ich
własnym ego i ja oraz ich moje jasnowidzenia ich własnymi
emocjami życia i ich emocjami myśli, które się im obrazują,
w procesie odpoczynku lub ich snu , ale zawsze tylko w
ichnym świecie i wyłącznie na poziomie ich rozumu i ich
umysłu a w nich ich wiedzy lecz nigdy na poziomie mózgu, i

te ich obrazy omamy są podłożem psychicznych anomali w
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nich i Te ich wizje i omany oraz pseudo-trans- szepto sny
traktują z wielkim ich zaangażowaniem urojenia ich mózgu.

jako Zadania i zesłania senne dla nich jasnowidzących lub
oświeconych ale od ich Stwórcy lub Wielkiego Geometry ,

a nie którzy myślą że są Najcenniejszą Formą Gnozy w ich
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procesach pojęcia i ich działania w Tu ,i Te swoje Tezo-teorie

wdrażają w życie aby stać się bożkami dla innych.Ale  Te ich
wizje zazwyczaj nie mają odbicia w świecie realnym w Tu w

ich zaistnieniu ale tylko przez nich Samych tylko pojętym .
Często świadomie czynią krzywdę innym osobą ale tylko dla
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własnego swojego ego ,i ich chorej duszy ,ale bez -,,ducha,,.

PONIŻEJ  ZACZYNAJĄ  SIĘ  ENERGOTERAPEUCI  DLA TYCH
OSÓB ALE OD NICH  SŁABSZYCH CHORYCH Z ANOMALIĄ.

10/- ■ od 7600 do 8000 jednostek – mogą to być osoby, które

czują, energię sofirotów rotacyjnych ( są to kule wirujących
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bioenergii wytwarzanych w naturalnych cyklach przez
organizm – wynikające z różnicy biopotencjału między
układem nerwowym a krwionośnym) – mogące mieć łaski
pracy z osobami, które wcześniej miały większe dary i

predyspozycje, ale ze względu na efekt wypalenia się lub
upadku duchowego utraciły wyższe dary. Mogą być
instruktorami rehabilitacji, pracować na energiach
sofirotów celem wspomożenia osób słabszych ułomnych
ubogich umysłowo. I tak w tej grupie opomiarowywania
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mogłem pomierzyć sporą ilość osób z astralnego poziomu
zajmowania się energiami od ,reiki ,prany ,logos ,pneumy po
kosmoenergetykę i jak mi te osoby mówiły same, to były one

zazwyczaj po rożnorodnych i obrzędowych inicjacjach lub

ichnych ,rytach wprowadzających ich w kanony i arkana
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astralu zawsze szarych lub wręcz brudnych i złych enrgii

łącznie z ich namaszczaniem lub wyświęcaniem po ichnych
i zakończonych psełdo kursach za które musiały słono płacić
i po takich ich wyświęceniach zostały oplątane i podpięte do
ichnych złych energii przeważnie do ichnych nauczycieli lub
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takich samozwańczych psełdo mistrzów i przez taki fakt ich

inicjacji lub wyświęcenia zostali wręcz niewolnikami takich
ichnych poczynań i jako ich mistrzów sługusy muszą teraz o

ni pracować na takich ciężkich astralnych i złych energiach
,a jak mi opowiadały co niektóre opomiarowane takie -osoby
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miały to być śiły, moce wszech uzdrowicieli ,ale czas pokazał
całkiem odmienną prawdę o ichnych mocach uzdrowień ,a
co niektóre osoby mówiły że po takich ichnych rytach i ich
wyświęceniach wręcz utraciły wyższe walory , Niektóre z
tych osób w tej grupie pomiarowanej  mogą mieć dary
czucia i stosowania bodźcowego instynktu wspomagania
zwierząt w ich niedoli i ułomności ich bytowania ,jeźcy
konni ,lub dźokerzy ,cyrkowi magicy iluzjoniśći astralu.

POZIOMY,,BIOTERAPEUTÓW,, DLA OSÓB W  POTRZEBIE.
11/- ■ Od 8100 do 8500 jednostek - osoby mające dary, aby
pracować, jako energoterapeuci- masażyści, pobudzające
osoby słabsze, starsze i wypalone do bardziej energicznego
działania. Są to osoby uduchowione z otwartymi sefirotami
energii, tak zwane soczewki energii życia. Osoby te mogą
mieć łaski i predyspozycje radiestezyjne-także- zielarze
rozumiejący energię ziół, drzew, minerałów, również osoby
jasno słyszące i rozumiejące milczenie na poziomie fal



4990

gęstego falowania „ Alfa"lub słyszące myśli innych ludzi .

OSOBY Z POZIOMAMI ENERGII LECZNICZYCH BIOGENNYCH

12/- • Od 8600 do 9000 jednostek - osoby mające dary, aby
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być hipnotyzerami lub świetni treserzy dzikich zwierząt,
koni, węży, fakirzy, iluzjoniści ale odporni na sugestywno-
hipnotyczne ciągi rezonansu mikrofalowej indukcji „ Głosów
tych mózgowych" także inne osoby jasnosłyszące ciągi myśli
osobników niższej generacji duchowej z eliminacją selekcją
podprogowej transmisji słów transmitowanych przez takty i
mikrofale małej gęstości lub częstotliwości radiowej. Osoby
takie mogą rozwinąć dary, brzuchomówcze" lub nadsłuchu,
również talenty lub geniusze muzyczni. Niektóre z tej grupy
osób mają talent słyszenia dźwięku światła lub jej syntezy i
synchronizacji wraz z nadwrażliwośćiami w tych obszarach

Tu widzimy na tym zdjęciu Pana Wojtka - ,,Uzdrowiciela ,,
,Bioterapełtę i znawcy w Inżynierii Duchowej ,o wielu jego
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ośiągnięiach w dziedzinie uzdrowienia mogą poświadczyć
całe grupy ludzi ,którym pomógł w ich niedoli ich zdrowia.

Tu na tym zdjęciu widzimy Pana Grzegorza Tęgosa z Koła
,bioterapeutę ,uzdrowiciela ,doftore w Inżynierii Duchowej i
Kosmo -Energentyka ,także Laseroterapeutę który pomaga
tym Wszystkim w ich niedoli Chorobowo Energetycznych
ich anomaliach i zaburzonych linuarach frakcji Duchowej .

-obrzeżowej - tak zwane szepty natury albo jej komunikacji
instnktu zwierzęcej także osoby obdarzone prądami energii
leczniczych ,niektórzy utalentowani kosmo-energentycy ,jak
równiez osoby z łaskami przekazywania wiązek energii ,
uzdrawiającej w ciągach świetlistych poświat na dany cel
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,ale nie przekraczającej długości Pola Energii Całośćiowego

OD TYCH POZIOMÓW MAMY UZDROWICIELI
I To Są Ci których talęty ,Boże Łaski i Dary w
nich tkwiące mogą Pomóc Tym w ich Niedoli.

13/- • Od 9100 do 9600 jednostek - osoby mające ,,BOŻE,,
łaski i dary uzdrawiania innych osób ale ponad poziomy-
bioenergoterapii - o duszy i ciele żyjącym w harmonii z
otoczeniem i wszechświatem- mogące mieć łaski Boże
widzenia aury i światła duszy tak zwani „Duchowi
Przywódcy" jak również „Interpretatorzy" przekazów
Boskich w sposób realny, Jasnowidze i media rozumiejące i
widzące zjawiska paranormalne i infromagnetyczne
falowania struktury, realnie stąpające po oczeluściach
ziemskich. Przeważnie są to osoby z wyższym stopniem
doskonałości duchowej,zawsze uśmiechnięte i radosne
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osoby i przekazujące dar radości siejąc go dookoła , bo
radość i szczery duchowy uśmiech poraża wszystkich i
wszystko do okoła ,a gdy się uśmiechamy to nasze ciało
generuje -wytwarzając endorfiny hormony szczęścia ....

     WIDOK KWITNĄCYCH LILI BIAŁEJ ,WODNEJ ODMIANY

BIOENERGOTERAPEUCI Z DARAMI BOŻYMI BY UZDRAWIAĆ

 LECZYĆ I POMAGAĆ CHORYM SĄ JAK BIAŁE LILIE WODNE
BARDZO  ŻADKO  SPOTYKANE  I  WYJĄTKOWE  WSZĘDZIE. .
.    POZIOMY UZDROWICIELI O DARACH I NADDARACH
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14/  • Powyżej 9700 jednostek - osoby bardzo uduchowione,
posiadające wyższą wiedzę duchową i odpowiedni stopień
doskonałości duchowej tak zwane „Biblioteki Wiedzy i
Mądrości". Mają otwarte nad-szare komórki mózgowe-
osoby z darami i łaskami uzdrawiania innych i siebie na

wszystkich poziomach.Są to zazwyczaj „Nad-uzdrowiciele" z
darami Bożymi - Jasnowidze zła i dobra oraz świata
zdematerializowanego w krzywej czasowej falowania
obrzeżowego - skanerzy chorób i ułomności ludzkich.
Osoby takie postrzegające realnie inne byty i wymiary
normalnie niepostrzegalne - mają otwarte pobłyski nad
energii życia, żyjące zazwyczaj w światłości i energii
plazmowo-platynowej lub czystości poświaty diamentowej,
również w energii Boskiej Opatrzności- tak zwane
„Narzędzia Boskie Na Ziemi". Mogą być postrzegane przez
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innych, jako stare dusze kosmitów innych cywilizacji i
wymiarów wspomagające dobrem ziemian w ich niedoli.

15/- • Powyżej 10.100 --jednostek -BARDZO ŻADKO
KTOKOLWIEK OSIĄGA TAKIE STANY POMIAROWE

-ponieważ skala pomiaru analogowego,,Bovisa,, kończy
się na poziomie 11.000 ale jako skala na instrumentach
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do pomiaru ,nie ,,Diagramach Bovisa,, czyli - Jedenaście

tysięcy podobnie jak w mózgu i uderzeń szyszynki w fali

wibracyjnych na sekundę kto osiąga takie wibracje to
przeważnie kończy się to jego -zejściem, bo następuje
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rozdzielenie się, lub odklejenie szyszynki od mózgu i od
rdzenia kręgowego a to niesie ze sobą śmierć i agonię  –

genialnie wyposażone Istoty o Nad Możliwościach, ludzkiego
organizmu tak wyposarzone przez dar Cudownej Natury

zdarzają się raz na 100.milionów instnień, narodzonych i
takie ,,Osobliwośći,, mają rozwinięte tylko -istoty światłości
absolutnej w ciągach plazmowych , raczej niespotykane, ale
istniejące!! Są obdarzone w moce 'łaski ,dary i zdolności Nad
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przyrodzone wrecz przerażajace mają możlwosci .Ale są i

wszyscy o nich słyszelii ,co niektóry , spotkał taką Osobistość
w ziemskim jej bytowaniu na swojej drodze w tu na ziemi
.Na pewno są wśród Nas wspomagają i Będą , ale Czy Będzie

komukolwiek dane taki Cud z takimi darami - spotkać ?
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Ponoć ich jest zawsze dwunastu ,tak jak apostołów .!!!!!

UWAGA - DLA  - WSZYSTKICH  !!
Wszyscy bioenergoterapeuci, energoterapeuci i wysokiej

klasy uzdrowiciele mają bardzo niski poziom podświadomej
agresji, ponieważ w innym przypadku wchodzenie ich w

pola  energetyczne wszechświata jest bardzo niebezpieczne.

Próba „rozmnażania” bioenergoterapeutów poprzez psełdo
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kursy i nauki ,przyspieszonymi metodami, bez brania pod
uwagę ,drzemiących w każdym kandydacie na uzdrowiciela

jego wrodzonych predyspozycjii i darów , bądź to talentów i
ich zasad etycznych, może doprowadzić do negatywnych
rezultatów ,i wyrządzenia Wielkiej krzywdy tym Co DAR

MAJĄ aby pomagać innym Dlatego polecam miernik Bovisa
lub nowszej generacjii czyli ,,BOVIS z funkcją Aparatu Wolla
lub Biosferomierz.Jako jedyne i godne zaufania instrumenty
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które są bezstronne i także empiryczne CENZORY -Walorów.

Na zdjęciu widzimy oryginalną wersję miernika poprawioną

analogowego wyprodukowaną w ,,PAN,,-Polskiej Akademi
Nauk -ale po jej gruntownym przekonstruowaniu i remoncie
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kapitalnym w roku 2010 -po trzydziestu latach testu , pracy

miernik otrzymał nowe podzespoły polepszające w nim jego
waloru pomiarowe ,co także zwiększyło jego czułość i

precyzję pomiarów analogowych bezinwazyjnych-pewno po
takim zmodernizowaniu dalej przez kolejne 30 lat będzie
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mierzył przysługując się ludzkośći w odkrywaniu pokładów
darów ,talentöw i możliwośći duchowych drzemiących w

każej osobie ale trudnych do odkrycia i ich zdefiniowania .

     PODOBNIE NASZ UMYSŁ I GŁOWA GENERUJE ENERGIE

Wizualizacja całości energii świetlistych
.Wpisana w energie- TAURONA -

NAPIĘCIA   I   NAPRĘŻENIA   BIOPRĄDOWE
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MILIENERGIE  BIOELEKTRYCZNOŚĆI   W
POLARYZACJI  CAŁOŚCIOWEGO  POLA  ENERGI.

Interpretacja  wyników  pomiaru  rotacyjnego
przepływu  elektrolitów tz.  akumulatorka  życia.

Pomiar akumulatora życia „µV”- czyli wpływ
rotacyjnego przepływu wiru elektrolitów wokoło komórki,
poniżej chromosomu DNA, i głębiej od karoitypu migotają
telomery powodując wir energii pracy elektrolitów, które
wytwarzają mikromili napięcia bioelektryczne stymulowane
i się nawzajem samo kondensujące się ,ale tak regionalnie w
naszym ciele jego tkankach ,narządach i organach. Tworzy
się w różnych miejscach ciała bioelektryczna energia która
to jest biostymulujaca dialektrycznie i dająca naszym w nas
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komórkom moc i śiłę bio energetyczno dialektrycznej współ
wymiany wód i płynów martwiczych i tych przerobionych

między i wokołokomórkowych tożsamośći i ich osobliwośći
jako naszych mikro malutkich bio fabryczek odnowicieli i

ich procesów odtwórczo regeneracyjnych a pobudzających
w naszych ciałach fagocytarne związki macierzystych w nas
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drzemiących komórek ,które to jako te odtwórcze pierwotne

i nieskażone ale tkwiace w każdym z nas jako nasze zdrowe
i pierwotne elementy ,zostaly dla ich bezpieczeństwa ukryte

lub schowane w naszych sejfach ,ale jako kościach i dla ich
bezpiecznego w naszych ciałach przetrwania zachowane w
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szpiku kostnym ,jako macierz. I te właśnie takie nasze bio
stymulanty Te regionalne biopolaryzacje są zbierane przez
całośćiowo pojety i zrozumiały układ nerwowy ,neuronowy
,mechatroneuronowy i na samym końcu jako takie komórki
dendryczne ,haptenogenalne na różnorodnych cyklicznie się
demonstrujących fazach, przemian materii na bio energię w
naszym żywym ciele są biostymulujące i kondęsowane cało.

Po skondensowaniu, jako mikronapięcia elektrostymulujące
na poziomie bio przez mikro rejestratory w naszym ciele
cielesno fizycznym jako komórki dendryczne ,wraz z ich
zagęszczonymi układami ,,klaestrami-dedrycznej wymiany
eneroinformacyjnej -przetwarzają ,a następnie przez nici
połączeń wzajemnych neuronicznie przesyłają dalej ,do
układu nerwowego ,gdzie dalej wędrując przez cały układ
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połączeń nerwowych trafiają do rdzenia kręgowego od
podstawy ,aż do płatów mózgowych w naszej głowie -jako
naczelnego wodza ,szefa i dowódcy naszego ciała fizycznego

RÓŻNE   ENERGIOINFORMACJE-  WYTWARZAJĄ   MYŚLI.

Energia ta wywołuje ruch i przepływ płynów i wód w
kanałach około rdzeniowych - stymulując energię na
poziomie bio, od podstawy kości ogonowej przez gruczoł
szyszynki do płatów mózgowych - ta bioenergia jest
zmierzalna w mikrovoltach ,miliprądach ,milienergiach.

Poziom cielesno - fizyczny- zakłócenia na komórce i w około
niej, ich efekty w zależności od wytwarzanego w sposób
naturalny mikronapięcia tak w samej komórce przez
wirujące w niej, jak i dookoła niej ,milienergie stanowią
,oddzielną tożsamość energii ,jak i wytwarzane energie
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przez organ z którego pochodzi ta dana komórka,tak zwana

energia całościowa pojedyńczego żywego organu jako tej
całości energetycznej i jego walorów biom- miliprądowych.

Na zdjęciu generowana ciągle i stale ,energia płynąca z
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głowy wraz z pracującym mózgiem,i korpusu ciała wraz z

kręgosłupem,po oddzieleniu głowy od korpusu ,mózg wraz

z głową generuje oddzielne biomiliprądy energii ,a korpus z
kręgosłupem także generuje oddzielne inne miliprądy ale w
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korpusie brak im jest sterownika są nie zorganizowane i
chaotyczne ,natomiast mózg i głowa zachowują pełną
kontrolę nad generowanymi miliprądami-?.Przykładem są
niektóre organizmy zwierzęce mające możliwośći
odtwarzania utraconych kończyn ,jaszczurki i ich ogony.

WALORY  POMIAROWE  NA POZIOMIE ,, AKUMULATORKA ,,

-1-A ■ do poziomu -od 1 do 3 mikrovolty -oznacza że
pomiaru dokonaliśmy u osoby jeszcze żyjącej bo są
produkowanie i pobudzanie procesy mikroprądów
napięciowych inter i infro - komórkowych, produkowane i
wytwarzane przez organy tkanki ciała w organiżmie,ale do
destrukcji kontr-komórek tych macierzystych -żródlano
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odtwórczych ,i tak komórki destrukcyjne mają dokonywać
rozpadu komórek właściwych ale żywiciela bez możliwośći -

Zaprezentowany na zdjęciu miernik ,,AQUA-TESTER,,-wraz
ze specjalnymi sondami daje nam dość szerokie możliwośći
dokonania opomiarowania ,anomali ,zaburzeń i porażeń
.Więcej o jego możliwośćiach możecie poczytać w innej
mojej broszurce ,,WODA CUD ŻYCIA,,-polecam i zachęcam.

-regeneracyjnych ,po prostu te komórki destrukcji dokonują
mordu od wnętrza po cichu i stale ,co z kolei doprowadza do
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śmierci żywiciela ,poprzez wytworzony ich substyt komórki

patogennej -czyli takiego ,,stworka,,-mordującego nas i
zabijającego żywiciela ,ale od środka gdzie efektem jego

działania w naszym wnętrzu jest agonia już istniejących i
rozpadających się naszych dobrych komórek dokonywany
jest rozpadu komórek żywiciela bez ich możliwośći się
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zregenerowania jest -dokonywany mord  własnych nam
niezbędnych życiodajnych komórek przez wytworzony

substytut patogenny lub jego odmieniec nas mordujący .

2-B ■ pomiar o wartośći  4 mikrovolty -oznacza- rotacyjno-
migoczącą polaryzację molekularną ze specyficzną regulacją
miejscową generowaną przez wybrany organ , narząd i jego

komórki .Ale zawsze w takich mega przypadkach mamy do
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czynienia . Naruszeniem uszkodzeniem przełamaniem kodu

genetycznego  z segregacją substancji paramagnetycznych i
diamagnetycznych ale w nachylonych polach bioenergi
rytmowej ale biostymulacyjno- magnetycznych faz energii i

całośćiowych jako tożsamośći wspólnie istniejące w całośći i
może taka anomalia objawiać się w mukopolisacharydozą
ale neurodegeneracyjną ,albo jej odmianami na kariotypach
lub potocznie nazywaną chorobą bratniej krwi współ lub
około pra-pokolenia gdzie w rodzinnym powiązaniu doszło
do kaziorodczego bytu i związku spłodzenia potomstwa w



5260

prokreaciji i w tajemnicy prababcinej skryta tajemnica.....

3-C ■ o mianie -5 mikrovolt -mamy w ciele interakcje z
transferem wolnych rodników- oraz produkowanie przez

organizm nanotoksyn o silnych emisjach i ich falowaniu
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skazowym - toksyn daje nam to efekt podobny do choroby

popromiennej po skażeniu radiologicznym lub całośćiowym

porażeniu ciała ,ale w obraźie klinicznego zrozumienia jako
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całośći lub efektu podobnego do skażenia ,,sepsy- ostrej -lub-

takie inne porażenia od szkodliwie niszczących roślin ,tu

do najbardziej niebezpiecznej i inwazyjnej z nich należy
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,,Barszcz Sosnowskiego ,,i od jego soku megapoparzenia

czy to od kontaktu z jego liśćmi ,łodygami gdzie potrafi

on ośiągnąć nawet do 4 metrów swojej wysokośći ....
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-4-D ■ o wartośći -6 mikrovlt - węglowodany wewnątrz

komórkowe i ich energia „Bio" oraz metabolizm kwasu
nukleinowego ze szczególnym uwzględnieniem nerwowym

w jego trzpieniu oraz w oplocie okołosercowym i tkankach
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łącznych i tkance łącznej mięśni szkieletowych ,oraz w

nerwie oraz w sercu i tkance mięśni szkieletowych warstw

sercowych są coraz płynniej zakłócane i ten efekt zakłócenia
bioenergi daje nam wyrażnie ,do odczucia poprzez efekt
narastającej stenokardii i arytmii szarpanej w pracy mięśnia
sercowego ,coraz szybciej się męczymy ,musimy przez to



5320

dłużej spać i częściej opoczywać po każdorazowym naszym

większym wyśiłku i zużyciu większej ilośći naszych energii
ale tych na poziomie śił mocy biowitalnych energistymulacji
-5- E ■ o mianie -7 mikrovolt - powstają różne - mutacje i od
nich silne toksyny w rotacyjnej wymianie wód i płynów
wraz z elektrolitowymi zaburzeniami w okołokomórkowych
cyklach wymian tych martwiczych i przepracowanych przez
nasze komórki ,,jako mikro malutkie fabryczki,, zdrowia i te

anomalia toksycznego środowiska wokołokomórkowego w
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naszym ciele i jego wewnętrz -środowisku  są pożywką dla

grzybotwórczych patogenów , niosąc im możliwość ich się
pobudzania ,namnarzania i ich narastania i rozwoju -czyli
przejśćia z fazy ich uśpionej do cyklu ich intesywnego bytu i
ich rozrostu i namnarzania się w naszych tkankach ciała i w

organach tkankowych.A przyczyną zawsze jest anomalia
wymian wód tych martwych -martwiczych i przerobionych
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na te nowe ,,żywe i zdrowe wody wewnątrz elektrolitowe ,a
ich zaburzenie mogą wywoływać porażenia od prądowe lub
złe wprowadzone mikro małe dawki prądu do wnętrza ciała
na przykład do zabijania parazytów ,robaków ,glizd czy tych
pozostałych -bo oprucz porażenia tych wcześniej opisanych i
wymienionych porażają także nasze ,,mikro małe fabryczki,,
czyli komóreczki i one jako upośledzone takim porażeniem
mają zaburzone procesy wymian wód i plynów w nich i to
skutkuje zastoiną w ich wnętrzu wód martwiczych ,a to
nieśie dalej w naszych ciałach inne procesy czyli procesy
zastojowe złogów ,w wątrobie ,nerkach ,drogach moczowym
pęcherzu,woreczku żółciowym i w jelitach powstaje piasek
który dalej się zbryla i co mamy kamienie i mega problem a

wszystko zawsze zaczyna się od zaburzenia wymian wody i
elektrolitowych zależnośći ale na poziomie komórkowym .
Budują się nam komórki nowotworowe lub  rakowe nowych
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generacji, a już istniejące ożywiają się bardziej są przez ten
fakt bardziej agresywne i powodują silny proces rozsiewu i
namnażania się generowanych ich nowych koloni wraz z
ekspansywnym kolonializowaniem organów sąsiadujących

z nimi i wytwarzaniem nowych ich odmian ,ale zazwyczaj
zmutantowionych i narastaniem tych mutantów i ich
patogennym rozrostem na organach sąsiadujących z tymi
,komórkami pierwotnymi -bazowymi ale porażonymi Tym.

POTOKI   GÓRSKIE   NIOSĄ   TAKŻE  ENERGIE  ALE   WODY

-6-F ■  o zczytanej wartośći miana -8 mikrovolt -oznacza
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zawsze wzrost produkcji i namnarzania się patogenów
bezjądrowych ,ale mających tylko -RNA- zazwyczaj są one

odnajdywane w badaniach krzyżowych lub serologicznych
w klasyfikowanych obszarach na poziomie klas ,ANA ,ANA-1
do nawet ANA-12 .I tak wzrost patologi bez jądrowców tylko
z RNA oznacza zazwyczaj lub czasami nawet więcej po
prostu zazwyczaj tworzą one kolonie około zmutantowione

ale o tożsamośći bezjądrowej ,i w takich przypadkach mamy
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normalne funkcje naszych komórek i ich praca jest mocno

zachwiana i wręcz porażona dziesięciokrotnie lub nawet
więcej z lekkim ich upośledzeniem w stanie lekkim lub
podostrym ich stanem zorientowania się na ich procesy
odtwórcze lub regeneracyjne ,a ich odnowa jest uciążliwa
lub wręcz niemożliwa. Funkcje komórek są zachwiane i

lekko zdezorientowane a ich regeneracja w  organach
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zachwiana i wywołująca procesy totalnej degeneracjii .

-7- G ■ odczytywany pomiar o wartośći -9 mikrovolt
-oznacza zazwyczaj zakłócenie na poziomie komórek ale

całośćiowo pojęte wraz z ich mębraną ,i są to zakłucenia
związane ze zdolnośćiami przyswajania i wydalania po ich
przepracowaniu z pobranych minerałów i pierwiastków i
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ich pochodnych enzymatyczno -odżywczych osobliwośći ze
szczególnym uwzględnieniem ,albo ich dostarczania w

szczególności ale naturalnego pochodzenia z jarzyn owoców
typu: sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, cynku, niklu i
lidytu ale pochodzących od struktur surowcowych dzikich i

naturalnych i biofitogenalnych ,a nie tych elementów mega
wysyntetyzowanych i pochodzących z hodowli ,upraw i tej
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chemi lub suplementowanych związköw wytworzonych

sztucznie lub wychodowanych ale drogą modyfikacji ,,GMO,
, -lub bio- syntezy chemicznej ,biologicznie poprawianej w
kompleksowo uprawianych i wytwarzanych półsurowcach .

-8- H ■ wynik pomiaru =10 mikrovolt -czyli występujące
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lekkie zaburzenia mogące wywołać stany zapalne,lub stany
około zapalne lub wręcz występujące i pojawiające się
symptony bólowe osobliwośći od czasu do czasu lekkie bóle
w kręgosłupie - mogące przemieszczać się na dyski ,krąźki w
odcinkach od szyjnego ,aż po lędziowe w całośćiowo pojętej

 i
zrozumiałej inżynierii układu kostno ruchomego i tak te
efekty bólowe mogą się przemieszczać w rejonach od
kręgosłupa poprzez dyski ,krążki po podczepy około
śćięgnowo mięśniowe ,aż po całe partie i zespoły śćięgien
,mięśni ,i to zawsze dodatkowo oznacza zakwasy ,, oznacza
to chroniczny brak ruchu i prawidłowego odżywiania się i
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zaśilania organizmu i jego narządy w niezbędne pierwiaski.

-9-I ■ pomiar o mianie =11 do 13 mikrovolt -oznacza
zazwyczaj dobrą rotacyjną wymianę  przepływu energii,
biowitalnej z pełną ich resumacją i kooperacyjną wymianę
wewnątrz komórkową wymianę wewnątrz organów i
komorek ,wiry strumieni energi wewnętrznych i tych
docierających są dobrze wchłaniane i zagospodarowywane
przez otwarte kanały energetyczne i wiry energii organów
wewnętrznych- czakry na poziomie astralnych osobliwośći
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wraz z ich dobrą i samoczynną regulacją i taki efekt ich
pracy.Daje nam możliwość pracy obydwiema półkulami

 mózgowymi w sposób jednoczesny ,wraz z pełną ich w nas
koordynacją i pełną naszą podzielnośćią uwagi w mózgu ,i
synchronizowanej kontroli we wnętrzu ,i to tego co się
dzieje w środku i na zewnątrz ale wokoło na wszystkich
poziomach zrozumień i uważań ,ze względu na nasz stan
posiadania wiedzy i jej zrozumienia na zaistniałych faktach.

-10-J ■ odczyt o wartośći od 14 i po -Powyżej 14 mikrovolt
-oznacza osoby zdrowe „Jak rzepa" i bez kolizyjnch
zaburzeń i anomali na przepływach energetycznych
wymian i przemian śił biowitalnych po prostu ujmując
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osoby z takimi odczytami pomiarowymi na poziomie ich

,,akumulatorka życia,, to maja one zawsze w sobie dobrze

-Zsynchronizowane półkule mózgowe, w głowie dobra praca
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szyszynki - otwarty, chłonny i elastyczny umysł z pracą na
maksa przysadki mózgowej i osobliwośći i tożsamośći
,oznacza pełną charmonię otwarty chłonny umysł ,wraz z
pełną percepcją pojmowania ,wchłaniania i elestycznego
rozumowania na wszystkich poziomach rozumianych i
pojętych w sposób racjonalny nowych osobliwośći jako fakt.
Ale te pomiary i ich interpretacje odnoszą się zawsze do
całośćiowego obrazu klinicznego w naszych ciałach ,i nie
dotyczą poszczególnych anomali ,zaburzeń na organach ,lub

na poszczególnych narządach i układach w ciele fizycznym .
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MAMY ZDROWIE Dane jeden raz DBAJMY O NIE.

p p

Wizualizacja inna

 ZAWARTOŚĆ ENERGI W DUSZY
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-Ale tak troszkę inaczej czyli jako paliwa iskry-

,,BOŻEGO ŁADUNKU ENERGII W NAS,,
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Całościowe energie duchowe

,,Jeden z trzech wzorców potwierdzeń

pomiarowych dokonywanych miernikiem
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,,Bovisa,,-jako modelowy przykład,,

,,Na dzień obecny opracowałem nową broszurkę
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interpretacjii wyników pomiarowych w wersjii

elektronicznej o poszerzonych i rozbudowanych
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opisach i opracowaniach zaawansowanych.
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Możecie Sobie tą broszurkę śćiągnąć jest na

gratisach w pdf .na zaprzyjaźnionej stronie -

www.kosmoenergetyka.info.pl w dziale opisów o
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inżynierii duchowej ,oraz wiele innych także.
Jest to strona Pana Grzegorza Tęgosa z Koła -

,Uzdrowiciela ,Kosmo -Energentyka , znanego i
cenionego znawcy w Inżynierii Duchowej .

,,Pomiary łączone i ich opracowane interpretacje

Bv + µV

Głębsza interpretacja pomiarów polaryzacji
BIOSFERY na poziomie fizyczno-cielesnym

Dot.: Pomiaru w skali „Bv” i pomiaru
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akumulatora życia „µV”

Bioelektromagnetyzm rotacyjno – telomerowy dotyczy
powiązanych ze sobą zmian i zakłóceń na poziomie około
komórkowym i w ich centrum,oraz telomeryzacji w dna.

ZAKŁÓCENIA KOMÓRKOWE I ICH EFEKTY

Przykłady zrozumienia pomiarów podwójnie krzyżowo -
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liniowych zbieżnych zczytanych pomiarowo miernikiem.

1/.  9 µV – 5400 Bv - zakłócenia zdolności przyswajania i
wydalania przepracowanych minerałów- ( przerobionych) (
sodu - potasu - magnezu-wapnia - żelaza - cynku - manganu -
niklu) na poziomie komórkowym w naszych organach
,kankach w naszych ciałach fizyczno cielesnych -anomalia.

2/.  8 µV – 5000 Bv - wzrost produkcji “RNA” –czasami
dziesięciokrotnie lub nawet więcej – funkcje wzrostu

komórek są zachwiane i zdezorientowane zakażone ,słabo
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odtwarzalne  procesy odbudowy nowogenerowanych .

3/ . 7 µV – 5000 Bv - powstają mutacje i silne toksyny w

rotacji elektrolitów około komórkowych - budują się
komórki rakowe nowych generacji, a istniejące powodują
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silny proces rozsiewu i namnażania się z inspancją w nowe
obszary i kolonizacji tych nowych ,co dopiero zajętych.

 4/.  6 µV – 5000 Bv - węglowodany i ich energia “BIO”
oraz metabolizm kwasu nukleinowego w szczególności w
nerwie, sercu i tkance mięśni szkieletowych są coraz
płynniej zakłócane, daje to efekt stenokardii, arytmii pracy
serca ,jak równierz możliwe początki powstawania i infekcji
stwardnienia rozsianego w układzie nerwowo-
limfatycznym skutkującym narastania brodawek w tych
układach na etapie początkowym zaistnienia tych zaburzeń.

5/.  5 µV – 5000 Bv - interakcje z transferem wolnych
rodników – produkcja neotoksyn o silnych emisjach i
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falowaniu skazowym ,narastanie komórek nowotwotowych.

    

DNA normalnego człowieka.   DNA chorego człowieka      DNA zdrowego

Nowe i głębsze zerknięcie na dna człowieka i nowe większe możliwośći
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nieśienia pomocy ,podobnie jak w nowym spojrzeniu na widok wody-

WIDOK WODY ŻYWEJ -lub PŁYNU jako  MACIERZYSTEGO

KLASTRY TWORZĄ BRYŁĘ GEOMETRYCZNĄ Z 64 OKNAMI.
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                        Zdjęcie komórki i jej tożsamośći .

                                                  Białko jądra

             

Zamiana energii na materię przez białko  Zbiór białek szkieletowych

           DYFUZJA MEMBRAN KOMÓRKOWYCH
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NARUSZANIE POŁĄCZEŃ ENZYMÓW I KOMÓREK

Ale opomiarować możemy tylko za pomocą tego
widocznego na zdjęciu miernika z funkcją Volla.

.6/.  4 µV – 3000 Bv - rotacyjno – migocząca polaryzacja
molekuł ze specyficzną regulacją miejscową. Naruszony i
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przełamany KOD genetyczny z segregacją jego substancji

PARAMAGNETYCZNYCH i TELAMERAZY DIAGNETYCZNYCH
w nachylonych polach energii całych BIOMAGNETYCZNYCH.

7/.  3 µV – 3000 Bv - produkowanie i pobudzanie biodia
mikroprądów inter - i infrakomórkowych. Produkcja ciał do
destrukcji i rozpadu komórek żywiciela. Dokonywanie nad
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mordu własnych życiodajnych przez wytworzony substytut
– PASOŻYT.parazyt -Dający ciągłe skutki destrukcjii i efekty
gnilno rozpadowe w organach wewnętrznych ciała chorego.

Parazyty ,krętki ,nicienie - w krwioobiegu w organiźmie.

     

Biało szkieletowe – jądro tego białka.      Powiększenie jądra białka
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  OPISY ORAZ ZAPREZENTOWANE SZKICE RYSUNKI ZDJĘCIA
POWIĘKSZONE dla lepszego ZWIZUALIZOWANIA  Tematów.

.WIZERUNEK CZŁOWIEKA NIEBIAŃSKIEGO -A-WCIELENIA.?

Nie jest to dość Szalone – By mogło być Nie prawdziwe!!!
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Jednak sztuką jest ,by wiara wiedzenia i głód tej wiedzy
uczył  Widzenia  rzeczy normalnie  Niewidzialnych.

,,Człowiek Niebiañski wpisany w Gwiazdozbiorach,, A
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inną wersja jest jako legendarny ,,Atlas,, od prawieków
w Gwiazdozbiorze Mgławcy Oriona możemy go oglądać

Orion i atlas dzwigający nieboskłon ,a nasz atlas szyjny.
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OGLĄDAM DZIWNĄ KAPLICZKĘ za LICHENIEM !

Mała i skromna kapliczka za Licheniem a w niej
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Kamień dookoła którego pielgrzymi chodzą na

kolanach prosząc o zdrowie i Łaski i Dary .! !
.Kto prosi Godnie i z czystośćą to Otrzymuje.

Dziwne to miejsce w tej Kapliczce pod Licheniem
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historia opowiada ,o Cudownym Objawieniu na
tym kamieniu ,MATKI BOŻEGO SYNA -JEZUSA

CHRYTUSA ,

,,MATKA BOŻA LICHEŃSKA,,

-że stojąc gołymi stopami na tym kamieniu
,zapłakała Nad losem narodu Polskiego a
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opadające z jej oczu łzy w dziwne meteoryty się
zamieniały ,tak więc w Tym świętym kamieniu

,są odciśnięte stopy i o szczególnej energii

meteoryty w ilośći dwóch dużych metalowej
odmiany i drobniejszych struktur ponad 10 sztuk
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w ziarnistośći tego głazu polodowcowego .

Prześwietlenie rentgenowskie ujawniło ,pod
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stopami jednolitą strukturę tego Kamienia w

płynnym ugięciu materi Kamienia pod

odciśniętymi Stopami i Śilnych energiach ,które
kiedyś trzeba będzie dokładnie pomierzyć
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,więcej o tym miejscu piszę w innej broszurce
,Święte kamienie -polecam przeczytać -Lucjan.

,,MATKA BOŻA JASNOGÓRSKA,,

-tak więc warto odwiedzić te miejsce i te energie-
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,,POMIARY ENERGII DUSZY,,

Interpretacja wyników pomiaru polaryzacji
statycznej w całośćiowym obrazie ludzkim.

Pomiar strefy duchowej  „Qc”- tak zwanego wielkiego
płaszcza kokonu polaryzacji statycznej, poziomu duchowego
lub płaszcza energii wielkiej. Jest to pomiar energii wirów
jonów śnieżnych o krążąco dynamicznych rotacjach jak

równierz potęcjału wspólnego ,energii Kul sefirotów. ZATEM
JONY ŚNIEŻNE -Są wyjątkowym rodzajem energi innej , są
one  niezorientowane  bioelektrostatycznie, ale o ruchowo
zmiennych wirach kondensujących inne energie o tym lub
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podobnym potęcjale i energiach w formach gazowego
rozrzedzenia i właściwościach antyprotonowych. Do ich
energii ,lgną TAMTE -ŚWIATY -bo ich energia tych-  jonów

śnieżnych ,albo bardziej precyzyjne określenie energie
pogazowo plazmatyczne pewnego rodzaju wody ,a Ci z Was
co chcą lepiej i dokładnoej zrozumieć to określenie to
polecam dla nich inne moje opracowania i opisy pod
tytułem ,,Woda Cud Życia jako Twór Żyjący i Myślący gdzie
opisuję bardzo dokładnie te terminy i ich zrozumienie i tak
zazwyczaj pozwala zagęścić materie pogazowe z poziomu
niebytu do poziomu materii wstępnie zagęszczonej przez co
niektóre osoby, taką lekko zagęszczoną materię postrzegają
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,swoim wzrokiem fizycznym, można takiej materii lekko

zagęszczonej zrobić zdjęcie, ale aparatem cyfrowym o

minmum 10 mega,pikseli lub więcej .I do takiej energii która
jest pożywką dla ,,INNYCH W NIEBYCIE ,,to oni się do niej
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podczepiają , niebyty lub goście astralni - jak kto woli
-ponieważ energia jonów śnieżnych stanowi dla nich,

czyli gości astralnych „Pożywkę",o bardzo potężnej dawce

energii i dzięki niej to ,mogą się materializować w ich
ziemskim maraźmie i prosić o pomoc odejścia , do swego
wszechwiecznie trwałego przeznaczenia. Przeważnie ci
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Goście astralni krążąc po oczeluściach Ziemi czekają, na
okazję, którą sami stwarzamy świadomie lub nieświadomie
.Oraz pomiar walorów energii  ,, KUL-SEFIROTÓW.które to
wcześniej Opisałem-poniżej szkic przypominający te opisy .

,,CAŁOŚĆIOWY SZKIC ENERGII POZA CIAŁEM FIZYCZNYM,,
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     WODA CUD ŻYCIA -ZDJĘCIE WNĘTRZĄ CAŁOŚĆIOWE

Wizerunek ,zdjęcie -Wody jej cząsteczki strukturalnej
powiększony mikroskopem tunelowym ,widok z jednego
okna klastru ,a jest ich razem 64 w układzie bryły
oktogenalnej w wodzie o stanie płynnym , nie zamrożonym
bo w procesie zmiany stanu skupienia -z płynnego na stały
zamrożony woda zmienia postać powiązań wzajemnych ,i z
płynnej formy przestrzennej oktogenalnej ,staje się postacią
płaską heksogenalnego połączenia wzajemnego .NA zdjęciu
widać w jej wnętrzu prapamięc w formie, żywej stale
pracującej energii plazmowej ,i obok malutki pierwiastek
energi absolutu w formie gwiazdy ,lub energi ,,ISKRY
-BOŻEGO TCHNIENIA ŻYCIA-ostatnio nazwano TĄ iskrę
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boskim pierwiastkiem Higgsa .Poniżej prezentuję cząsteczkę
wody strukturyzowanej ale poddanej działaniu
hydrooksydacjii ,o złym prądzie tak zwana,, Żywa i Martwa
WODA ,,-wytworzona urządzeniem do tego specjalnie
wytworzonym ale złym.Po prostu proces ten rozrywa w
wodzie jej wzajemne połączenia pozbawiając wodę jej
wnętrza- Tak bardzo Ważnych- elementów .Jest to po prostu
torsyjne oddziaływanie na wnetrze Wody- Szkodliwe.

NA  ZDJĘCIU  WIDAĆ  JEDNOZNACZNIE  ROZERWANE
POŁĄCZENIA I BRAK ZAWARTOŚCI -WNĘTRZA -nie ma nic .

Więc po co wytwarząć ,wodę w urządzeniach wszelakich-
które ją uszkadzają i pozbawiają elementu żywej iskry. ?
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  WIDOK NATURALNEJ FORMY STANU SKUPIENIA WODY

Więc TU się zastanówmy ,który jest lepszy stan skupienia
Naszej Wody ,i bardziej Dla Nas zdrowy -stan skupienia
płynny wraz z zawartością ten przestrzenny ,czy ten stan

płaski zamarznięty ,ze zmienioną formą wzajemnych
połączeń .WIDOK ZIMY POMOŻE WYBRAĆ WŁAŚCIWIE.
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ALE  JUŻ  DOŚĆ , TYCH  DOWODÓW , WRACAM  DO
OPISU BOSKICH WALORÓW ZAWARTYCH W NAS
SAMYCH A ZMIERZALNYCH PRZY POMOCY MIERNIKA

,,  BIOSFEROMIERZ ,, lub BOVIS albo za pomocą miernika
analogowego  innego,,Bovisa,,z funkcją aparatu VOLLA
ale jako -pomocnika dla każdego radiestety ,bioterapeuty
,energoterapeuty lub dla tego kto pracuje  z  polami
bioenergiami  na  odpowiednim  poziomie uzdrawiania .

  ,,POMIARY STREFY DUSZY I DUCHOWE PERCEPCJE ,,

ALE W ZAISTNIAŁYCH OBSZARACH INŻYNIERII DUCHA

1. Powyżej plus 3 - jednostek pomiarowych ,oznacza że
mamy do czynienia zazwyczaj z osobą duchową z
uduchowionych są to osoby zazwyczaj z duszami anielskimi
wspomagające dzieło Boże w tu na ziemi -i taka osoba działa
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zawsze wspomagająco - wspomagają pokutujące dusze, aby
mogły się one odbić w Tu od ziemi i odejść do Tam lub do

wszechwieczności, po ich się przewartośćiowaniu lub ich się
doświetleniu energiami czystymi ,,BOSKIMI,, osobnicy z
takimi walorami pomiarowymi są także podporami
mocnymi duchowymi dla osób nawróconych lub słabszych
duchowo, powtórnie odkrywających istnienie Boga. Osoby
takie są bardzo synchronizowane o ponad przeciętnej-
nadzwyczajnej radości życia są także wśród nich -/ eremici
lub czyści egzorcyści ,świat ludzi Bożych w tu na Ziemi ,ale
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postrzeganych przez pryzmat Wiary ,a nie religi ,kośćioła.

Bo kośćioły mamy przeróżne ,powiedzmy ,od Kośćioła
Prawosławnego ,Grekokatolickiego ,Luterańskiego ,po
Kośćiół Rzymsko Katolicki ,a w tych kośćiołach różne
,Celebry ,Regóły ,Kanony ,Obrzędy ,zasady kościelnych Praw
,Obowiązków ,Nakazów ,Zakazów -aż po same - straszenia
,wyklęcia czy ekskomuniki ,zalerznie od rodzaju i obrzędu.A
w Polsce w Kośćiele Rzymsko Katolickiego Obrzędu ,mamy
Instytucję Kośćielną -nie Kośćiół który niósł pomoc na
poziomie Duszy i Ducha -lecz gdy Rząd Polski podpisał
,,AKT,, -o nazwie Konkordat z Państwem Kośćielnym
,,Watykan ,,bo Państwo Miasto Watykan -to jak mawiają
Wiedzący -obecna i Współczesna Nazwa -dawna Cesarstwa
Rzymskiego ale pod Egidą Kośćioła Rzymsko .Katolickiego
-to od tego momętu mamy na terenie Polski- ,,Kośćiół
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Instytucjonalny -jako Instytucję na Prawach Kośćielnych.Bo
każda religia ,kośćiół to tylko filozofia Życia w Tu na Ziemi.

-2- B. Pomiar Od zera do plus + 2-są w tym przedziale
pomiarowym osoby o duszach radosnych z reguły miłe o
pozytywnym nastawieniu do otoczenia i innych istot
żywych. Są one pod działaniem pozytywnych relacji
życiowych i astralnych żyjące w harmonii Bożej- tak zwane
Dzieci Boże o jasnych i czystych duszach są postrzegane
takie osoby przez otoczenie i inne osoby jako szczęśćiarze.
Nad takimi osobami trzymają pieczę archaniołowie. Są
postrzegane przez otoczenie i inne osoby, jako ci, urodzeni
w czepku Lub klucze światła do bram blasku i wiary-a nie
religi czy dogmatów kośćielnych praw i zasad i ich filozfii
-tylko jako czyste aspektu prawdziwej ,,WIARY W BOGA,,.
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 -TRZEBA -w  walce'WYBRAĆ' po  której  stronie   -STANIERZ-

 ,, WYBÓR  JEST  TYLKO  I  WYŁĄCZNIE  TWOJĄ  SPRAWĄ ,,

      WIZUALIZACJA  TRAFNOŚĆI  DECYZJII  LUB  WYBORU .!

-PONIŻEJ  OPISANE  WYNIKI  POMIARU  SĄ  JAK  TO  SZKŁO-

-3- Wynik pomiarowy równy ,,O,,-zero , gdzie na tarczy skali
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Bovisa i jego noniusza mamy zaznaczone dwie funkcje ze
znakiem ,,O,, bo i dwie fazy zera mamy w pomiarach ,czyli

pierwsze ,,zero,, jako to ,,O,, stabilne i funkcja drugiego

,,zera,, ale tego o funkcji zera migoczącego -czyli takie które
zaczyna wędrować w kierunku poziomu ujemnej frakcjii
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astralnej ,podobnie jak mamy spolaryzowane wahadła ,ale
te profesjonalne -czyli wahadła o polaryzacji dodatniej (+)
,oraz o polaryzacji ujemnej (-) i takie wahadła , ale o

polaryzacjii migoczącego zera (0) i tak jest na poziomie

pomiaru walorów duszy ludzkiej w sposób empiryczny nie
taki z użyciem ,,diagramów,, -czyli mamy zero -stabilne (0) i
takie zero nie stabilne czyli migoczącego pola polaryzacji ale
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zawsze takie migoczące zero oznacza kierunek postępu w
lini ujemnej i takie oto -stany pomiarowe pokazuje nam w
odczytach dokonanych metodą zczytania polaryzacjii ale w

miernik analogowy zazwyczaj u osób nie - zainfekowanych
,czystych na wszystkich poziomach rozwoju w hierarchi
osiągnięć rozwojowych ,czyli poziom astralny ,,Duszy ,, i
poziom duchowy ,,Ducha,, są to osoby bardzo wrażliwe
zazwyczaj , i odbierające całośćiowo wszystkie aspekty
powiedzmy na poziomie wierzeń ,wraz z aspektami-Wiary
,Religi,Kośćioła, po prostu przeanalizowały i przestudiowały
one - wszystkie dostępne ,Biblie -a jest ich wszyskich siedem
i każda z nich jest inna i różna ,łącznie z tą biblia tak
skrzętnie ukrywaną i maskowaną -czyli ,,biblia szatana,,
,.który -to ją sam stworzył -napisał ale -w ciągu 24 godzin
,ma ona wielkość 70 na 1.40 metra po jej rozłożeniu ,i każda
z jej stron jest wykonama na wygarbowanej skórze wołowej
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gdzie trzeba było zabić 300 wołów i mają wszystkie karty
takie same ,,DNA co już daje do myślenia ,i ją sam satana
napisał -stwarzył ale w mrocznym Średniowieczu gdzieś
około roku 1150 ona zaistniała i do dnia dziśiejszego jest ona
zachowana i gdzieś złożona trwa,w oryginalnym jej tworze-

,jedynym egzemplarzu ,jest ona gdzieś przechowywana w
muzeum Królewskim ,gdzieś na terenie Europy i raz na 50
lat jest Światu pokazywana i wówczas można ją oglądać i
analizować ,ale za odpowiednią zgodą Królewską, i tak
powiedzmy że osoby o walorach pomiarowych jako ,,0,,
zerowych lub neutralnych są istotatami wspierającymi i
dobrą i tą złą stronę po równo z zachowaniem pełnej
charmoni i wszelkiej galanterii równowagi na wszystkich jej
poziomadh i aspektach zaistnień w tu na naszej Ziemi.

-4-C. Pomiar - Od zera do minus 2 - takie stany pomiarowe
oznaczają osoby lekko roztrzęsione duchowo na poziomie
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własnej sfery duszy i ducha niektóre z nich są , czasem
zrozgoryczone a nawet zniesmaczone presją na nie i jej na
nich oddziaływanie z ich oddziaływaniem otoczenia i ich
środowiska ,z którego się wywodzą i w którym żyją lub
ewentualnie są rozchwiane ze względów na oczekiwania od
nich samych przez ich rodziny lub ich otoczenie , i tak te nie
zdrowe ich relacje w zderzeniu ze zdrowymi relacjami
życia- jak gdyby przymuszone wywołują u takich osób

,odmienny ich stan i wówczas są one zdeterminowane i pod
leciutkim oddziaływaniem astralu negatywnego, popadają
czasami w stany bardzo emocjonalne ,i przemienne relacje
do realu życiowego ,a faku ich się znależienia w
niekomfortowych zdarzeniach i ich relacjach życiowych i
wówczas przelewają te Swoje -rozterki i gorycz na Inne obok
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nich osoby ,ale w relacjach z nimi samymi z ich otoczenia.

-5- D.  Pomiarowe wyniki -Od minus 2 do minus 4 -Cechuje
osoby z problemem duszy inaczej mówiąc jest to osoba z
porażoną -duszą lub ze skrzywionym kośćem moralnym
złamaną duszą lub skrzywionym kośćcem moralnym,i takie
osoby szukają zazwyczaj innych wyznań na poziomie nie
wiary lecz religii ,kośćioła lub wyznania.Bo nie szanują
dogmatów i zasad przekazanych im w ich domu rodzinnym
i ich własnych korzeni , dogmatów i zasad, są zazwyczaj
lekko zmanipulowane, pod dużym wpływem astralu
negatywnego- oszołomione i zestresowane, u kresu sił
zdrowotno-duchowych przeważnie wypalone duchowo bez
orientacji zawsze na rozdrożu lub zakręcie ich moralnych
zachwiań i zaburzeń do własnego ich aspektu moralnego
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wynieśionego od rodziców. Postrzegane są przez , innych
jako pijawki energii-bio, bardzo świadome ,i wyrafinowane

stosują podejścia ,żeby się wzmocnić dobrem ,lub ogrzać w
ognisku cudzych dobrych energii ,poprzez ich pijawkowanie
,ale takie zachowanie i porażenie ma odbicie na relacji ciała
fizyczno cielesnego ,,czyli porażenie duszy,, to zazwyczaj
dodatkowo w krwioobiegu także porażenie ,ale jest ono od
grzybowe lub skazowe z lekkim upośledzeniem układu
obronnego ,który jest mało wydajny i zazwyczaj także
porażony i zainfekowany ,a początkiem takiego zaistnienia
jest zawsze zła lub niedobra energia negatywu astralnego
,wraz z jej objawami lub nawet podszeptami ,czy wręcz u co
niektórych osób ,umamianiem ich przez formy ich omamu.
Przez taki fakt popadnięcia w astralne śiły ciemnośći ,są te
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osoby oszołomione i stale tkwią w depresji którą odbierają
jako ich stres -który wysysa z nich resztki tkwiących w nich
dobrych energii i przez ten fakt coraz bardziej brną w tło zła
i ich moce ciemnej odchłani duchowej.Przeważnie przez
taki fakt szybciej się wypalają- zawodowo lub intelektualnie

,co wywołuje u nich spotęgowane zdezorientowanie się na
poziomie ich duszy i te ich braki ,energii dobrych próbują w
sobie uzupełniać poprzez akty zaboru i pijawkowania
energetycznego lub wręcz grabierzy od innych osób ,ale o
relacjach pozytywnych .I tak są przez taki fakt ,postrzegane
jako świadome energetyczne pijawki na poziomie bio-
witalnych energi i to bardzo świadome tego ich faktu
grabierzy i kradzieży takich energii od innych ,dla swojej
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chorej duszy i jej degręgolady wraz z ich duchem ,a
wywoływane przez nie same poprzez ich się zachowywanie

 i ich relacje z innymi .Podsumowując mamy do czynienia z
porażeniem duszy i ono ma odbicie na poziomie ich ciała w

postaći infekcji chorobowotwórczych ale od grzybowych
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zakażeń i porażeń następujących w ich krwi i ich limfie.

-Progi problemów z poziomem duszy-

,,Uwaga od tych poziomöw pomiarowych zaczynają,,Uwaga od tych poziomöw pomiarowych zaczynają
się problemy z duszą i duchem ,bo mamy podczepysię problemy z duszą i duchem ,bo mamy podczepy
,czyli mamy do czynienia a energiami ze światów,czyli mamy do czynienia a energiami ze światów
innych czyli energie plazmatyczno -pogazowe poinnych czyli energie plazmatyczno -pogazowe po
osobach już nieżyjących -zmarłych .I tu w tymosobach już nieżyjących -zmarłych .I tu w tym
miejscu warto abyśćie się zastanowili nad tymmiejscu warto abyśćie się zastanowili nad tym
-dlaczego nagle psuje się nam nasz nastrój ,jeźeli się-dlaczego nagle psuje się nam nasz nastrój ,jeźeli się
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znajdziemy w jakimś tam innym lub nowym dlaznajdziemy w jakimś tam innym lub nowym dla
nas towarzystwie -ale nieprzyjemnym dla nasnas towarzystwie -ale nieprzyjemnym dla nas
samych -ale w kontaktach z innym człowiekiem.samych -ale w kontaktach z innym człowiekiem.

-6-E -Wyniki pomiarowe o mianie -Od minus 4 do minus 6
- cechują zazwyczaj osoby z zaflegmacona lub wręcz
pękniętą duszą lub jej nariszoną wersja i jej rozpołowioną
rozerwaną duszą i takie osoby są zazwyczaj postrzegane
przez ich otoczenie jako osoby z rozdwojoną jaźnią duchową
lub jako dwulicowcy i tak zawsze jedna z ich częśći jest
demoniczna , są o zmiennych ciągłych relacjach i
chuśtawkach pod wyrażnym wpływem czynienia zła i ciągle
jego stymulowania w relacjach do osób z ich otoczenia ,osób
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im bliskich ,często bywają demoniczne i nadwrażliwe w

stosunku do ich ,,ego,,  są także pod wpływem złego często są

opętane przez „Złego" a  w polu energii polaryzacji
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statycznej u nich zamieszkują lub gniazdują podczepieni tak
zwani „ Goście astrami" -Niebyty Duchowe - LUB INNE
ISTOTY -po prostu niebyty duchowe -demonicznie złośliwe

lub Futerkowato-postrzępione energie plazmatyczne po
osobach zmarłych i błądzocych po oczeluściach ziemskich w
tu na Ziemi, które u takich osób wywołują ciężkie stany
myślowe i na poziomie ich ciała lub wręcz stany zakażenia
ale chorobotwórcze i jak takie energie się przedostaną do
organów ,narządów w ciele cielesno fizycznym nośiciela -to
wywołują u takiej osoby ciężkie infekcje i stany
porażeniowe w całym ciele ,wraz z ciągłym i stałym
wysysaniem dobrych energii tych biowitalnych ,a są one
niezbędne dla podczepów lub ,,Gośći astralnych,, dla ich się
zagęszczania w celu ich się zademonstrowania dla otoczenia
,i tak taka osoba ciągle podsysana energetycznie coraz
bardziej podupada na własnym jej zdrowiu ,doznają stale
porażeń na układach obronnym ,immunologicznym
,chłonnym i jej organizm nie mogący się już sam bronić
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przed takimi infekcjami jest ciągle i stale infekowany przez
-grzyby ,wirusy ,bakterie i pasożyty ,aż dochodzi to do
stanów ostrych  , zapalnych -zakażeniowych i porażeń ,
chorobotwórczych zdarzeń ,wraz z porażeniem płucnym i
ich zaflegmaceniem -tak więc mamy tu to określenie ,,Dusza
zaflegmacona ,,-i zawsze to oznacza problemy w żywiole

powietrza wraz z koinfekcją i atakiem bakteri na nasze
płuca i pozostałe organy w ciele ,oraz u niektórych osób
dochodzi nawet przez podłączone niebyty płci odmiennej do
zmiany w orientacji sfery seksualnej lub ich anomali , na te
w przeciwną stronę ,i zawsze są cięźkie do zdjagnozowania
.I takie osoby z takim bagażem na sobie ciągle i stale ich
pasożytującym -na ich ciele i stałych koinfekcjach ,są
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zazwyczaj  to osoby o bardzo świadomym własnym ich
wampiryzmie energetycznym wraz ze średnim poziomem
ich zdolnośći manipulacyjnych w stosunku do osób im
bliskich i nieświadomych faktu ich zwampirowywania w
celu dokonywania grabierzy ,czy też zaboru energii od

innych osób w celu porzytkowania dla nich z czego i kogo
się da nachłapać i nie dopuszczją do swojej świadomośći
myśli ,czy faktu ,że ktoś powiedzmy z ich pola ,obszaru ,lub
ich bezpośredniego otoczenia nie pozwala się okraść ,z pola
energetycznego własnego i przy okazjii daje powiedzmy
takiemu wampirowi -popalić po skarpetach -ucząc go
pokory na poziomie energetycznym to wówczas taka osoba
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wampirujaca wpada dosłownie w szał ,amokowy i totalny
wręcz atak gniewu połączony z atakiem furii na wszystko i
wszystkich z ich otoczeniu .A Brak dostępu do ssania dóbr
energetycznych z pola od innych- przez takie zainfekowane
osoby zazwyczaj wprowadza je w padaczkę głodu energii , a
czasem nawet w niezrozumiałe ataki gniewu i szału które
mogą wręcz w sposób automatyczny występować i mogą być
one połączone ze spazmatycznymi drgawkami energii
-których ,,wampirowi energetycznemu ,, w danej chwili
brakuje ,ale tych dobrych i zasysanych od osób drugich.

-7- F. Pomiary o mianie -Od minus 6 do minus 8 -takie
odczyty pomiarów pokazują nam osoby bezduszne lub z jej
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duszą zarobaczywioną. I takie osoby ale - o takich stanach
pomiarowych pożytkują się zazwyczaj lub są po różnych
kursach i podłączone do innych osób ,je okradają z energii
,bo przeważnie podczas przeprowadzania ,różnorodnych
psedo kursów -typu Reiki ,Prany ,Logos ,Ka ,Huna,Kosmo-
energetyki -lub Uzdrawiania Duchowego ,nauki psełdo -

Egzorcyzmöw ,swoich uczniów podczepiają na poziomach
energetycznych do swojego chorego pola energii i czerpią z
tego faktu pożytki energetyczne dla samych siebie ,a
podczepiają tych swoich zazwyczaj wybranych przez nich z
grupy najśilniejszych ich adeptów ,w różnorodnych
procesach -powiedzmy inicjacji lub namaszczeń ,wyświęceń
i tak ich guru i nauczyciel Tych psełdo kursów czerpie
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energie dla siebie .Pożywką dla takich istot lub psełdo
,,guru,, są czarne lub ciemnozielone ,minusowe silne energie
astralu negatywnego i siły destrukcji, stanowiące ulgę na ich
skołatane nerwy i chorego ich ciała duchowego - które jest
pod śilnym działaniem czarnych złych energii lub ciemnej

szaro brudnej energii biowitalnej minusowej -pochodzącej
zazwyczaj ze złego czarnego astralu dla takich osób które są
zawsze negatywne i są wręcz szarpane tymi złymi w nich
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samych drzemiących śiłami zła. Energię taką oni czerpią z

sił demonów i ich negatywu, korzystają z super manipulacji
podprogowych a wiedzę swą czerpią z czarnego okultyzmu.
Przeważne mają podszepty od - ,,INNYCH,,- ale tylko w Ich
głowach i myślokształtach generowane dla nich - Tacy
osobnicy to piewcy satanizmu demonicznego czarno-złego
gdzie destrukcja i czynienie chaosu w polach energii
dobrych i zrównoważonych stanowi dla takich osób ulgę na
ich zazwyczaj skołatane i poszarpane nerwy i stale w nich
narastające napięcie ,dające im kompleksy i zaburzenia
energetyczne ,ale przez nie same lubiane i doceniane ,jako
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ich stały elemeny życia i bycia w tu na ziemi .I tu

przypomnę wszystkim pewne określenie ,zarobaczywiona
dusza ,oznacza to zazwyczaj dosłownie i w przenośni ,bo
takie osoby tak postępujące są zawsze już zainfekowane
przez świat ,,robali,, od tych mikromalutkich typu ,krętki
-Boreliozy ,Bartoneli ,Babedzjozy po te z powiedzmy
grubszej póki -typu ,podczepiaki ,nicieniowce ,obleńce

,owsiki lub nawet -glisty ludzkie czy nawet taśiemce ,które
gniazdują w ich ciałach ,jelitach i takie to osoby z tak
powiedzmy zarobaczywiałą ich ,,duszą,, i ich ciałem. Mają
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przy sobie w polaryzacji statycznej kilku gości astralnych
,,Futerkowato - wilkołakowate" bytujące u nich na stałe.I tak
żyjąc takie osoby zazwyczaj stosują w sposób sprytny i
bardzo , zaawansowany z technik ich sugesti ,autosugesti
wraz z wyrafinowanymi technikami podprogowymi w
stosunku do drugich osób w celu ich wywiedzenia w pole i
dobrania się ich , ale do energii czystych u drugich osób i ich
zainfekowania swoimi ,tymi brudnymi i zarobaczywiałymi
od nich energiami złymi i chorobowotwórczymi .

Są to piewcy o duszach fałszywców lub złych proroków .
Osoby słabsze i niższe duchowo, powinny unikać dłuższych
kontaktów z nimi i wystrzegać się takich antypatycznych
istnień. Postacie takie zazwyczaj są wprawnymi i bardzo
wytrwałymi „Nadwampirami -energetycznymi -wprawnymi
i zaprawionymi w bojach grabierzy -energetycznych dóbr"
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świadomie czyniące zło negatywne innym osobom. Mogą to
być między innymi kobiety z duszami własnych ich dzieci po
ich cielesnym unicestwieniu lub mordercy.  Cicha zmiana.

I tak takie anomalia i zaburzenia wraz z podłączonymi na
stałe energiami plazmatycznymi ,tymi wilkołakowymi ,po
osobach zmarłych w polu energii takich osób możemy
bardzo dokładnie i precyzyjnie ,zanalizować i stwierdzić w
sposób nie budzący jakichkolwiek zastrzeżeń fakt takich
zaistnień ,i podpowiedzieć jak z takiego bagna lub grajdołka
wybrnąć i się uwolnić ,pod warunkiem źe taka osoba tego
będzie sama chciała ,to takie podczepione energie możemy
określić i zmierzyć z jakiej lini one pochodzą ,czy to z lini
żeńskiej .babcinej czy prababcinych win i postępków jak one
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żyły ,czy to z lini męskiej do pradziadka włącznie ,ale za
pomocą innego urządzenia ,czyli skanującego i mierzącego.

Po prostu po podłączeniu ,skanera implaktowego będziemy
w stanie danej osobie -pokazać w sposób empiryczny ,wraz z

wyświetleniem podłączonych do niej ,energii po zmarłych i
ich oddziaływanie na jej pole plazmatyczno - energetyczne .
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-8 -G. Wyniki pomiarowe o mianie -Od minus 8 do minus
10 - przeważnie sataniści i superokultystyczne media
bełkoczące i zajadliwe złe i chore ich umysły ,i ich
rozumowanie, tak zwani chwalebnicy czarno-fluidalnych
energii - ale czerni absolutnej, która to jest przeźroczystością
lub fluidem. Takie pomiary cechują osoby o duszach
rogatych- przeklętych tzw. „ Czarne Upadłe Anioły Śmierci"
pod bardzo silnym działaniem czerni złego -absolutnej,
wytwarzające ostre stany chorobotwórcze u innych osób
,lub- toksyczno-destrukcyjne, tak zwane megatoksyczne
destrukcje które są dla takich osobników ich celem,w tu na
ziemi ,i go czynią .Osobnicy tacy to super ejtetyczne
szeptające demony zła szeptających mediów -złej czarnej

odchłani absolutu demonicznego ,okultyśći -lub są po prostu
- „nadwampirypami energetycznymi" lub ejtetyczne- media
szeptających demonów zła na ziemi absolutnego ,ale tu
bytujące i czyniące takie zło -które dla nich tylko jest
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igraszką i zniewalaniem ,wszystkich osób im chętnym .

-9- H. Pomiary o walorach wyniku Poniżej minus 10 -w
tym ptzedziale pomiarowym ,oraz z wynikiem pomiarowym
- ale minus brak skali -ale tej minusowej,to są to zazwyczaj
indywidua z wydartymi lub wyrwanymi ich własnymi
duszami  i są postrzegane przez ich otoczenie i ich bliskich
jako ci, którzy „ Zaprzedali własną Duszę", są po prostu
zastępami „Złego" w ich tu ,,ONYM,, na naszej Ziemi-
wywołują zawsze niepokój u innych dobrych osób, sieją
chłód i wywołują mrowienie w trzewiach, niosą ze sobą
zazwyzaj od nich śmierć i ją próbują przekazać innym
osobiśćie ich zatruwajac , niepokojem i dać takiej osobie
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myśli samobójcze niektóre z Takich Onych i Niektórzy

osobnicy to ekstra demony zła wiecznego ,ale sprowadzeni
do Tu w celu wprowadzenia mega złego chaosu i selekcji

odsłaniania oblicza złego , lub urodzeni mordercy, przeklęci
okrutnicy. Dla nich takich ,,Onych,,-pojęcie ,,dobro,, nie
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istnieje bo dobro to ich -cel, aby go zniszczyć, i z nim
walczyć na wszystkich poziomach jego zaistnienia ,i takie to
oto indywidua są przeważnie ze stopniem „Złego" i jego
namaszczeniem lub jego piętnem naznaczenia. I tak Potrafią
się śilnie maskować być bardzo -mili i bardzo okrutni ,są
przy tym , i w tym ,co czynią bardzo wytrwali ,stosując
metody czekają czasami latami na zamierzony przez Nich
-cel i rezultat ich poczynań .Ciężko jest takie ladaco lub ich
onych -zdemaskować i przez to okiełznać ,ich złego moce .

Wizualizacja ze specjalnie wykonaną ,z
odpowiedniego materiału ,Świecą ale
egzorcyzmowaną ,i ogień z TAKIEJ świecy jest

INNY -niektórzy twierdzą że płomień pali ,i paląc
wypala,robaczywe dusze ,w Monstrach na Ziemi.
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,,A ci co chcą głębszych informacjii - to więcej jest ich w
broszurce ,,BOVIS- Interpretacja- pomiaru,,-polecam.

PRZEDSTAWIAM TĄ WIZJĘ DLA RÖWNOWAGI

-WAMPIRYZM ENERGETYCZNY-
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„Co to jest wampiryzm i jego zrozumienie nie
dajmy się okradać energetycznie przez innych i
ich wyrafinowany sposób styl bycia niektórych
osób podstępnych  i żerującym na nas i naszych
energiach w subiektywnych sferach naszych pól”

BOSKĄ myślą i jej dziedzictwem jest ,każdemu czyniącego
tu i teraz w ziemskim bytowaniu -Dobra- i jego generowania
lub powielana jest, czysty i nieskażony duch jako dar,, ISKRY
PALIWA BOSKIEGO ZAMYSŁU ABSOLUTU,, -czyli daru w nas
pierwiastka stwórczej mocy tkwiącego w każdym, i każdej

osobie , i w jego subiektywnym ciale duszy i ducha, a po ich
się zjednoczeniu-skonsolidowaniu się istnienie nadal ale
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jako- całość - ,, GWIAZDA CAŁOŚCI ,,- więc dbajmy o nie ,Bo
chodząc na nogach, nie doceniamy tego faktu ,dopuki nie
upadniemy ,i wtedy ,pełzając mażyć zaczniemy, o dawnym
Swoim chodzeniu na nogach.WIĘC DBAJMY O DOBRO
KTÓRE ZOSTAŁO NAM PODAROWANE PRZEZ BOGA i do Nas
samych nie należy tylko stanowi odrębną wartość samą w
sobie -Należącą do Boga i nie da się tą wartośćią kupczyć .Bo
Bóg Stwórca Absolutu -darując nam te dobra same w sobie
je i całość przenikając ,je kontroluje Wszechwiecznie ,i nie
da się tych wyższych dóbr -zaprzedać - można je tylko w
relacjach naszych zabrudzić i zbeszcześćić z racji naszych
własnych upośledzeń ,czy to braku naszej wiedzy tej
duchowej ,Bo BÓG ŚPI W MINERAŁACH ,ODDYCHA W
ROŚLINACH a mieszka w CZŁOWIEKU każdym z nas .

DOBRA .przeciwieństwem jest zło -a jego

postaciami , jest wampiryzm - szatanizm -kołtunizm wraz
z jego wszekimi odmianami i jego dziedzictwem a przyczyny
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i skutki, które to zło lub  wampiryzm  stworzyło tkwią na
pięciu naszych zmysłach i poziomach manipulacji i
podstępnych jego zabiegach ,które to po doprowadzeniu do
perfekcjii jest trudno wykorzenić ,u osób które to czynią.
Innym problemem z ,,Wampiryzmem,, są !,,TRZY ,,-poziomy
platformy -którym efektem jest ,,NADWAMPIRYZM,,-i tak
mamy tu trzy obszary które opiszę póżniej ,ale są to -

1.Obszar platformy zmagań na poziomie cielesno-fizycznym
stosowania śiły fizycznej ,i górowania nad słabszą stroną.

2.Obszar platformy działań na poziomie psychiczno
-intelektualnych- doznań i krzywd wygenerowanych .

3.Obszar platormy finansowo-ekonomicznej dominacjii w
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relacjach pieniężno wartościowych dóbr materialnych.

WAMPIRYZM  ENERGETYCZNY -A  ATAKI  PORZEZ  ZMYSŁY

,,I Zasada Wampiryzmu dokładnie i wnikliwie obserwować,,

               ,,-ZATEM  ZMYSŁÓW  MAMY  PIĘĆ   -5 - ,,

Oto człowieku! Od dawna jesteś w okowach ,,więzi zła,, -
-postrzegania siebie samego, jako - czyniącego dobro, ale twe
zabiegi przez innych dookoła postrzegane są, jako zło i złe
postępki - więc- przetnij te więzy -ale- mieczem światłości
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czystej i niezmanipulowanej wiedzy i zostań lub stań się po

,,Stare gdańskie powiedzenie,,Mieczem ognia nie przetniesz,

- prostu „CZYSTĄ ŚWIADOMOŚCIĄ” wszechwiecznie
pozostając wszechogarniającą szczęśliwością radości.

Osobnicy pożytki czerpiące z wampiryzmu ,kołtunizmu i
energoinformacyjnego chaosu lub energii ale- subtelno -
subiektywnych na poziomie energii cudzych na poziomie
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duszy i ducha , w świadomym ,,Wampiryzmie,,- lub co

dopiero teraz uświadomionym jego mega złej odmianie czyli
,,Nadwampiryzmu ,, albo dopiero co pojętym i w pełni
zrozumianym aspekcie to przeważnie takie osoby czują od
innych osób - o wyższych energiach mocy ,energoinformacje
dobre ciągi i relacje energii całościowych , i prowadzą stały i
bezwzględny atak energetyczny ,celem posilenia swojego
słabego biopola, i samych siebie ,na wszystkich możliwych
do wydarcia u innych osób i ich dobrych energi ,i pożytkach
tożsamośći i osobliwośći lub ich walorów wyższych energi i
niezmąconych czystych bio-energii , a gniazdujących w tych
osobach poddanych okradaniu bio-energetycznemu .I tak są
,,Wampiry-wygłodniałe i puste energetycznie ,, Atakują one
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zawsze wszystko i wszystkich  dookoła, stosując pojedyncze
manewry energetyczne , lub w wyrafinowany sposób ,sobie
tylko znanym i wypracowanym ciągami- pobierania energii
od drugich osób -stosują różnego rodzaju swoje kombinacje
,opisanych sposobów ataku , na cel-czyli energie dobre od
innych osób zrabowane lub wydarte ale w sposób okrutny.

Wampiryzm ,kołtunizm jak inni mawiają ,grabierz - ale
chodzi im o to samo, jest jak piąte koło u wozu ,nikomu nie
służy i nie pomaga -jest po prostu złem samym w sobie .

    SPOSOBY  ATAKÖW  I  MANEWRÓW  WAMPIRYCZNYCH

Przeważnie ataku, dokonują po przez pięć (5) zmysłów lub
ich połączonych kombinacji, celem dobrania się do ofiary
,im mniej świadomy adwersarz ,to i poważniejsze łupy
energi utraci, na korzyść wampira energetycznego, i
okradziony będzie z wszelkich dostępnych dla nich
płaszczyzn energi, i pól energetycznych. Bo wampiry
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energetyczne są zawsze wypalone na wielkim głodzie i
żłopią gdzie się im uda , żeby jakoś funkcjonować - kradną
ile się da i wszędzie ,bez względu na porę dnia czy miejsce
lub na ile pozwoli to zrobić druga strona ,zanim się
zorientuje w tłoku zdarzenia ,o ataku na jej energie.

Dlatego opisuję oddzielnie wampiryzm w tych moich dla
Was opracowaniach bo jak pokazały najnowsze badania jest
to na obecną chwile ogólny proceder , a skutki jego są dość
drastyczne opisuje je ,abyście państwo poznali i byli zawsze
emisariuszami w przekazywaniu tej wiedzy o tym- dalej ,i
sprowadzali wampiryzm i jego skutki na drogę ku dobroci ,i
pomagali po ich wykryciu i zdemaskowaniu ,wampirom
wyjść z tego procederu na dobrą drogę ,po ujawnieni im
faktu wampiryzmu ,nie eliminując ich ze swojego otoczenia
,lepiej ich uświadomić że są taką osobą, aby wyeliminować
tego rodzaju formy kołtuństwa ,biadolenia ,kwękolenia
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,narzekania ,stękania w celu wzbudzenia wokoło takiej
zrozgoryczałej i kwękolącej osoby kręgu lub koła osób które
niczego nie świadome zaczną ,,TYM,, narzekającym
współczuć i ich żałować ,  a przez ten fakt współczucia im
,,ONI,, mają cię w swojej sieci ,matni i od razu jesteście po
prostu złowieni jak przysłowiowa ryba na ich haczyk ,ich
psełdo męki i udręki i generowania wokoło nich samych
złych i negatywnych energi i ich zachowań ,postepowań jest
to po prostu modelowa sytuacja ,,Wampiryzmu-wzorcowych

i energetycznych ich manipulacjii do osób drugich , czyli jest
to tego rodzaju patologia- ogólnego wampiryzm pod jego
postacią istnienia i jest obecnie to,, Mega Patologia Zbiorczą,,
A przczyna tkwi w pożywieniu i braku w nim dobrych i
mocnych energetycznych składniköw ,po prostu wszyscy
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szybko i byle co i byle jak ,piją ,jedzą i myślą że się tym
czymś pośilają, a tylko zapychają swoje wnętrznośći tą masą
paszowo pokarmową oszukując symptony głodu .I tak w tej
masie paszowo zapychającej nam nasze jelita ,nie ma po
prostu żadnych dobrych energii ,ale pochpdzącej od samej
natury , tylko mega chemia --- barwniki ,zapachy ,smaki ,i
zagęstniki ,zamulacze i wszystko to zagęszczane gumową

wersją guar i mega mączkowej masy brejowej zaczynając od
soi i sojowego pochodzenia ,kukurydzy modyfikowanej po
mączkowe zagęstniki chleba świętojańskiego ,a wszystko to
genetycznie modyfikowana pasza i wszyscy się zapychają od
dziecka po osoby starsze które tracą ostrość widzenia i nie
mogą przeczytać ,składu danego produktu ,bo skład i co on
zawiera jako dany produkt -jest takim maluteńkim drukiem
-opisany maczkiem ,na produktach -ale napisany po to żeby
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nikt nie przeczytał ,a jak już to trzeba mieć ze sobą ,,LUPKĘ,,
żeby doczytać co mamy w składzie danego produktu jako
,,spożywczego,, dodane i bez jakiej kolwiek energii ,i
wszyscy tych dobrych energii szukają wokoło siebie
,dosłownie wszędzie ,od tramwaju ,po tłok w kolejce do
wejścia do autobusu ,tramwaju i jak się da przy okazji
ograbić kogokolwiek z energii ,to wampiry doją wszystkich
wokoło siebie ile się zdąży lub na ile druga osoba pozwoli .

Opis pięciu zmysłów i próby ich ataku .

1/. Zmysł wzroku – manipulacje tak zwane złe spojrzenia
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bardzo długie i głębokie penetrowanie głębin gałki ocznej
przeciwnika - kłujące, piekące i dokuczające w sposób stały i

natarczywy cechuje wszystkie rodzaje, i poziomy osób z
świadomym lub ukrywanym w świdomy i pełny sposób

wampiryzmie .ROZRÓŻNIA się kilka  form , od lekkich
stanów pijawkowania energetycznego , po wyrafinowane i
podstępne wampiryczne monstra. Pijawkowanie jest to
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zazwyczaj pierwsza forma ataku i okradania nas z energii.

Wampir zazwyczaj mówi, patrz mi prosto w oczy ,i już cię
ma.Poprzez ciągi energi wzroku wpina się w pole duszy i
ssie do woli .Stosują też formy obrazku , rysunku – mandali -

lub– wizerunku ,o specjalnych tonacjach mdłego koloru
,pasma barw zmechaconych i odwracając uwagę Osoby
obserwujacej mazidlo ,lub obraz ,prowadzą mega  grabierz
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ale zawsze możemy zauważyć brak harmoni w kształtach i
ich .Najgorzej mają wzrokowcy w kontaktach z wampirem

energetycznej pijawki ,Po takich kontaktach od razu ziewają
i musza pospać po okradzeniu ich ,żeby zregenerować siły.

Zatem to obraz dający energię -CZY MOŻE MAZIDŁO- Oceń.



6290

Zatm zmiana i zabrzenia w proporcjach geometrycznych w

mandali ,jantrze ,w sposób drażniący to już ostrzeżenie ...

Tu na tym zdjęciu po lewej stronie widzim Pana Tadeusza z
Gdańska który zajmuje się filozofią uzdrwiania ,,Jantrami,, i
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Panią która została uzdrowiona za pomocą ,,Jantry -od Pana

Tadeusza Jaworskiego e-mail :Krakten@interia.pl  ,i tak
jantry mogą być wykonane bezpośrednio na ciele tak jak to
widzimy na zaprezentowanym zdjęciu dłoni i bezpośrednio
na miejscu schorzenia ,kontuzjii odnieśionej lub anomali
jako ,,jantry,, działające uzdrawiająco lub chroniące przed

atakami złych energii ,klątw albo jako działające wspólnie
czyli ochrona i bezpieczeństwo -ablacja i uzdrawianie ,lub
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wykonane na specjalnym do tego kawałku odpowiedniego
powiedzmy papieru ,płutna ,i na nim wykonane jako takie
powiedzmy Pobożne prośby ,życzenia , ale muszą one być

także wykonane specjalnym do tego atramentem lub tuszem
i po ich przygotowaniu nanieśione na ciało ,lub miejsce w
którym mają one promieniując ,działać i nam pomagać .

2/. Zmysł słuchu – słodkie i wytrawnie wysublimowane
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słówka, komplementy, dźwięko - dudnienia, pseudonuty -

dźwięko terapełtów lub gongów i mis dudnienia werbalne-

Tu na tym zdjęciu widzimy w białej szacie ,,Dźwięcznika,, i
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bioterapeutę ,laseroterapeutę i zajmującego się Inżynierią
Duchową Pana Krzysztofa Bukowskiego -dźwiękoterapeutę
a obok jako nicość prochu Ziemskiego zaistnienia ,,Ordine
Farmacisti a Pontifice Maximus ,asystuje Panu Krzysztofowi-
kontakt do Dźwięcznika. krzysztofbukowski1977@wp.pl

- zabiegi takie nutki przeważnie prowadzą do ośmieszenia i
wyszydzenia, których zadaniem jest wywołanie pewnych
emocji i reakcji z ich stopniowym, potęgowaniem ale emocji
celem wywołania u adwersarza paniki, chaosu i zachwiania
w nim harmonii ,mogą to być muzyczkiiii ,dźwięko-dzwonki
na telefon – lub sprytnie wmontowane w podkład dźwięki
jako przysłowiowy ,,proszek do prania - ale ,,mózgu,, czyli
odpowiednie nutki ich wybrzmienie oraz fala uderzenia i
wibro akustyczne zachwianie równowagi ,dają kłucia w
mózgu ,a mają wywołać u niego jako słuchacza lęk, niezgodę
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– strach czy przerażenie i go następnie ogłupić a dalej z jego
pola wszech energii,wyssać  energetycznie  i wycisnąć ile się
da. Mogą być także to darmowo ściągnięte muzyczki i ich w

nich dzwięk który nas uzalerzni ,omami a za to nam zostawi
coś w kresomózgogłowiu ,takie nic tylko rozdęte mikro małe
naczynka krwionośne te kapilarowo włoskowe ,i cóż tętniak
lub mikro naczyniak ,mamy i jak on zacznie wapnieć nam ,i
uciskać ,to i szum w głowie i uszach i cóż epilepsja ,lub takie
nic na początek padaczka ,a od czego , od spec dźwięku jego
fali i wibracjiii powiększającej ciśnienie akustyczno słucho
uderzającej fali.Przeważnie po takim dostaniu uderzenia lub
tak nic prezent muzyczka /ale od kogo i w jakim celu i cóż po
odejściu wampira, osoba taka posłucha coś ale jest już przed
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okradziona ,zaczyna słabnąć i kręci się jej w głowie ,lub  z

lekkim szumem w uszach ,ze względu na braki bioenergii.

3/. Zmysł dotyku – pseudo podanie ręki do uścisku dłoni.
Wampir zawsze podaje rękę do uścisku miękko i delikatnie



6360

w pulchny tłusty sposób, ledwo odczuwalne , czyniąc to w

chłodno-zimny i zwiędły sposób. Cechuje to wampiry z ich
wyższej półki ,bardzo uświadomione i stosujące mega cel i

wyrafinowane sposoby, obdzierania energetycznego na ich
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wszystkich poziomach. Mogą to być równierz psełdo inni
mistrzowie i nauczyciele w jednym ,którzy to ,prowadząc
kursy i różnorakie ,dziwne ,szkolenia ezoterycznych klątw

,wybierają z grupy najmocniejsze energetycznie jednostki ,i

po zakończeniu ich szkolenia, podłączają ich - do Siebie tych
swoich nowych wybrańców ,ale zarazem dawców energi w
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różnorodnych sposobach ,psełdo- inicjacji lub dziwnych
,święceniach ,i młodzi adepci ,po tych kursach za które płacą
i to nie mało ,zostają podłączeni energetycznie do swego
mistrza, a on lub ona mistrzyni odziera ich energetycznie

kiedy chce ,lub jak potrzebuje ich mocy i ich energii .I CI
MŁODZI W ICH NOWYM FACHU ADJUNKCI -dziwią się że
często z nieznanych im przyczyn ,tracą siły energetycznie .I
ja osobiście mierzyłem sporo Takich osób po wielu kursach
starając sie podpowiedzieć im ,jak się odciąc z nici lub pętli
matni nałożonych na Nich podczas ,procesu ich inicjacji lub
nawet wyświęcania -oleum ,moczem koguta , jak to określają
,,psełdo-mistrzowie ,, i oszuści zarazem .bo wiemy my to z
dokonanych pomiarów empirycznych osób przed inicjacją i
namaszczaniem lub wyświęcaniem i po tych ich ochydnych
czynnośćiach -lub zabiegach ,,Wampirycznych,,i tak każda z
pomierzonych osób popadła w problemy duchowe i doły na
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poziomie energii biowitalnych .Szczególnie po święceniach i
namaszczeniach po kursach ,,rejki ,,i  ,,kosmoenergetyki ,,

.Sposobem na takie WYRAFINOWANE manewry i ochydne
celebry ich psełdo namaszczeń ,jako WAMPIRY-.MONSTRUM

.są różne i bardzo skuteczne metody ale ja tu nie będę ich
opisywać ,jak  ktoś będzie potrzebował pomocy a pracując ,
uczciwie w świecie energii czystych i jasnych ,to ten świat
energi mu pomorze lub zaprowadzą go koleje drogi takich
dróg ale energetycznej jasnośći do Osoby uduchowionej z
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tych duchowych i ona mu podpowie co i jak ma zrobić żeby
się pozbyć pasożyta ,,Wampirycznego i jego nauczyciela w
jednym który wywołał takie niemiłe anomalia i patologie .

4/. Zmysł zapachu – powonienia – wampiry energetyczne
używają, wód i perfum i całej ich wonnej toalety zapachowej

o drażniącym nozdrza, powonieniach z lekka nuta, zapachu
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kwiatowego ,celem zwabienia i okradzenia energii. Niektóre
wampiry stosują feromony ,w połączeniu z wonnościami w
perfidnej pseudo harmonii zapachowej. Niektórzy reagują
kichaniem lub chwilowym wibracyjnym swędzeniem
wnętrza nozdrzy,innym bardziej mniej znanym sposobem
jest  używanie kadzideł o watpliwych zaletach ,za to czuć w
powietrzu dużo spalonego dymu  i  dwótlenku  węgla siarki.

Niektóre wampiry palą -białą szałwie -jak to coś określają ,a
inne palą ,,agnichotre ,,-czyli syf z krowiego łajna i ponoć
masła krowiego zrobiony -przeważnie w Indiach ale i tu i
pochodzący od ich świetej krowy w ich pojęciach i relacjach
doznań na poziomach waloröw ,,wątpliwie ,, zapachowych ,
a cel jest jeden i ten sam okraść bioenergetycznie osobę ale
taką nieświadomą poprzez zmysł jej powonienia ,zapachu i
otumanienia w nożdrzach komörek węchowo zapachowych
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,a następnie wywołanie degręgolady umysłowej i chaosu
myślowego poprzez desynchronizację półkul mózgogłowia
.Wampiry o wyższej świadomośći kradzieży energetycznej
-stosują ,,psełdo aromaterapie,, i ich szkoły -prowadzą
spotkania kształcąc w tych obszarach swoich adeptöw
-okradając energetycznie pod płaszczkiem ,,aromaterapii
zdrowia ,,.Pierwszym objawem braku energii ,jest mały
zawrót głowy,lub jeżenie się skóry na czepcu lub szum i pisk
w głębi ucha ale o dość długo trwającej fali jego istnienia
,niektórzy na tego typu dźwięk - mawiają że odbierają fale i
dźwięki z Kosmosu ,ale to nie kosmos im piszczy w głowie.

  Lecz wampir zasysa od nich energie na maksa  ich wysysa.
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  Inna wizualizacja zachodzących zmian energetycznych .

WIZUALIZCJA.  DOBREJ  WIBRACJII   DYMU   Z   KADZIDŁA .

Pomyślcie zatem ,czy dym ,czy zapach ,lub widok ,czy inny

dogmat falowej ruchomej energii - albo te trzy na raz rzeczy
w jednej użytej formie jako fakt , są  bardziej  okrutną formą
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kradzenia cudzej biowitalnej energi życia jego sił witalnych .

5/. Zmysł smaku – z pozoru przyjazne i pseudo miłe drobne
poczęstunki – degustacje – ciasteczka – cukierki – inne

smakołyki lub delicje, chwyty takie stosują wampiry, które

posiadały wszelkie arkana wiedzy celem uśpienia w nas
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czujności i dokonania grabieży Naszych energii życia i
ograbienia Nas z energetycznej całości i zaatakowania

naszych pól energii świetlisto całościowych pojętych i
rozumowanych ,na wszystkich poziomach ich zaistnienia.

Często dokonując infekcji , dokonując zrzutów zatrutych i
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toksycznych energii im i wam szkodliwych używają przy

tym wszystkie wyżej opisane manewry i manipulacje,a cel

jest zawsze taki sam ,choćby się przytulić i okraść z czystych
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i nietoksycznych energii biowitalnych ,na maksa do cna.

 I tak spotkaliśmy kiedyś ,,BUDDYSTÓW,,-któży częstowali
wszystkie przechodzące osoby cukierkami ,,Krówki,,-i po
wzięciu tego smakołyku zapraszali do wnętrza swojego
rozstawionego namiotu ,pod pretekstem nauki mantrowania
,a było to po prostu wyrafinowane i opracowane w sposób
perfidny  okradanie energetyczne wszystkich .którzy
poczęstowali się cukierkiem ,a na dodatek stosowane były
dźwięki i buczenia z mruczeniem ,wraz z wypowiadanymi
sylabami ,w celu dokonania ,,O-Mamu ,i desynchronizacjii
naprężeń okołoczszkowych -a cel był jeden znany - odarcie
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wszystkich z czystych energii biowitalnych .A ci bardziej

świadomi i oświeceni byli po prostu im zawadą i w trybie
natychmiastowym byli wypraszani -bo Buddyzm pochodzi

od słowa ,,BUDDA,,-oznacza to nie świety tylko .,,człowiek
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oświecony ,, -po prostu mający wiedzę i nic ponad to .I taka
wizyta wraz z odarciem energetycznym koñczy się Często u

adwersarza ostrymi -wzdęciami, bekaniem ,odbijaniem się

pogazowym ,czy nawet czkawką ,a w późniejszym okresie
dość intensywnym ,lub u nie których osöb bólem głowy,
zapoczątkowaniem chorobotwórczym. Są to wampiry Mega
Monstrualne -zazwyczaj osoby bardzo chore o dużych
brakach energii ,rozgoryczone i siejące dookoła siebie złe
czarno fluidalne poświaty negatywnych naoenergii w
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zakłuconych obszarach energii całośćiowego ich zaistnienia.

Dlatego pokazując w formie zdjęc szkiców tych opracowań

– opisując je przekazuję  Wam te obszary wiedzy celem
waszego doskonalenia się w tych dziedzinach z dozą ironi i
zachowaniem czystego rozsądku i zrozumienia innych, bez
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ich napiętnowania i eliminowania? Dlatego doskonalcie się i
rozumnie obserwujcie ,nowych znajomych na siłę chcących,
lub  próbujących  Was uszczęśliwić mimo waszego ,,NIE,,

Macie teraz większą wiedzę, więc bacznie obserwujcie,
będąc zarazem zawsze czujni i zwarci energetycznie, bo nie

każdy jest wampirem.   Ale z wspólnych i moich obserwacji
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oraz przeprowadzonych pomiarów w sposób empiryczny
najnowszymi istrumentami do pomiarowania ,obrazowania
i rejestrowania zależnośći i relacjii energetycznych wraz z
zastosowaniem osiiągnięć w dziedzinie fizyki-kwantowej ale
w ciągach jako energetyki całościowo pojętej i mierzalnej
nasuwa się prawda, że na 100O-TYSIĄC- osób postępujących
tak jak wyżej opisalisałem to ponad 85 % to wyrafinowane i
podstępne wampiry z głęboką i ich świadomą ,i własną
negatywną energią ,i wiedzą w tej materii a związana ta
wiedza jest z perfidnym i ochydnym -Wampiryzmem
Energetycznym  na każdym poziomie z ICH strony działań i
jest ,,STOSOWANY ,,w celu dostępu do pól jakichkolwiek
dobrych czystych i witalno-życiowych sił mocy i energii.

-zatem czytajcie i ze szczególną galanterią dokładnośći
,oglądajcie zaprezentowane ,zdjęcia ,rysunki i szkice -bo to
one mają wam dopowiedzieć resztę tego ,co nie opisałem.
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     ENERGIE. ŻYCIA I  BYCIA  LUB  DEMATERIALIZACJII .

Obejrzyjcie to Zdjęcie ,COTO , Może być ,Wampir  na głodzie,
energetycznym Czy może Ofiara jego ochydnych ZABIEGÓW

Na zakończenie tego mojego opisu -wampiryzmu proponuje
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zachować umiar podczas dokonywanych pomiarów analiz i
dystans – zdrowy dystans z czynieniem Dobra Tu i Tam oraz
w światach równoległych w Tam u Onych w ich bytach i ich
niebytach lub pogazowo-plazmatycznych ich zaistnieniach.

 – Czyniąc go Tyle ,ile w danej sytuacji Należy, nie naruszając
równowagi i harmonii między Jedną a Drugą Skrajnością.

  -NADWAMPIRYZM MONSTRUALNY-

-z przeprowadzonych pomiarów osób -

Nasówa się jeden wniosek że wśród populacjii
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żenskiej ,Panie które ukończyły wiek od 45 do 60 lat

to na 1000 Pań- to ponad 950 -to są -Wampiry na
poziomie potrzeb energii witalnych ,a przyczyna
tkwi w braku generowania przez Ciało kobiety
-energii ,,Dynamizmu seksualnego,,-po prostu Panie
które przestały już jajeczkować , i skończył się dla
nich cykl prokreacjii -możliwośći zajścia w ciąże-
mimo iż , że dalej mieśiączkują w ich procesach
oczyszczania się dróg rodnych , to ostro wampirują
,zaczynają od formy delikatnej -pijawkowania i jest
to grupa kobiet od 35 do 40 lat bo tu zaczyna się



6560

stopniowy proces zaniku wytwarzania jajeczek o
ich złotych proporcjach następują zmiany w ciele i
jego fizyczno anatomiczne procesy wraz ze zmianą
na poziomie przysadki mózgowej i wytwarzania w

niej hormonów szczęśia wraz z enzymami które to
potrzebują więcej biowitalnych mocy śił i energii , a
z kolei ciało nie jest w stanie takiej ilośći tych
wszech energii wytworzyć i z tąd bierze się ich brak
, u niektórych kobiet tego typu rodzaj wampiryzmu
,gorzej natomiast jest w grupie Pań w przedziale po
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40 do 45 roku życia tak jest w tym przedziale wieku

spora ilość wampirujących Pań ,po wyrafinowane i
perfidnie prowadzone ataki energetyczne w bardzo
konkretnym celu uzupełnienia energetycznych śił i
mocy dla siebie i potrzeb ciała fizycznego ale cało w
tym zakreśie ich zapotrzebowania na dobre energie
i zaśilania się energetyczno-witalnych ,śił ,mocy- od
osób innych ,ale generującym takie energie i
będących zazwyczaj nieświadomymi tego zdarzenia
, a cały problem spoczywa w ciągle następujących
zmianach w narządach ,organach czyli kończący się
moment prokreacjii ,wraz ze zminą funkcji pracy w
anatomi dróg rodnych ,i końcu zamknięcia fazy i jej
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cyklu jajeczkowania i zapoczątkowaniem nadejścia
fazy zastygania procesu prokreacji i wiodczenia się

szyjki macicy wraz z sflakczaniem się przedsionka

pochwy i opadania ku dołowi co skutkuje ciągłym
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świądem i podwijaniem się warg sromowych oraz
stymulowaniem łechtaczki ,przez co niektóre Panie
szukając ratunku dla siebie popadaja w skrajny ich
seksoholizm ale nie kontrolują tych swoich potrzeb.
I tu zaczyna się wampiryzm niekontrolowany inny.

Takie zachodzące zmiany potwierdzają nam
ostatnie badania przeprowadzone w Rządowym
programie leczenia bezpłodnośći metodą ,,In Vitro,,
gdzie na początku wdrożenia tego programu ujęto
Panie w przedziale wiekowym do 42 roku życia ,ale
po przebadaniu pobranych jajeczek obniżono próg
wiekowy do 38 roku życia ze względu na słabe efety
i tak po dalszych badaniach jajeczek pobranych do
analiz w kolejnej edycjii programu -jako -,,In Vitro ,,
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znowu zaniżono próg wiekowy i obecnie jest to już

wiek 35 lat jako krańcowo bazowy , gdzie ciało
kobiety wytwarza jajeczka o ich idealnych złotych

proporcjach tożsamośći żółtej i białej jako dobry
materiał do zapoczątkowania prokreacjii ale
metodą ,,In Vitro,, i tak po przebadaniu ponad 20.
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Tyśięcy kobiet na terenie Polski w tym programie
ustalono ostatecznie próg wieku na 35 lat i jest to
wiek już końcowy gdzie ciało kobiety wytwarza
jajeczka dobre do ich zapłodnienia i tak na taką
ilość przebadanego materiału w formie jajeczek

,doszło do leczenia niemożnośći zajścia w ciąże i tak
z ponad 20.000 - tyśięcy kobiet zapłodnionych taką -
metodą ,,In Vitro ,, urodziło się ponad 8.000 tyśięcy
dzieci od początku trwania tego programu i wciąż
on dalej trwa,a Rząd go finansuje , tak więc nasze
odkrycia pomiarowe zostały potwierdzone metodą
badań Rządowego Programu Leczenia kobiet z
problemami zajścia Ich w ciążę metoda In Vitro.

I tak z pomiarów wynika ,że na poziomie sfery
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duchowej stany pomiarowe -od poziomu - (-3) to
faza wampiryzmu początkowego -lub początku ich
pijawkowania i okradania ,grabierzy od innych , ale
nie świadomie.Natomiast wyniki pomiarowe od

poziomu skali -(-4) do (-6) to wampiryzm świadomy
i w pełni rozumiany przez takie osoby z takimi oto-

walorami pomiarowymi .Najbardziej ochydne i
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wyrafinowane postacie miały wyniki pomiarowe
wręcz porażające a zaczynały się od poziomu minus
-(.-7) do -(-9) -i takie osoby po ich pomierzeniu i im
zabronieniu dokonywania ataköw grabierzy kradły

czyste energie i w ,,Wampirycznych,,-ich atakach
wpadały w szał i wręcz wymagały dla siebie dawki
dobrych energii ,po ich poskromieniu -odpełzały po
dalsze łupy energetyczne dla swojego często blado i
schorowanego ciała i ich organöw .Natomiast
,,OSOBLIWOŚĆI,,-które miały pomiary poniżej
poziomu -minus (-9) to były to wręcz ,,MONSTRA,,-w
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ich -Nadwampiryźmie na poziomach całościowych
ich pól energii plazmatycznych energoświetlistych .

Jak pomóc po prawidłowym zanalizowaniu.

W problemach na poziomach całośćiowych i ich
pełnym pojęciu i niesienia prawidłowej pomocy w
tym zakreśie problemu jest zrozumienie funkcjii
odwiecznych prawd Natury- zachodzących ciągłych
zmianach w naszych ciałach ,,BO gdy my już się
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urodziliśmy -to po naszym dorośnięciu ,zaczynamy
po malutku wapnieć utwardzać się ,i starzejemy się
cały czas i to wszyscy bez wyjątku ,a u Pań ten
problem zawsze zaczyna się pomalutku i stale od
problemu z tarczycą i jej niedoczynnośćią ,i w niej z
anomaliami ,zwyrodnieniami ,guzkami ,i tu teraz

zachęcam wszystkie Panie do robienienia ,,USG,,
tarczycy i jej kontrolowania ,bo od niej wszystko
zalerzy czyli dobra praca ,przysadki mózgowej
,trzustki ,gruczołöw nadnerczy i dróg rodnych ,bo
to stanowi jednolicie połączony cały układ ,i tu
polecam poczytać inną moją broszurkę pod jej
tytułem ,,Bursztynobrozja ,,wraz ze zrozumieniem
funkcji i potrzeb na poziomie sfery duszy i ducha ,
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tak mało rozumianych struktur w nas samych ,a ten
świat równoległy w ,,ONYCH,,-jest coraz bardziej
zorganizowany ,powiem wrecz że istnieją ,,kolonie
grup -dusz opętanych morderców i zwyrodnialców
które żerując ,,na energiach u osób żywych ,które

im się trafiają ,nawet na prostym szlaku w alejce na
cmentarzu ,niech was tu oświeci cykl zdjęć z wizyty

Na tym zdjęciu zrobionym podczas wyjazdu na ten
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cmentarz widzimy około cztery pokutujace postaćie

które czekają w swoim marażmie ,aż trafią na swój

transport i wydostaną się z enklawy cmentarnej i
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zaczyna się problem takiej osoby transportera tej

duszy ,która nie została odprowadzona do ,,TAM

,-okradają je i doprowadzają wręcz takie osoby do
czynów samobujczych -i po dokonaniu takiego aktu
- zazwyczaj energie i pozostałośći zasilają taką
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,,kolonię w Onym ,, -tak więc obronić się jest bardzo
trudno po takim zainfekowaniu przez ,,kolonię ,, z

Świata ich marazmu w bytowaniu w ich - ,,Onym ,,

-zatem podstawą pomocy jest zrozumienie tych
energii ich form zaistnień -i powziąść inne metody
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obrony naszych energii w świecie duszy i ducha
oraz ciała fizycznego i fizjonomi anatomicznych

potrzeb ,i tu polecam dla wszystkich moją inną taką
broszurkę pt ,,GEOEMITER,, -jak on działa oraz jak -

-go rozstawiać i stosować pełne opisy o tym fakcie
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znajdziecie w książeczce ,,Geoemiter,, - polecam .

tu na tym zdjęciu widzimy prezentację jak kożystać
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,lub inną opcja-czyli.,,BURSZTYNOAMBROZJA,,-a
klimakterium wraz z pełnym pojęciem i pomocą,

dobrego pojęcia i zrozumienia -Woda - Cud Życia
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jako Twór Żyjący i Myślący ,oraz inną w obronie

duszy ,,AKT do Sumienia swojego dla tych w takiej
potrzebie-polecam Lucjan. Całkiem innym faktem i
problemem okazuje się , rutyna i popadanie przez
nią w niechlujstwo , a związane ono jest z wiarą i jej
aspektem czysto religijnego dogmatu dane - osoby
pomierzne z negatywnymi - śilnymi energiami
,deklarowały że są katolikami rzymsko katolickiego
kościoła ,natmiast gdy miały pokazać jak robią na
sobie znak Krzyża -to wszyskie wykonywały go nie
prawidłowo -czyli do góry nogami ,tak jak to czynią
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czciciele i wyznawcy złego-poniżej szkic pokazuję.

-Bo wykonując znak Kzyża - ale -odwrotnie -sami na

sobie -wybieramy z jakich dobrodziejstw i energii
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będziemy kożystać -bo krzyż działa w dwie strony-

-I przez fakt wykonywania na sobie znaku krzyża
do góry nogami -wiele osób popada na początek w
nadwampiryzm energetyczny ,a potem w problemy
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na poziomie duszy i ducha ,poniżej prawidłowy
znak krzyża -zatem przemyślcie szkice i rysunki-
oraz zdjęcia bo co nie jest napisane jest pokazane -

-Więcej opisuję w broszurce-,,AKT do Sumienia,,-w
ostatnią godzinę na łożu śmierci -polecam Lucjan.
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Po skonsultowaniu tego faktu z Osobliwośćiami
,Wykładowcą i Egzorcystą-mam potwierdzenie tego
faktu nie tylko jako problem , lecz wręcz masowe,,

Szanowny Pan Profesor dr.habilitowany infułata i
tytularny profesor nauk prawnych i kierownik I
Katedry Kośćielnego Prawa Małżeńskiego i
Rodzinnego na UKSW w Warszawie i wykładowca
także sędzia w Sądzie Bskupim i Decyzją
Sekretariatu Stolicy Apostolskiej mianowany
konsultor w Trybunale Roty Rzymskiej także pełni
funkcje naukowe ,wydał i opublikował ponad 1090
prac wiele kśiążek ,i publikacjii naukowych ,pełni
godność prałata i archidiakona Kapituły
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Katedralnej Płockiej jest także wykładowcą w WSD
w Płocku ..Ksiądz infułat Wojciech Marian Góralski
,polski duchowny katolik i autor wielu publikacjii

mówi mi podczas rozmowy na temat wykonywania
znaku Krzyża i tym samym potwierdza fakt niestety
z wielkim jego zasmuceniem i zarzenowaniem że ;

Popadanie w niechlujstwo przez wielu katoliköw w
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celebrze wykonywania znaku w ich, dziwną rutynę

,pędząc szybko i niechlujnie lub wręcz czyniąc to na
pokaz dla nic nie wartego szczególnej uwagi ,lub ich
tam czegoś ,blichtru popisania się przed otoczeniem
i to już są całe rodziny i ich bliźni znajomi ,oraz ich

pasterze czyli niektórzy księża ,proboszczowie cóż
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także zamiast świecić przykładem , oni popadają w

zbiorowe oddawanie się w złe energie z powodu że
sami czynią źle ,i cóż po ich sprawdzeniu ,musieli
krzyżem leżeć ale na posadce podczas celebry mszy

żeby znowu nabrać pokory do celebry ,i zmienić ich
kult rutyny  wykonywania ,lub wręcz odganiania
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mgły brudu z swojego wizerunku i czynienia znaku
krzyża na Samych Sobie ale w odwrotną stronę ,a
co z tego wynika to coraz głębsza ,złość ,nienawiść

,złośliwa zgryźliwość i rozgoryczenie oraz,zazdrość
,agresja i brak zrozumienia drugich osób,oraz ich
tych ciągłe złe samopoczucie duchowe,kwękolenie

,ubolewania z biadoleniem i stałe narzekania tak że
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gdy mówiąc tym innym o ich błędzie- i wyjaśniałem
przyczynę a prawidłowośći z tym faktem ,to wiele
osób twierdziło wręcz że tego nikt im nie pokazuje i
nie uczy jak prawidłowo czynić znak krzyża,ale tak
Godnie- i to już na samym przedprożu wejścia do
świątyni ,kośćioła gdzie ci co ją odwiedzają to
czynią swoją własną dłonią umoczoną w wodzie

święconej znak krzyża i taki fakt , potwierdził mi
także znany z nieśienia dobrej pomocy duchowej
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Egzorcysta który stwierdził ,że to klucz do obłędu .

I tak niby nic przez wielu katolików określane jako
ich wykonywanie na sobie znaku ,,Krzyża,, a jak to
ma wielkie znaczenie dla nas ,wiedzą tylko ci nie
liczni którzy czynią Znak Krzyża ,,Godnie ,,-dobrze.

-Na zakończenie tych badań i opisów -proszę radząc
zastanówcie się chwilkę ,oczyśćie swój umysł ,a
dopiero potem czyńcie na sobie Znak Krzyża ale tak
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Godnie i z Celebrą Wszelaką i Rytem własnej religi.

Tu na tym szkico rysunku widzimy znaki ,,Krzyży,, i
tak pod numerem ,,1,,-widzimy prawidłowy znak
krzyża ,i z takiego płyną energie dobre te białe ,a
pod numerem ,,7,,-znak krzyża ale do góry nogami
lub odwrócony -zły to - taki jak robią go na sobie
wyznawcy ,,złego,, i upadłego -czarne energie złe.I
tu przypomnę ,,Wszystkim ,,-że przysłowie Polskie
nam mówi ,,Że siedzi pod Figórą ,a ma Diabła za
Skórą ,,-a dlaczego -bo czyni na sobie Znak Krzyża
do góry nogami odwrócony ,taki satanistyczny ,bo
ci wyznawcy także chodzą do kośćiołów i się modlą
ale czynią znak do góry nogami i w ten oto sposób
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śćiągają czarne energie -zła ,bólu ,męki i chorób

,,Bo nawet Ci Pierwśi w stolicy Apostolskiej ,gdy
popadną w rutynę to ,od razu tracą swą Energię,,

,zatem niech każdy i każda obserwuje sąsiada w
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kośćiele jak -TO-on czyni na sobie - znak ,,Krzyża,,

Tu na Wizerunku Papieża Emeryta naznaczone są
punkty owalnego kształtu w kolorze czerwonym ,a
w ich wnętrzu ponumerowane czynność od nr.1 aż
po numer 5 jak czynić prawidłowo ,znak Krzyża z
Jasnymi i Białymi Energiami ,gdy chcemy się
pomodlić lub skomunikować ze ,,Świętą Trójcą,,
-imię Jej Brzmi ,,BÓG OJCIEC ,SYN BOŻY ,DUCH
ŚWIĘTY ,,-ale jest to poniekąt forma bezosobowa a
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osobowa to ++Bóże Ojcze-Synu Boży-Duchu Święty +

Uwolnienie opętanego i lekcja o wierze z ewangeli.

Ew.Marka 9:14
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Gdy wrócili do uczniów ,zobaczyli wokół nich
wielki tłum oraz znawców Prawa ,którzy się z nim
spierali.15. Ludzie ,kiedy Go zobaczyli ,zdziwili się
.po czym przybiegli i zaczęli Go witać .16.On zaś
zapytał : O co się z nimi spieracie.? 17.Wtedy
odpowiedział Mu ktoś z tłumu :Nauczycielu

,przyprowadziłem do Ciebie mojego syna .Ma on
ducha niemego .18.A ten ,gdziekolwiek go chwyci
,rzuca nim i szarpie.Chłopiec wtedy ślini się
,zgrzyta zębami i sztywnieje .Prośiłem Twoich
uczniów ,aby wypędzili tego ducha ,ale nie mogli.
19.On zaś odpowiedział im tymi słowy; O rodzie bez
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wiary ! Jak długo będę was znośił ? Przyprowadźcie
go do Mnie.20. I przyprowadzili go do Niego.A gdy
duch zobaczył Jezusa ,natychmiast szarpnął
chłopcem ,rzucił go na ziemię i pokrytego śliną
zaczoł tarzać w prochu.21.Jezus zapytał ojca : Od
jak dawna to się z nim dzieje ? Od dziećiństwa
-odpowiedział- 22. Często ,żeby go zgubić ,duch ten
wrzuca go nawet do ognia lub w wodę .Ale jeśli coś
możesz ,zlituj się nad nim i pomóż nam.23.Jezus
powiedział mu: Co się tyczy tego: Jeśli coś możesz
,to : Wszystko jest możliwe dla wierzącego

.24.Ojciec chłopca natychmiast zawołał :Wierzę
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,zaradź mojemu niedowiarstwu ! 25.Jezus zaś ,gdy
zobaczył ,że zbiega się tłum, skarcił ducha
nieczystego .Duchu niemy i głuchy ! Ja ci rozkazuję :
Wyjć z niego i nigdy już do niego nie wchodź .26.
Wtedy duch krzyknął ,mocno chłopcem szarpnoł i
wyszedł .Chłopiec był przez chwilę jak martwy.

Wielu nawet mówiło że umarł .27.Jezus tymczasem
wzioł go za rękę i podniósł -a on wstał.28.Gdy
przyszedł do domu .Jego uczniowie pytali Go na
osobności : Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić
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? 29.Powiedział im : Ten rodzaj może wyjść tylko
dzięki modlitwie .

,,BO BÓG ŚPI W MINERAŁACH ,ODDYCHA W
ROŚLINACH A MIESZKA W CZŁOWIEKU ,, jest
to fakt ,a nie religia jakakolwiek ,bo religia i
to każda to filozofia życia w tu na Ziemii ,,
Zatem po mega przeprowadzonych ,pomiarach ,wnikliwych
obserwacjach ,analizach na poziomach pól energetycznych ,i
ich obrazowaniu i mierzeniu w sposób empiryczny nasówa
sie jeden fakt ,a dotyczy on precedur grabierzy ,podgryzania
i okradania energetycznego na wszelkich dostępnych polach
, ,obszarach ,poziomach ,platformach i relacyjnych -nacjach
,ja opiszę te zabiegi relacje manipulacjyjne , posługując sie
trzema -powiedzmy takimi oto platformami -obszarami w
których będą opisane zależnośći i relacje z nich wynikajce
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fakty ,w celu zaprezentowania i uświadomienia wam tego
zjawiska -ogólnego procederu -wampiryczneego działania i
kradzieży energii a zrzucania tych ale -negatywnych energii

I jak mawiają znawcy w tych obszarach wiedzy energtycznej

że jest to prawie totalnie globalna plaga ,ogarniająca pomału
coraz to większe obszary i dziedziny -bowiem na obecnym
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etapie możliwośći pomierzenia ,ujawnienia i poddania

sklasyfikowaniu poszczególnych form -ogólnie panujacej

biedy energetycznej tu widzimy małą przydrożną wiejską
kapliczkę ,ale jakie przy niej są energie ,to w głowie się nie
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mieśći ,i tak z opowiadanych relacjii ludność miejscowej w
rejonie kapliczki wiejskiej zaczęły się naśilać dziwne i nie

wytłumaczalne ,anomalia ,zdarzenia które ostatnio ciągle i
stale się jak gdyby zaczęły naśilać i potęgować ,a zawsze się

one zaczynają od bardzo dziwnego wirowego powiewu ale
mega chłodu który objawia się śilnymi dreszczami w nogach
i stopniowo ogarnia całe ciało ,i ten specyficzny wirowy ziąb
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jak gdyby tańcząc od kapliczki przemieszcza się w rejony

brzóz i od nich dalej wirując przemieszcza się po całej wśi

i to przez zapadnieciem zmierzchu lub nad ranem ,a co
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niektóre osoby to podczas tej przedziwnej anomali słyszą

jakieś -i tu zacytuję : wycia ,nawoływania ,pomruki ,jęki oraz
przedziwny łoskot taki podobny do ciągniętego łańcucha ale

zawsze połączony z tętnem kopyt końskich ,a inni widzieli
takie jakieś dymne postacie lub zjawy jakieś ,demoniczne



6970

osoby wlokące się za dziwnym pojękiwaniem i tak to sobie
spacerują otaczając kołem kapliczke i dalej krąża po całej

osadzie wiejskiej od zapadnięcia mroku do świtu ,i takie to
do mnie dotarły informacje ale z prośbą o rozeznanie tego
przedziwnego zjawiska i tyle co pewna Pani mi podała ,ale
połączonego z anomaliami i ja postanowiłem tą informację
sprawdzić udając się do wśi  z zamiarem przemierzenia i
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zilustrowania tego zagadnienia ,ale po jego opomiarowaniu
,zeskanowani znaleźliśmy coś całkiem bardziej innego , i to
jest problem który to dręczył ,straszył i stale się zaczoł ostro
naśilać i umartwiał ,straszył , to już nie od trzech czy może
pięciu lat wstecz temu lecz głębiej bo od wielu już lat ludzi z

tej malutkiej obecnie już wioseczki o nazwie Jeżewnica na

Kociewiu nieopodal Osieka ,a była to spora wieś, ale kiedyś
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przed II woją Światową ,i tak w tej wiosce była szkoła ,duży

sklep kolonialny ,leśnniczówka ,mega dwór,oraz młyn jako

jedyny w tej okolicy bo w promieniu 50 kilometrów nie było
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żadnego młynu tylko w Jeżewnicy stał ale ,,Wiatrak,, młyn

wiatrowy i stał on do 1972 roku stanowił on własność Pana
Gracjana Żiółkowskiego w Jeżewnicy i w tym to roku kupiło

ten jedyny przetrwały okaz,  muzeum Etnograficzne i to w
nim stoi ów Wiatrak Maślakowy po dzień dzisiejszy ale już
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nie na Kociewiu w Jeżewnicy tylko na Kaszubach i to  we
Wdzydzach Kiszewskich i stanowi nie lada ciekawą atrakcjję
i ozdobę ,całych pozbieranych reliktów budowli , ale w tej

wsi Jeżewnicy problemy zaczęły się jeszcze grubo wcześniej
bo przed Pierwsza Wojną Światową i chodziło o Walkę o
Polskość i o jej przetrwanie ,o język Polski ,jego mega tajne

nauczanie w mowie i piśmie ,a tu widzimy dawny budynek
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szkolny gdzie uczono języka niemieckiego Prus w urzędowy
sposób gdzie nie dopuszczano do analfabetyzmu wszyscy
musieli umieć czytać i pisać ,ale powiedzmy że pod Zaborem

Ruskim wielu obywateli było niepiśmiennych bo taki był ich

ukaz Carski zakaz kształcenia i uczenia ,i tak w zaborze Prus
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znano minimum dwa języki w mowie i piśmie ,czyli ten
urzędowy niemiecki oraz ojczysty Polski , a co niektórzy
uczyli się potajemnie oprucz języka zabronionego Polskiego

jeszcze łaciny która obowiązywała w kościele,i jak się chce i
dobrze poszuka -popyta to są przechowywane w rodzinach
,na Kociewiu nawet dzienniki klas z tajnej nauki mowy i
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języka Polskiego zdjęcia i tak udało się mnie nawet trafić
pamiętnik - Pani nauczycielki w Jeżewnicy ,Anny Pater córki
Antoniego i Pauliny Pater i jest Ta Pani widoczna na fotokopi
zdjęcia które przetrwało i w hołdzie jej i tym co krzewili tu
na Kociewiu Pomorskim Polskość i jej mowę w piśmie i
obyczaje ,kulturę no i tradycje rodzinne polskie ,jest na tym

budynku dawnej szkoły tablica upamiętniająca ich Walkę o

Polską mowę i w tych walkach dochodziło do różnych zmian
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,morderst ,powieszeń i nawet wręcz wykonania wyroków
śmierci ,na tych co Polskiej -Tu - mowy nie chcieli na tej
Ziemi ,i ich przeklęte ,schanbione za ich życia takie ,postacie
,obecnie i także kiedyś ,po prostu zawsze włuczące się po
okolicy wsi ,ale już jako te dusze pokutujące ,doprowadzały
do strachu ,lęku ,i wręcz przerażenia oraz samobujstw wielu
mieszkańców tej niegdyś mega dużej wśi Jeżewnicy ,a część
z jej mieszkańcöw nawet porzucała swoje domostwa ziemię

i uciekała przeprowadzając się ,i tak część jej mieszkańców
przeżyła i ich rodziny trwają tu nadal,żyjąc w okolicznych
innych wioskach ,miasteczkach , bo nawet ufundowana i
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wybudowana przez ,,,,, ..... kapliczka w tej wśi Tych- nie

pomogła odstraszyć ,przegnać te dusze przeklęte i stale tam

się włuczące i pokutujące ,i tak jedna osoba poprośiła mnie o
pomoc w tej kwesti materii i objęciu ochroną tego jej miejsca
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INŻYNIERIA DUCHOWA I OBJĘCIE OCHRONNE DLA

-ale żeby pomóc to trzeba zrozumieć z czym ,i z kim się ma
do czynienia ,i tak jak to widzimy na tym wyżej foto zdjęciu i
dokumencie ,z roku 1916 wystawionego wtedy w Powiecie
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Warlubiu , ustalono rentę do płacenia pewnemu Pruskiemu
takiemu -komuś ale nie wiadomo za co chyba za...- Johanowi

Kamińskiemu ,i tą czynnośćią obciążono inną taką rodzinę z
Jeżewnicy ale Polską ,Państwa Pauliny i Antoniego Pater i w
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miejscowości Warlubie ,wpisano tą czynność w księdze
Wieczystej Własnośći właścicieli ziemskich ,Polaków jako
oni śól ziemi dbajacych o tradycje Polskośći ,jej mowy ,pisma
i nauki języka Polskiego w tamtych dawnych czasach gdy
Państwa Polskiego nie było od czasów Rozbiorów Polski i
jest to jedna część -strona tego przechowanego dokumentu a
na jego drugiej stronie ,odwrotnej jest opis kogo ta czynność
dotyczy i kto jest tym zadaniem obciążony ,no i się zaczoł ale
- mega problem ,a mianowicie dlaczego Polacy mają Płacić

i na dodatek zdrajcy własnego narodu i zniemczonemu tak ..
komuś .. i to był początek tego problemu ,bo ten zniemczony
zdrajca,dokuczał gnębił -okoliczne rdzenne rodziny Poskie i
uśiłował nakłaniać je do zmianu narodowośćiowej ,i tak ten
jego proceder trwał ,ale do momętu gdy doszło do upadku
Prus na terenie Pomorza i nastąpiło Państwo Polskie ,i to
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wówczas po jakimś tam czaśie jakoś dziwnie on -Zginoł ,po
pięciu latach jak Powstało Państwo Polskie i jak opowiadają
najstarsi z rodzin Polskich w tej wiosce to ponoć jego głowę
znależiono pod flagą Polską przy szkole w Jeżewnicy ,a jego
pozostałe członki i częśći poćwiartowane ,ponoć gdzieś były
porozkładane porzucone ,ale przy takich kamieniach ,które
to wyznaczały obszary teren dawnej Polski jej miedze- ryty

własnośći i od tego czasu walki z Pruskim ciemieżcą i w tak
zmarłych - padłych pruskich zdrajców, każda Polska zacna
rodzina oznaczała miejsce ich oddania duszy ,poprzez znak i
na takim miejscu sadziła brzozę ,czasem dodawano polny
taki zwykły kamień jako miejsce spoczynku złego , bo nikt
takich zwłok resztek po zdrajcy narodu Polskiego- nigdy nie
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pochował na cmentarzu , tylko zaznaczał miejsce sadząc mu
nad jego duszą brzozę ,lub przygniutł go jego -dla pewnośći
głazem ,żeby się po śmierci nie plątał i w tej wiosce,- jest ich

takich brzozowych miejsc , -dość sporo i tak trwają te brzozy
ale jako niemi świadkowie tamtych zamierzchłych czasów ,a
Ci co zginęli walcząc o Polską mowę ,jej pismo to zawsze byli
pochowani w sposób Godny czyli na cmentarzu z całą świtą
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i spoczywają w spokoju , i w ziemi poświęconej w Osieku bo

tam był kośćiół i godne miejsce i tu widzimy pochowanego
brata Pana Antoniego Pater z Jeżewnicy ,była to jedna z

wielu rodzin zacnych ,tu widzimy ostatnią drogę gdzie w tle
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widzimy Kośćiół w Osieku ,oraz kondukt pogrzebowy ,i w
nim Państwa Patrów za trumną Pani Pauliny Pater z
Jeżewnicy oraz pokolonia tej Rodziny i nowe młode zdrowe

generacje ,i tak jest także Pani Nauczycielka z Jeżewnicy w
Kondukcie ,Pani Anna Pater ,jej brat oraz córka Pani Anny
,Gabriella jej mąż i ich biegnące dzieći ,a wcześniej był na
zdjęciu akt nakazu dla Antoniego Pater i którego dokument
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nakazowy zapłaty jako pamiątka ich Walki przetrwał do
naszych czasów i gdy udało mi się trafić ,to poprośiłem o
zrobienie im zdjęć ,tych dokumentów jako relikwie są one
przechowywane na pamiątkę ,tego czasu i tak możecie sobie
je poczytać ,są także opisy skrypty ,pamiętniki i nawet
zachowały się dzienniki z ocenami w nauce języka
zakazanego Polskiego ,i tak po roku 1920 nastąpiła jakoś
taka integracja tych co przyjeli status Pruski oraz tych co go
nie zaakceptowali ,część win i krzywd została przebaczona
ale nie zapomiana ,i tak jak starsi opowiadają to paliły się
domy ,obory  co nie którym gospodarzom ,tym co się nie

ubezpieczali tu widzimy potwierdzenie zawarcia umowy na
okreś 10 lat przez Pana Antoniego Pater z Jeżewnicy od
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ognia i tak dodatkowo ,zdychały zdrowe konie ,krowy na
pastwisku szczególnie tym podłym ,a ci zdrajcy byli jakoś
tak nic nie znaczący i nie godni żeby móc spoczywać w
uświęconej ziemi na cmentarzu ,po ich śmierci i im zgodnie
z tradycją po prostu - im sadzono drzewa i zawsze to były

brzozy ,których energia i moc w samoczynny sposób umiała
to ścierwo zchańbione i pogrzebane pod nią oczyśćić ,ale na
miedzy ,lub granicy w miejscu niczyim bo tak zwykłym lub
granicznym na miedzy i tak ich tych zdrajców dusze zostały
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zawieszone na dwóch skrajnych powierzchniach materii w

granicach w opcji ich nicośći,pojawiały się w tej okolicy i tak
chodził coś zrobiono mu zdjęcia ,a śladów na śniegu nie było
tkwia a wraz z nimi pojawiają- się zawsze jakieś problemy z

ich duchowego ale znaczenia ,po prostu duch tego kogoś się
błąka ,straszy ,i z czasem inni do niego dołączyli i tak było
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coraz więcej różnorodnych niewyjaśnionych zaburzeń i

anomali się pojawia ,które dokuczały rdzennym rodzinom w

Jeżewnicy i tak już to trwa od kilku pokoleń ,aż ta Pani co do
mnie się zgłośiła ,także należy do Pra rodzin z tej wioski ale
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już Ona powróciła obecnie ,zakupiła sobie tam osadę i się na

nowo tam osiedliła ale po ponad 100 latach ,i ją także coś tak

zaczyna mocno niepokoić ,dokuczać i przeszkadzać ,ale tak
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mocniej zimą jak jest okres mrozów i po nich przyduchy to

coś jest widoczne i tak sobie wędruje ,od brzozy do lasu i to
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coś powraca kręcąc się między ,miedzami ,brzozami a lasem

i tak podczas sesjii zdjęć i przeprowadzeniu rekonesansu coś

więcej mam , i coś nieco więcej wiemy,  ale jest to proces na
start , tak zwany pakiet startowy i dający poprawę ,więc tak
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wspólnie postanowiliśmy wdrożyć ,,Mega Projekt ,, ale taki z

Inżynierią Duchową ,mocny w tej miejscowośći i tak po tym
rekonesansie i wstępnym rozeznaniu opomiarowaniu kilku
zakresów ,naprężeń ,wirowych i skondęsowanych energii
statyczno plazmatycznych ,wraz z zaburzonymi falami ich
energii ,mamy do czynienia z czteroma oddzielnymi ciągami
wirowych błądzacych energii w plamie geopatycznej mocy
,sprawa się zaczyna nam klarować ,i tak postanowiliśmy na
początku ,założyć siedem pieczęci białych nadenergi które
obejmną cały obszar,wraz z plamą geopatycznej anomali w
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celu ujarzmienia tych z Tamtych Światów i z Onego ,i ich

w tu błądzące i pokutujace dusze energii plazmatycznych i
tu na tym zdjęciu powyżej widzimy także pięć posadzonych
drzew brzozowych żeby brzozy energia oczyśćiła duszę tym
pod nią spoczywającym i zapewne okrutnym za ich życia i
ich bytu oraz jedną brzozę ,a pod nią taki kamień ale na tej
brzozie jest powyżej ziemi malutka z krzyżem kapliczka i
ona oznacza że temu komuś kto pod tą brzozą leży ktoś inny
już mu wybaczył i zamówił nawet za spokuj jego przeklętej
za jego życia duszy ,mszę świetą i że jego duch został w ten
sposób odprowadzony z tego tu jego marazmu zaistnienia
,bo ktoś z potomków zacnej rodziny jako ten który wiedział i
mu odpuśćił - przebaczył ,i w ten sposób są niektóre z tych
-brzozowych niemych świadków oznaczone na dowód
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odprowadzenia tego jegoś z tu na ziemi ,a pod taką brzozą

kamień jako ten w którym śpi Bóg i niech mu także odpuśći
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,skoro jego tego kogoś dusza doznała odpuszczenia przez
potomków tego co doznał krzywdy od niego,, Bo Bóg śpi w
minerałach oddycha w roślinach ,a mieszka w człowieku ,,
-każdym człowieku i tak zawsze zgodnie z taką prastarą

tradycją Kociewską i także Kaszubską -zamawia się mszę w

intencjii takiej błądzącej duszy złej i potępionej  ,i tak takich
pomników jest może jeden lub może dwa z brzozą a w tym
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rejonie jest jeszcze jeden ale zbiorowy i przy kapliczce ,i tak
dodano do kapliczki krzyż ,ale z brzozy no i dwa głazy jako
kamienie ,i tak szukając metody rozwiązania problemu w
Jeżewnicy i tam błądząych energii ,pozyskujemy coraz to

nowe i głębiej tkwiące drażliwe problemy rodzinne ,waśnie
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no i przy okazji poznajemy stare dobre Pomorskie Tradycje

zwyczaje i nie znane problemy ,tajemnice tak skrzęnie one
są kultywowane i do dnia dziśiejszego pielęgnowane przez-

Tu stary sposób witania na wśi obcych -wytykanie jęzora ... -
- wiele starych zacnych rodzin i tak dotarliśmy do Pani która
także jest Jasnowidzem i umie tropić ślady duchów i dusz ale
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w tradycjii Pomorsko Kociewskiej i jeszcze żyje ma wiedzę i
dojdzie za jakiś tam czas do naszego spotkania z nia ,a w
wiadomym celu żeby pomóc tym pokutującym , i tak mały

niby problem zaczyna się pomału objawiać i obrastać i tak

ta Pani co mnie poprośiła o Pomoc w tej kwestii materii ,się
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zgadza na dalsze i bardziej dogłęne zbadanie materii tego jej

zagadnienia więc projekt będzie dalej trwał ,a ta Pani chce

także tropić ślady z przeszłośći ,bo jak mi to oznajmiła już
poznała takie sprawy o których się jej nie śniło ,ale widząc
moje podejśćie i pełną komunikatywność z ludżmi w terenie
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oraz zastosowaną dla nich pomoc ,bardzo jej się podoba jak
to powiedziała ,,Inżynieia Duchowa,, a i przy mnie także tej

okazjii może natrafii na swoich nieznanych członków ich i

jej ,rodziny bo rodzina tej Pani czyli jej pra pradziadkowie w
Jeżewnicy żyli i prowadzili Sklep Kolonialny ,a i , ich było
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kilku braci , i w okolicy było kilka ich Kolonialnych Sklepów
a i w Wolnym Mieście Gdańsku była ich filia ale Zamorskich

Artykółów i Towarów Kolonialnych , i ślad ich się urwał tak

jak mi to powiedziała we wrześniu 1939 roku jak wojna się
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zaczęła to oni wyemigrowali do Angli i Francjii , to przy tej

okazji może natrafimy na ślady ich działalnośći ,i bardzo się

cieszy że może pomóc duszą w ich potrzebie ,zatem projekt
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się rozrośnie ,bo z tego co już wytrpiłem to trzeba będzie w
rycie i obrzędzie Wiary Kośćioła Luterańskiego ,oraz
obrzędu Staro Pruskiego i Ausburskiego zadbać i tych z tam

odprowadzić ,ale także Prawosławnego bo z wstępnej mojej
wiedzy wynika że w roku 1945 zginęło kilku złych żołnierzy

z Armi Czerwonej którzy byli okopani na tyłach szkoły i to
oni szwędali się po wśi i okolicy gwałcąc młode kobiety i jak
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mi to opowiedziała starsza Pani z Jeżewnicy to według jej
wiedzy trzech zostało jakoś zadźganych widłami ,i także są
pod jakąś brzozą zakopani ,a niby nic te zwykłe polne białe
brzozy , a tak przy pozostałych brzozach tkwią takie inne

energie ,ale wirowych plazmatycznych energii zła i dlatego
uznałem i postanowiliśmy z tą Pania że dodatkowo oprucz
podstawy i pierwszego kręgu zbezpieczenia tej wioski także
będzie trzeba objąć otaczajace ją współwsie z okolicy wokół
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niej i podstawy jako mega białej pieczęci oczyszczenia tam
całośći , i każda z takiej pieczęci białej nadenergii dobrej ,

została na początku tego projektu poczęta ,przygotowana no

i złożona wraz z Godnym Rytem i także nieco i dodatkowo
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mega wzmocniona o aspekt Energii ale - Łask Bożych Mocy-

zabezpieczona wzmocniona,w system pętagramowej energii
ustawionej z Geoemiterów,, takie trochę  inne poprzez ich
rozformowanie i rozstawienie przestrzenne - ,,Geoemiterów

,,w moc, i po założeniu Tej Pieczęci jako początku projektu ,i
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objęcia cmentarza tego w Osieku opieką jest zmiana na te

lepsze i zdrowsze korelacje ,ale trzeba poczekać na spływ

tych dobrych energii  w całej tej malutkiej miejscowośći na
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efekty i tak została ta wioska objęta , programem napraw

energii ale tych Duchowych ,Zdrowotnych wokoło niej i jej
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mieszkańców bo nie tylko tam ,dochodzi wręcz do mega

powszechnego porażenia oddziaływaniem i wampiryzmu
enrgetycznego ale w całym jego społeczeństwie i zatruwania
wszystkich jego złymi dla zdrowia skutkami i chorymi wręcz
relacjami do których dochodzi dosłownie wszędzie ogólnie
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w ogólnym pojęciu braku , i jego całośćiowym zrozumieniu

-Zdjęcie miernika do skanowania pomiarowania ,stref baz i
poziomów ,astralnych ,duchowych i w nich gniazdujace inne
podczepy ,podłączenia i anomalie energetycznych potrzeb i
zależności a wynikłe z różnorodnych braków i anomalii-

lub pokutujących energii plazmatycznych po osobach za ich
życia wykletych i po nich błądzące poświaty energii duszy .
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Zatem ciąg dalszy projektu będę opisywał ,po to by można

było się zapoznać z Inżynieriią Duchową i jej aspektami oraz

jak Godnie i Uczciwie się trzeba przygotować ,do takiego oto
projektu ale pomocy tym z Tamtego lub w Onym bytującym
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Energiom Plazmatycznych Poświat ,błądzących po drogach
ziemskiego ich marazmu czyli rozpoznanie ,rekonesans i po

nim zapoznanie się z źródłem zaburzeń i anomali ,oraz jego
zalążkim i go wspierające śiły ,moce i złe energie ,i następnie

trzeba je zneutralizować ,przewartośćiować i odprowadzić ..
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,,Opisy platform Wamirycznych bio Energii,,

1.Obszar platformy zmagan i relacjii na poziomie -Cielesno
fizycznym ,i tu mogą pojawić się problemy z mega agresją

,wykorzystywaniem siły fizyznej ,po brutalne pobicia ,aż po
okaleczenia -w celu wywoływania u przeciwnika wampira

-strachu ,paniki a wraz z tym wyprodukowanie przez ciało
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osoby zaatakowanej -odpowiedniej ilośći - energetycznych
tożsamośći ,a następnie ich okradanie i zawładniecie nimi-

cudzymi siłami mocami ,ale witalno-zdrowotnymi frakcjami

.Szczególnie dzieci są narażane na skutki takich niecnych i
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podstępnych działań -bo są po prostu mniej świadome
,czynu czy to osób najbliższych -dorosłych lub z otoczenia.

2.Obszar platformy działań na poziomie psychiczno-
intelektualnym -a wraz z tym okradanie ludzi z higieny
psychiczno zdrowotnej ,wywoływanie stanöw kompleksu i
depresjii i poprzez zdominowanie psychiczne -wywoływanie
u strony przeciwnej strachu i otępienia umysłowego aż po
degregoladę i wywoływanie lękowych zapaśći umysłowych,
łącznie z desynchronizacją półkul mózowych i wywołania
chorób psychosomatycznych - schizofrenii po objawy szału
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padaczkowego w jej obraźie klinicznej choroby psychicznej.

3.Obszar platformy finansowo-ekonomicznych zależnośći i
relacjii pieniężno wartośćiowych dóbr materialnych ,i w
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tych obszarach wampiryzm zbiera ogromne łupy i ochłapuje

się wszelkimi możliwymi zależnościami na tych obszarach.

Zatem najlepszą metodą obrony przed skutkami powiedzmy
mega poczynań na tych drażliwych obszarach i platformach
jest zachowanie chociaż w minimalnch formach tej własnej
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niezależnośći ale wraz z pełną swą ulgą i higieną psychiczną

ze względu na stopnie uzalerznienia własnego i swobodne

podejmowanej decyzjii z pełnym poszanowaniem i własną
wysoką oceną swego obranego celu ,z trzymaniem na pełnej
kontroli własnego -Ego , własnego -Moje ,i własnego - Ja . A
pozostałe aspekty trzymać na uwięzi - powiedzmy smyczy
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pod pełną kontrolą z zachowaniem dozy uśmiechu radośćii -

,nie uśmiechu szyderstwa - wymuszonego ,lecz uśmiechu

duszy i ducha z pełną radosną buzią niemowlaka ,to tak
wygenerowane energie wywołują zawsze także ulgę po
przeciwnej stronie ,a radosny uśmiech powoduje że on
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wytwarza w nas -przez nasz organizwytwarzay szczęścia -są
to po prostu endorfiny .które działając dopadają także drugą
stronę .Inną formą pomocy dla wszystkich jest ,,Geoemiter i
jego walory -opisuję go w broszurce pt.Geoemiter -poznanie
jego działania i jak go ustawiać ,stosować -polecam Lucjan-

,,Fragment opisu w formie papierowej wersjii o ,,GEO,, -       ..
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... ZATEM POLECAM ZACHOWAĆ UMIAR I RÓWNOWAGĘ ...

Bo-  Równowaga  jest  Tak  krucha  i  delikatna  jak  dziecko-

   Bo połowa z Dobra, które uczyniliśmy Bliźniemu może    -
obrócić się Złem przeciwko Nam ,za To co Uczyniliśmy.

     Człowiek Niebiański w gwiazdozbiorze, JEERA'
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,,BIOELEKTRYCZNE ENERGIE ICH POJĘCIE,,

ENERGIE I ich zrozumienie - w szyszynce .

Badania bioelektryczności sięgają okresu jedności nauk
przyrodniczych. W roku 1786 Luigi Galvani wykonał słynne

doświadczenie: jednoczesne dotknięcie mięśnia
wypreparowanej kończyny żaby dwoma (połączonymi ze

sobą) różnymi metalami wywołuje skurcz. Od tego
momentu minęło wiele lat i wiele eksperymentów, ale

pierwszy zapis elektroencefalogramu człowieka (z
powierzchni czaszki swego syna) uzyskał w roku 1925 Hans

Berger, jednak wyniki trzymał w tajemnicy aż do
skompletowania bogatego materiału, który opublikował w

1929 w artykule Über das Elektroenkephalogramm des
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Menschen. ( o elektroencefalogramie człowieka).

Tak wyglądały początki badań EEG (elektroencefalografii).

W tej chwili nauka mądrzejsza o kolejne lata badań mówi, iż
w naszym mózgu zachodzą procesy elektrochemiczne, które

manifestowane są w formie impulsów elektrycznych.
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Możemy je zmierzyć za pomocą aparatury EEG (badania

takie wykonuje większość szpitali) lub miernikiem Bovisa
lub Biosferomierzem . Otrzymujemy w ten sposób pomiar -
CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ FAL MÓZGOWYCH podawaną w
cyklach na sekundę (Hz – hercach dot. aparatury EEG), lub
(miernikiem Biosferomierz) poprzez fakt- WACUM - jest to
pomiar stanu szyszynki w zależności od statutu powstałego -
wytwarzanego ciśnienia, poprzez odbieranie impulsów z
zewnątrz poprzez receptory ,klastery organizmu, który mają
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bezpośredni wpływ na nasz stan emocjonalny , a zarazem
podwyższenie ciśnienia wewnętrz - Falowanie obrzeżowe.

Badania wykazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych

jak i ich amplituda nie są ściśle stałą opcją i ściśle zależy od
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czynności, którą umysł wykonuje. Tak, więc stan czuwania
wzmaga częstotliwość potencjałów elektrycznych mózgu i
zwiększa amplitudę fal. Zostały one podzielone na cztery
zakresy, (choć ostatnie badania wykazują również piąty
zakres i dalej) i nazwane zostały kolejnymi literami alfabetu
greckiego (w kolejności od ich odkrywania): ALPHA, BETA,
THETA, DELTA i ostatni, o którym wspominałem- YELLA.
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę każdego
zakresu częstotliwości fal mózgowych (poziomu umysłu): z
wartościami odczytowymi -(skalą miernika Biosferomierz).

WIZUALIZACJA MAŁO  ROZUMIANYCH  ZDARZEŃ  WOKOŁO
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     LUDZKIEGO   CIAŁA  , ŚWIATA   WSZYSTKICH   ENERGII
Największym problemem w pracach naukowych nad
zjawiskiem pola bio-energetycznego, tak jak nad innymi
zjawiskami związanymi frakcjami z parapsychologią, jest

brak ujednoliconych metod i narzędzi umożliwiających
jednoznaczny ich pomiar i rejestrację. Systematyczne ich
badania naukowe dotyczą . w/w zjawisk w Polsce zostały
przeprowadzone w latach 80. i zawarte w pracy doktorskiej
wraz z ujawnieniem faktu braków -Jana A. Szymańskiego.

Prace naukowe nad nieznanymi obszarami energii są jak
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Niewykłe zjawiska w przyrodzie ,bardzo żadkie  i  wymagają

zazwyczaj dużo, pracy twórczej wyżeczeń innych poświęceń

Za pomocą skonstruowanej przez siebie specjalistycznej
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aparatury do pomiaru rozkładu biopola elektrycznego, i
bioelektromagnetycznego i biomagnetycznego człowieka

przeprowadził intersubiektywne (ale spełniające warunki
badania naukowego) laboratoryjne eksperymenty, próby
polegające między innymi na pomiarze zmian pola (aury)
osoby, poddawanej oddziaływaniu bioenergoterapeuty.
Ważniejsze jeszcze wydają się te badania dr. Szymańskiego,
które doprowadziły do stwierdzenia, że rozkład bio-pola
mierzonego sprzętem innym i technicznym odpowiada
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obserwacjom poczynionym przez odpowiednią osobę, lub

przeszkolonego ale ,specyficznie uzdolnionego człowieka.
Empirycznie dowiedziono, więc możliwość obserwacji
aury ,pól energii, oraz wpływu nań oddziaływań ,innych
i bioenergetycznych. Ale prace nie zostały ani skończone
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lub ,kontynuowane,gdzieś Są i czekają na  ich jakieś tam
wykorzystanie ,lub publikacje.- ALE W DOBRYM CELU-.

DOBRY CEL to taki - JAK ŹRÓDLANA WODA NA ZDJĘCIU.

Interpretacja wyników pomiaru statutu wytwarzanego
Wacum szyszynki-jako to, poprzez odbieranie z zewnątrz
impulsów frakcyjii -  za pomocą receptorów. organizmu.
Cykle aktywności biobioelektrycznej mózgu ludzkiego-

Pomiar frakcji jako - Wacum  szyszynki - „Vct”

Zrozumienie co to takiego ta szyszynka lepiej opisuję i
dokładnie w innej mojej broszurce ,,Geoemiter,,-polecam

A ■A do 500 jednostek - Epsilon –jest to częstotliwość fal
mózgowych o odpowiedniej ich wartośći - poniżej 0,5 Hz
Nie do końca jeszcze poznane są te fale, jako towarzyszące
stanom mózgu bliskim śmierci. Przez większość naukowców
w ogóle niebrana jest ich wartość pod uwagę. Pomiar ich
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wskazuje nam ,na stan przed agonalny w akcie zejścia.

A ■B do 2500 jednostek – Jest to stan nieświadomości, który
towarzyszy m.in. głębokiemu snu. Utrzymanie świadomości

w tym stanie zaistnienia jest bardzo trudne i jak uważa
wielu naukowców praktycznie niemożliwe. Jednak są
przesłanki, że jest to możliwe i niesie za sobą fantastyczne
rezultaty dla naszego ciała i umysłu. Poziomy te redukują
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wydzielanie kortyzolu, hormonu kory naszych nadnerczy
odpowiadającemu za stres i proces starzenie się. Zwiększają
poziom DHEA (przeciw starzeniu) i melatoniny ( zmniejsza
stopień starzenia się). Stany te powiązane są z aktem  tzw.
cudownym uzdrowieniem. Stan nieświadomości towarzyszy
u małych dzieci i w przypadku pewnego rodzaju uszkodzeń
mózgu (np. lezji) lub braku totalnego wręcz zainteresowania
Statut dokonywanych wartości pomiarowych jako Wacum
szyszynki odpowiada częstotliwości fal beta od 0,5 do 4 Hz.

C■D do 5900 jednostek – Jest to częstotliwość towarzysząca
nam przez większą cześć snu i odpoczynku mózgu po pracy.
Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym
wymiarze, który charakteryzuje większe poziomy medytacji
i koncentracji. Będąc świadomym przy tej częstotliwości fal
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mózgowych, mamy możliwość kontroli fizycznego bólu, a w

niektórych przypadkach nawet kontroli krwawienia. Zakres
ten odpowiada za takie fenomeny jak: projekcje astralne,

świadome śnienie,lewitacja , telepatia i prawdopodobnie
telekineza, nieświadome rozwiązywanie problemów.
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Często ludzie będący w szoku miewają takie często różne i
„nadprzyrodzone” zdolności, jednak ich nie kontrolują. Te
częstotliwości występują podczas głębokiej medytacji, mamy
wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu. Wyróżniamy
dwa poziomy theta, theta1 (od 4 do 5,5 Hz) oraz theta 2 ( od
5,5 do 7 Hz), intensywnego marzenia, intensywnych emocji..
Dla tej częstotliwości, tok myśli staje się niespójny i zanikają
związki pewne i logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie
myślenia w czasie marzeń sennych. Statut wartości Wacum



7650

szyszynki odpowiada zakresowi o częstotliwości 4-7 Hz- alfa

E■F do 6950 jednostek – Jest to częstotliwość, która
charakteryzuje wewnętrzne poziomy aktywności

umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie,
inspirację, twórczość, koncentrację, lepsze przyswajanie
materiału,  pamięć. Towarzyszy również medytacji i
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lekkiemu snu, w tym stanie znajdujemy się zawsze przed
zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także w chwilach
głębokiego zastanowienia i skupienia. Mamy wtedy dostęp
do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga
wizualizację jej obrazowania i wyobraźnię twórczą .

Fale alfa można zarejestrować głównie w okolicy
potyliczno-ciemieniowej, są wyrazem synchronizacji
czynności wielu jednostek dendrycznych i pojawiają się w
stanie czuwania z relaksem. Występują zwykle przy
zamkniętych oczach. Znikają one podczas wysiłku
umysłowego, albo przy otwarciu oczu i zadziałaniu na nie
światła. Blokowanie rytmu alfa jest wyrazem
desynchronizacji aktywności bioelektrycznej zachodzącej
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pod wpływem koncentracji umysłowej lub takiej stymulacji

czuciowej dialektrycznej. Ok.10 Hz (poziom alfa), jest to stan
charakterystyczny dla spokoju, odprężenia, a jednocześnie
poziom, w którym człowiek jest w stanie spokojnie logicznie
myśleć i kojarzyć fakty wzbogacając je o elementy własnej
wyobraźni i intuicji mózgu. Wykorzystywany w technikach
szybkiego uczenia się.nowinek Poziom status alfa oznacza,
bowiem kontakt z prawą półkulą mózgu, niedocenianą
przez niektórych ludzi półkulą artystyczną siedzibą daru,
duchową  inspiracją- siedliskiem pamięci i intuicji.. Statut
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wartości energii -Wacum szyszynki odpowiada zakresowi
częstotliwości stymulacji i frakcjii -od 8 do 13 Hz fale theta

G ■ H 7950 jednostek – Ten zakres pomiaru charakteryzuje
najzwyklejszy całkowity stan przytomności umysłu.
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Człowiek jest wtedy skupiony na świadomości zewnętrznej,
odbiera bodźce z otoczenia za pomocą swoich pięciu
zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Czytając
ten tekst i jego opisy znajdujemy się akurat w tym stanie.

W tym stanie przeżywamy wszystkie emocje: złość, gniew,
strach, zdziwienie itp. Fale beta można zarejestrować w
okolicy czuciowo-ruchowej (przednich okolic czaszki).
Uważa się, że są one wyrazem desynchronizacji czynności
bioelektrycznej kory mózgowej i nasilają się pod wpływem
bodźców zewnętrznych (np. otwarcie oczu) obserwację i to
powodujących blokadę tego rytmu na poziomie stanu alfa. 
Osoby a rytm gotowości, charakteryzuje szczególnie zwykłą
codzienną aktywność,ich funkcji percepcję zmysłową i pracę
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umysłową, specyficzna aktywność ta towarzyszy również
stanom po zażyciu niektórych leków, pobudzania ale
szczególnie benzodiazepin.  Statut pomiaru wartości Wacum
szyszynki odpowiada zakresowi odpowiedniej częstotliwości
zaistnienia takiego faktu , od 12 do ok. 28 Hz, fale delta.

I ■ J 9500 jednostek - Są to najwyższe częstotliwości i
odpowiadają za najsilniej przeżywane emocje. Odkryte
niedawno, przez niektórych naukowców w ogóle nie są
brane pod uwagę. Bardzo mało zbadane, nie ma żadnych
szczegółowych prac ani materiałów na ich temat. Z moich
pięcioletnich badań wynika, że są to osoby o dużej
aktywności, wspomaga działanie i funkcje motoryczne;
Ośrodki mózgowe biorące udział w wyobrażaniu ruchu
komunikują się ze sobą na częstotliwości 40 Hz w określonej
kolejności, a potem dopiero pojawia się "błysk" aktywności
w ośrodku mózgowym zawiadującym wykonaniem ruchu.
Status wartości opomiarowania na pozim Wacum szyszynki



7710

odpowiada zakresowi częstotliwości takich zaistniałych w
nas zdarzeń i ich frakcjii - od 40 do100 Hz fale stanu gamma.

Szyszynka

Szyszynka jest gruczołem, który ulokowany jest w mózgu
człowieka.

Szyszynka jest ulokowana w centrum mózgu,jako maleńki
gruczoł niczym ziarenko fasoli - unikalna anatomiczna
część mózgu. - Jeden z najważniejszych naszych gruczołów
wydzielania nadenergii wewnętrznego systemu, leżący
pomiędzy wzgórkami górnymi blaszki pokrywy. Gruczoł
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znajduje się w zagłębieniu, pod blaszką czworaczą,
kontaktując się z kreso -mózgowiem szypułą szyszynki.

Pod mikroskopem można zauważyć, że dzieli się na dwie
półkule. Dzisiejsza medycyna nie wie zbyt dużo na temat
szyszynki, ale już starożytni Grecy pisali, że ten maleńki

gruczoł łączy człowieka z Rzeczywistą Prawdą. Aktywuje
światło i kontroluje różne biorytmy w ciele, harmonizuje
wiele funkcji np. pragnienie, głód, pożądania seksualne, jest
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biologicznym zegarem w procesie starzenia się organizmu.
Chociaż w normalnym życiu człowieka nie jest ten gruczoł
dobrze rozpoznawany, to jednak w życiu mistycznym sporo
o nim wiadomo. W starych ezoterycznych szkicach ,rytach
znaleziono, że ten punkt w mózgu jest łącznikiem między
dwoma światami: fizycznym i spirytualnym duchowym na
poziomie naszej duszy i naszego ducha , że jest on jako ten
najsilniejszym źródłem naszej energii, jaką może człowiek
posiadać,  daje super nadnaturalne  właściwości. Mistycy
nazywają szyszynkę siedzibą duszy, i ducha w jednośći całej.

Posiada stosunkowo niewielkie rozmiary - długość 5-8 mm, a
szerokość 3-5 mm. waży troszkę więcej niż 0.1 gram u osób
zwykłych bez ich nadtalentów i darów geniuszych. U małych
dzieci jest ten gruczoł dość duży, ale w okresie ,ruchów  i
dojrzewania kurczy się i maleje. W życiu fizycznym reguluje
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także rytm snu,przekazów ,i biofunkcji ukierunkowanych.

Komórki szyszynki - pinealocyty - produkują tzw. hormon
snu, czyli melatoninę. Melatonina i jej pochodne metabolity

są wydzielane do płynu mózgowo - rdzeniowego i do krwi.
Jego wydzielanie jest ściśle związane z bodźcami świetlnymi
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- ich obecność hamuje produkcję tego hormonu.. Nawet
medycyna oficjalna uznaje zależność przedłużonej młodości
od szyszynki, jej funkcji , a firmy amerykańskie oferują w
wolnej sprzedaży mieszanki hormonów opóźniające starość,

produkowane są one głównie na bazie melatoniny i DHEA
(dehydroepiandrosteron) zwanymi prasteronami - dawcami
energii. Trudno określić, do jakich rezultatów można dojść
rozwijając możliwości układu: system nerwowy - ośrodek
wzroku - szyszynka ale u ssaków wywiera także hamujący
wpływ na wydzielanie hormonów gonadotropowych,
zapobiegając przedwczesnemu dojrzewaniu płciowemu.
Czynność wydzielnicza szyszynki przebiega zgodnie z
dobowym rytmem zmian oświetlenia i zapewne wpływa na
rytmiczność różnych funkcji fizjologicznych. Hormonalnie
czynne guzy nowotworowe przysadki mózgowej powodują
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przedwczesne dojrzewanie płciowe i jego złe szybkie objawy

Impulsy te są przekazywane przez tylną część podwzgórza,
pień mózgu i rdzeń kręgowy do zwoju szyjnego górnego.
Neurony tego zwoju kontrolują wydzielanie hormonu przez
szyszynkę. Zaburzenia w pracy tego gruczołu powodują
zachwianie rytmu dobowego oraz w dłuższym okresie
zaburzenia w rozwoju gonad. W nocy zwiększa się poziom
melatoniny, który wytwarza szyszynka. Dzięki melatoninie
szyszynka się nam sama regeneruje, możemy spać, ma
duże znaczenie podczas odpoczynku fizycznego .Ale jako
sama szyszynka zawiera całą masę pierwiastków i mikro
czastek metali szlachetnych jak i całą masę formacji różnych
cząstek innych w formie wodno energetycznej ,które to w
ich naturalnych warunkach nie wystepuja na naszym globie



7770

,a my je mamy w naszej szyszynce ,ale na ich poziomach nie

materialno pierwiastkowym ,i ta nasza szyszynka ,która to
potrzebuje pobrać ,wchłonąć i nasyćić swoje cząstkowe inne
struktury uwodnionych energii ,ale energiami z kosmosu w
celu zageszczenia tych form i nastepnie skrystalizowania się
tych czastek śladowych w samej szyszynce ,i te procesy które
zachodzą bardzo długo i wolno dają nam po ich się stałym i
stopniowym objawieniu w procesach ich zagęszczania nowe
elementy poprzez zaistniałe w naszej szyszynce te nowe jej
nadpierwiastki a one sukcesywnie się stale zagęszczając i
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krystalizując zmieniają nas samych , poprzez ich zaistnienie

zmieniają także w nas ,nasze charaktery i nasz cały kośćiec
moralny .Tak więc warto tą naszą szyszynkę zaopatrywać w
tego typu inne nad energie kosmiczne chociażby za pomocą
meteorytów i od nich pochodzących energii kosmicznych,ale
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takich odpowiednich nie szkodliwych, lecz o pozytywnych
falach energi generowanych przez nie dla nas i dla naszej
szyszynki ,bo one jako meteoryty wysyłają i emitują inne
energie nie występujące na naszym Globie Ziemskim ,a są

dla nas i dla rozwoju rozrostowego naszej szyszynki wręcz
zbawiennymi energiami ,bo gdy dochodzi do ich dotarcia i
się stopniowego i ciągłego zagęszczania a następnie wolnego
procesu krystalizowania takich nad pierwiastków w naszej
szyszynce to są one jako inne pierwiastki rozpoznawalne
przez nasze szare komórki mózgowe i są przez nasz mózg
rozpoznawalne jako te elementy dla nas samych dobre i nas
wspomagające i w związku z taką pełną ich harmonią z
naszym mózgiem nie są one jako te nowe i co dopiero co
zaistniałe w naszej szyszynce zintegrowane i nasz mózg nie
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wysyła impulsów do naszego układu obronnego w celu ich
atakowania ,jako intruza lub nawet wroga lecz następuje
pełna ich i integralna symbioza ,A my pozyskujemy inne

nowe nad talenty i pełniejszą i lepszą synchronizację w
naszych półkulach mózgu ,a to wszystko dzięki nowym i już
zaistniałym pierwiastkom w naszej szyszynce.W momencie
pełniejszej aktywacji tego gruczołu wraz z zaistnieniem tych

nowych w nich pierwiastków - dla człowieka jest to nowe i
pełniejsze jego wewnętrzne wezwanie ale , do podróży w
wyższe wymiary. Następnie otwiera,się kanał czystej iskry
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czyli nad - energii pochodzącej z masy jądra naszej planety i
wówczas wpuszcza takie wiązki nadenergii nasza szyszynka

do naszego rozumnego bardziej mózgu i dalej do całego
naszego ciała. Wysoki poziom tej nowej nadenergii o bardzo
wysokiej wibracji, powoli działając doświadcza nas ,i - uczy

kożystać z takich nad - darów i ich talentów , ale także nas
może oddzielać jako człowieka od świata ale tego fizycznego
i przyłączać nas do nowego wręcz obszaru nad mega-energii
tchnienia -duchowego dając jego pełne w nas zrozumienie.
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Nie jest to dla przeciętnego człowieka łatwy i prosty proces.

Inny poziom hormonów i ich energetyczna nowa wartość i
zmiany w całościowym ciele fizycznym na inne wyższe nad-
energie powoduje dużo emocjonalnych i fizycznych zmian
ich naprężeń i nowych dobrych  doznań w ciele i  psychice.
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Aktywująca się szyszynka po jej wzmocnieniu i z nią
nasza przysadka mózgowa , zaczyna tworzyć nową mocną

unię między osobowością człowieka a jego duszą i duchem a
ich pełną formą  uczłowieczenia. Szyszynka wzmocniona o
nowe w niej zaistniałe formy skrystalizowanych form jest
tym instrumentem, który wytwarza w takim tym momencie
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odpowiednie pole magnetyczne  zmierzalne  Dwa źródła
energii, pozytywną i negatywną (męska i żeńska) łączą się i
wytwarzają w mózgu człowieka rodzaj światłośći nad energi
Złączenie się tych dwóch energii daje nową doskonałość
a wraz z nim całościowe wyładowania bioelektryczne w
mózgu i między półkólami -wyzwala wysokie wibracje, i
światło, dzięki temu człowiek, może podróżować chodzić
astralnie w bardzo odległe inne wymiary ale świadomie.

Pole biofotonoinframacyjne i porkularno świetlistej i czystej
diamentaryny które to zistniało jako nowa forma scalonych
nad energii wspólnoty duszy i ducha w absolutnej ich jednej
zgodzie , daje ,,Gwiazdę Całośći ,, którym jest ciało fizyczne i
człowiek,w jego pełnej wszechharmoni bytów i światów  i
jego ciała ale jako daru od Boga Stwórcy wraz z duszą a nasz
duch  przejawia się w postaci energonad materii neuronów,
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ale w układach interneurinowych tiachialnych nowych ich
tożsamośći i co dopiero zaistniałych osobliwośći ale na ich
czystośći diamentarynowej Łaski i Daru Bożego w nas dla
wyższych celów nakreśleń dla tych z martwych powstałych
cząstek starej opcji zaistnienia w naszej cielesnośći , których

zakończenia dotykają każdej komórki. Przestrzenie tkanek

wypełnione są wodą żywą Boską , a ona niesie w całym
ciele bioinformację bioelektryczną,i świetlisto świetlną i
to ona stymuluje te nowe powstałe osobliwośći w nas .
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Pola płatów czołowych przykrywają półkule o przeciwnych
znakach plus i minus, odpowiedzialnych za część logiczną i
abstrakcyjną naszej percepcji i doskonałośći w tej kwestii .

W przestrzeni odbiorczej i komunikatywnej w mózgu nasze
emocje, myśli, duchowość odczuć wyższych, tworzą złożoną
sumę całośćiowej projekcji, która w czasie dorastania staje
się naszym światopoglądem. Wewnętrzny kodeks wartości
moralnych steruje naszymi postawami w życiu dorosłym
Zrównoważona osobowość jest układem wyrównanych
napięć, pomiędzy 9 sferami centrum JA i Centralnego
Układu Nerwowego oraz dalszymi peryferiami jego
zakończeń. Harmonia w procesach neurologicznych,
pomiędzy lewym i prawym aspektem naszej percepcji,
widoczna jest m.in. na  poziomie emocjonalnym człowieka.
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 Świadomość plastyczności, doświadczenia i zdolności analiz
i wnioskowania ,umożliwia nam uwolnienie się z siły i mocy
"niezmiennych starych dogmatów"i bycia elastycznym.

Harmonizowanie pól elektromagnetycznych sprzyja
synchronizacji naszego mózgu. Osiągamy percepcję
kontemplacyjną oraz dystans do hałaśliwego wiru świata i
jego pojęć. Stosowanie pól harmonicznych umożliwia
odzyskanie zdolności koncentracji i wyciszenia "na
życzenie",ze złego moje ,,Ja,,-, lub moje- Ego  , oraz tylko i
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zawsze- Moje-wraz z ,,moje w ONYM,,  w swoim  Ja i ,,TU,, ?

ENERGIA POŚLADOWA Pozostały ŚLAD tak może ISTNIEĆ.

UDUCHOWIANIE MARSZ ISTOT DO WSZECHWIECZNIE
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TRWAJĄCEJ SZKOŁY DOSKONALENIA W WIECZNOŚĆI

Wizualizacja istot uduchowionych kroczących do
gwiazdy całości ABSOLUTU

-ELEKTRONICZNA KONTROLA UMYSŁU.

Kolejny krok projektu BLUE BEAM to tzw. elektroniczna
telepatia przy wykorzystaniu fal ELF, VLF i LF, które mają
penetrować ludzkie umysły i oddziaływać, a także
interferować z naturalnymi myślami człowieka. Fale ELF (z
ang. Extremely Low Frequency – skrajnie mała
częstotliwość) należą do zakresu fal radiowych o
częstotliwości od 3 do 30Hz i długości od 10-100 tys. km.
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Wykorzystywane są powszechnie przez Marynarkę
Wojenną Stanów Zjednoczonych do łączności z
zanurzonymi okrętami podwodnymi. Fale ELF budzą
kontrowersje, gdyż znane jest ich niezwykłe oddziaływanie
na ludzki mózg. ( kontrola umysłu) - elektroniczną formą.

ZASTANÓW SIĘ ,OGLĄDAJĄC. TO. ZDJĘCIE  JAK  SPRAWDZIĆ
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Czy w tej chwili co myślisz o tym zdjęciu ,JEST twoją Myślą.

Badania przeprowadzone na zakresie fal o częstotliwości
6-10 Hz status wartości Wacum szyszynki zmierzony
miernikiem Biosferomierz  do 7500 jednostek „Bv”,
pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną naszą w
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nas częstotliwość pracy ludzkiego mózgu nie zawsze dobrze.

Fale mózgowe wewnątrz naszego mózgu , są to jego cykle
aktywności bioelektrycznej mózgu. Charakterystycznym
częstotliwościom fal mózgowych odpowiadają w dużym
stopniu nasze w nas wszystkie stany świadomości człowieka

Tak, więc oddziaływanie na ludzki umysł ,ale falami z
zakresu skrajnie małej częstotliwości może zmieniać
stany naszej świadomości, a także mieć duży wpływ na
formułowane w naszych umysłach stymulacyjnych myśli.

Z tego powodu mamy dostęp głównie do tego,co wiemy i
czym dysponuje bardziej aktywna półkula, z pominięciem
możliwości tej drugiej. Samoczynne zsynchronizowanie
przez organizm pracy obu półkul lub - (osiągnięcie stanu



7930

głębokiego odprężenia) ma miejsce dwa razy w ciągu doby:

Im wyżej otworzy się nasz mózg na spirytualną świadomość

i zrozumienia własnej duszy i oddzielnego ducha wraz z ich
wspólną nad energią całośći ale ,za pomocą szyszynkowych
nadenergii  tym mniej jest taki człowiek skoncentrowany na
życiu w materialiżmie ziemskim. A kiedy nastąpi w pełni
aktywacja szyszynki, nastąpi również naturalna jego pełna
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forma pojęcia ,ale z separacją od świata tego materialnego.

                   Wizerunek głowy  - Energia myśli -

       MYŚL JAK ŚWIATŁO ZOSTAWIA ŚLADY NIE ŚLAD

         
Wizerunek prześwietlenia rentgenowskiego mózgu
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-Prezentowane zdjęcia są w celu lepszego zrozumienia-

   *         *

Generowanie szyszynki

Stan umysłu i jego funkcjonalnych dynamiczno – zmiennych
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funkcji i zdarzeń mogących być iniacyjnymi i emisyjnymi

bioinduktorami energo-informacyjnymi ,kodami ciągów
biocyklicznych ,naprężeń około czasowych, i świetlistych

międzyśrodowiskowych bioindukcjii, energoinformacyjnej
energii lub ,ich tożsamości wygenerowanych wewnętrznie.

ZATEM nasze ,,EGO,,-lub nasze ,,JA,,-albo nasze- ,,MOJE,, lub
wszystko naraz jako - ,,nasz dowódca w całośći rozumny,,
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Zostawia ślad w naszch komórkach szarych -popatrzcie na
tym zdjęciu na schody-drabiny i na odciski na piasku .I CO.

-NASZ  UMYSŁ  I JEGO  ENERGIE   SĄ  NASZYM  ZDROWIEM-

Pomiar naprężeń BIOMAGNETYCZNYCH WIBRACJII
szyszynki móżdżka i zjawisk im towarzyszących oraz prac
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półkul mózgowych i częstotliwości emitowanych naprężeń
wibracyjnych ich drgań w sferze i bioinfroświetlnych
cyklach w zależności od zachodzących zjawiskach i cyklach
cząsteczkowych generowanych energii nowych procesów w
ich dynamiczno zmiennych cyklach i procesach przez nas
samych zainicjowanych a zachodzących w naszej  sferze

okołoczaszkowej lub jej frakcjach ale  okołośrodowiskowych
w bioinformacyjnych cyklach o dynamiczno - zmiennych
rotacyjnych-nasycających i innowacyjnych-powołujące te
nowe zdarzenia mające odbicie w naszym około głowiu a
budzące nowe obszary i płaszczyzny doznań obszarowych w
naszej głowie i jej środowiskach mających zrozumienie w
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świecie realno doznaniowym – na płaszczyznach fizycznych
bytujących w nas samych , a zmierzalne empirycznie.

1/. Stan umysłu - EPSILON- odpowiada dźwiękowi
fonetycznemu - E- o bioenergoinformacji modulowanej
wartością -5- może oznaczać stan początku wędrówki duszy
z ciała fizycznego do ducha, jako przewodnika, wskaźnika
dalszej drogi w kierunku stwórcy lub początkiem agonii
ciała cielesno fizycznego czyli Aktu Zejśćia z Tu na Ziemi. .

2/. Stan umysłu - DELTA - dźwięk fonetyczny -ol- o wartości
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-4- bioinformacyjnej sile przekazowej dają ciału głęboki sen
podobny do śpiączki farmakologicznej. Efekt taki pozwala
organizmowi redukować w naturalny sposób hormony
stresu i depresji obusiecznej. Niektórzy określają taki stan,
jako nirwanę nicości połączonej u niektórych osób z ich
zapoczątkowaniem lunatyctwa w nich bez efektów lewitacji
cielesnej – ale wszystko to zaistnieje w nas - nieświadomie.

    CZSTOŚĆ W JEDNOŚĆI Z MIEJSCEM I JEGO HARMONIĄ

ZATEM   NASZ    UMYSŁ.  I   JEGO   HIGIENA   PSYCHICZNA

JEST. PALIWEM DLA SZARYCH KOMÓREK I NIC PONAD TO ?

3/.Stan umysłu - THETA- o wybrzmieniu - the- jest on o jego
wymodulowanej wartości -9-. Jest on bardzo pomocny w
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redukowaniu projekcji bólowej na poziomie ciała fizycznego
podobne stany możemy osiągnąć telepatycznymi falami i ich
naprężeniami działania liniowo-obrzeżowego. Niektórzy
mogą osiągnąć powyższe walory za pomocą telekinezy –
kodowo bioinformacyjnej – daje to innym efekt szoku, ale
bez wpływu na niego i braku całkowitej kontroli cielesno
fizycznej  a zaistniałej przez ten sam proces telekinetyczny.

4/. Stan umysłu - ALFA- fonetycznie -A- wywartościowane -1-
bioinformatycznie odpowiednio wymodulowane
energoinformacyjnie da widzenie i czucie na poziomie
fizycznym wzrokowo – energii cieplno pośladowych lub
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śladów termicznych i esencji barwy duszy w drugiego
osobnika w realnym widzeniu. Móżdżek generuje i odbiera
przez nerwy wzrokowe neurony – ultima tonowych różnic
poświaty termicznej, daje to efekt rozpoznawania z
czytaniem pośladowych energii cieplno-termicznych.

-Zdjęcie podczas interwencjii operacyjnej do mózgu -
5/. Stan umysłu - BETA- fonetycznie - B - o wartości
energoinformacyjnych -2- uruchamia nadszłyszalność
dźwięków ruchu energii światła. Niektórzy mogą pobudzać
w sobie dary brzucho mówcze oraz realnie słyszeć ruch
widma światła generowanego za pomocą lasera. Ciało
cielesno-fizyczne rejestruje przez pozostałe zmysły nowe
zdarzenia i nieznane dotąd jemu zjawiska tezy i określenia
w sposób świadomy lub automatyczny są te relacje zawsze
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ewidencjonowane w szarych komórkach naszego mózgu co
z kolei- Daje to nowe emocje i percepcje w tych zakresach.

6/. Stan umysłu -GAMMA- fonetyczne -g- wymodulowane o

wartości energoinformacyjnej -3- wzmacnia czucie na
poziomie skóry szczególnie wibracji gazów szlachetnych i
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cząsteczek powietrza. Daje także super nad powonienie
zapachowo-magnetycznie.Niektóre osoby nosem- nozdrzami
wywąchiwują nawet struktury impulsów magnetycznych.
Mózg wraz z wszystkimi elementami generuje zdarzenia w
środowiskach wokoło głowia o ich dynamiczno-ruchowych
rotacjach – tak zwane nadciągi biomagnetyczne pełno
wirowe stymulujące nasze ciało fizyczne do wysiłku ponad -
normatywnego. Niektórzy czując te efekty określają je jako
jeżeniem włosów na głowie lub efektem „PAROWANIA
CZASZKI”-lub dymieniem mózgogłowia bo mają nosa !!!.

7/. Stan umysłu na poziomie –DELTA- o wybrzmieniu
fonetycznym –dz- i energii bioinformacyjnej wygenerowanej
wartości klasycznej – 7- umysł fizyczny w całości emituje
nadenergie bioenergoinformacyjne  w wyniku
wykorzystywania  i przetwarzania całej biopotencjii
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własnej wraz ze wzmacniającymi falkami zdarzeń i zjawisk
około środowiskowych  w naturalnych własnych cyklach  i
procesach generowanych ale w sposób stymulujący
powiększający wzajemnym porządku zachodzących
procesach zdarzeniach i wzajemnie nakręcających się

cyklach. Niektórzy określają te zjawiska wzajemnie się
pobudzające, jako własne naturalnie się nakręcające.

„
PERPETUUM-MOBILE” bioenergoinformacyjne mózgu, gdzie
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predestynowane ślady nad bioinfra-informacji na poziomie

świadomych i podświadomych są własną infrakcją i
wyzwalaniem , nowych generowanych  wzajemnie jako
dary łączenia i pobudzania. Daje to nowe bioindukcyjne

implozyjne nad energie ,wokoło czaszkowo środowiskowo
wygenerowane i w tych okolicach zazwyczaj gniazdujące.
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8/. Stan umysłu –ETTA- fonetycznie –E- ma moc klasycznej
wartości bioinformacjii wygenerowanej sile -8-. Daje nam

odpalenie przez mózg wraz z jego iluminatem – w móżdżku
nano nadzmysłowości bioenergetycznej lub uruchomienia

niewykorzystywanych obszarów zapasowo mózgowych, ale
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po uruchomieniu ich lub odpaleniu pracujące wzajemnie na
maksymalnych zakresach obszarowych - pozostałych funkcji

po ich pełnej dekonspiracji mózgowej i jego współpracę a są

przez szyszynkę i nasze ciało cielesno fizyczne i objęcia nad
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nimi nowej pieczy i władzy w zrozumiałej pełnej harmonii i
wzajemnej symbiozie bez szkody dla pozostałych zjawisk i
zdarzeń między sferycznobioinformacyjnych. Stan ten czyni
z nas i was nowe formy dotąd niedefiniowalne, ale nam
należne lub w nas drzemiące - OBUDŹ TE STANY- by
zaistniał blask światłośći – w tych, co w mroku bytują.

9/. Stan impulsów neuronowirowych umysłu – IOTA- o
wybrzmieniu fonetycznych -I- walor klasycznej wartości
bioenergoinformacyjnej sile -10- Stan nad pobłysków
cząsteczkowych energii świetlistej niezagospodarowane w
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nas dotąd obszary mózgowe już w nas nie śpią. Bo sami je

obudziliśmy. Odkrywając je i ich obszary ucząc się je coraz
bardziej wykorzystywać i się nimi zajmować. Robić to

należy z wielką rozwagą i estymą. Mogą one w oświeceniu w
charyzmatyczny sposób zmienić lub zdematerializować nas
po przejściu ich w inny stan energii duszy eksmaterializacjii
dając odmienny stan neonadświetlisty w świecie fizyczno –
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materialnym z zakrzywioną pętlą odbicia światła bytu w nas
równoległego z realnym odczuciem ciągów trans świetlnych.
Są to inaczej bioinformatory czystych i nieskażonych ciągów
świetlistej energii poświaty diamentowej-diamentaryny.

10/.Stan umysłu „YE”- Ypsilon – Ypslon – fonetycznie „Y”
oznacza pełną harmonię umysłu duszy – ducha, oraz

przepływ między półkulowo – mózgową informację z
wzajemnie się wymienialnych przepływem nad megaenergii
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neuronowo - świetlistych ciągów kosmo energentowego ale
infraktacyjnych poświat strumieni nad bieli. Są to stany
frakcji współbieżne – przeciążeniowe. Raczej nie osiągalne,

zdarzają się u mega geniuszy i stanowią formy wyjątkowo
unikalne bo pobudzające inne nowe doznania. Do tej pory
nieprzebadane obszary wydajności i możliwości mózgowe!.

ZROZUMIENIE LEWITACJII !!!

Procesy nabycia lub odziedziczenia tych zdarzeń objawień i
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zjawisk frakcyjnych  mogą wytwarzać w nas lub je jakby in
kumulować u osoby lub istoty,osobliwościowej , które już są

poza minimum pierwszym stopniem doskonałości duchowej

Wytwarzają one w sobie na poziomie ciała cielesno –
fizycznego i szkicu zjawisk całościowych – polaryzację drgań
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energii świetlisto - mezotronowych fotonów, które to z kolei
pobudzają antymagnetyzm przyciągania grawitacji bytu
ziemskich lub proces lewitacji, co skutkuje pojawieniem się
nowych tożsamości energetycznych  i zapoczątkowaniem-,

Tu szkicogram z opisywanymi zdarzeniami i osobliwośćiami
lewitacjii w celu przypomnienia tych zjawiskowo
pojawiających się nad umiejętności ale u tych osób z darami.

-nowych procesów poprzez energię Sefirotów poniżej
poziomu stóp ,zaczynamy na poziomie ciała fizycznego
doznawać efektu drgań wibracyjnych ,ale doznania te są
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pozytywne i efektu unoszącego ,podobnego do lekkiego-

zachwiania sie ciała stojącego na wadze po jej tarowaniu lub

skalibrowaniu, doznaje się uczucia falowego zawirowania i
podobny efekt ,spotyka istotę w pierwszym doznaniu
lewitacji na poziomie ciała i utraty przyciągania grawitacjii
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ziemskiej ,poprzez odcięcie przez energię sefirotu grawitacji
a wykształtowanie się energii liniowo wzdłużnej ale
poziomującej ,i w tym zdarzeniu nasz umysł świetlisty i
wygenerowane za jego pomocą energie Wyższe ,w ciągu

strumienia energi opaczności Boskich Wytwarza grawitację
lokalną nad poziomem naszej głowy .I po rozpoznaniu tego
zdarzenia przez Nasze szare komórki mózgowe i ich
zarejestrowaniu ,nasze ciało fizyczne lekko falując zaczyna
się unosić ,od poziomu odcięcia czyli od grawiacjii liniowej
do poziomu wytworzonej nad naszą głową grawitacjii
lokalnej .A skondensowane energie świetliście całościowo
przejmują ,wagę i cały nasz ciężar unosząc go w płynny i
sharmonizowany sposób,na początku tego zjawiska zawsze
pojawia się problem z bezwiednie obracającym się osiowo
naszm całym ciałem ,ale z czasem zrozumienie tego
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zdarzenia i praw nim żadzących, tym zjawiskiem i jego

procesów ,daje pełną władzę nad nim i doprowadzicie do
pełnej kontroli nad nimi ,jest to uczucie podobne do wiru
korkociągu ale wznoszącego lub opadającego, bardzo miłego

nowego doznania csłościowego, na wszystkich jego
poziomach, i fazach zaistnienia, w naszym całym ciele
fizycznym i dookoła niego ze szczególnym uwzględnieniem
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naszych stóp i tam buzujących falowo energii Wyższych.

Zjawiska te możemy pomierzyć ,elektroniczną formą skanu
lub pomiaru -BIOSFEROMIERZEM - miernikiem potencjałów

Biosfery ,,BOVISA, lub innym miernikiem także analogowym
ale Bovisa z funkcją apararu Vola ,ale z użyciem sond
innych lub takich specjalnych sond i siatek demaskujących,
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z ekranem ułożonych pod stopami lub metodą zczytywania

i pomiarowania na sondach dominujących w dłoniach lub w
formie skaningowego zczytywania odczytowego ,pomiaru i
obrazowania wraz z rejestracją pełną tych nowych innych
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zachodzących frakcjii i formacjii zjawisk i mega nadenergii.

Dobry skaning zczytujący zawsze nam daje potwierdzenie o

zaistniałych zdarzeniowych energiach mimo że ich nie
widzą niektóre osoby ,ale zeskanowanie zawsze wskarze.
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Na chwile obecną łącznie z przeprowadzonymi próbami i

doświadczeniami empirycznymi możemy zdefiniować 5 faz
tych zdarzeń zjawisk.Do których to trzeba mieć minimalne
walory energetyczne ,uwaga procesy wyżej opisane
zabietają nam i każdej osobie potężne dawki naszych śił i
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wlorów energetycznych .Po każdym takim eksperymencie
traci się ponad 60% walorów własnych ,jest to po prostu
bardzo wyczerpujące zdarzenie i energochłonne ,

1/. Faza wstępna:  czyli pojęcie i zrozumienie różnicy
między lewitacją a antygrawitacją taką jaka występuje w
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przestrzeni poza przyciąganiem grawitacji Ziemskiej na
orbicie okołoziemskiej której to uczą się piloći i adepci
na kosmonałtów -trenując w wodzie lub specjalnych

kisonach w celu nauczenia się poruszania i spania bez
przyciągania ziemskiej grawitacjii jako-,antygrawitacją.
Ale w stanie nieważkośći którą zawsze równoważą śiły
odśrodkowe zazwyczaj ciągu liniowego ,podobnie jak w
przekroczeniu barier lotu i szybkośći jego ciągu .
Lewitacji faza wstępna i przygotowująca do głównej -

                               Pomiar - dłonie  - Bv  - 9300
.                                           - stopy   - Bv  - 9300
.                                           - głowa  - Vct - 9300 - początek stanu
umysłu na poziomie - ETTA.

Osiągnięte wyniki pomiarowe oznaczają, że ciało i organizm
wytworzył procesy antygrawitacji przyciągania ziemskiego-,
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Tu widzimy na tym zdjęciu kogoś- Tybetańskiego ,,GÓRU,,-w
procesie jego fazy wstępnej i przygotowawczej jego ciała do

lewitowania nad powierzchnią posadzki ale w ich miejscu
powiedzmy pewnego rodzaju klasztoru ale a Tybecie ,i on
,poobserwujcie zaprezentowane zrobione zdjęcia jego faz i
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po nich lewitacjii unoszenia się leciutko nad powierzchnią.

 -ale bez ich demasuacjii nieświadome i bez zapisu w

pamięci mózgu ,zatem trzeba kilkakrotnie wytwarzać tego
typu zdarzenia i przeprowadzać eksperymenty, aż nasz
umysł wchłonie i zacznie te zjawiska rozumieć,wymagana
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,Widoczny pomiar miernikiem ,,AQUA-TESTER,, -należy
przemożyć przez wartość ,,100,, w odnieśieniu do stanu.

-jest cierpliwości i wiele wyżeczeń do osiągnięcia
odpowiedniego stanu faktycznego minimum w tym zakresie.
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   WYGENEROWANE ENERGIE WYŻSZE ICH ZDJĘCIE

WIRUJĄCA KULA ENRGI ,,ŚWIETLISTYCH CAŁOŚCI'' NAD
POLEM ENERGII LINIOWEJ PO ODCIĘCIU PRZYCIĄGANIA
-                             GRAWITACJI  ZIEMSKIEJ

2/. Faza doskonalenia. ,,- DRUGA -,,do lewitacji i jej nauki
za pomocą obserwacji zdjęć ,,GÓRU,, z Tybetu i jego cykle
i procesy w fazie unoszenia się nad powierzchnią , a oto
stany pomiarowe niezbędnych energii do lewitacji.

                        Pomiar - dłonie  - Bv  - 9400
.                                    - stopy   - Bv  - 9400
.                                    - głowa  - Vct - 9400 - środek stanu
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umysłu na poziomie minimum- ETTA .

Fazy zaczynają się rytmicznie demonstrować i utrwalać na
poziomie wiedzy zrozumiałej wraz z udanymi procesami
lewitacji liniowej i można to zaobserwować podczas

rytmicznego – marszo-biegu ( lub pędu Strusia – dla tych
ptaków , procesy te, są normalnością dlatego potrafią, biegać
z prędkością ponad 100 km/h).Wpadają w równorytm i to
daje im że każdy następny krok jest ,przedłużany
przeciągnięciem liniowo wzdłużnym ,a osiągnięta prędkość
obrotowa kończyn dodaje w efekcie końcowym prędkości
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napędzająco wzdłużną .Czyli efekt pędu strusia.W
przypadku lewitacjii motorem i paliwem do niego jest -

Drugie zdjęcie Uduchowionego z Duchowych ,,GÓRU-MONK,,
z Tybetu żyje na odludziu w ,,Czerwonym Klasztorze ,, z dala
od ludzi ,jest scharmonizowaną całośćią i eremitą w jednym.
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Sefirot jego wielkość ,walor i wewnątrz obrotowa energia
tożsamościowa ,jej kumulowanie i przetważanie na procesy
lewitacjii ,jest u każdej osoby inna ,i odmienna ze względu
na naszą różnorodność energetyczną ,duszy ,ducha i dróg
dojścia do tej doskonałości w procesach ich osiągnięcia.

3/. Faza pełnej lewitacji-wraz z unoszeniem się pionowym
co zaobserwujecie na zdjęciach prezentowanego
,,MONKA,, jako GÓRU z Tybetańskiego Klasztoru - wraz z
jej kontrolą liniowo-wzdłużną i pionowo wznoszącą ciało –



8310

 wznoszącą energię ,,MONKU,, zaprezentowany na zdjęciach
wygenerował z siebie i otoczenia ,ale z pewnego rodzaju
asystą w formie jego współeremitowego ,,Brata,,-który to
bardzo wnikliwie obserwował ,fazy lewitacjii ,i otoczenie
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zatem poobserwujcie na zaprezentowanych zdjęciach widok
powolnego prostowania się ,,różańca tybetańskiego ,, w ręku
mnicha który to stopniowo się prostuje podnosząc się
cyklicznie do góry ale swobodnie opadający na posadzkę
który jako jedyny stanowił kontakt z podłożem podłogi ,i tak
leciutko unośiło się ciało a wraz z całym ciałem jego ciężar
podczas procesu lewitacjii który to był bardzo starannie i
wnikliwie obserwowany przez asystę z boku , oraz my i
osoby z nami ,które to całe zjawisko widziały ,obserwowały i
uczestniczyły ,w procesach wolniutkiego wznoszenia się
pionowego nad podłogą ,posdzką w tym pomieszczeniu i
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robił do nas bardzo miłe gesty i ciągi energii zapraszając nas

,,Oto wizerunek przemiłego i przesympatycznego ,drugiego
człowieka uduchowionego z duchowych w Klasztorze
Tybetańskim w wysokich górach Tybetu ,gdzie żyją jako Ci
nieliczni z Wybrańców na Ziemi w formie ,,Ascezy i Eremii .

- do udziału w lewitacjii wspólnie ,jako obserwatorów ,aby z
,,MONKIEM,, polewitować nad posadzką ich Klasztoru i
także poczuć klimaty Energii Wspólnie Wygenerowanych do
faz i procesów lewitowania ,ale skromnie nad ich posadzką .
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.Pomiar - dłonie  - Bv  - 9500     -stopy -BV-9500

.- głowa  - Vct - 9500 – stan umysłu-  ETTA

     Zdjęcie  energii  świetlistych  w  ciągach  wznoszących

4/. Faza odbić lewitacyjnych jako wyższe ,,Dary iŁaski
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,,dla tych osób duchowych z uduchowionych które takie

Godnośći Osiągneły lub zostały Nimi Obdarzone za trud i

niesiony dar Łaski Pomocy Duchowej dla Tych w Takiej
potrzebie w tu na naszej Ziemi istniejąc i Pomagając..
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Pomiar - dłonie  - Bv  - 9600
.            - stopy   - Bv  - 9600
.            - głowa  - Vct - 9600 - stan UMYSŁU – pełna ETTA

Jest to proces stałego i nieustającego się samodoskonalenia.

Procesów lewitacji liniowo - wzdłużnej i tej , pionowo -
wznoszącej z wykorzystywaniem cząsteczek szlachetnych
gazów w powietrzu celem dokonywania odbić od tych
cząsteczek lub zastosowania ich jako podpór ( schodów) w
spacerach w powietrzu – niektórzy Joginowie określają te
czynności jako spacery i wędrówki astralne, ale wraz z ich
przemieszczaniem i wędrowanim - cielesno fizycznym.
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5/. Faza lewitacji kosmicznej i intergalaktycznej -ale są to

 stany osiągnięć ,,bardzo niebezpiecznych,,-ze względów
wyższych wibracjii ,na pograniczu możliwośći naszego
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ciała fizycznego ,a w nim naszej szyszynki -i tu Wam -

przypomnę wszystkim ,i zapamiętajcie sobie to Wszech .

Wiecznie że gdy szyszynka ciała fizycznego osiąga pułap
o wartośći .10.500 jednostek w skali ,,Bovisa ,, ale opcji
mierzonej instrumentem -nie diagramem i wahadłem ,to
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ciało jak przekroczy te walory -choćby o tylko kapeńkie
,powiedzmy do wysokośći 10.800 wibracjii to następuje

oderwanie się szyszynki i następuje kontuzja rdzenia

przedłużonego jego oderwanie się w kanale rdzeniowo
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kręgowym i następuje szybka - Śmierć , w Akcie Zgonu .!!

Pomiar - dłonie  - Bv  - 9800
.            - stopy   - Bv  - 9800
.            - głowa  - Vct - 9800 - stan umysłu - początek  IOTTA.

Faza ta jest bardzo niebezpieczna może skutkować zejściem

 cielesno-fizycznym jego śmiercią, ze względu - na – brak
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tlenu poza stratosferą i bytującą tam próżnią dla tych

którym udało się osiągnąć nad stany ,ale bez ich szkody.
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Super lewitacja w próżniach intergalaktycznych między
bytami i energiami naoświetlistymi może także skutkować

 procesem samospalenia ciała cielesno-fizycznego.Dlatego

na tym zakończę opisy o Lewitacji .Zatem szkic niech Was
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uświadomi ,i pozwoli w rozumny sposób pojąć ,,TO,,-I tak z
Was wszyscy co czytają moje opisy i jeżeli ktokolwiek z Was

został obdarzony taką Godnośćią dochodząc w swoich tych-

praktykach i Zachowaniu Duszy i Ducha wraz z Pełną i
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zrozumiałą całościową ,,Gwiazdą Światłośći Oświecenia,,-

to powinien ,zacząć -podejmować krok po kroku i po

malutku naukę praktycznego ,,Wychodzenia z Ciała Cielesno
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Fizycznego ,,-na przechadzki -spacery ,ale na początek radzę

wszystkim -zostawić sobie ,,czyli światłu gwiazdy,,-nić
połączeń kontrolujących te spacery i przechadzki wokoło
swojego spoczywającego ciała fizycznego .I jak to opanujecie
,to trzeba wykonać krok następny ,ale zawsze zachowując
podgląd na swą cielesność -najlepiej za pomocą ,,warkocza,,-
powiązań świetlisto scalonych energii duchowych -tak jak to
w labiryncie ,,ariadny,,-wędrowiec idąc pozostawiał sobie
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ślad -przebytej drogi ,rozwijając kłębek z nicią po to żeby

powrócić do swego Ciała -bez problemu ale w świadomy

sposób z pełną kontrolą tego spacerku.Nie robiąc tego tak
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jak to czynią ..Lunatycy,,-podczas pełni księżyca ,nic nie
pamiętając błąkają się ,a energia księżyca szybko przemija i
nie mogą się potem nadziwić jak to oni zrobili ,,Więc po to ta
moja przestroga ,, i ostrzeżenie zarazem -wychodzac z ciała
na spacer ,,astralny,,-trzeba być zawsze gotowym do
powrotu we własne ciało-wiedząc zawsze gdzie ono jest..

    OPIS WRAZ Z FAKTYCZNYM MIEJSCEM BYTU SEFIROTÓW

- w formie szkiców pogladowych wraz z ich opisem i
umiejscowieniem ,z czasem opiszę energie niezbędne do
spacerów ,,astralnych,,-w procesie odcięcia przyciagania
grawitacjii ziemskiej ,i jej zamiany na energie ciągów i
przeskoków ,które generalnie są mało znane i pojęte.
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                  SZKIC  Z  OZNAZENIAMI  DO  LEWITACJI

  Polaryzacja biosfery ludzkiego pola
energii do lewitacji   z opisem.
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RADY  I  INFORMACJE  DO  ROZWOJU

     DUSZY   DUCHA  I  CAŁOŚĆIOWE   -
POJĘCIE   ENERGII  WYŻSZYCH .
-                        „ N I E Z B Ę D N I K ”

Rozwoju duchowej bioenergo-informacji - profesjonalnej

„ DLA PODEJMUJĄCYCH TRUD ROZWOJU DUCHOWEGO ”

Każdy z Was zanim podejmie ścieżki lub drogę ku
Własnemu  osobistemu rozwojowi duchowemu – duchowej
bioenergoinformacjii i inżynierii koheoezjolizy duszy i
ducha oraz jej zastosowaniu dla innych – osób ,bliżnich tego
potrzebujących, chorych ,i cierpiących ,w niedoli ich
matazmu ziemskiego bytowania. Musi poznać i w rozumny
sposób pojąć – tylko dla siebie samego, że po zjednoczeniu
się z neoświetlistą energią Boskiej – wszechogarniającej
Jaźnii Wyższej energii Całościowej. Musi przejść - przebyć -
drogę rozwoju duchowego dla własnej duszy i ducha a po
ich się skonsolidowaniu jako GWIAZDY  DUCHOWEJ  MOCY
z pojętym zrozumieniem matrycy BOSKIEJ ENERGII i z
zachowaniem siedmiu podstawowych „ PIECZĘCI – STOPNI ”
w drabinie samodoskonalenia się profesjonalnego poprzez
wdrożenie i zespolenie się z ośrodkami własnej ae od BOGA
STWÓRCY POCHODZĄCEJ świadomości. Musi zacząć  Sam
drogę po to by osiągnąć minimum czyli początek ,  jest to
pierwszy stopień doskonałości duchowej i po jego formy
osiągnięciu iść dalej.Po to ja je opisuje , bo te opisy i



8500

omówienia są dla tych, którzy są już poza, pierwszym
stopniem doskonałości duchowej i dalej się rozwijają !!.

DLATEGO, WIĘC

Nasi wierni przyjaciele drogi bądźcie mistrzami w tych,
zakresach i nowych formach ,obszarach zrozumienia .Nasi

adwersarze czytający nasze opisy i opracowania – pisaliśmy
dla „ WAS ” już sporo o umyśle ludzkim i Boskim Duchu,

który w nim żyje, ale teraz pozwólcie, nam położyć nacisk
na to, że świadomość ta jest rzeczywistością- faktem. Kiedy
jakiekolwiek zwierzę stanie się samo świadome,to staje się

prymitywnym jakby człowiekiem? Takie osiągnięcie wynika
z koordynacji funkcjonowania nieosobowej Bioenergo -nano
informacjii ,woedzy i umysłu, wyobrażającego sobie Ducha i
to jest fenomen, dający podstawę do obdarzenia absolutnym



8510

punktem – jaźni wyższej – ogniskującym ludzkiej formy i jej
osobowości – jako ,,Duchem Ojca Wszechwiecznego z Nieba.

                   DROGI  NAUKI  LUB  SZKOŁY  SĄ  DWIE

1.Samodoskonalenie się przez własne ośrodki świadomości i
dotarcie do ich set-na , przez nasz dominujący nad zmysł  .
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2.Nauka poprzez szkoły  ,,Archaniołów ,, a jest ich czterech:

      a)-Archanioł Michał

           b)-Archanioł Gabriel

                 c)-Archanioł Uriel

                          d)-Archanioł Rafał

''     Ja  opisuję  samodoskonalenie  się  poprzez  ośrodki
świadomości ich zrozumienie ,i wdrożenie w kanony życia.''

        Idea ta nie jest po prostu zapisem wrażeń, idee te są
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wrażeniami z dodatkiem refleksyjnych interpretacji
osobistej jaźni. Jaźń natomiast jest czymś więcej niż suma
czyli Kośćiołem A czysta Wiara nie jest Religią czy Kośćiołem

Występuje tutaj coś w rodzaju zbliżenia się do jedności. A
jedność taka wywodzi się z zamieszkującej człowieka
obecności, części jedności absolutnej, która uaktywnia się
ale Duchowo ,i  ów samoświadomy umysł zwierzęcego
pochodzenia. Żadne zwykłe zwierzę nie może uświadomić
sobie czasu. Zwierzęta mają fizjologiczną koordynację
powiązanych identyfikacji – wrażeń oraz swą pamięć tych
wrażeń, ale żadne nie doznaje pełnego treści rozpoznawania
wrażeń i nie przejawia przez nie ,celowego kojarzenia tych
zespolonych doznań fizycznych jak to widać w wnioskach
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inteligentnych i refleksyjnych rozumowaniach ludzkich. I
ten sam fakt, istnienia samoświadomości jest powiązany z
rzeczywistością późniejszego doznawania duchowego, czyni
człowieka potencjalnym „ Synem Całośći Wszechświata” i
zapowiada mu jego ostateczne osiągnięcie „ Najwyższej jego
jedności Wszechświata z Całośćią  należnej Energii ”

Ludzka jaźń nie jest też zwyczajnie sumą kolejnych stanów
świadomości. Bez skutecznie działającego sterownika i
czynnika kojarzącego świadomości, nie może zaistnieć.
Jedność odpowiadająca temu, co się nazywa Jestestwem
całości. Taki niezjednoczony umysł nie może osiągnąć
poziomów świadomości, właściwych statusowi człowieka.
Jeśli skojarzenia świadomości byłyby po prostu tylko jako
przypadkiem, umysły wszystkich ludzi wykazywałyby
skojarzenia niekontrolowane i przypadkowe, właściwe
pewnym stadiom obłędu. Umysł ludzki, oparty wyłącznie na
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świadomości wrażeń fizycznych, nigdy nie mógłby osiągnąć
poziomów duchowych. Takiemu rodzajowi materialnego
umysłu brakowałoby zupełnie poczucia wartości moralnych
i pozbawiony byłby przewodniego zmysłu jego dominacji
duchowej, która jest tak istotna dla osiągnięcia poziomu
zharmonizowanej jedności osobowości w czasie i która
nieodłącznie jest związana z trwaniem osobowości w
wieczności ale wszechwiecznie trwającej jako całość.

Umysł ludzki wcześnie zaczyna przejawiać własności, które
są nad materialne, prawdziwe refleksyjny intelekt ludzki
zupełnie nie jest związany ograniczeniami czasu. To, że
jednostki są tak bardzo zróżnicowane w swych własnych ich
osiągnięciach życiowych, jest wynikiem mózgu , nie tylko
niejednakowo odziedziczonych – talentów, darów, łask oraz
różnych wpływów otoczenia, środowiska, społeczności, w
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której bytujemy, ale także stopnia zjednoczenia się z duszą i
duchem- zamieszkującym duchem danym nam od Ojca, jaki
został osiągnięty przez jaźń, czyli miernika utożsamienia się
jednego z drugim. Umysł ludzki niedobrze znosi konflikt,
wynikający z podwójnej lojalności jako konflikt, wynikający
z dwulicowośći i lojalności. Próba służenia zarówno dobru
jak i złu, jest bolesnym napięciem dla naszej duszy i ducha.

Ten umysł, który jest w pełni oddany czczeniu ,,Prawd Boga
Ojca w Niebie, jako Akt Wiary Czystej ,nie tej lub tamtej
religii czy dogmatów kośćioła -a w nich zakazy ,nakazy
,obowiązki i straszenia ,poprzez filozoficzne manewry  jest
w najwyższym stopniu błędnym rozumowaniem i brakiem



8570

zrozumienia różnicy ,ale tej wynikłej między pojęciem
,kośćiół jako inność ,religia i jej manewry  ,lub szczęśliwy i
skutecznie zjednoczony. Nierozwiązane konflikty niszczą
jedność i mogą się skończyć załamaniem się umysłu. Jednak
charakter duszy zdolnej do wiecznego życia nie kształtuje
się dzięki próbom zabezpieczenia spokoju umysłu za
wszelką cenę, czy kompromisom w sprawie duchowych
ideałów lub dzięki rezygnacji ze szlachetnych aspiracji: taki
spokój osiągany jest raczej przez dzielny triumf tego, co jest
prawdą, a takie zwycięstwo osiąga się tylko pokonując zło –
potężną siłą dobra. (Bo zło wynika zawsze z braku wiedzy).

-                 „ ZROZUMIENIE DUSZY”

Dusza jest tą częścią człowieka, która odzwierciedla jaźń –
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rozróżnia prawdę i spostrzega iskrę boską – ducha, która na
zawsze wywyższa istotę ludzką ponad poziom świata
zwierzęcego. Samoświadomość jest prawdziwą
samorealizacją człowieka i stanowi fundament duszy
ludzkiej. A dusza jest tą częścią człowieka, która
reprezentuje potencjalne wartości wiecznego trwania
ludzkiego doświadczenia.  Dusza charakteryzuje się
moralnym wyborem i osiągnięciami duchowymi
możliwością Boga i chęcią bycia jemu podobn-ym -ą.

  Dusza ludzka nie może istnieć niezależnie od moralnego

myślenia i działalności duchowej. Bezwładna dusza jest
duszą umierającą. Jednak dusza ludzka jest odmienna od
boskiego - Ducha, – który zamieszkuje w człowieku. Boski
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pierwiastek ,,duch,, przybywa wraz z początkami moralnego
funkcjonowania ludzkiego umysłu i jest to sytuacja, w której
rodzi się dusza. Ocalenie czy utrata duszy zależy od tego czy
etyczna świadomość osiągnie czy też nie status wiecznego
życia, poprzez wieczne przymierze z towarzyszącym jej
wyposarzeniem nieśmiertelnego ducha – iskry tchnienia
Bożego. Zbawienie jest uduchowieniem samoświadomości
moralnego jestestwa, które tym samym nabiera wartości
wiecznego życia. Wszystkie formy konfliktu duszy polegają
na braku harmonii pomiędzy moralną, albo duchową
samoświadomością a świadomością czysto intelektualną.

 Dusza ludzka, kiedy jest dojrzała, uszlachetniona i
uduchowiona, zbliża się do niebiańskiego statusu w tym, że
dochodzi do poziomu bytu wkraczającego pomiędzy byt ten
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materialny ziemski i ucieleśniony , a byt czysto duchowy,
pomiędzy materialną jaźń a boskiego ducha. Rozwijająca się
dusza istoty ludzkiej cielesnej- trudna jest do określenia i

 jeszcze trudniejsza do demonstracji, gdyż nie jest ona na
tym etapie odkrywalna metodami cielesnego mózgu w ciele i
to zarówno tego materialnego dociekania , jak i duchowego
dowodzenia. Nauka pomału dotyka tych sfer i obszarów
krocząc małymi krokami ,ale dotykając zaledwie lekkim
muśnięciem te wyżej opisane złożoności w ciele. Pomimo
tak małych postępów i niepowodzeń, zarówno materialnych
jak i duchowych standardów przy odkrywaniu zaistnienia
duszy ludzkiej w ciele fizycznym, każdy moralnie świadomy
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śmiertelnik wie o istnieniu swej duszy,i swojego ducha, jako
o rzeczywistym  ,,bycie,, i aktualnym osobistym doznaniu.

Postęp we wszechświecie ludzkich prawd charakteryzuje się
coraz większą chęcią zrozumienia sfer duchowych oraz
większą wolnością osobistą, ponieważ towarzyszy mu
stopniowe osiąganie coraz wyższych poziomów zrozumienia
siebie samego a w konsekwencji dobrowolnego panowania
nad sobą i swoją duszą ,Osiągnięcie takich doskonałości w
duchowym opanowaniu siebie równa się osiągnięciu pełni
wszechświatowej swobody, osobistej wolności. Wiara żywi i
podtrzymuje duszę człowieka, pośród wszech- chaosu jego
wiecznego zaznajamiania się z tak rozległym i ogromnym
wszechświatem, przy czym modlitwa , staje się potężnym
czynnikiem jednoczącym całość różnych inspiracji twórczej
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wyobraźni, i ta wiara jest bodźcem i paliwem dla duszy, aby

próbowała ona jako dusza utożsamić się z duchem i jego

duchowymi ideałami zamieszkującymi człowieka w jego tu
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na ziemi bycie oraz towarzyszącej mu „ Boskiej obecności”

-                - D R O G O W S K A Z Y.

          Ideały boskiej iskry i duchowych
doskonałości dla lepszego zrozumienia całośći.

 Jak się uwolnić od ograniczeń dobrowolnie sobie samemu
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narzuconych ,kanonów i prawd dogmatów wszelakich .

1/. Przede wszystkim musisz się starać ześrodkować w duszy
i duchu twoje potrzeby duchowe i je tak skumulować aby
osiąnąć  w nich jednolitą wartość  całości absolutnej w tobie,

2/. Afirmacje, modlitwy ,mantry ,pomogą ci doradzając, jak
przeprogramować ,zarówno podświadomość, jak i własną
świadomość, a także ustalić nowe dyrektywy drogi życiowej.

3/. Musisz odzyskać typ wibracji tak ze sobą współbrzmiący ,
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abyś mógł mieć dostęp do środka duszy i ducha i w energii

najwyższego poziomu dostępnego w tu dla nas jako,boskiej
energii całości wszechwiecznej ,w wieczności trwającej .

4/. Zanim cokolwiek sam uznasz za swoją własną prawdę,
koniecznie rozpoznaj:, jaką ta informacja ma wartość?: Czy
prawdziwie harmonijne współbrzmi z głosem twojego
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wewnętrznego ducha, który ciebie prowadzi w Tu na ziemi?

5/. Istnieje wiele dróg, prowadzących do tego samego celu,
na powrót , do krainy światłości, z których pochodzisz.

  

6/. Nie osądzaj idei niewspółbrzmiących z twoją prawdą.
Wybierz ścieżkę dla siebie właściwą i tak samo pozwól by
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inni zrobili to samo ,bo oni są innym , darem duszy i ducha.

Analizowanie ,własnego ego ,własnego ja ,własnego moje
Wizje,Myśli,Iluzje ,Omamy,Podszepty A REAL WCIĄŻ TRWA.

WIZUALIZACJA DROGI TEJ KTÓRĄ PRZEBYŁEŚ DO TEJ PORY
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Czy być może ,To Jest droga dla Ciebie ,ale ta do Przebycia w
samodoskonaleniu się i nauce którą podjeliści Rozważcie To

7/. Wiedz, że wyższa Jaźń będzie cię kontrolować i stale cie
prowadzić za pomocą swego cichego głosu wewnętrznego (
intuicji): tak, że ilekroć zrobisz coś niezgodnego ze swoją
życiową filozofią, doznasz uczucia ciężaru lub nie-pokoju w
ośrodku serca, lub moralnego zachwiania się kośca wartośći

8/. Kiedy zaś coś, co właśnie czytasz ,widzisz, słyszysz czy
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obserwujesz zgadza się z twoimi przekonaniami lub twoimi
zasadami, poczujesz w sobie jakąś lekkość albo rozszerzenie
się w ośrodku twojego ducha A na powierzchni twej  skóry,
mogą pojawić się dreszcze lub falowanie wibracji energii.

9/. Jednakże pamiętaj, że istnieje ta jedyna niezmienna ona -
prawda – zasada, która musi przyświecać wszelkim twoim
systemom wartości, która jest przykazaniem, głoszącym, że „
Nie będziesz krzywdził nikogo, w tym również i siebie .

10/. Kiedy w ludzką świadomość wniknie jak światło ,
wszech-obejmująca, prawda będąca prawem ,całości
istnienia ,to ostatecznie ona zatrze  wszelką błędną idee
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.Przez fakt, ujawniania się coraz to wyższej i subtelniejszej
wartości duszy i ducha , i ludzkość będzie stopniowo
powracać do systemu wyższych wartości i prawd – praw
uniwersalnie – niezmiennych.Bo prawd Boskich.

11/. Od trzech milionów lat ludzkość żyje w krainie cienia.
Tylko nieliczne dusze i duchy pełno zsynchronizowane,
uzyskały przywilej dostępu do wyższych  nauk i praw
mądrości, wprowadzających na ścieżkę w niebo-wstąpienia.
Tych, którymi dysponujecie dzisiaj.Waszymi duszami i
Waszym duchem w Gwieżdzie całego Stworzenia.

12/. Po cóż Ci się przydadzą informacje, jeżeli z nich  nie
korzystasz i z wiedzy którą ta informacja niesie, abyś mógł
posiąść mądrość?. A żebyś mõgł się wzniesć ,po spirali
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wyższego rozwoju, trzeba wzajemnie sobie pomagać, dzieląc
się osiągniętą wiedzą z innymi u których stwierdzisz więcej
lub mniej boskich cząsteczek stwórczych, kto zaś chce
przejść na wyższy poziom rozwoju, musi się dzielić z innymi
świeżo zdobytą wiedzą i mądrościami które tą wiedzą żądzą.

FOTOSY ZDJĘCIA KTÓRE UMIESZCZAM TU POKAZUJĄC
WAM JE są dla ozdoby,czy dla Wyższego Celu je tu
umieszczam ,proponuję przy każdym z Nich ,zrobić sobie
przerwkę ,taką malusieńką i oglądając uczyńcie ZADUMKĘ.

,ZADUMKA TA NIECH BĘDZIE OWOCNA,
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Bo obrazy ,szkice ,zdjęcia są tylko tym co jest
uzupełnieniem przekazu myśli ,których
czasem słowo napisane nie jest w stanie ich
przekazać ,więc patrz i obserwuj je ,dumajac.

,,Zamyślenie ,i spokojne i wszechstronne wolne
rozlużnienie ,i zanalizuj własny rozum ,a w nim
swój umysł ,nie mózg -ale tak Godnie ,Lekko ,Wejdż
Ty sama ,lub sam do zakamarköw własnego umysłu
I cóż skoro już tam jesteśćie -to zaglądnijcie w swoje
najpodlejsze zakamarki ,,WŁASNEGO UMYSŁU,,-i
jak tam zerkniecie ,zaglądając w otchłań i
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oczeluśćie tych własnych ,,NAJPODLEJSZYCH ,,-
zakamarków - to tak jak w lustrzanym odbiciu
,ujrzycie Samych Siebie -czyli ,,ZOBACZYSZ,, tam
SIEBIE -i własne ukryte odbicie mrocznej swojej
egzystencjii .Jeżeli ,,PRZEJDZIESZ,,-taką zadumkę.

,,TO ZAWSZE BĘDZIESZ -SAMA -SAM -DLA SIEBIE
WIEDZIAŁ CO TRZEBA -zmienić ,zrobić , poprawić
-dosmaczyć,,-ale jako- ,,Ty  i  To,, -tylko i wyłącznie .
13/. Jeżeli po aktywowaniu diamentowych cząsteczek
Boskich energii Świetlistej i spływu Na Wasz Świetlisty
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umysł Wyższego Daru Mądrości Wszechwiecznych ,dodacie
do tego ,swoją bezwarunkową miłością, i świadomie Ją
skierujecie do ośrodka, Świadomości serca duszy, to, ich
napływ stopniowo będzie się Zwiększał .Dając Wam nowy
Dar -Boskiej Wszechogarniającej Miłości Wszechwiecznej.

14/. Jako posłaniec i wysłannik ze szkoły gwiazd ,od Tych co
na ścieżce w-niebowstępujących się szkolą ,niniejszym tym
faktem też Was zapraszam do Tak wspaniałej Nauki i szkoły
wszechwiecznie Trwającej w Wieczności ,a gdy wy dążycie
do innej szkoły i jaźni wewnętrznej doskonałości ziemskiej
To bądzcie–mistrzami wewnętrznego waszego dążenia do
celu,który To sami jako Wy wybraliści więc, musicie się,
dalej doskonalić na duszy i duchu ,By muc znów władać
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swoją mocą duchową łącząc się z pierwszym promieniem
Energii BOSKIEJ WOLI-POTĘGI ŚWIATŁOŚCI- Miłośierdziu.

Życzę w Tym Miejscu Wszystki Tu i Wszystkim idącym do

Tam-Jedności  i systematyczności W DĄŻENIU DO ,,CELU,,-
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 .   DRZEWO W LEŚIE W OKOLICACH JURY KRAKOWSKIEJ.

DZIWNE ZJAWISKO -zatem -CUD -CZY ILUZJA-JAKĄ ENERGIĘ
To ,, DRZEWO-WYTWORZYŁA ,OCENCIE SAMII DĄŻAC DO
Swojej WłasnejDYSCYPLINY DUCHOWEJ I JEJ ZROZUMIENIA

,,Boska tożsamość Jezusa,,,,Boska tożsamość Jezusa,,

Ew.Mateusza 22:41Ew.Mateusza 22:41

Gdy zebrali się faryzeusze .Jezus zapytał ich .42.CoGdy zebrali się faryzeusze .Jezus zapytał ich .42.Co
sądzicie o Chrystusie ? Czyim jest synem?sądzicie o Chrystusie ? Czyim jest synem?
Odpowiedzieli : Dawida .43. Wówczas ich zapytał :Odpowiedzieli : Dawida .43. Wówczas ich zapytał :
Jak to więc jest ,że Dawid natchniony przez DuchaJak to więc jest ,że Dawid natchniony przez Ducha
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nazywa Go Panem ? Przecież mówi : 44.Pannazywa Go Panem ? Przecież mówi : 44.Pan
oświadczył memu Panu : Usiądź po mojej prawicy.oświadczył memu Panu : Usiądź po mojej prawicy.
Aż pod Twoje stopy położę Twoich wrogów ? 45.Aż pod Twoje stopy położę Twoich wrogów ? 45.
Jeżeli więc Dawid nazywa Go Panem ,jak może OnJeżeli więc Dawid nazywa Go Panem ,jak może On
być Jego synem ? 46. I nikt nie był w staniebyć Jego synem ? 46. I nikt nie był w stanie
powiedzieć na ten temat ani słowa.Nikt też od tegopowiedzieć na ten temat ani słowa.Nikt też od tego
dnia nie ośmielił się zadawać Mu pytań .dnia nie ośmielił się zadawać Mu pytań .

       „WYKSZTAŁCENIE DYSCYPLINY DUCHOWEJ”

A/. Naucz się, że czasami mądrze jest odwlec zaspokojenie
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Swojego pragnienia dążnośći ale w każdym jego aspekcie.

B/. Praktykuj branie odpowiedzialności za czyny i słowa .

C/. Oddanie prawdzie. Bądź realistą bez względu na dogmat
ryt obrzęd -poznanej -nowej -Prawdy, jaka by ona nie była.

D/.Zawsze i we wszystkim staraj się zachować równowagę
na każdym ,jej poziomie ,bez względu jej się pojawienia.

E/. O ile się nie zdyscyplinujesz i nie zapanujesz nad swoim
życiem – życie i jego zasady zapanują nad tobą Samoczynnie
Na koniec tych prawd ,czy tutaj tych ziemskich ,czy tam tych
Boskich  muśicie  krocząc ,obraną przez Was drogą rozwoju
duchowego ,te wyżej opisane fakty rady wdrożyć ,w swoje
kanony zasad podstawowych .Chcemy abyście Wy osiągając



8790

wyższe poziomy rozwoju duszy i ducha na własnym swoim
poziomie duchowym i nauk wraz z wiedzą o tych Wyższych
Energiach we Wszechwiecznie Trwającym Absolucie Bożego
Stworzenia doznając i ucząc się,osiągali poziomy - lewitacji
duchowej  czy tej choćby astralnej spotkali się z nami na

wykładach w szkole Świetlistych Energii – Wszechwiecznie
Trwającego Syminarium –W ABSOLUCIE i wszech
ogarniającego wszystko „ Słońca Gwiazdy Całości Energii”  o
ile Stwórca TAKĄ podejmnie Dla Was Decyzję.Zatem do
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Spotkania sie Tam ,lub w TU bez względu na efekt Waszego
Samodoskonalenia się i nauki ++.Luc-jan.++

Tutaj chcielibyśmy wyjaśnić pewien dawny termin, wielce
intrygujący ,dla niejednego z tych, których ścieżka wiedzy
przywiodła do badań ,mądrości nauk z czasów minionych.W
naukach tych z ubiegłych stuleci napotyka się częste formy i
ich wzmianki o wielkim białym braterstwie.Owa nazwa nie
miała określać koloru skóry, ani rasy, ale odnosiła się do
„Światła Boga”. Wyrażającego się w barwie krystalicznie
białej poświaty diamentowej. Bynajmniej nie miała też
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oznaczać, że jest to ugrupowanie tylko samych mężczyzn.

Tu na tym zdjęciu widzimy mega głaz polodowcowy który to
od paru wieków wystaje nad powierzchnię lustra wody ,i on

był uważany jako ,,święty kamień na północy ,, i był czczony
ale przez Wikingów od wieków i składano mu hołdy i na
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nim ofiary żeby ubłagać króla morskiego Neptuna i także
był on ceniony przez wszystkich Kaprów i Korsarzy ,a dziś

jest także czczony ale przez rybaków tych łodziowych z nad
Zalewu Wiślanego gdzieś pod Gdańskiem koło Sztuthoffa
wystaje ten jeden z kilku świętych kamieni ale z morza !!!.

I tyle o tym kamieniu z nad Północnej częśći Polski i Rowu
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Geomancjii a więcej o całej Geomancjii możecie sobie sami
poczytać w broszurce ,,Geoemiter,, i jego zrozumienie ....

Istniało wszak i istnieje nadal wielu mistrzów płci żeńskiej
czy może mistrzyń, i zawsze pełniły one swoją służbę,daru
zajmując wysokie poziomy duchowe.Inny Cud -czy iluzja ze
świata energii minerałów ,postać w głazie -Gdzieś w Polsce.

Inny Cud-czy iluzja ze świata energii mimerałów ,postać w
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głazie ,odkryłem go w okolicach Bełchatowa ,jest tam rów
lub największa Rana wydarta lub wyryta w Ziemi ma ponad

dwanaście 12 kilometrów długości i ponad dwa kilometry 2

szerokości -kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego.I w jej
pobliżu gdzieś koło Bełchatowa odkryłem i sfotografowałem
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,Dziwny głaz i jego miłą nad energię którą ON emituje .W
obecnej chwili miejscowi i okoliczni ludzie czczą ,ten Głas
jako dla nich święty Kamień spotykają się przy nim i się
modlą ,ale tak Godnie i proszą o dar ich uzdrowienia i jest to
tak podobnie jak w okolicach Lichenia ,ale w Licheniu jest
inny kamień , i na dodatek ma on jako kamień ,taką swoją
kapliczke i jest już Znany na Całym naszym kontynęcie i być
może już w całym świecie ,bo stale przybywają pielgrzymi i
.Kto wie może ten kamień ale spod Bełchatowa ,przy tej
mega ranie w Ziemi , też się doczeka jakiejś kapliczki.

ZATEM OCENCIE SAMI -CUD czy ILUZJA ten kamień na foto.

Osoby istoty duchowe na wysokim poziomie rozwoju,
pochodzące ze wszystkich obszarów tego wszechświata
obecnie owe wzniosłe istoty mieszkają w różnych rejonach
ziemi – być może Ci z was, którzy energicznie podążają ,
ścieżką rozwoju duchowego i przyswoją swojej osobie i
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swemu ciału fizycznemu dostateczną miarę wibracji energii
Boskich to podczas odpoczynku nocami będą, także mogły ,
podróżować w ciele eterycznym ,do uczelni w światłości,
aby przyspieszać u siebie procesy wstępowania w wyższe
wymiary istnienia duszy i ducha wraz z Gwiazdą Całości.

AFIRMACJA Z MODLITWĄ

Ojcze, jestem Twoim dzieckiem. Ty jesteś we mnie
absolutem. Ty jesteś doskonałym duchem, który stworzył
tylko to, co doskonałe. Nasze ludzkie dolegliwości braki i
ułomności, obojętnie, jakiego są one rodzaju, występowały i
występują jedynie wskutek naszego oddalenia się od Boga,
ponieważ oddaliliśmy się od wiecznie dającego,
podtrzymującego i doskonałego prawa życia. Dlatego też
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Duchu , który jesteś moim Ojcem wylej poprzez centra
świadomości – Twoje święte i uzdrawiające siły w moje
słabe i ułomne , chore ciało – proszę cię – wzmocnij mnie ,
twoją eteryczną siłą abym , o ile to jest Twoją wolą bym był
zdrowym i mógł wykonywać Twoje Boskie zamysły w
stosunku co do mnie w ziemskim moim bytowaniu,

SZUKAJCIE DALEJ DOBREJ WIEDZY

„ BIBLIS ARKANA ARKANORUM”

JESTEM, KTÓRY JESTEM PRZEZ WIECZNOŚĆ W WIECZNOŚCI

    '' Wizualizacja  Aktu  Stworczej  Myśli  Absolutu  i  Raju ''
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-7-

.Znamy po siedem- ,gwiazd ,kluczy ,cudów
,aniołów,plag,trąb,mieczy,nieśmietelnych .

Siedem podstawowych pieczęci stopni
Doskonałości  duchowych (7)

Nad ich całością góruje lub trzyma pieczę „ Gwiazda całości
lub Słonce Solarne Absolutów wszelkich Słońc.”
Neoświtelistej Energii Boskiej wszechogarniających
wszystkie byty i wszechświaty Klaektoryjne”.

Podstawowymi stopniami „Ducha Prawa Pana”, które każda
Dusza musi przejść, są boskie progi – stopnie, wszystkie te
boskie stopnie podstawowe mają też swoje podstopnie –dary
to znaczy każdy stopień podstawowy jest zawarty w innym,
jako podstopień. Wszystkie siedem stopni podstawowych
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ma swoje szczególne, niezmienne wibracje i kolory. Istnieje,
więc siedem razy siedem zakresów prawa zwanych też
niebiosami podstawowymi. Każde z tych siedmiu
podstawowych niebios wibruje też w każdym innym, jako
podregion w podstawowym niebie miłości znajduje się
również stopień porządku woli i kolejne.

Jest nasza intencją objawić te siedem podstawowych niebios,
jako drabinę prawa, aby czytelnik i człowiek świadomy
Boga, który podąża tą drogą do samo rozpoznania mógł się
łatwiej zorientować.

O ile człowiek pragnie urzeczywistnić absolutną miłość Bożą
i pozbyć się wszystkich ludzkich słabości i trosk, to niech
zwraca uwagę na drabinę prawa, na stopnie prawa. Jeśli
pragniesz wkroczyć na drogę do wewnętrznej błogości i do
rozwiązania swoich wszystkich problemów,

to zacznij na stopniu boskiego porządku. Sprawdź swoje
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myślenie, działanie, przekaż swoje ludzkie nawyki Bogu,
swojemu Panu, żeby on mógł ciebie prowadzić i Tobą,
kierować, dzięki czemu z czasem pozbędziesz się swojego
ludzkiego ja. Dopiero, kiedy człowiek porzuci swoje ja,
doznania nieograniczonego wiecznie kochającego i
wspomagającego prawa Boga. Ta wewnętrzna siła,
przewodnik uzdrowiciel duszy i człowieka, daruje się
skierowanemu na niego dziecku, zasila strumieniem swoich
sił zarówno duszę jak i człowieka. Dlatego tęsknij, człowieku
za spełnianiem Boskich praw i staraj się zawsze o to, żeby
spełniać wolę Pana.

„  P O R Z Ą D E K ”

Uporządkuj swoje życie. Sprawdzaj swoje myśli i słowa. Nie
mów nigdy negatywnie o bliźnim, lecz rozpoznaj, że
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wszystko, co Twój bliźni mówi i robi, dotyczy tylko BOGA i
jego a nie ciebie. Przez negatywne myślenie i postępowanie
szkodzisz wyłącznie sobie, gdyż to, co człowiek zasieje, to
zbierze. Jeśli przeszkadza ci na przykład zachowanie
bliźniego, to już do ciebie lgną sprzecznie z prawem myśli.
Sprawdź samego siebie: zapytaj siebie czy ty dla każdego
człowieka jesteś sympatyczny?. Odnieś swoje odczucia,
myśli i słowa, które wylewasz na innego, do siebie samego!.
Zapytaj siebie, czy jesteś lepszy:,

- kiedy przez tą ciągłą samoanalizę poznasz siebie bliżej,
będzie ci wstyd przed samym sobą.
- przez ćwiczenie samo analizy będziesz coraz mniej
potępiał swojego bliźniego w myślach, słowach i czynach,
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gdyż ujrzysz belkę w swoim własnym oku.
– przez tą bieżącą samokontrolę bardzo szybko rozpoznasz,
jakim ciężarem twoja własna belka jest dla twojego oka.
– z twojego serca i z twoich ust niech wychodzi tylko to, co
dobre!.  Kiedy nauczysz się już poskramiać samego siebie to
stwierdzisz też, że wszelki niepokój, który z ciebie emanuje,
wprowadza cię w dysharmonię, pozbawia cię radości,
powoduje dolegliwości lub choroby?

Sposób myślenia i postępowania niezgody z boskim prawem
niezmiennie przynosi najróżniejsze ludzkie plagi i
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cierpienia. Te przyczyny wywodzące się z człowieka
prowadzące do niemierzalnych skutków, nie są wolą Boga.
Bóg nasz Pan, dopuszcza te skutki, żeby człowiek przez samo
rozpoznanie osiągnął doznanie Boga i dążył do zgodnego z
prawem sposobu myślenia i postępowania. Dlatego
człowieku, uszlachetniaj na każdym z tych siedmiu
podstawowych stopni twoich pięć zmysłów, rozpoczynając i
poskramiając swoje niskie skłonności i namiętności.

 W ten sposób w krótkim czasie odczujesz boskie siły, które
będą cię prowadzić i natchną twoją duszę, a także twoje
ciało. Rozpoznaj, że twoja dusza jest motorem twojego ciała.
Twoje ciało jest obudową, paliwem jest odwieczny duch,
sedno twojej duszy. Jeśli człowiek nie kieruje się na wiecznie
harmonijne płynącego ducha, wszystko przenikający boski
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eter prowadząc wypełnione Bogiem, zgodne z prawem
życie, to stwarza pomiędzy duchem, duszą, i ciałem
sprzeczne z prawem wibracje. Jeżeli człowiek wykracza
przeciwko boskim prawom odczuwając, myśląc, mówiąc i
postępując sprzecznie z prawem, to motor i obudowa, to
znaczy DUSZA I CZŁOWIEK, wprowadzone są w
dysharmonie. Każda pełna nienawiści myśl, każde złośliwe

słowo, również każdy dysharmonijny gest wprowadzają
duszę oraz ciało w zamęt. W następstwie tego wkraczania
przeciwko prawu pojawiają się w człowieku siły sprzeczne z
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prawem, które niszczą jego duszę i fizyczne ciało. Niepokój,
pośpiech, oraz niskie popędy i skłonności zatruwają dusze i
ciało, motor i obudowę, paliwem niskich myśli, słów i
czynów. A więc siłami sprzecznymi z prawem. Przez
samolubne, egoistyczne nie szlachetne myślenie i
postępowanie Duch Boży, Boskie paliwo twojej duszy,
wycofuje się coraz bardziej, żeby pozostawić swojemu
dziecku wolną wolę.

ŚLAD ENERGII PO ODEJŚCIU ?

W O L A

Rozpoznaj, że boska wola uwalnia człowieka!!!
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Kiedy człowiek nauczył się już mieć pod kontrolą swoje
odczucia, myśli, słowa i czyny? powinien zacząć zważać też
na swoją wolną wolę. Ćwicz się w rozpoznawaniu boskiej
woli. Staraj się każdego ranka prosić o odprowadzenie Boga
i podporządkuj swoją wolę, woli twojego Niebiańskiego
Ojca. Sprawdzaj swój sposób mówienia. Powinien on być
harmonijny i zrównoważony. Rozróżniaj istotne sprawy od
nieistotnych, Obserwuj siebie; czy jeszcze ciągle
wypowiadasz takie zdania jak: „ Ja chcę tego lub tamtego”
lub też „To lub tamto powinno być poprowadzone i
wykonane inaczej” Ta argumentacja twojego egoistycznego
ludzkiego Ja napędza twojej duszy, a także twoją obudowę
do niezgody z prawem aktywności i działań. Rozpoznaj, że
Duch Boży nie wspiera twojej samowoli, przez twoją ciągłą

 skłonność do postępowania według własnej samowoli,
marnotrawisz na bieżąco swoje duchowe i fizyczne siły!.
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Człowiek nie odczuwa natychmiast spiętrzających się w jego
ciele sprzeczności. Ludzkie chcenie bycia kimś i posiadania
prowadzą w rezultacie do ducho-fizycznych napięć.
Prowadzą też do depresji, które obciążają nerwy i osłabiają
narządy wewnątrz ciała. Każdy sprzeczny z prawem sposób

 odczuwania i postępowania prowadzi do dysharmonii.
Wywołany tym niski poziom wibracji w duszy i ciele,
stwarza przyczyny, które niosą, że sobą skutki. Dlatego
odczuwaj, myśli i mów, człowieku w sposób Boski i staraj się
spełniać wolę Bożą i codziennie proś na nowo, aby on Pan,
prowadził ciebie, swoje dziecko. Pracuj w pełni harmonii,
nawet, gdy twoi koledzy w pracy nie dają ci spokoju i chcą
ciebie zarazić swoim rozgorączkowaniem, staraj się stać
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ponad, sprawami tego świata, które wywołują, pośpiech trud
i udrękę. Nie spełniaj swoich codziennych obowiązków w
niepokoju i pospiechu. Stań ponad tymi sprawami, wtedy
one będą ci służyć. Nie upieraj się żeby to lub tamto
koniecznie dzisiaj załatwić. Pracuj w spokoju, jednak
celowo, żeby dobrze wywiązać się ze wszystkiego wobec
ludzi i wobec zadań zgodnie z Boską Wolą.

 Jeśli twój brat złości się dla tego, że dzisiaj nie wykonałeś
pozornie ważnej pracy to nie gniewaj się na niego z tego
powodu. O ile sumiennie spełniłeś swoje codzienne
obowiązki, to możesz być pewny, że wszechmoc i miłość
Boga również wzburzonemu bliźniemu posunie
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wyrozumiałość i będzie go mogła tak uspokoić, że zadowoli
si tym, że kolejnego dnia jego życzenie z pewnością zostaną
spełnione. Bóg Twój Pan, jest wszechmogący zaufaj mu, a
wtedy staniesz się prawdziwym duchowym MĘDRCEM!!

Inna energia pośladowa ale Czy Duchowa Pomyślcie ?

M Ą D R O Ś Ć

Mądrość Boża jest czynem, elementem, kształtującym.
Codziennie proś także o mądrość.

Kiedy swoje odczucia, myśli, słowa, a także samowolne
oddasz opiece Boga, to Boża mądrość uskrzydli cię? Będziesz
mógł szybciej i sprawniej wykonać swoją pracę, gdyż
będziesz spokojny i skierowany do wnętrza. Nauczyłeś się
pozostawić prowadzenie wewnętrznemu paliwu, sednu
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swojej duszy. Paliwo w tobie, siła Boża, wzmaga się wtedy i
stajesz się rękawiczką na dłoni Boga: On Pan prawdziwa

wszechwiedząca energia twojej duszy i twojego fizycznego
ciała, potrafi cię tak poprowadzić, że będziesz mógł w
zupełnej harmonii i w zupełnym spokoju zdziałać
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codziennie więcej niż twoi współpraco-wnicy w swoim
rozgorączkowaniu i stresie. Twoja praca będzie dobrze
wykonana i godna pochwały. Dzięki twojej bliskości Boga
staniesz się dla swoich współpracowników promieniującym
spokojem, oparciem i będziesz mógł dzięki swojemu
wewnętrznemu prowadzeniu służyć im radą i pomocą.
Dzięki twojej bezustannej samokontroli nauczyłeś się stać
ponad prawem tego świata. W stosunku do swoich
współbraci powinieneś być jednak zawsze na co dzień
uprzejmy miły radosny i służyć im pomocą w każdej chwili.

Nigdy nie wywyższaj się ponad bliźniego. Prawdziwe
uduchowiony mędrzec nie będzie tego robił, gdyż wie, jaką
walkę stoczył z samym sobą. Również wewnętrzna siła, siła
nieskończoności, która ciebie prowadzi, która do ciebie
wszystko sprowadza i daruje ci to, co służy twojemu dobru,
pozwoli ci raz po raz zauważyć i rozpoznać, że prawdziwie



9020

uduchowiony mędrzec służy bliźniemu w takiej mierze, w
jakiej rozwinięta jest jego świadomość.I jego wiedza .

WIZUALIZAJA NIEBIAŃSKICH KWIATÓW NA TAMTYCH

WYŻSZYCH WYMIARACH-trwają one na Innym Obszarze?

P O W A G A

BOSKA POWAGA – Pozwala ci rozpoznać twoje słabe i
nieszlachetne nawyki –dzięki wewnętrznej ciszy, której
nauczyłeś się przez życie oddane Bogu, twoja dusza, jak i
duch i ciało doznają powagi życia. Na podstawie tego
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ciągłego prowadzenia przez wewnętrznego ducha staniesz
się dobrym obserwatorem swojego otoczenia. Boska
powaga, która rozpływa się z czwartego podstawowego
stopnia podświadomości, pokazuje ci stale twoje własne
błędy i słabości. Ponieważ osiągnąłeś duchową dojrzałość,
będziesz także dzięki temu zgodnie z prawem rozpoznawać
błędy i słabości swoich współbraci. Właśnie poprzez
podstawowy stopień powagi wolno ci doznać i ujrzeć
potrzeby słabości a także zmaganie się twoich współbraci.

Przez to ciągłe szkolenie ducha staniesz się miłosiernym
człowiekiem, który wszystkim ludziom, zależnie od ich
duchowych rozpoznań będziesz mógł pomagać, Ty, jako
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uduchowiony człowiek, czujesz w sobie zdrowie ,energię i
wzmagającą się, duchową radość życia. Twoje małe ludzkie
ja, które chciałoby cię raz po raz ściągać w dół, maleje coraz
bardziej. Na miejsce tego samolubnego myślenia i dążenia
wypełniają się: twoja ofiarność, wyrozumiałość, wola, i
twoja odwaga do ponoszenia z godnośćią ofiar.

Dzięki temu zarówno twoja dusza, jak i twoje ziemskie ciało,
odbierają więcej boskich sił. Te zbawienne dary będziesz
mógł z czasem zgodnie z prawem, właściwie zastosować.

 Przez wszechstronne rozpoznania, bazujące na absolutnym
boskim pawie, osiągniesz siłę do samo uzdrawiania się , w
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imieniu wewnętrznego twojego lekarza i uzdrowiciela w
jednośći skonsolidowanych ,w tobie mocy śił i darów Bożych

Cierpliwość jest jak trwanie Natury !

C I E R P L I W O Ś Ć

Wyposażony w te ofiarne dary ducha, wkraczasz na piąty
stopień cierpliwości.Człowiek wspinający się po duchowej
drabinie nauczy się mieć cierpliwość dla samego siebie. Tą
cierpliwością i tym spokojem będzie on też promieniował i
przekazywał je bliźniemu. Przez wzmożone dary mądrości-
dążący do boga człowiek staje się dzięki temu „ człowiekiem
odczuwającym”, który natychmiast pojmuje daną sytuację.

Dzięki temu jest on w stanie pomagać swoim współbraciom,
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żeby łatwiej im było znieść ich troski i problemy.

 Na stopniach rozpoznania do wyższego jestestwa chętny
uczeń ćwiczył się we wspieraniu bliźniego i w udzielaniu

mu rady, o ile ten sobie tego życzył. Duchowo rozwijający się
i świadomy człowiek, który stara się spełniać prawidłowości

Boże, nie będzie jednak zarzucał bliźniego swego ducha,
światową wiedzą. Będzie z nim rozmawiał i zależnie od

stanu jego świadomości, rozpatrywał jego sprawę. Ostrożnie
przybliży niewidzącemu, gdzie ostatecznie mogą tkwić - być
przyczyny jego udręki i chorób i jak on je może usunąć lub
je uzdrowić albo wyleczyć. Duchowy uczeń dozna na sobie
wszystkich stanów, w jakich znajdują się jego współbracia.

On wie, jak długo to niekiedy trwa, zanim człowiek z trudem



9070

zrozumie działanie wszechmocy i potęgi - miłości Boga.

M I Ł O Ś Ć

Podążający Boską drogą na szóstym poziomie człowiek
rozbudza się do ofiarnej Boskiej wszechogarniającej miłości,
którą pragnie się ofiarować bliźniemu. Krocząc tą drogą
doznajesz jeszcze intensywniej przypływu boskiej miłości,
która czyni ciebie nosicielem tego, co dobre. Ciągle darująca
się miłość Boża będzie darować się swojemu dziecku, które
się jej oddaje w całej swojej pełni, tak, że duchowo zbliżasz
się coraz bardziej do wiecznie wszechmogącego. On Pan
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wszelkiego życia, duch Boży, może swojemu rozwijającemu
się dziecku pomoc. Również, w osiągnięć ziemskich
sukcesów i postawić cię na wysokich stanowisku tego

 świata, żebyś mógł być promieniującym przykładem dla
wielu podwładnych. Rozpoznaj to człowieku i nie powtarzaj
więcej błędów, stając się dzięki swojemu stanowisku
egoistycznym i samolubnym. Staraj się zawsze służyć swoim
współbraciom. Jeśli Bóg, Pan postawił ciebie na wysokim
ziemskim stanowisku, gdyż osiągnąłeś wysoki poziom
duchowej świadomości to wiedz, że powinieneś być
najmniejszym sługą wśród swoich braci, również swoich
podwładnych. Poważaj i cień bliźniego, obojętnie, jaką pracę
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on wykonuje. Ćwicz się nadal w miłości do bliźniego i wiedz,
że bóg poprzez ciebie pragnie działać dla twojego bliźniego,
swojego dziecka.

M I Ł O Ś I E R D Z I E

Wiecznie wspaniały duch prowadzi cię potem do siódmej
pieczęci – stopnia do miłosierdzia.

Bądź samarytaninem. Prawdziwie Boski Mędrzec stara się
uroczyć niestrudzone, trzymając się ręki Boga i nie udawać
się poza obręb światła i jego wspaniałości. W ten sposób nie
może być nigdy wprowadzony w błąd. Człowiek świadomie
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skierowany na to, co boskie, który stał się rękawiczką Boga,

znacznie szybciej rozpoznaje i pojmuje to, co go spotyka, niż
człowiek żyjący w materii. Bosko mądry, rozświetlony
człowiek umie przejrzeć swoich podwładnych i będzie umiał
nimi kierować. Dobra i sprawiedliwa ręka. On sam doznał
prowadzenia ducha na każdym stopniu prawa i dzięki
działającej w nim boskiej sile będzie umiał prowadzić
swoich podwładnych. Taki człowiek będzie postępował
mądrze i prowadzi swoich współbraci tak jak to jest dobre i
zgodne z prawem. Dzięki stopniu dojrzałości, który
oświecony osiągnął z boską pomocą, gdyż poddawał się i
jeszcze ciągle poddaje się samokontroli, wie on, na jaki



9110

stopień świadomości musi się udać, żeby oświecić i pouczyć
bliźniego. Również jemu jest mu przykazane nauczać i
prowadzić podwładnych w siedmiu stopniach jako ich
podstawowych życia tak, jak on był prowadzony przez Boga
swojego Pana. Będzie mu dana siła do prawnego działania.

 Gdyż duch Boży jest mu bardzo bliski. Mądrze będzie umiał
prowadzić bliźniego, nie raniąc jego, tak żeby mógł być z
niego użyteczny człowiek i współpracownik. Rozpoznaj,
człowieku siedem pieczęci – stopni podstawowych jest drogą
uświadomienia twojej duszy,ducha i twojego ludzkiego bytu
ziemskiego. Kiedy pokonasz te stopnie, osiągniesz zdrowie,
wewnętrzną radość pokój, harmonię i ofiarność? To, co
dzisiaj jeszcze ci się nie udaje, będzie ci się w tedy udawać,
kiedy nastąpi zgoda z Wolą Boga. Kiedy duch Boży stanie się
twoim natchnionym? Życiem, będzie ci się darować nie tylko
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w zakresie duszy czy duchowym, lecz również i fizycznym.

  BĄDŹ ZATEM LUSTRZANYM ODBICIM DUCHA DLA DUSZY

 Wszystko to, czego potrzebujesz, przez siłę ducha świętego
będziesz w takim błogosławionym położeniu, w którym
osiągniesz wszystkie materialne dobra. Wystrzegam się
jednak uważania ich za swoją własność. Że wszystkiego, co
odbierzesz, dawaj dalej swoim bliźnim i pozostań
przykładem dla tych, którzy cię otaczaj, żeby mogli się od
ciebie uczyć. Bóg, bowiem, nasz Pan postawił cię na tym
stanowisku, żebyś był promieniującym światłem w
ciemności, duch boży zna tylko zdrowie i duchową radość
życia ćwicz się na drabinie do rozpoznania miłości do Boga i
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do bliźniego. Wtedy duch Boży daruje ci Wszystko, czego
potrzebujesz do swojego duchowego i ziemskiego rozwoju.
Nauczyciel z ducha, brat Emanuel Cherubin Boskiej
mądrości życzy wam swoim braciom i siostrom w szacie
ziemskiej „ Błogosławionego życia i pełni z Boskiej
wszechmocy płynącej Wszech Wiecznej Szczęśliwośći .

Wizualizacja opiekuna Ziemi - ''Syn Boży''

GWIAZDA DUSZY

Kiedy przebędziesz drogę i będziesz na to gotowy otworzy ci
się gwiazda ducha i duszy i wtedy będziesz mógł sięgać po
nad mądrości?, Dary i skarby takie zawiera twoja Boska
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obecność „ Jam Jest”. Kiedy okażesz, że jesteś gotowy, by żyć
miłością –światłem – prawdą? Stwórcza siła zaleje cię w
istny i narastający deszcz atrybutów i talentów, właściwych
dwunastu promieniom Boskiej świadomości. Gwiazda jest

 iskrą Bożą lub światłem dominującym w aurze i zawsze od
początku do twego końca w ziemskim bytowaniu świeci
dominując nad pozostałością zawsze taka sama barwa
wybranej tonacji pasma barwy.Ale z bardziej lub mniej
intensywną jej poświatą. Ukształtuje się u ciebie tak zwany
ośrodek mocy solarnej, na który składa się serce dusza,
duch. Masz w sobie eteryczne święte serce, znajduje się ono
lub zamieszkuje centrum twojego ziemskiego ciała. Dusza
wraz z diamentowym Boskim ogniwem-komórką rdzenną
mieszka właśnie w tym świętym sercu. Po „ UPADKU”
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świadomości twej duża część esencji Duszy Twojej połączyła
się z Duchem i w jednośći jako Absolut- wycofuje się z
obszaru ciała do Gwiazdy-Duszy mieszczącej się nad głową.

Kiedy zacząłeś się przebudzać i usiłowałeś ponownie
podnieść swoją świadomość nastąpiło u ciebie tak zwane „
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SCALENIE” polegające na tym, że esencja ducha , powoli
znowu zstępuje z gwiazdy duszy do ośrodka świętego serca i
zamieszkuje w swoim naczyniu fizycznym? Taki jest
początek procesu „Przebudzenia Duchowego w Niebo-
Wstępowania” Gwiazda Duszy i Ducha jako Całość- jest lub

stanowi bramę do Boskich wyższych wymiarów. Kiedy
siedem pieczęci zacznie działać funkcjonować harmonijnie
wibrując- jak „Święty-Ogień-lub Iskra Boża lub (Diamentowe
cząsteczki?. Płyną w górę eterycznym tunelem – kolumną.
Często nazywane nicią, prętem, berłem mocy) łącząc cały
układ w jedność całośći. Umożliwia to stopniowe
jednocześnie się wielorakich aspektów wszech duszy z
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duchem i ciałem fizycznym człowieka ( otwierając nad szare
komórki w nas). Gwiazda duszy i ducha jako całość pełni
funkcje regulatora napływu świetlnej -światłości stwórczej
dla ludzkiego ciała-jako Akt Daru od Boga dla Nas i w Nas.

Wizualizacja Tam i Tych co ''W GWIEŻDZIE CAŁOŚĆI'' tkwią.

Umiłowani nasi przyjaciele – kochani przyszła pora, abyście
Wy, Ty w niebo-wstępujący człowiek ducha starał się zawsze
dokonywać wyborów najwyższych. Bądź obserwatorem, a
nie uczestnikiem tych wszystkich dramatów, jakie się dziś
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rozgrywają w twoim Tu  świecie i otoczeniu w Tu na Ziemi.

 Jedynym z najbardziej szkodliwych nawyków, jakie musisz
usilnie wykorzeniać, jest osądzanie innych. Dokonaj
wyborów tylko po głębokim zastanowieniu, uznaj prawdę,
jaką ci ono odsłania, a potem żyj zgodnie z tą prawdą jak
najlepiej potrafisz. Prawie każdy człowiek ma swoje
upodobania czy skłonności i bywa, że czyjeś wybory nie
zgadzają się z twoimi przekonaniami bo masz inną wiedzę.

I tak być powinno. Jak już mówiliśmy, prawda istnieje na
wielu poziomach poznania a do tego samego celu prowadzi
niejedną drogą? Mistrz nikogo nie osądza, ale spokojnie żyje
wedle własnej prawdy i wszystkim innym pozwala żyć tak
samo. Co nie znaczy, że – jeśli sytuacja tego wymaga – masz
nie stawiać ludziom żadnych granic, ani też nie obstawać
przy własnych racjach, ale zdecydowanie znaczy, że trzeba
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podążać ścieżką złotego środka z duszą i duchem, jako twoją
gwiazdą przewodnika dla ciebie i innych i w szacie miłości?

 Tak idąc przez życie będziesz promieniował spokojem i

harmonią i jaśniał swoim światłem, gdziekolwiek się jako ty
obrócisz pokażesz , Nas mieszkańców królestwa światłości,
niezmiernie cieszą, twoje postępy. Przyłącz się do nas, a my
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udzielamy ci specjalnego błogosławieństwa od Boga Ojca

 „Jam jest, którym jest przez wieczność w wieczności”

„Jestem z Tobą zawsze.”  „Jam jest: Archanioł Michał”.

„A to, co opisaliśmy nie jest żadnym nowym rodzajem religii
czy kultu – jest to po prostu czysta prawda wiary,jako Akt.”

                          „Gdzie wiara – nie jest religią,”
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„Że Bóg jest absolutną całością wszechwiecznie wszystkiego
nieznanego –znanego i poznawalnego we wszechwieczności
wiecznego”.  ++Zatem Trwajcie z Nim jako Bogiem ++

,,Jezus pełnomocnikiem nieba,,,,Jezus pełnomocnikiem nieba,,

Ew.Mateusza.21:23Ew.Mateusza.21:23

Gdy przyszedł do świątyni i zaczoł nauczaćGdy przyszedł do świątyni i zaczoł nauczać
,podeszli do Niego arcykapłani i starśi ludu z,podeszli do Niego arcykapłani i starśi ludu z
pytaniem .Jakim prawem dokonujesz tych rzeczy ?pytaniem .Jakim prawem dokonujesz tych rzeczy ?
Kto Ci dał tę władzę ?24. A Jezus im odpowiedziałKto Ci dał tę władzę ?24. A Jezus im odpowiedział
:Ja również zadam wam pytanie.Jeśli Mi na nie:Ja również zadam wam pytanie.Jeśli Mi na nie
odpowiecie to i Ja wam powiem ,jakin prawem toodpowiecie to i Ja wam powiem ,jakin prawem to
czynię .25.Chrzest Jana -kto za nim stał ? .Niebo czyczynię .25.Chrzest Jana -kto za nim stał ? .Niebo czy
ludzie ! .Zaczęli się nad tym zastanawiać .Jeśliludzie ! .Zaczęli się nad tym zastanawiać .Jeśli
powiemy : Niebo -rozważali -zapyta : Dlaczego więcpowiemy : Niebo -rozważali -zapyta : Dlaczego więc
Janowi nie uwierzyliśćie ? 26. Jeśli natomiastJanowi nie uwierzyliśćie ? 26. Jeśli natomiast
powiemy Ludzie ,to naraźimy się ludziom, wszyscypowiemy Ludzie ,to naraźimy się ludziom, wszyscy
bowiem mają Jana za proroka. 27.W końcubowiem mają Jana za proroka. 27.W końcu
oznajmili : Nie wiemy. Wówczas Jezus powiedziałoznajmili : Nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział
:To Ja wam nie powiem ,jakim prawem dokonuję:To Ja wam nie powiem ,jakim prawem dokonuję
tych rzeczy.tych rzeczy.

-                               „Modlitwa – Afirmowana”

I płynąca z jej treści energia światłości zalecana dla tych, co
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podjęli trud w niebo-wstępowania.

„ OJCZE PRZEDWIECZNY”

Przed twoją dobroć i miłosierdzie twojej miłości
przebaczającej prosimy ciebie „Ojca przedwiecznego – w

trójcy przenajświętszej – Jam jest, którym jest przez
wieczność w wieczności – prosimy Cię o łaskę uniwersalnej
energii uzdrawiającej wszechświata i dar energii – zdrowia

– świadomości Boskiej oraz energii regeneracyjnej dla
naszych bliźnich.I dla nas samych także , Ojcze naszych

Dusz, – który jesteś w niebie – prosimy Ciebie uświęcaj w nas
Boskość swojego syna bądź świętą wolę Twoją – by ona

promieniowała w nas i przez nas. Wzmóż w nas działanie
ducha świętego abyśmy my godnie i z łaską twoją
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wykonywali tu na ziemi –Twoje dzieło wszechwiecznie
wieczne.

-WIZUALIZACJA  TRONU  BOŻEGO -

,,ZDJĘCIA SZKICOGRAFOWE JAKO HOLOGRAM,,

& &

ENERGIA SŁOWA I JEGO WIBRACJE.



9240

MOŹLIWE DO SKONSOLIDAWANIA W SOBIE DUCHOWO

    
Energie duszy i ducha.                                Dar łączności z

wszechwieczną energią

„Na podsumowanie objawionych przekazów, doświadczeń
semina-ryjnych w wszechwiecznych świetlistych szkołach

 doskonaleń.”- „Jak utrzymać w harmonii wszelkie aspekty
osiągnięć łask i darów -żeby się nie wypalić ,ale duchowo.?
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             RAD  NIE  MA  WIELE  JEST  TYLKO  JEDNA .

    KAŻDY LUB KAŻDA ISTOTA KTÓRA OSIĄGA TEN PRÓG

            DOTYKA  ZAWSZE  JEDNEJ  JEDYNEJ  RZECZY
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    ZATEM WSZYSCY BĄDZCIE WOLNI I NIEŚMIERTELNI

,,WYBRANIEC,,-lub WYBRANY -WYBRANI ale PRZEZ ,,BOGA,,

,,PALIT {} GENESIS ,,-albo PALINGENESIS po prostu Ci
ponownie narodzeni lub ,,PONOWNIE ODRODZENI,,-w celu-
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   - (  WOLNI  I  NIEŚMIRTELNI  Jako  TAK-  NARODZENI  ) -

Przyzwyczajaj się człowieku do uświęcania posiłków i
spożywania ich w spokoju i w najharmonijniej ciszy. Odłóż
przy tym pospiech i rozgorączkowanie. Przyjmuj
pożywienie o wysokiej wibracji. Jedz mało. Bierz małe
porcje i dobrze je przeżuwaj. Pij umiarkowanie i małymi
łykami. Chodź harmonijnie i w postawie wyprostowanej,
zarówno po twoim gestach, jak i po ruchach, człowiek
duchowo mądry rozpozna stan twojej duszy. Przyzwyczaj
się do harmonijnego chodzenia, gestykulowania. Wszystkie
te wskazówki przyczynią się do uwewnętrznienia, i
uzewnętrzania wraz z , zharmonizowaniem twojej duszy , i
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twojego ducha wraz z połączoną w jednośći całość jako ,,
Gwiazda Blasku Wewnętrznego Całośći ,,w płynnośći i stałej
harmoni z ciałem fizyczno cielesnym tkwiąca w Jednośći  .

           „Nie  bój  się,  Bóg  żyje  i  działa  w  Tobie”

Nie zapomnij nigdy dziękować Bogu za jego dobrodziejstwa
i okaż się jego posłusznym dzieckiem, które dąży przez
samoanalizę i urzeczywistnienie Boskich prawd w życiu
codziennym pracuje nad sobą i dzięki temu staje się
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bezinteresowne i gotowe do ponoszenia ofiar. Wtedy Bóg
może darować ci jeszcze bardziej odczuwalnie ,swoją miłość
mądrość , zrozumienie , i siłę jego Mcy,działając za twoim
pośrednictwem w tu i teraz na Ziemii ,z twoim rytmem .

WYŻSZE  ENERGIE  CAŁOŚCIOWE  BOSKIE

                                 „MRAD” – Mrd-

ZROZUMIENIE POMIARÓW o symbolu „MRAD” - Mrd -

Jest to inaczej określając ,pomiar przeciążeń między
strukturalnych -zachodzących napięciowo-naprężeniowe,
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między półkulowo-mózgowymi, PŁATAMI-Ewolucji i
postępu rozwojowego na poziomie zrozumienia nowych co
dopiero zaistniałych faktów i tożsamości,zarejestrowanych i
przyjętych przez nasz ,mózg z pełnym ich zrozumieniem.

Nowych wydarzeń po ich zdemaskowaniu przez szare
nad-komórki mózgowe – otwarte na nowe wyższe wibracje
energetyczne w fakcie ich zaistnienia w postaci – osób
uduchowionych w drodze ewolucji i postępowego
zrozumienia duszy ,ducha ,i gwiazdy całości w świetlisto
wyiskrzonych właściwościach energii wyższych, lub
istniejących na tablicach matrycowych ,stwórczo
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powstałych w absolutorium ,i w pełni poznanych i
zrozumiałych u istot ,wznoszących się do energii
świetlistych i samo świadomościowych – doznań
intelektualno – moralnych wibracji , wywołanych
zharmonizowaniem pierwiastka „ISKRY BOŻEJ”, czyli duszą
a duchem i fizyczno cielesną materią naszego mózgu , nie
naszego umysłu i jego rozumu -lecz w mózgu ich zaistnienie.
A demonstrujących się u Osób lub Istot u których mają te
fakty ,gniazdująco bytujące miejsce istnienia i rozumienia .

Podsumowując ten fakt – jest to najwyższa nam dostępna
forma Boskiej Energii, która ewoluując nas rozwija nie
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czyniąc szkód w naszym ciele ziemskim , a przez fakt jej
zagoszczenia się w nas samych , daje większe możliwości
doznaniowo realne ,w pojęciu ,zrozumieniu ,głębszemu
postrzeganiu zjawisk i istnień na obszarach ich widzenia w
ich zdematerializowanych ,ale równolegle istniejących
formach ich bytowania ,w ziemskim ich istnieniu ,ale w
formach szczątkowo pogazowych-rozrzedzonych.Bytów
tamtych Tu ,lub energii plazmatycznie pojętych całośći .

„MRAD – Mrd- Jednostka „Iskry Bożej w nas”, czyli ile w
tobie tkwi Darów ,Łask i twojej ''Boskości Ci danej ''

A/. Od zera do 1 – Mrad – osiągnęła dana osoba wraz z
własną duszą ,uduchowienia ,na pierwszą wibrację wyższej
energii o godności cherubinalnej w drabinie posępu i
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pieczęci duchowej – mamy za przewodnika w naszym
procesie uduchowiania „ Cherubina Mądrości” – jest to
podstawa całego procesu – Można to zauważyć na rysunku o
lewitacji -„ Sefirot a Lewitacja”.Gniazdująca kula energii
sefirotu wyemanowana przez kulę nad poziomem czoła
Energii Wirującej Korony wraz z jej Tożsamościami
Wewnątrz gniazdującymi.Daje pełnie percepcji Madrości
Boskich z ich zrozumieniem i pojęciem Całościowym .

B/. Mrad -2- dwie jednostki pomiarowe oznacza, że
prawidłowo się rozwijamy na poziomie ducha i duszy
krocząc ścieżką prawdy i prawd, którą sami sobie
wyznaczyliśmy- naszym światłem i przewodnikiem jest „
Cherubin inteligencji”I to on własnie jako kula energii
sefirotu zostaje wyiskrzona , z kuli energii sefirotu Mądrości
i wraz z wirującą nad naszym czolem Koroną ,są energiami
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oddzielnie istniejącymi Ale stanowiącymi Całośc we
wzajemnie połączonymi energiami świetlistości i na wzajem
się uzupełniającymi .U podstawy ich gniazdowania w
naszym ciele fizycznym na wysokości prawego i lewego
barku istnieją ,kule energi sefirotu Mądrości ,i Inteligencji
na wzajem ze sobą są dodatkowo wzmacniane i zaśilane ,
wszechwiecznym wirem energii scalenia ,która to wirując w
kształt wstęgi Mobiusa (położonej płasko ósemki )
Energetycznie z pełną i harmonijną wzjemnością
komplementarnie uzupełmia je ze sobą , dając nam poczucie
ich scalenia .Daje to nam pęłne i płynnie wymienialne
energie dostępu do Wyżyn duszy i ducha .

C/. Mrad -3- trzy jednostki pomiarowe osiągnęliśmy wyższe
światy energii korony – otwiera się w nas – energia-
pobłysków, świadomości nad wiedzy ,wraz z pełnią ich
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zrozumienienia i hierarchii w niej zawartej , a nam nie
obcej gdzie naszym nauczycielem - radca staje się „Cherubin
– Korony” prowadząc nas , do jeszcze wyższych godności i
doskonałośći energii świetlistych.Zarazem Zaznajamnia Nas
na poziomie pełnej konsolidacji a zawartą całością w nim
gniazdującą i stale wypływającą -pod nazwą ,lub
określeniem tej godnośći jako .

             ''. OKIEM  OPATRZNOŚĆI  ABSOLUTU.''

OKO OPATRZNOŚĆI BOŻEJ LUB WSZECHWIECZNA CAŁOŚĆ.

CO MOŻEMY SPOSTRZEC W ODBICIU OKA OPATRZNOŚĆI ?

Czy znak krzyża to zło jak mawiają niektórzy niemający
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wiedzy w tej materii ,skoro gwiazdy układają się w jego znak
na niebie od trylionów lat świetlnych,,Tak zwany Wielki
Krzyż Północy obok gwiazdy polarnej na pólnocy ,raz na
pięć lat układają się gwiazdy w jego kompletny kształt gdzie
jego epicentrum to Deneb to czy może być złem ? BZDURA

D/. Mrad -Mrd-M-4- cztery jednostki pomiarowe – oznacza,
że zaczynasz czerpać i żyć energiami poświaty diamentowej
czystości prawd wszechogarniającej radości życia w
bytowaniu ziemskim z uwzględnieniem pokoju artyzmu
twórczej myśli oraz nauk wszelakich a twoim
przewodnikiem i dostrajaczem wyższych poziomów
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bioenergo informacyjnych jest Archanioł Michał – Będąc ci
bratem ,radcą i pomocnikiem zarazem ,tym co ten poziom
osiągneli polecam studiować Wyższą Szkołe jednego z
Czterech Archaniołów w tym przypadku mistrzem dla was
jest szkoła ARCHANIOŁA MICHAŁA .

E/. Mrad – Mrd -G-5- pięć jednostek Iskry Bożej – rozwijasz i
szkolisz się prawidłowo. Musisz pamiętać zawsze o tym, co
do tej pory było ci dane i pielęgnować te dary i łaski z
uwzględnieniem - męstwa- odwagi i poświęcenia własnego
życia za czystą, energię prawdy w bytowaniu
ziemsko-fizycznym w służbie dla innych twoich braci i
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bliźnich. Twoim przewodnikiem i bratem zarazem na tym
poziomie jest Archanioł Gabriel ,zatem bądz jego pilnym
uczniem i Jego adeptem w szkoleniu się dalszym .

F/.  Mrad- Mrd – powyżej - 5- jednostek pomiarowych
oznacza nad poziom  Absolutu gdzie następuje Boskie
skonsolidowanie się wszystkich poziomów duchowych-
początek jedności Boskiej lub proces – wstępujących do
nieba są to najwyższe z możliwie dostępnych do osiągnięcia
– w procesach łask – darów i energii nam niewyobrażalnych
oraz dopuszczeń Boskich najwyższych bio energo
informacyjnych energii nad życia, lub życia wiecznego we
wszechświecie. Opisy sfer duchowych powstały z przekazów
objawionych zmaterializowanych a przekazaych dla ludzi  i
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opisach przez medium a przekazy są od Archanioła Michała

TWARZ ODBITA CZY MOŻE ZAPAMIĘTANA NA WIECZNOŚĆ.

ZMATERILIZOWANY W CUDOWNY SPOSÓB WIZERUNEK

      TWARZY.  ''SYNA BOŻEGO ''  NA CHUŚCIE  Z. BISIORU !

Bisior to pewnego rodzaju tkanina wykonywana od tysięcy
lat z nitek pewnej odmiany małrza, żyjącego w morzu
śródzimnomorskim ,oto ten ślimak chroniąc sie przd
porwaniem ,przez prądy morskie przyczepia sie do podłoża
za pomocą specjalnych nitek z macką na końcu przez niego
wytworzonych w tym celu.I z tych nitek wykonuje sie
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chustki z bisioru .Bisior jest tkaniną ognio odporną i nie
przyjmującą żadnych farb czy barwników .Historia Nam
opowiada że '' TEN CUDOWNIE POWSTAŁY WIZERUNEK
TWARZY-'' SYNA BOŻEGO '' -utrwalił się na tej Świętej
chuście ,na górze Golgoty po zdjęciu ,z krzyża SYNA BOŻEGO
. Jego Twarz przykryła chustką z Bisioru Maria Magdalena i
tak oto ,pozostał on ,wśród nas ludzi , na ziemi  ,do dnia
dzisiejeszego istnieje ,i jest prezentowany ,w katedrze we
Włoszech,były w jego istnieniu zdematerializowania się Jego
wizerunku ,i trwały po kilkaset lat .Po prostu,odparował i po
400 latach, pojawił sie na nowo ,istniejąć do dnia obecnego.

                    ''  Jam jest  –  ''  Archanioł   Michał  ”

-  P  R  Z  E  S  T  R  O  G  A  -

My wszyscy i nie Tylko oraz Inni ze światów i bytów
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równoległych ,Także ,podchodzicie z dumą i wielką rozwagą
do prób i praktyk szybkiego generowania nieznanych wam
obszarów subtelnych energii Wyższych otaczających Tu i
Tam ,wszystko na ziemi ,i jej sferze , oraz w światach bytów
i niebytów ,energii równoległych. Bo za popełnione błędy , i
złe ciągi energii , wyrządzone świetlistym energiom , trzeba
będzie Też Samemu ponieść z honorem – Swój dalszy Los. W
Tym naszym ziemskim bytowaniu .Dlatego -Uczcie się dalej,
doceniając To, Coś , co już jest , waszym osiągnięciem.
Opisane i zdefiniowane stany są już od kilkunastu lat
zmierzalne ,w sposób empiryczny,potwierdzone naukowo .

      Życzę wam wszystkim spokoju Duszy i Ducha i Daru
słuchania ,sił czystych ,i nieskażonych energii świetlistych
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natury ,i ich , śpiewu. BĄDŹCIE , PO  PROSTU , CZYSTĄ , I
ŚWIETLIŚCIE   JASNĄ ,  PRZYTOMNOŚĆIĄ  , TU   I   TERAZ .

Wizualizacja spłwu energii Wyższych z Matryc Energii
Bożych dla nas tu na Ziemianię - a matryc mamy dwanaśćie.

Obyście nigdy nie zagubili, daru słuchania, i
czucia ,obserwowania ,ale w Ten ,wyższy sposób.
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Wizualizacja energii na poziomie -Mrd-mrad.

Powyższe zostało przeze mnie ,zdefiniowane ,używając
słownictwa ogólnie zrozumiałego  celem moim jest dotarcie
do świadomości moralnej każdej osoby i szerokiego grona
osób czytających te moje opisy i interpretację , osoby
zniesmaczone , proszę w tym miejscu o wyrozumiałość i
przbaczenie mnie, za tego typu ,moje tylko wyłącznie
postanowienie w tej kwestii .Niech zaprezentowane ,rysunki
,zdjęcia ,szkice i fotosy wszelakie ,a tu zaprezentowane
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dopowiedzą Wam i Waszej wyobrażni to ,co zostało przeze
mnie spłaszczone w Celu który jest Mocą-Tego- Przekazu .

 ,, TRAKTAT  INNYCH  MYŚLI  I  ROZWINIĘĆ  WSZELAKICH ,,

Każdy może poznać swoją moc, lecz tylko ten ją posiądzie,
kto uwierzy. Kto nie wierzy to nie wie, co to spokój?
Spokój serca to spokój myśli, spokój myśli to mądrość.
Wiara i mądrość to moc.
Gdy o czymś myślisz - stać się to może.
Gdy dasz temu wiarę - stanie się.
Ale nie, dlatego, że stać się musi.
Stanie się, bo to jest Twoje dzieło.
Ty wiesz, co stać się może, a projekcja myśli Twojej - to Twój
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dar.  Umiesz go, co raz lepiej wykorzystywać.
Każda nowa myśl to księga otwarta.
Każda następna to już księgozbiór.

Nie można stworzyć dzieła cudzą myślą choć by była ona
najmądrzejszą myślą na świecie- nie jest ona Twoją.

Gdy wszyscy to pojmą będąc elastycznymi powstanie dzień a
w nim nowa wartość. Światło mądrości popłynie w treść i z
niego wypłynie, lecz treść jest tylko połową dzieła. Aby
światłu przydać blasku, potrzebna jest wiara. A wiara
wypływa z serca ,tego duszy i ducha.
Zapał Ci nic nie da - gdy zabraknie wiary.
To, co osiągamy modlitwą, medytacją, kontemplacją, mantrą
dla polepszenia drogi życiowej przekazujemy bliźniemu,
dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. A to, czego jeszcze nie
rozumiemy lub nie umiemy zdefiniować obdarzamy zawsze
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wielkim szacunkiem i odnosimy się do tego z wielką pokorą”
Bo Czas nie mija -W świecie duszy i ducha- on po prostu jest.

Każdy-wyszedł z jasności i każdy do niej powróci, Lecz
szczęściem jest powrócić mając jej pełną świadomość w

„ Tu i teraz -będąc i Żyjąc na Ziemi-lub Będąc w Tam ,,

Człowiek w pełni przebudzony rozpoznaje swoją tożsamość
i rozpoczyna swoją nową podróż w duszy i duchu ,Pełny jest
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świadomość i tak uzbrojony nowymi wibracjami i nowymi
energiami , że manifestuje się pozytywnie ,we wszystkich

działaniach oświeconego człowieka Tu na Ziemi.

Objawienie Św,Jana 21:01-

Nowe Niebo i Nowa Ziemia .

Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię
,gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia

przeminęły -nie ma już morza .Zobaczyłem też
Święte Miasto.Nową Jerozolimę .Zstępowało z

nieba od Boga.Przyotowane było jak panna
młoda ,wystrojona dla swego męża .I usłyszałem
donośny głos.Rozległ się od strony tronu.Głosił:
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Oto namiot zgromadzenia BOGA oraz ludzi !
Będzie z nimi mieszkał .Oni będą Mu ludem.

A będzie z nimi sam BÓG-ich BÓG.

Otrze też wszelką łzę z ich oczu .Nie będzie już
śmierci ,ani bólu ,krzyku ani znoju ,ponieważ

pierwsze rzeczy -przeminęły .

I ogłośił Ten ,który siedział na tronie .

Oto wszystko czynię nowym.

(fragment z Bibli )
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Bóg śpi w minerałach, oddycha w roślinach, a
mieszka w człowieku ,w jakim-kolwiek też !

Nieświadomy umysł człowieka właśnie się
przebudził-bo oznajmnił mu to jego rozum. !!!
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OPRACOWAŁEM  I  WYDAŁEM  W CAŁOŚĆI

DLA TYCH WSZYSTKICH WOLNYCH

I   NIEŚMIERTELNYCH W TU ICH NA ZIEMI .

WOLNI I NIEŚMIERTELNI JAK PRZEZROCZYSTE

METEORYTY W PRZESTRZENI CAŁOŚĆI
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Ci co osiągną ten próg i go przejdą bez szkody dla
ciała ziemsko fizycznego ,naprawde są Wolni a

czy będą Nieśmiertelni zależy tylko od Stwórcy i
nic potemu nikomu .Gdy pojmniesz Bracie że

śmierć nie istnieje .Bo jest to, największa iluzja
,w którą zostałeś wrobiony przez innych .To

zaczniesz być Wolny .Bo każdy któremu ten film
o Śmierci włączyli ,na Jego zapewne życzenie to

Jego Ego i Umysł Cały ,został na zawsze już
zmodyfikowany o to co nazywamy Śmiercią .

Wizualizacja Ognia Życia Wiecznego .

Ludzki strach przed Śmiercią,przed



9520

nieistnieniem ,jest podstawowym fundamentem
wszelkich ,obaw ,lęków i strachów, zatem

stanowi trzon ,tak jak pień drzewa ,wszelkich

lęków i obaw przed samą śmiercią.Kiedy my
ludzie dochodząc do celu, w naszym ziemskim
bytowaniu ,i konfrontujemy się ze zjawiskiem
śmierci ,na którą nas nikt nie przygotował ,to

dopada nas nicość , i ona właśnie, jest przyczyną
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zjawiska pierwotnego lęku ,i on to własnie, ten
lęk przed śmiercią, zamyka ducha w naszej
duszy ,nie pozwalając ,duchowi przejść do

wiecznośći ,bo nasze myśli ,te fizyczno-ziemskie
nie chcą, wiedzieć i widzieć śmierci.

Lęk jest ogromny, i przerażający ,nie chcemy
widzieć ,i instynktownie , uciekając boimy się

śmierci , myśląc w ten sposób ,nie odwiedzamy
chorych, i umierających bliskich ,w szpitalach

izolując się przed nimi ,w sposób instynktowy ,a
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gdy oni odejdą ,to się obwiniamy że nie
zdążyliśmy, przed ich odejściem.I tu tkwi ,nasz

cały błąd polegający na tym ,że mając taką

szansę ,poczucia śmierci ,i całego misterium
konania ,nie doświadczając, takich Misterii,
dalej tkwimy w maraźmie strachu.A strach

właśnie i Ta obawa jest progiem ,do zrozumienia
przez samo doświadczenie ,Całośći planu
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nieśmiertelności .

AKT  ODEJŚĆIA - MISTERIUM - ŚMIERCI  !

W akcie odejścia ,,Misterium -Śmierci ,,widać
dokładnie dwie kule ,duszy i ducha oraz rękę

osoby odprowadzającej ,na drugą stronę ,barwa
błekitna duch zbawiony ,barwa szarobrunatna
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dusza do oczyszczenia pokutująca ,oznacza to w

Akcie Misterium że osoba konająca -na łożu
śmierci nie dostąpiła, Łaski nieśmiertelnośći ?

Zmaterializowana forma pogazowa duszy
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pokutującej ,widać wyrażnie jej kształt jest to
dziecko ,prawdopodobnie wyrwane z łona matki

w akcie dokonanie ,,aborcjii lub innego aktu !

ZATEM ZA ŻYCIA WYBACZMY SOBIE I INNYM i
uczmy się dostrzegać jak świętym jest akt

MISTERIUM ŚMIERCI -ODEJŚCIA NA TAMTĄ
STRONĘ ''WIECZNEGO ŻYCIA''- LUB

- ( * NIEŚMIERTELNOŚĆI * ) -

DUCH NIGDY SIĘ NIE RODZI,I NIGDY NIE
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PRZESTAJE ISTNIEĆ, ZATEM DUCH NIE UMIERA
BO NIGDY NIE ISTNIAŁ CZAS W KTÓRYM BY NIE
BYŁO DUCHA -ZATEM NASZ DUCH JAK-KOLWIEK

NIEZRODZONY I NIEZMIENIONY OD WIEKÓW
,WSZECHWIECZNIE TRWAŁY JEST WE
WIECZNOŚĆI -JEST PONAD ŚMIERCIĄ.

WIZUALIZACJA ODEJŚĆIA'' DUCHA '' TUNELEM
CZASU DO WSZECHWIECZNOŚĆI

NIEŚMIERTELNI I WIECZNI WE
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WSZECHWIECZNOŚĆI

ARCHANIOŁOWIE  - ICH   CZWORO

 

-,,NIEŚMIERTELNOŚĆ,,-

1.ARCHANIOŁ GABRIEL-dzierżący w dłoniach
lilię jako kwiat zmaterializowany .Jego imię

można przetłumaczyć jako ,,MAŻ ŚILNY
BOGIEM,,jest to ten który zwiastował narodziny

Mesjasza.

2.ARCHANIOŁ MICHAŁ-dzierżący w dłoniach
miecz i wagę jako symbol rozpoznania.Jego imię
oznacza ,,Któż Jak Bõg,,zwany księciem aniołów.
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3.ARCHANIOŁ -RAFAŁ-dzierżący laskę i tobołek z
ziołami ,laskę niektórzy mawiają,jak

kaduceusza. Jego imię oznacza dosłownie
,,UZDROWIENIE BOŻE,,jest patronem lekarzy i

uzdrowicieli.

4.ARCHANIOŁ -URIEL-dzierżący między pustymi
dłońmi ,kulę niewidocznej energii .Jego imię

oznacza dosłownie ,,ŚWIATŁO BOGA,, jest
opiekunem gwiazd wszelkich ,i światła w

cimnośći wszechwiecznej .

WIZUALIZACJA TRZECH ARCHANIOŁÓW
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1.ARCHANIOŁ,, GABRIEL,,-dzierżący w dłoniach
kwiat lili -inne tłumaczenie jego imienia ,,BÓG

JEST MOJĄ ŚIŁĄ,,-Prowadząc nas ścieżką rozwoju
pokazuje nam ,że w każdym z nas jest cząstka

Boga ,przez ten fakt tkwi w nas siła Boska , która
jest w stanie ochronić nas, przed wszystkim ze

wszystkich światów i bytów ,przypominając nam

 o naszej pierwotnej czystośći ,niewinnośći i
świętości -zatem pamiętajmy ,dążąc do obranego
celu ,nieśmiertelności ,o tym że trzeba powrócić
do tego ,co kiedyś utraciliśmy-zatem ten, kto ma

takiego przewodnika, i nauczyciela ducha, w
jednym ,stosując się do rad , i zaleceń na pewno
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osiągnie swój Cel .!.

ZATEM CO TO,TAKIEGO TA ,NIEŚMIERTELNOŚĆ

Na tym obecnym etapie moich opisów -nie mam
zgody od mojego opiekuna duchowego na

upubilicznienie ,wiedzy o nieśmiertelnośći-może
otrzymam zgodę póżniej -od Istot Wyższych

ARCHANIOŁÓW na upublicznienie -bo w formie
zapisu ,ją zmaterializowałem -ale mam czekać

na zgodę -Więc Godnie i z pokorą Wszelaką
-czekać będę ,a was drodzy czytelnicy proszę o

wsparcie mnie -w celu uzyskania zgody na
upublicznienie wiedzy Wyższej .



9630

Całość na obecnym etapie jest dostępna i
możecie puzle poukładać Sami .

1.Księga ,,BIBLIS ARKANA ARKANORUM -30 %
wiedzy o nieśmierelnośći .

2.KSIĘGA ,,URANTI ,, -30 % wiedzy o
nieśmiertelnośći .

3.TRAKTAT EZOTERYCZNY -30% wiedzy o
nieśmiertelnośći zawarte  w kilku- Broszurkach

A/-,,Energie Laserów ,Woda Cud Zycia,,
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B/Nauka widzenia aury i jej postrzeganie

C/Geoemiter zrozumienie działania i stosowanie.

D/Energie drzew, Dusza I Duch ,-Inżynieria
duchowa ,jako Kohoezjoliza całośći ,,

E/Jako element spalający całość ,,AKT do
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SUMIENIA,, i ,,Siedem Kluczy je spinające ,,

4.ELEMENT SPINJĄCY CAŁE PUZLE I POKZUJĄCY
-klucz lub szyfr to 10 % -wiedzy o nieśmierelnośći

.Klucze są rozłożone w czterech miejscach
świątniach, w Polsce -są to miejsca cudownych
sił i energii wraz z mocami całymi .Więc trzeba

.pokory ,godnośći i doskonalenia się na poziomie
duchowym -aby odnaleść klucze-kody -do dalszej
Wiedzy .Życzę wszystkim wspaniałych osiągnięć



9660

w tej kwesti wiedzy -jak również wiele Anielskiej
Cierpliwośći w Kroczeniu do obranego Waszego

Celu bęac i Żyjąc w Tu na naszej Ziemi.

+++++

Szkolenie się i wybór drogi dojśćia do swego celu
w ziemskim naszym bytowaniu jest każdego z
osobna , indywidualną i zamierzoną śćieżką
którą po swoim wyborze będziecie kroczyć.
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WIZUALIZACJA ŻRÓDŁA

DUSZ

Część dalsza w krótce nastąpi będę dalej
materializować z poziomu energi, do poziomu
bytu w materii ,ale po powrocie z wypadu po

energie gdzieś Tam !

,,WIZUALIZACJA NOWEJ ZIEMI,,

Dla tych wszystkich Uduchowionych Istot i
Osobliwośći w nowych napływających energiach
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Darach i Łaskch -aby Dobro czyniąc być Ufnym.

Kopiowanie i powielanie bez mojej zgody jest
zabronione ,szczątkowo czy całościowo.

Opracował i wydał:

Lucjan Antoni Jan 1 vel Kaper z Gdańska

Tel. 667.448.798-  lub elektronicznie
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biofitogeneza@gmail.com

Ordine Farmacisti a Pontyfice Maximus

lucjanzgdanska@gmail.com

-Foto pola stralnego -aury w celach poglądowych-

Pozdrawiam wszystkie Istoty ,Osoby w Tu i



9700

teraz,,oraz w Tam i w Onym także ,,,przesyłam
dla Wszystkich ,,Dar Światłości Światła Absolutu

,,z KLAEKTORIUM -bądzcie radośńi i
uśmiechnięci  zawsze  i  wszędzie, będąc
szczęśliwymi  Istotami w Tu na Ziemi .

+++++ Luc-jan +++++

Część druga w opracowaniu, będą w niej ,energie
ich nazwy i ich zrozumienie i zastosowania ,jak

równocześnie anatomia w obrazkach wraz z
,inżynierią -kohoezjolizy duszy i ducha oraz
zabiegii ,ryty, i  rady , w  nowo  stosowanej

bioenergoterapi  praktycznej ,dla  tych  co  Takie
''DARY   I   ŁASKI   BOŻE   MAJĄ ''

,,Tak jak w kwarcach niech się krystalizuje i
umacnia w każdej , i każdym z osobna ,wasze
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znamię , chęci poznawania , i uczenia się , w
procesach samodoskonalenia się , na
poziomach własnej Duszy i Ducha .

Na  zakończenie  części  pierwszej  wybrałem
widok  wyrobiska  ,wraz  z  warstwą  naniesień

polodowcowych   a  w  niej  odkryłem   kolorado
meteorytowe  ,wydobyłem  ponad  3.000  sztuk
kamiennej  odmiany  meteorytów  , największy

metalowo -kamienny  ma  ponad  10 kilogramów.
Zapraszam   wszystkich   zbieraczy

,kolekcjonerów  do  wspólpracy  w  tej  kwesti  po
uprzednim   kontakcie  pod  numerem  tel:
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kom.667.448,798
Można  wymienić ,  kupić  , inne  oferty  ?

Mam  przróżne , mierniki , instrumenty
pomiarowe ,do badań i pomiarów ,w ponad 80

różnych obszarach pomiarowych ,tych i innych
poziomach  występowania  energii , ziemskich

kosmicznych ,duchowych i boskich pierwiastków
oraz anomalii zakłucającyh spokój Tobie lub
Twoim Bliźnym jeżeli chcesz pozbyć się Tych

niedogodności  to  zadzwoń ,a sposób znajdzie
się Sam ,po wcześniejszym ich pomierzeniu i

zlokalizowaniu ich bytowania ,na jakim kolwiek
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poziomie   by  , One   się   nie   manifestowały .

Część dalsza.



9740



9750

Część końcowa.
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,,ESEC,,-Ezoteric Sicret Energee Clab -

Niech przewodnikiem będzie świettlista-światłość.

Poza świetlistą prawdą -jest dar tkwienia i bycia w ?
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            Do zobaczenia nad morzm -być może o poranku.

,,Plecam także inne moje opisy i broszurki pt.GEOEMITER i
RAD-ESTEZJOLOGIA ,Woda Cud Życia dla Zdrowia ,ENERGIE

LASERA -nowy kierunek w uzdrawianiu , Batalia o zdrowie i



9780

Wojna o Życie z Patogenami a -ESENCJE ENERGII I
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WITAMINY A PATOGENY i ich zrozumienie ,Akt do Sumienia

-w ostatnią godzinę ,Nauka Widzenia  Aury ,Energie Drzew
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dla Zdrowia ,,Bursztynoambrozja a Klimakterium jako
antidotum oraz wiele innych ciekawych opracowań i opisów

dla Zdrowia - Są do nabycia w zapisie elektronicznym na
kartach pamięci Sd-mikro lub na -.pendrajwach -

tel.667.448.798_Lucjan .Wiedzę -tą -Będę ją rozbudowywał o
nowe opisy , osiągnięcia i głębsze zerknięcie w struktury

jako ,budowy całościowej pojętej i zrozumiałej energii ,tych
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rozrzedzonych i tych zmaterializowanych i tych gęstrzych
wraz z poziomem innym nie jasnym-POLECAM-Lucjan-

Inne okładki są dalej-polecam
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,,Prblemem nie jest Wiedza lecz sam fakt jej
pojęcia i zrozumienia ,że ją znasz,,

 Chętne osoby do Samodoskonalenia się i nauki zapraszam
,dzwońcie wiedzę prześlę w formie elektonicznego zapisu na
kartach i nośnikach pamięci ,wyślę pocztą do Wszędzie i za
Wszędziami także -polecam i    - Zachęcam -
   Lucjan  :-)   tel. 667.448.798  - od 8.oo do 20.oo.-
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