
,, ZROZUMIENIE  MOCY  ŚIŁ I  ENERGII,,,, ZROZUMIENIE  MOCY  ŚIŁ I  ENERGII,,

CO W NASZYCH CIAŁACH CO W NASZYCH CIAŁACH ZIEMSKICHZIEMSKICH
TKWI I NAS WYRÓŻNIA LUB OSŁABIATKWI I NAS WYRÓŻNIA LUB OSŁABIA
- POPRZEZ POMIARY ZROZUMIENIE -- POPRZEZ POMIARY ZROZUMIENIE -
ZAPREZENTOWANE W TEJ BROSZURCE - FOTKI - ZDJĘCIA - SZKICE IZAPREZENTOWANE W TEJ BROSZURCE - FOTKI - ZDJĘCIA - SZKICE I
RYSUNKI MAJĄ WAM DOPOWIEDZIEĆ TO WSZYSTKO CO NIE ZOSTAŁORYSUNKI MAJĄ WAM DOPOWIEDZIEĆ TO WSZYSTKO CO NIE ZOSTAŁO
ZAPISANE SŁOWEM ,A MA NA CELU POBUDZENIE WASZEJ MĄDROŚĆIZAPISANE SŁOWEM ,A MA NA CELU POBUDZENIE WASZEJ MĄDROŚĆI
INTELEKTU I ,, WIZUALIZUJĄC,, - MA W WAS POBUDZAĆ CIEKAWOŚĆINTELEKTU I ,, WIZUALIZUJĄC,, - MA W WAS POBUDZAĆ CIEKAWOŚĆ



.WIEDZY ZOBRAZOWANEJ I ZAPREZENTOWANEJ W TAKIEJ JEJ FORMIE..WIEDZY ZOBRAZOWANEJ I ZAPREZENTOWANEJ W TAKIEJ JEJ FORMIE.

,BOVIS  I  VOLLA,,BOVIS  I  VOLLA,
,POMIAROWANIE,,POMIAROWANIE,

WYNIKI -ANALIZYWYNIKI -ANALIZY
POMIAROWANIAPOMIAROWANIA



  ,,PO  POMIERZENIU  ZROZUMIENIE,,  ,,PO  POMIERZENIU  ZROZUMIENIE,,
ORAZ KONTAKTY Z UZDROWICIELAMI DLA TYCH W TAKIEJ POTRZEBIEORAZ KONTAKTY Z UZDROWICIELAMI DLA TYCH W TAKIEJ POTRZEBIE

,,OPIS  POMIARÓW I  INTERPRETACJA,,,,OPIS  POMIARÓW I  INTERPRETACJA,,,,OPIS  POMIARÓW I  INTERPRETACJA,,
,, BOVIS ,, lub ,,VOLLA,, - POMIARY ,,,, BOVIS ,, lub ,,VOLLA,, - POMIARY ,,

 ,,  ,,  ,, BOVIS i VOLLABOVIS i VOLLA-POMIAROWANIE i-POMIAROWANIE i-POMIAROWANIE i
..-S..-SZYBKAZYBKA  II B BEZINWAZYJNAEZINWAZYJNA M METODAETODA O ODCZYTUDCZYTU  ZZ B BIOIO-E-ENERGIONERGIO-S-STYMULATORÓWTYMULATORÓW T TWOICHWOICH

NNARZĄDÓWARZĄDÓW ,O ,ORGANÓWRGANÓW ,C ,CAŁYCHAŁYCH A ARTERIIRTERII  WW U UKŁADACHKŁADACH :-,N :-,NERWOWYMERWOWYM ,K ,KRWIOOBIEGOWYCHRWIOOBIEGOWYCH

,C,CHŁONNYMHŁONNYM ,O ,OBRONNYMBRONNYM - -TYMTYM Ż ŻERNYMERNYM ,F ,FIZYCZNYCMIZYCZNYCM  II C CHEMICZNYMHEMICZNYM -B -BEZINWAZYJNAEZINWAZYJNA

OOZNACZAZNACZA Ż ŻEE N NIEIE G GENERUJEENERUJE Ż ŻADNYCHADNYCH I IMPULSÓWMPULSÓW ,F ,FALAL C CZYZY -P -PRĄDOWYCHRĄDOWYCH S STYMULANTÓWTYMULANTÓW

,,,,,,AQUA -TESTERAQUA -TESTER,,-do pomierzenia,,-,,-do pomierzenia,,-,,-do pomierzenia,,-



Zrozumienie dokonanych opomiarowań
empirycznie - miernikiem ,,Bovisa,, w
sposób analogowy -,,bezinterwencyjnie,, -

profesjonalnie dla osób zaawansowanych

I znających - ,, topografię anatomicznej ,,



- budowy ciała człowieka -profesjonalnie.

Zdjęcie Mierniköw do Opomiarowywania.

-Wersje ,Miernka Bovisa -duży lub Bovisa z funkcją Vola , także duży

lub-miernik mały Bovisa z aparatem Vola i wyżej inny-,, AQUA-Tester,, i



tak jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu ,zawsze dokonujemy na
samym początku pomiarowania całośćiowego i ogólnego ,zapiszmy te
walory i następnie możemy przejść do opomiarowania poszczególnych

organów narządów i całych układów ,ale wówczas muśimy ustawić na

pulpicie każdego miernika funkcję o symbolu ,,Bv2 lub uV1-albo jako



sam symbol ,,Bv ,lub uV na miernikach z funkcją aparatu Vola ,, jako

funkcja pozwalająca nam odczytywać pomiary na skali ,górnej gdy taką

mamy na pulpicie mierniköw ustawione funkcję które zostały opisane.

-Pomiary i bezinwazyjne lub bezinterwencyjne w świat pomiarowany
oraz możliwośći stosowania pomocy ,tym Wszystkim w takichich
potrzebach ,czyli zastosowanie ,,Laseroterapi lub Stabilizatorów lub
zastosowania Esencji - Energii z naszego Instytutu jako preperatów .



,,Foto   starej  wersjii  papierowej  opisów,,

-ale to już jest kawałek historii tylko -dla
przypomnienia , bo  wiele  osób  ma  taką
wersję ,po prostu szkoda drzew na papier.



OPIS DO ZROZUMIENIA WYNIKÓW POMIARU

,,Pomiary wykonane za pomocą miernika Bovisa
analogowego w zakresie ,energii na poziomie

W taki sposób trzymając sondy dokonujemy pomiary ogólne na ich



czterech poziomach opomiarowywania -czyli -Bv, uV, Qs , Mrad

fizyczno cielesnym i sferze energii ducha i duszy,,



POMIARY -nie BADANIA ,dokonywane miernikiem

tak jak widzimy na prezentowanym ,,Zdjęciach z

tym że miernik zaprezentowany wcześniej ma on



jeszcze dodatkową funkcję pomiar -aparatu Volla ,

,,Użyte sondy do pomiarów analogowych ,w
podstawowej wersji miernika ,,Bovisa ,, -mogą być
albo standardowe lub bardziej zaawansowane w
wersji miernika ,,Bovisa z funkcją aparatu  Volla
jako trójśćiankowe z aplikantem do przetważania
zczytanych frakcjii biosfer -,, Czyli jest to bardzo
bezpieczny pomiar bezinwazyjny w każdej wersji
,który to nigdy nie interweniuje w środowisko
pomiarowe.Po prostu nie wysyła żadnych fal



drgań , impulsów ,fal- prądowych do środowiska
pomiarowego jako bazy wyjśćia tylko -kondensuje

,kumuluje i gromadzi zebrane dane- impulsy fale-

generowane przez środowisko objęte pomiarem ,



   ,,Sondy pomiarowe standardowe ,,Biosferyczne,,
i tu mamy ich cztery rodzaje ale o podobnych ich -

Sondy pomiarowe nowej generacjii -Biosferyczne-

- zaletach i walorach , a różniących się tylko ich
kształtem i budową zewnętrznej charakterystki



,oraz ich zawartośćią wewnętrzną tą kondęsującą,
a one po skondęsowaniu i skumulowaniu form i

zaistniałych tożsamośći , je kumulują i następnie

sondy przekazują zebrane frakcje ,impulsy, ich



naprężenia ,biostymulatory ,milinapięcia energii -

Układ do opomiarowywania podstawowego z wykorzystaniem dwóch
sond jako butelek lejdejskich trzymanych tak jak to widzimy na foto.

Układ trzymania jednej sondy jako drenarzowej i drugiej innej do
punktowo miejscowego penetrowania klasterów na poszczególne opcje.



-diplowych ich formy bioopornośći ,milinatężenia

,,Mapka z zaznaczonymi organami a układ naszej dłoni,,

Mapka służy w uniwersalny sposób ,ale nie do odczytów
tkanki tłuszczowej i jej pomiarowania ,tak jak to się robi



w gabinetach holistyczno-kosmetycznych lub jak to

robią niektóre z osób i używają do tego pod nazwą Vola

psełdo mierników skanujących tkanki tłuszcowe pod ich



nazwą jako niby miernik- ,,Volla,, a zaprezentowana

mapka służy do dokonywania bezinwazyjnych i bardzo
bezpiecznych pomiarów przez biostymulatory -klastery



komunikacyjne są to zgrupowane w kolonie nasze

komórki dendryczne które to zawiadują i informują nasz

mózg i układ imunologiczny o zaistniałych anomaliach i
zaburzeniach zaistniałych w naszych ciałach ,zatem za



ich pomocą możemy pomiarować - bezinwazyjnie lub
bezinterwencyjnie sprawdzać opomiarowywując stan w

naszym ciele ; naszych organów ,narządów i komórek ,i



za ich pomocą możemy dodać energii je wzmacniając

,ale z zastosowaniem ,,Laseroterapii,,-Energii Lasera-



bądz to stosując preperaty z naszego Instytutu w formie

ich jako ,,Esencje Energii,,-w bardziej skomplikowanych
problemach zdrowotnych wywołując procesy uzdrowcze



gdy patologia jej rozsiew nieosiągnął stanu krytycznego

anomali na zaznaczonych na niej organach ,narządach,

i układach,posługując się miernikiem Bovisa w jego tej



podstawowej dobrej prawdziej wersjii lub jego bardziej

zaawansowanym ,czyli miernik Bovisa z funkcją aparatu



Volla i tak patrząc od wierzchołka dużego palca kciuka

mamy na samym początku nasz organ  jako ,,oko,, ale



zaczym zacznę opisywać możliwośći opomiarowania
,proszę każdą ,,Osobę,,-operatora miernika , o fakt że

każde wykryte i ujawnione przez Was nowe zaistniałe
inne anomalia , podczas waszych pomiarów miernikiem

bezinwazyjnych nie interweniującym w całe ciało i jego
organy ,narządy lub komórki ,po prostu w środowisko



objęte takim pomiarem miernikiem  tylko zczytującym i

dokonane objawione i wykryte każde wszelkie anomalia

Tu widzimy Biostymulator i Stabilizator Bioenergii Wody
Płynów i Elektrolitowych potrzeb w naszych ciałach ,
-problemy wymagają dokonania potwierdzenia poprzez
zalecenie przez Was osobie objętej bezinwazyjnym



pomiarem wykonania badań lekarskich ,kompletnych
wraz z dokonaniem ,analiz i diagnoz  profesorskich

,chyba że sam profesor dokonuje opomiarowania , a gdy
dokonacie wy takiego nowego -odkrycia w tym waszym

opomiarowaniu KOGOŚ i danego wykrytego przez Was
w Waszym pomiarowaniu tego co zostało teraz co przez
Was ,wykryte i zdjagnozowane w wyniku dokonanych
pomiarów -to doradzajcie każdemu polecając , łącznie
ze zleceniem dokonania badań ,z pobraniem płynów



ustrojowych ,wymazów ,próbek histopatologicznych w

celu stuprocentowego potwierdzenia zaistniałych i tych
wykrytych pomiarem zaburzeń w organach ,narządach i

jego układach ,bo każda osoba jest tak inna i tak dalece



zróżnicowana ,ze względu na jej przebyty już wiek ,na
zużycie się organów ,lub ich nadmierne przeciążenia

,wyeksploatowania ,oraz procesy zadbania o nie , i ich



oczyszczania jako własne ciało i jego odżywianie oraz-

-przebyte ,kontuzje ,awarie ,wypadki,chorby nie wykryte

i nie ujawnione ,przestarzałe ,po porażeniach od tych



błachych po bardziej zaawansowane ,takie chemiczne

lub radiologiczne albo od poparzeniowe od podrażeń

świetlno-chemicznych rozbłyskowych, oraz na przebyte



terapie i formy leczenia używania antybiotyków ale w
ich nadmiernych ilościach i wręcz powstałe w naszych
ciałach od nich twardziny polekowe i od nich nowe ale

już inne bardziej złożone procesy zwyrodnień i anomali

lub wrecz nie dokończone terapie lecznicze ,i ich nie



doleczone przewlekłe choroby , schorzenia ,patologie i

zwyrodnienia ,które pozostawiają fragmenty martwicze

w naszych organach ,narządach lub takie pozostałośći
bardziej zaawansowane i występujące procesy gnilno
rozpadowe po przebytych radioterapiach lub chemi



mega dawek , aż po nabyte lub odziedźiczone choroby

które to mogą się objawić dopiero w odpowiednich dla

nich warunkach życia lub przebywania w jakimś tam



środowisku które nas obciąża bo generuje szkodliwe dla

nas elementy ,frakcje i promieniowania lub objawiające

się gdy osiągniemy odpowiedni nasz wiek lub gdy



bardziej przeciążymy nasze całe ciało to wówczas to

dochodzi do objawienia się ich początkowych form lub

zaostrzenia się anomali porażeń i podrażnień tych coś



innych ukrytych ,ale cicho siedzącego w nas samych i

schorzenia w naszym całym ciele i jego organach w nas

narządach ,dlatego opisując możliwośći opomiarowania



nie będę podawać jakich - kolwiek danych i ich wyników

pomiarowań ,bo były by one tak jak ten -19 letni młody-

człowiek otyły znawca ,hamburgerowych i hotdogowych
przysmaków o wadze 340 kilogramów ,fan tycia i picia



oraz konsumcji paszowego zapychacza z wszystkiego

od mączek ,sojowych ,kukurydzianych , po te z chleba

świętojanskiego -czyli modyfikowanego - nic- ,,GMO ,,



gdzie z sojowych breji maziowych wyrabia się mleczka

napoje po jogurty ,smietanki ,twarożki od tego-To Fu po

serki i cały asortyment paszowo zamulający żołądek



,jelita i oszukujący nam bodźce głodu - zamulaczowo
odpadowych frakcjii zapychaczy w nas flaków ,kiszek

czyli śmiećiowego żarcia masy bez energetycznej opcji

za to dającej grzybice całego układu pokarmowego i w



nim złogi ,kamienie kałowe i robactwo wszelakie i do

tego proces zaburzenia wymian elektrolitowych płynów

i tak ten młody człowiek się obudził i postanowił zadbać



o swoje dalsze funkcjonowanie ,skończył z żarciem ,bo

pojawiły się problemy z chodzeniem i mega odleżyny a
gdybym chciał je opisywać, wyniki pomiarowe to były by

one tak opasłe i tak różne i tak mało zrozumiałe dla co



niektórych osób czytających tą moją broszurkę i w niej

zawarte informacje,i tu malutka rada i zalecenia prosze



czytać podane na etykietkach produktów spożywczych

składy zawartośći, gdzie gdy dodane jest 10% natury to



już to eko produkt z pominięciem opisów kalorycznośći

wprowadzających nasz w błąd ,ważne są dodatki ale te

inne bo chemiczne pochodzące enzymy genetycznie tak
wzmocnione i przerobione ,przefermentowane ale jak za



pomocą grzybów od nich modyfikanyów zatem patrzcie

co jecie odżywiając Wasze ciała bo ta masa pokarmowa

jest dodawana wszędzie ,a jak ktoś chce więcej poznać
to proponuję przeczytać inną moją broszurkę pod jej
nazwą ,,Kosmo-Energen-tyka ,, jako uzupełnienie swej



wiedzy i tyle -tak więc lepiej ja wracam do anatomi .

,,NAUKA  I SAMODOSKONALENIE SIĘ W ANATOMI

I  TOPOGRAFI  BUDOWY  ORGANÓW  ZA  POMOCĄ



ZDJĘĆ ,SZKICORYSUNKÓW -ANALIZUJCIE JE -!!!

- pierwszego narządu aparatu wzrokowego jako ,,oka ,,

-na mapce naszego kciuka- można pomierzyć w nim



całkiem dużą ilość przeróżnych w nim zaistnień -i tak

ustawiając funkcję na każdym z mierników czy to tym



dużym ,,Bovisa ,,lub Bovisa z funkcją Volla ,albo tym

mniejszym ,,Bovisie z funkcją aparatu Volla ale funkcji o
możliwościch opomiarowania biostymulatorów w nas o

ile nasze ciało cielesno fizyczne funkcjonuje żyjąc



-symbolu-,,u V,,tak jak to widzimy na zaprezentowanym

powyżej zdjęciu ,,-na pulpitach sterowniczych w
każdym z zaprezentowanych i opisanych mierników ale

tych analogowych możemy dokonywać lub pomiarować



wszystkie zaistniałe i objawione biostymulujące frakcje

zaburzenia zmian w fazach już wstępnych , aż po efekty



zaćmy, problemów porażeń wewnątrz organu jako gałki

ocznej czyli naszego aparatu wzrokowego postrzegania

widzenia i obserwonia obrazów ,naszego jednego z tych
zmysłów -bez których nasze życie by było upośledzone
a Ci z Was co chcą głębiej poznać i zrozumieć anatomię



gałki ocznej jako aparatu wzrokowego ,to polecam dla
Was inną mają broszurkę ,,Nauka Widzenia Aury-Lucjan

- dalej mamy tchawicę i struny głosowe aż po krtań oraz

gardło migdały ,i tak mamy jeden z nich jako migdał na



końcu trzpienia języka i dwa migdały na łuku sklepienia

Widok układ połykowy -pokarmowy i oddechowy krtań

podniebienia, o ile nie zostały one amputowane ,wycięte



w wyniku powstałych w nich zaburzeniach i anomaliach

oraz gruczoł tarczycy , i jego dwa płaty prawy i lewy ,

możemy dokonać pomiarów i opomiarowania na tych



opisanych narządach ale w ich pierwszych etapach złej

 i niewydolnej pracy tarczycy -czyli jej niedoczynnośći

-brak chroniczny jodu ale takiego pochodzacego od



samej natury -najlepiej od bursztynowego tak jak to jest

wcześniej pokazane lub nadczynnośći tarczycy -która

objawia się wytrzeszczem -wypchnięciem gałek oczu



oraz porażenia bardziej zaawansowane ,guzki ,tak jak  i

zwiększa się wydzielanie do krwi  hormonów tarczycy ,



stan taki jest wywoływany zaburzeniami immunologi
,ciężka nadczynność tarczycy lub przełomy tarczycowe

a tu widzimy na zdjęciach antidotum na takie problemy

Są to terapełtyki w formie Esencjii Energii z naszego



Instytutu ,,Esec-Esek,, jest to Medycyna Energetyczna

,ale nie jako ta rozumiana jako Elektroniczno Rezonan -
sowana z programikami na laptopach do odczytu a
następnie do porażania milimikro prądowymi falami i
mega interwencji prądowej i elektronicznej w całe w nas
struktury komórek , narządów i ich podrażnień prądem.?



I co niektóre osoby używają do tych swoich na lapach i
ich programików także nazwy-Medycyna Energetyczna?

Opisu ciąg dalszy tarczycowych podrażnień i tak- dają
wysoką gorączkę ,tachykardię ,majaczenia lub nawet
wywołują ,śpiączkę stałą lub nawet powoduje zgon.

jest to narysowane na mapce poglądąwej ,poniżej mamy
całe drzewo okołopłucne i płuco lewy i prawy jego płat



oraz oskrzela i w nich możemy dokonać pomiarów w
nich anomali od stanów zapalenia czy to oskrzeli czy
płuc ,oraz w nich zaflegmienienia ,zwapnienia i formy

porażeń od alergenicznych pyłköw ,grzybów aż po ostre

problemy z wymianą tlenową na naczynkach kapilarowo



włoskowych w pęcherzykach płucnych ,na mapce są

zaznaczone barwą różową ,i tak dalej idąc ku dołowi

mamy organ narząd serca który jest w kolorze ciemnej



czerwieni , i w nim dwie komory ,prawą i lewą oraz

przedsionki mięśnia sercowego wraz z pozostałymi jego



elementami -proszę się wczytać w zaprezentowane to-

przegrodę serca i tak możemy opomiarować i sprawdzić
stany zapalne osierdzia ,serca od lekkich po ostre i już
bardzo zaawansowane ,które to można tylko badaniem
rezonansu i tomokomputerowo potwierdzić ,a tu mamy



możliwość szyko i skutecznie stwierdzić takie anomalie

tu widzimy na fotografii  potwierdzenie odkrytego stanu
zapalnego serca ale potwierdzenie zostało -dokonane w



szpitalu w Warszawie po kilkudniowym pobycie, a my

mając miernik możemy od razu i na miejscu odkryć



takie stany , bezinwazyjnie i bezinterwencyjnie -także i
rozdęcia na komorach serca opomiarować i ich proces

kołatania i nierównej pracy ,problemy zastawk oraz na
przegrodzie serca można opomiarować jego kłopoty i



migotania ze względu na fakt anomali ,uszkodzeń lub

jej sflakczały i rozciągnięty charakter ,a zazwyczaj jest



on wywołany - spowodowany rozdęciem jednej z komör
serca i rozciągnięcia przegrody komór w sercu, czyli

stany stenokardi ,migotań i zaburzeń echogenalnych na
organie całego mięśnia serca ,i tak patrząc dalej mamy



zaznaczony żołądek w kolorze błękitu i w nim możemy

opomiarować anomalia ,stany zapalne ,porażenia



refluks , uszkodzenia błony wyścielającej wnętrze
żołądka ,zakażenia bakteriologiczne dające zmiany w
całym naszym układzie pokarmowo odżywczym wraz z

jego owrzodzeniami , ale na ich formach jako pierwotno

ogniskowego zaistnienia ,dalej nad żołądkiem w kolorze



granatu mamy organ narząd- trzustkę , i w nim możemy

pomierzyć anomalia w jego komörkach od tych alfa aż

po komórki sigma , oraz między innymi anomalia na
poziomie komórek betta ,i bardzo wczesne problemy z



wydzielaniem insuliny - stałe i stopniowe popadanie w

cukrzycowe zalerznośći , a obok niej na ciemno zielono



mamy zaznaczony woreczek żółciowy i gdy go
mierzymy to możemy wyłuszczyć wstępne problemy z
krystalizowaniem się w nim żółci i pierwsze objawy

zaistnień piasku żółciowego ,a następnie kamieni

żółciowych w samym organie woreczka żółciowego ,a
pod nim mamy organ całej naszej wątroby która jest
zaznaczona barwą brązową i linią różowego jej obrzeża



i tu na poziomie dokonywanych pomiarów mamy cały

 duży pakiet możliwych anomali ,od stłuczeń ,spuchnięć
aż po zmiażdzenia ,pęknięcia i zwapnienia na organie

naszej całej wątroby aż po pasożytnicze drobno ustroje



które to mogą żyć i się rozmnarzać w naszej wątrobie w
jej kanalikach żółciowych od motylicy wątrobowej aż po

węgorkowe wątrobowce , aż po ostre problemy ,guzy ,
torbiele ,naczyniaki i mięśniakowe odmiany guzowo -
nowotworowe ,porażenia na obu lub jednym z płatów ,
czyli jak ustawimy na pulpicie miernika funkcję ,,uV1,,
na mierniku podstawowym ,,Bowisa,,-dużym lub innym
mierniku także ,,Bovisa z funkcją Volla -dużym ,albo
tym w wersjii wojskowej mniejszym ,,Bovis z funkcją ale
aparatu Vola i z diodami które to dodatkowo nam
pokazują świecąc ,o fakcie trafienia w punkt zerowy na



danym opomiarowywanym organie lub narządzie ,to

możemy dokonać pomiarów w tych narządach ,ale z

użyciem jednej sondy jako butelki lejdejskiej aktywnej i



zastosowania drugiej sondy skrzyneczkowo punktowej

do drenarzu z użyciem ,,Mapki poglądowej z organami,,

i tak jak widzimy na zaprezentowwanej mapce ,mamy



kilka symboli jako dodatkowy oznacznik i tak mamy -

,,OPIS Z PRZYPOMIENIEM Z BUDOWY ANATOMICZNEJ,,

,,A,,-jest to nasza krtań ,migdałki ,tarczyca ,cieśń i dalej
cały przełyk ,i w nich różne porażenia łącznie z grzybicą
,,B,,-tu mamy oskrzela ,i nasze płuca ,w nich nasz
oddech ,i w nim porażenia ,zwapnienia ,zapalenia itd
.,,C,,-nasze serduszko ,w nim przedsionki ,komory i
przegroda ,w nich rozdęcia ,sflakczenia i animozje inne
-,,D,,-nasz żołądek i w nim od stanów zapalnych
,uszkodzeń błony wyścielającej po wrzody ,torbiele i
-,,E,,-cała nasza wątroba ,i w niej porażenia ,anomalia
-,,F,,-nasza trzustka i w niej zaburzenia w jej pracy na



poziomie jej komórek od tych alfa po sigma i anomalia
insulinowe ,i popadanie w oroblemy okołocukrzycowe

-,,G-ale o kolorze czerwonym,-nasz woreczek żółciowy i
w nim złogi ,gruzy aż po kamienie żółciowe ,i problemy
stany zapalne , ostre aż po porażenia i ataki bólowe
-,,H,,-jelito grube i w nim odcinek jelita ślepego całego
łącznie z wyrostkiem robaczkowym i w nim problemy od
torbieli ,stanów podgryżień od porażenia robakowego



aż po dziury od przegryżień parazytologicznych ataków

-,,G ,, drugie ale barwy granatowej i tu mamy oznaczony

odcinek jelita grubego ,okrężnicy esowatej ,odbytnicy i



odbytu i w tym odcinku ,torbiele ,żylaki ,hemoroidy i w
tym odcinku zaburzenia rozdęcia ,brak perystaltyki

ruchu robaczkowego ,świąt i problem wyprożniania sie



.. i tak każdy wynik ale zróżnicowany od tego pomiaru
całośćiowego i służącego nam -jako baza wyjściowych

naszych wszystkich stanów pomiarowych ,-czyli pomiar

podstawowy z użyciem obu naszych sond jako butelek



lejdejskich  zawsze oznacza na samym początku -
osłabienie danego narządu , lub jego stan zapalny

początkowy lub ostry albo mega podostry i gnilny , lub

występujące w nim energie pasożytujące ,żerujące na



naszych organach i tak mogą to być od grzybcowych

poprzez ,parazyty ,drobnoustrojowce ,nicienie ,obleńce

,owśiki , aż po glizdy ludzkie zwykłe lub takie już inne



zmodyfikowane lub już duże taśiemce uzbrojone , albo

podczepiaki ,szczególnie w naszym jelicie grubym jako

ono i jego fragment czyli odcinek ślepy jelita grubego i



w nim moment wejścia jelita krętego ,jest to miejsce
gdzie przechodzi cała masa formy płynnej z jelit
cienkich i zaczyna się formować stolec ,i w tym miejscu

zazwyczaj cała menażeria drobnopasożytnicza ,afty ,



bąblowica ,krwawe guzki od podgryzień ,i jak widzimy z

koloroskopowych badań ,dodatkowo patologia Crohma

,poszarpana naczynka kapilarowo włoskowe ,i żylaki na



całym odcinku jelita tworzy formy koloni pasożytów

które chcą się przedostać dalej z jelit cienkich głębiej i

niżej porażić cały organ w formie jelita grubego i do



góry w stronę dwunastnicy ,żołądka ,w jelitach cienkich

którym tworzą się grudy ,zlepiny i kamienie kałowe co

stanowi dla koloni ,glizd ,podczepiakow ,tęgoryjcöw



,węgorków ,nicieniowców ,wijii ,owski ,bąblowicy która

jak się namnoży to zaczyna przegryzywać się i dolej w

nas wędruje i można ją praktycznie wszędzie znaleść
czyli gdy nie dbamy to mega środowisko doprowadzają
do ostrych stanów zapalnych ,podgryżień a nawet w



ekstremalnych ich anomali ,dziurawią zastawkę jelita
tworząc torbiele i w nich ich mega kolonie i namnożenia

zwyrodnienia całośći łącznie z  zastawka krętniczo jelit

kątniczą i dalszym odcinkiem jelita-na naszej mapce



poglądowej zaznaczone w kolorze barwy - jasnej

zieleni i tak mamy w nim z jednej jego strony - wyrostek



robaczkowy gdzie możemy dokładnie - dokonać także

bezinwazyjnego pomiaru stanów zapalnych ostrych aż
dziury po podgryżieniach i jaja się rozwijajace w nas -

a przyczyna to brak higieny czyli mycia rąk ,owocöw
,jarzyn łącznie z jedzeniem byle czego ,byle jak łącznie



z miodem spadziowym ,a spadź to nic innego jak pulpa
słodkich nektarów ale zebranych przez mszyce na zimę
a w środku spadzi jaja mszyc ,które mają zimę przeżyć
,a sprytne pszczółki- ją podkradają i co mamy w ulu
spadź ale z jajami mszyc ,a w naszych cienkich jelitach
mają ciepełko i się modyfikują ,namnarzają ,zatem
miodzio tak jak najbardziej ale tylko ten ,,nektarowy,,
nie ten mętny i na dodatek spadziowy ,ale z jajami ...po
zogniskowane jego stany ostro zapalne na nim jako
wyrostku - i dalej ,całe jelito ślepe następnie okrężnicę

wstępującą ,okrężnicę poprzeczną ,dalej zgięcie lewe i
okrężnicę śledzionową następnie okrężnicę zstępującą



,i dalej okrężnicę esowatą ,i dalej końcową część jelita

grubego czyli odcinek odbytnicy i na końcu odbyt i tak

na tym odcinku możemy spomiarowywać wstępne już



problemy i zaburzenia okołoodbytnicze ,typu żylaki ich

rozdęcia aż po fazy zaawansowane ostre i problemy z

hemorojdami czyli rozdętymi naczyniami około  krwio



obiegowo oponowo uszczelniające wyjście z odbytu ,jak
i fazy porażenia mięśnia zaciskacza ,zamkające wyjście

i kontrolującego procesy wypuszczania gazów i stolca
,w całościowym obrazie klinicznym jelita grubego a w



nim mogą być - złogi , lub kamienie kałowe i zaburzona
praca jelita a w związku z tym zatwardzenia i problemy

z wydalaniem opróżnianiem toksyn i stolca ,kału . I tak

możemy sprawność naszych jelit ,tych cienkich i tego
grubego pomiarować każdym rodzajem miernika Bovisa



w jego wersji podstawowej lub w wersjii innej z Volla , a
ich zdrowy stan i bez gośći ,,robaków,, to nasze zdrowie
moc i śiła ,bo one jelita -wchłaniając nas odżywiają ....

-bardziej zaawansowanej z funkcją aparatu Volla ,są to

opomiarowania bezinwazyjne które nie interweniują w



nasze środowisko objęte takim pomiarem ,jest to
bardzo bezpieczne nawet Panie w ciąży od poczęcia aż

po całościowy okres po urodzenia ,cykl popołogowy i je

także możemy opomiarowywać łącznie z oseskiem w



łonie i jego energetyki i generowane jego frakcje i opcje.

,,I JAKA JEST RADA I POMOC GDY DOPADNĄ COŚIE TE



NASZE W NAS - KISZKI BRACISZKI  I JELITKA NASZE ,,

,,Dalej na naszej mapce mamy fragment odcinka w



naszej inżynierii kostno ruchomej i w nim problemy,,

Czyli część odcinka lędźwiowego częśći kręgosłupa
,który jest złożony z pięciu grubych i szerokich kręgów

,dalej mamy odcinek kregosłupa lędźwiowy oraz krążki



między jego kręgami jako amortyzatorki i w nim różne

zmiany i zwyrodnienia na poziomie naszych kręgów
lędźwiowych które to są najbardziej masywnymi w nas

naszymi kręgami w całym naszym układzie inżynierii



kostno ruchomej po to by móc utrzymać olbrzymi nasz

ciężar całośći naszej całej masy ciała , plus to co my

pracując ,chodząc dzwigamy ,tak jak to widzimy na tych
zaprezentowanych zdjęciach ,i tak możemy dokonując



pomiarów wykryć zmiany ,zmiaźdzenia kręgów ,jak i

problemy na krążkach wraz z ich uszkodzeniem i w ich

okolicy powstałe przepukliny ,wraz ze skoliozowym ich



się przemieszczeniem i w tych przepuklinach powstałe

anomalia i porażenia , dalej mamy odcinek naszych
kośći krzyżowych ,miednicy i kośći guzicznych lub
ogonowych jako odcinka końcowego kręgosłupa.

I tak możemy dokonać opomiarowania ,całej gamy w



tym naszym całym układzie inżynierri ruchowo nośnej

dźwigajacą nasze całe ciało , i tu możemy opomiarować



całą ,paletę przeciążeń ,anomali ,zwyrodnień ,mikro mili

pęknięcia zwyrodnienia od tych w panewkach ,krążkach

,dyskach ,aż po te drobne uszkodzenia po urazowe w



naszych elementach wyśieleniach chrząstkowych ,ich

zmiarzdżenia ,nadwyrężenia z ubytkami maziówkowymi



w naszych stawach ,współpracujacych kostek ,i ich

powiązaniami ścięgnowo mięśniowymi w całym ich

układzie wzajemnej współpracy a związanej z ruchem



jego obrotami i dźwiganiem naszej całej , masy ciała

,oraz tego co my pracując ,nośimy ,dźwigamy i chodząc

z tą całą masą ,wagą obciążającą nam cały układ ciała a



w nim wszystkie jego elementy wzajemnych relacjii jako

całościowy nasz obraz kliniczny i w nim następujące po

malutku ,stale i ciągle pewnego rodzaju przeciążenia od



naszej stopy zaczynając ,a kończąc na śile ciągu mięśni

aż po najmniejszą cząstkę naszego włóknowego



śćięgna i opuszka - od kośći paliczkowej u stopy

Zatem patrzmy na zaprezentowane sztychy ,rysunków z
topografi anatomicznej budowy naszego ciała ucząc sie

Zatem nasze stopy są powiedzmy dla nas najważniejsze
bo to one dźwigają nas samych wraz z całym bagażem i



to one gdy my źle stawiamy jej stąpając ,lub człapiąc- je

uszkadzamy ,czyli powstają ostrogi ,zwapienia ,haluksy

i skręcenia ,zwichnięcia ,pęknięcia po osteofitowe inne



anomalia zwyrodnieniowe ,a wszytko to obuwie na nich
Zatem dla tych Wszystkich Osobistośći czytających te

opisy zaprezentuję cały kręgosłup wraz z symbolami i



opisem zrozumiałym dla każdgo ,od odcinka szyjnego

Pozostałe fragmenty nazego kręgosłupa są wcześniej



zaprezentowane czyli odcinek lędżwiowy i miednica aż

po stopę i jej mechanizm wraz z szczegółowym opisem
i niech każda osoba czytająca te moje opracowania
sobie zapamięta że w epicentrum naszego kręgosłupa



biegnie rdzeń kręgowy ,jako centralny układ nerwowy

i od niego odchodzą ,nici ,niteczki całościowych

połączeń dróg do naszych ,organów ,narządów



,komórek i te właśnie więźby połączeniowe sterują ich
pracą ,i każda anomalia czy choćby ból jako sympton

zaistniałej patologi w naszym kręgosłupie zawsze



oznacza także upośledzenie pracy danej funkcjii w

naszym organie ,gdzie ból w kręgosłupie jest impulsem



który objawia stan zapalny zwykł ,ostry lub podostry w

naszym wnętrzu ,i dlatego opomiarowania bezinwazyjne

na fragmentach ,odcinkach w kręgosłupie dają nam
nowe możliwośći do szybkiego reagowania na to co w
naszym wnętrzu się dzieje powodując anomalia zmiany



chorobowe i możliwość szybkiego reagowania na taki

prosty lub błachy sympton ,,bólu,, gdzieś w kręgach ,a

my na naszych dłoniach ,stopach mamy klastry czyli



zgrupowane kolonie komóreczek dendrycznych które to

są naszymi strażnikami zdrowia w nas samych i warto

je mierzyć ,opomiarywać i kontrolować ich pracę w nas
samych dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia.



A te Wszystkie Osoby co chcą więcej zrozumieć to im
polecam książkę ,,Energie Lasera,,-jako -Laseroterapię .

Ale gdy na przykład na pulpicie sterującym którego -



kolwiek tych z trzech analogowych mierników ustawimy
inną działającą w nich funkcję o takim to oto symbolu  -

,,Qc3,, - ,,cQ3,,- tak jak to widzimy na zaprezentowanym
dla Was po niżej mierniku ,,małym Bovisa z funkcją
aparatu Volla -który jest to ustawiony na takiej w nim
funkcji ,ale także bezinwazyjnej i bezinterwencyjnej
formy zczytywania ,biostymulantów energii ale jak innej

i na dodatek nam ,mega szkodzacej bo żerującej na



naszych bioenergiach zdrowia i życia w naszych ciałach

Tu widzimy pomiary walorów na targach zdrowia ,Pan
Paweł Piotrowski Bioterapeuta oraz -doftore Inżynierii
Duchowej znawca od ,,Geoemiterów ,,i ich rozstawu a
wokoło jak na targach Ezoterycznych cała masa osób



chorych i szukających pomocy dla siebie, i tak takie

energie inne ale śilnie żerujące z poziomu astralnego ,tu
widzimy zastosowany ,,Geoemiter ,, po pomiarach i po
20 minutach następuje stabilizacja wszech energii w

nas ,a te energie zazwyczaj są pochodzenia astralnego
złego i szkodzącego bo śilnie wampirujące ,zazwyczaj
są one  ze swiata duszy ale takiej pokutującej w jej tu



Ziemskim maraźmie bytu a jakoś w nas trwającej i

kożystając z dokonywanych odczytów pomiarów , na

skali noniuszowej także o tej samej symbolice czyli
,,cQ,, - to możemy pomiarować takie inne ,żerujące na



naszych organach energie złośliwie szkodzące lub te
inne ,Plazmatyczno Pogazowe pochodzące od świata

równoległego czyli od osób zmarłych które odeszły ,bo

doświadczyły ,,Aktu Śmierci ,, nagłej lub agresywnej i



pozostałe po nich -ich - frakcje ale energii pogazowo

plazmatycznych w naszych organach i w naszych
narządach które to w jakiś tam dziwny sposób weszły -

lub się przedostały , trafiając na nas ,i trafiły do naszego



wnętrza podczepione i podłączone w środku i tam sobie

one gniazdują - nas osłabiają i wyssysają z nas dobre
biowitalne energie ,moce ,śiły i ich energie całościowe .

-Ale dość tych opisów ,a osoby - zainteresowane
pogłębieniem Swojej wiedzy ,odsyłam do innych
moich opisów i profesjnalnych opracowań , w celu
uzupełnienia Waszej Wiedzy w tej materii -i tak
proponuje ,,Biotrapie -tom pierwszy ,oraz, Dusza i



Duch ,wraz z ,,Woda INTELIGENTNY -Twór Żyjący i
Myślący a inteligencja wody w niej samej wodzie ,
a Ci z Was co chcą pomagać tym innym w takich
ich potrzebach ,to polecam im ,,Lasero-terapie ,,

i sprzęt do energetyzowania i zaśilania takimi
energiami tych osób w takich ich potrzebach ,ale

bez angażowania własnych moch ,śił i tych energii



biowitalnych w nas drzemiących ,i wprowadzania

energii świetlisto świetlnych ,wygenerowanych z

energii lasera i krućców kwarcowo osadczych



które-polecam jako podstawowy sprzęt dla tych

co chca pomagać innym i zachęcam do jego



użycia i zastosowania lub - jako uzupełnienie ,a ja

wracam do dalszych opracowan i opisów poznań -

oraz fale liniowego i fraktalnego impulsu wraz z
anomaliami na poziomach ich zamigotania , które
się pojawia , ale wszystkie te osobliwośći nie są



pochodzenia elektrycznego ,lub elektronicznego
lecz są pochodzenia tylko od faktu samej czystej i

zaistniałej formy biostymulacyjnej fali bioenergii
wygenerowanych w naturalnych cyklach ich w nas

przez żywe organy i narządy ,tkanki ,komórki żywe
,lub całe ich zespoły układów takich jak układ :
nerwowy ,układ krwioobiegowy ,układ chłonny



,układ obronny wraz z tym :żernym ,chemicznym i
tym fizycznym od ich ludzkiego pochodzenia lub
od innego pochodzenia zwierzęcego , ale w takich
ich zaistniałych formach w nas i polach wraz z ich

obszarami biostymulacyjnej energii dipolowo

fraktalnie zaistniałej na porażonych w ciałach -
naszych cząstkowych ich zaistnień,i tak sondy po
ich ujawnieniu i zczytaniu -zebraniu przekazją je



czyli te wszystkie frakcje do funkcji odczytów w
mierniku analogowym ,gdzie są one po ich

przetworzeniu zaprezentowane nam na skali
noniusza odczytowej w naszym okienku miernika

pomiarowego a tymi wszystkimi odczytami steruje



się na pulpicie sterowniczym funkcji miernika .

I tak są to bardzo bezpieczne i bezinwazyjne
formy zczytania zaistniałych w naszych ciałach

zdarzeniach ,bo zestaw pomiarowy nie dokonuje



jakiego kolwiek generowania impulsowego innego

,falowego czy generowania indukcjii elektro fal

prądowych ,czy od prądu zaistniałych .Jest to po



prostu bezinwazyjny czysty pomiar faktu w nas

zaistniałych i wygenerowanych biostymulantów.

Zdjęcie mierników nowszej generacjii -do takich
samch pomiaröw jak miernik pierwszy pokazany



wcześniej na zdjęciach ,czyli jako podstawowy
miernik ,,Bovisa-duży ,lub wersja z opcją funkcjii
pomiarowania ,,Bovisa z Vola ,.także miernik duży
lub opcja miernika ,,Bovisa z funkcja aparatu Vola
taki miernik mniejszy terenowy i przez lekarzy w
wojsku stale i ciagle wykorzystywany w awariach
,problemach i anomaliach w ciałach i organach

,ale ten pierwszy od lewej strony i ten najmniejszy
mają jeszcze dodatkowe inne funkcje i możliwośći
, czyli synchronizacjii energi generowanych przez
środowisko mierzone i ich przekierunkowanie z
jednego elementu na dany wybrany organ ,narząd.

Zrozumienie funkcjii ,,Sond pomiarowych,,-i tak



do pomiarów analogowych z użyciem miernika

,,Bovisa,, lub ,,Bovisa z funkcją Volla,, użyte sondy

pomiarowe standardowe Biosferyczne -działają na
podobnej zasadzie jak butelki Lejdejskie ,lub
sondy kondensujące jedno- ściankowe z ich w
nich aplikantem w ich wnętrzu jako elementu -
-kumulującego ze specyficzną konstrukcją sond
jako elementu ,zbierającego ,i kondensującego



bioenergie stymulujące , wirów ,impulsów około i
wewnątrz zaistniałych , które to jako elementy

bioenergetyczne zostały wykryte przez te sondy w
bezpośrednim ich kontakcie z naszymi dłoniami

,lub takie same sondy jak pierwsze lecz inne
,,Biosferyczne,, o innym ich kształcie z tym że te



drugie są w wersjii bardziej rozbudowanej opcji

dwóściankowej z innym elementem kumulującym

kondesującym i przechwytującym energie z ich



sfery lub otoczenia po ich skomunikowaniu z tymi

-Tu popatrzcie na tarcze - mierniki są zrobione w



tym samym roku 2011 ale skale jak różne czemu
,ktoś dokonuje takiej manipulacjii produkując TO
coś w formie zmanipulowanej skali na noniuszu
tarczy ale po co- takie wielkie zmiany sfery duszy.

Tu widzimy prawidłowe tarcze skali noniusza .

-energiami w kontakcie bezpośrednim czyli po ich
chwyceniu w dłonie-sond w formie butelek



lejdejskich to one je przechwytują ale ,bez jakiej

kolwiek szkody dla środowiska w którym to te

energie zaistniały -czyli ich nie kradną lub ich nie
podbierają ,lecz po ich zidentyfikowaniu zostaja
skondesowane i następnie zostają pokazane na
noniuszu skali miernika czyli zostają pokazane i



zademonstrowane w formie ich zaistnienia na

mierniku odczytowym analogowo pomiarowym.I

tak powyższe sondy są bardzo czułe i wrażliwe na



wszekiego rodzaju zaistniałe energie i ich cykle -
bezpośrednie lub statycznie się demonstrujące.

Tu widzimy stan pomiarowania przed ,,Lewitacją,,

   ,,CZĘŚĆ  PIERWSZA OPISÓW POMIARU,,

,,OPISU DOKONYWANYCH POMIARÓW,,nie Badań

   Oznaczenie pomiaru ,,1,, uV ,,-lub 1*NVE .....uV

-Pomiar ,,Akumulatorka Życia ,,-jest to pomiar



biomili-elektrycznych frakcji stymulantów w ich

czynnośći zaistnienia w ciele osoby żyjącej ,czyli
rotacyjnego przepływu bio-elektrycznych funkcjii
całościowych na poziomie bio milli- ich istnień w

bio-milimikronapięciach powstających w wyniku
rotacyjnego przepływu elektrolitowego bioładunku



na poziomie komórkowym -poniżej chromosomu
DNA -proces zamigotania telomerów powoduje

wokół jądra komórki wirowe przepływy płynów  i
elektrolitów które wytwarzają bio-milinapięcia
elektronicznych tożsamośći ,które to po ich się
skondesowaniu , dają nam w danym rejonie

obszaru w danym organie narządzie -miejscową
biostymulatywną osobliwość ,i ta ich -miejscowa



bioenergoczność jest wychwytywana przez układ

nerwowy po niżej poziomu synapsowego i jako bio

polaryzacja po jej się samoczynnym objawieniu i



skondensowaniu , przepływa całą siecią układu

nerwowego od poziomu jego korzenia nerwowego

,poprzez cały centralny układ nerwowy-rdzeń



kręgosłupowy aż po nasz mózg i zawarte w mózgu

osobliwośći.I to ta polaryzacja jest mierzona ale

na poziomie bio-milinapięć dipolowej bioenergi w



żyjącym organiźmie formy , w sposób jej naturalny

,,WYNIKI  I  ICH  INTERPRETACJA  JAKO  JEJ
FORMA OGÓNA I CAŁOŚĆIOWA W CAŁYM CIELE,,

_1_A-do poziomu- od 1 do 3 mikrovolt -oznacza

że pomiaru dokonaliśmy u osoby jeszcze żyjącej
bo są produkowane i pobudzane w nich procesy



mikroprądów napięciowych inter i infro komókowe

produkowane i wytwarzane przez organy ciała w
organiżmie , ale do destrukcjii kontr-komórek

macierzystych -żródlano odtwórczych ,i tak inne



komórki destrukcyjne ,mają dokonywać rozpadu
komórek żywiciela w nim , bez ich możliwośći

regeneracyjnych ,po prostu te komórki destrukcji

dokonują mordu od wnętrza po cichu i stale, co z
kolei doprowadza do śmierci żywiciela , poprzez



wytworzony substytut komórki patogennej -czyli

takiego ,,stworka,,- mordującego i zabijającego

ciało swojego żywiciela , ale od środka tak cicho i



całkiem dyskretnie ,aż dopada nas agonia-zejśie.

_2-B-o wartośći zczytanej-4 mikrovolty -oznacza

rotacyjno-migoczącą polaryzację molekularną w



naszych całościowych odczytach bioenergii ale ze

specyficzną regulacją miejscową ,ale generowaną

przez wybrany organ,i jego komórki .Ale zawsze w
takich przypadkach mamy do czynienia z w nich



naruszeniem i przełamaniem kodu genetycznego
z segregacją substancjii paramagnetycznych i ich

diamagnetycznych fal , ale w nachylonych polach
bioenergii rytmowej -ale mili biostymulacyjno-
magnetycznych i całośćiowych-ich zrozumianych.

_3_C- o mianie -5 mikrovolt-mamy w onym ciele



interakcje z transferem wolnych rodników ,oraz
produkowanie przez taki organizm nanotoksyn o
śilnych emisjach i falowaniu skazowym ,daje nam

to efekt podobny do choroby popromiennej ,po
skażeniu radioaktywnym ,lub innym całośćiowym
porażeniu izotopem ciała ale w jego całym obrazie
klinicznego zrozumienia całośći-lub sepsy ostrej.

_4-D-o wartośći-6 mikrovolt ,mamy węglowodany



wewnątrz - komórkowe i ich bio-mili energia oraz
metabolizm kwasu nukleinowego ze szczególnym

uwzględnieniem nerwowym ,w jego trzpieniu oraz
w oplocie okołosercowym i tkankach łącznych i

tkance łacznej mięśni szkieletowych, są coraz



płynniej zakłócane ,i to taki -ten efekt zakłócenia

bioenergi daje nam wyrażnie, do odczucia poprzez
efekt narastającej stenokardi i arytmii szarpanej w

pracy mięśnia sercowego ,że coraz szybciej się



męczymy ,musimy dłużej spać i odpoczywać po

każdorazowym naszym takim większym wysiłku

i zużyciu przez nasz taki duży wyśiłek wewnętrzny



większej ilośći naszych energii ale biowitalnych.

_5-E-o mianie -7 mikrovolt ,powstają mutacje i

silne toksyny alergeny w rotacjii elektrolitów około



komórkowych i te anomalia toksycznego nowego

środowiska wokołokomórkowego są pożywką dla

patogenöw ,niosąc im możliwość ich pobudzania



,narastania i rozwoju -czyli przejśćia z fazy

uśpionej do cyklu rozrostu i namnarzania się w
organch i narządach tkankach. Budują się komórki

nowotworowe -(lub rakowe) ale nowych generacjii



,a już istniejące ożywiają się bardziej ,są przez ten
fakt bardziej agresywne i powodują śilne procesy

ich namnarzania się i rozsiewu ich koloni, wraz z

namnarzaniem się nowych uodpornionych odmian



zmutantowionych koloni i ich rozrostem i atakiem.

_6-F- o zczytanej wartośći miana -8 mikrowolt

,oznacza zawsze wzrost tych najbardziej złych i



niechcianych frakcjii ich produkcii i namnarzania

się patogenów bezjądrowych ,ale mających tylko

RNA -zazwyczaj odnajdywanych w badaniach
serologicznych w klasyfikowanych obszarach w
klasie ,ANA ,ANA-1 do ANA-12 .I tak wzrost
patologii bez jądrowcöw tylko z RNA oznacza



zazwyczaj lub czasami ich śilny wzrost nawet
dziesięciokrotnie lub nawet więcej .po prostu

zazwyczaj tworzą się ich nowe duże mega kolonie

okołozmutantowionych tożsamośći ale innych i
bezjądrowych ,i w takich przypadkach normalne



funkcje komórek i ich praca jest zachwiana i wręcz

porażona ,z lekkim lub podostrym ich stanem
zorientowania się na procesy regeneracyje wraz z

w nich zaburzona wymianą elektrolitową co daje
ich totalne upośledzenie poprzez pozostałe w nich



wody i płyny martwiczo przepracowane ,a ich
odnowa jest uciążliwa lub wręcz niemożliwa.

,,Zdjęcie szkicowe budowy całościowej komórki,,

A przyczyna takiego upośledzenia wewnątrz
komórek jest zawsze taka sama a mianowicie ich



porażenia od prądowe ,uderzenia piorunów lub w
powiedzmy inwazyjnych wprowadzanych do ciała
prądów ukierunkowanych ich fal uderzenia niby to

w kierunku drobnoustrojowego i parazytów ,robaki

a efekt uboczny takich interwencji jest zawsze taki



sam są porażone drobnoustroje ,ale i także nasze

komórki po ich porażeniu są wybebeszone ,i już
na zawsze zmienione bo mamy gnilne ich procesy
wraz z uszkodzeniem w naszym szpiku kostnym
komórek macierzysto odtwórczych ,bo one także
oberwały interwencją prądowej fali w procesach
uderzenia falą prądu w celu wybijania robali ,glizd
i takie niby błache ich uszkodzenie zatrzymuje w
nich wymiany wód martwiczych, przepracowanych
oraz zaburzenia elektrolitowe ,a to nieśie za sobą
inne przykre konsekfencje czyli zagęszczanie się
osadów ,złogów i metali ciężkich ,które się zbrylą
zlepiają i krystalizują ,tworzy się piasek ,grudki



,zlepiny aż po kamienie ale w gospodarce wody w
nas i cóż w pęcherzu moczowym mamy ,piasek

,kamienie ale także w naszych nerkach i ich słabą
prace no i ,w wątrobie i woreczku żółciowym także

_7-G-odczytany pomiar o wartośći -9 mikrovolt



,oznacza zazwyczaj zakłucenia na poziomie w nas
naszych komórek ale całośćiowo pojęte wraz z ich

mębraną ,i są to zakłucenia związane z ich pracą i

przyswajaniem w nich , i ich wydalaniem ale po ich



przepracowaniu minerałów i pierwiastków i ich
pochodnych enzymatyczno odżywczych
osobliwośći ,ze szczególnym uwzględnieniem
,sodu ,potasu,magnezu,wapnia,żelaza,cynku,niklu

,i lidytu ale pochodzących od struktur naturalnych

,biofitogenalnych a nie tych wysyntetyzowanych i



pochodzenia chemiczno-suplementacyjnego
związku ,wytworzonych tworów -sztucznie lub
wychodowanych ale drogą syntezy chemicznej.

,,Zdjęcie budowy jądra komórki wraz z mębraną,,

_8-H-wynik pomiaru =10 mikrovolt ,występujące
lekkie zaburzenia mogące wywoływać inne stany

zapalne lub okołozaplne lub wręcz występujące i



pojawiające się bólowe osobliwośći związane z

kręgosłupem i całą w nim inżynierią układu kostno

ruchowego i tak te bólowe elementy mogą się



przemieszczać w rejonach od kręgosłupowych

zalerznośći poprzez dyski,krążki ,podczepy około

śćiegnowych podłączeń po całe partie mięśni.Lub



od stawów zaczynając daje nam ból jako sympton

znać o zmianach ,podrażnieniach lub porażeniach

od ataku grzybów -gronkowiec złocisty lub jego



już forma zmodyfikowana jako gośćiec złocisty
,albo dna moczanowa i totalne wręcz porażenie w

nas wszystkich układów stawowych ,i tak trafiła
do nas Pani z reumatologicznym zapaleniem
stawów i gdy się spytałem czy były zrobione
badania przed wydaniem takiego werdyktu ,to mi



odrzekła że nie wie o co mi chodzi ,bo ma rentę na
tą jej chorobę czyli chroniczne i przewlekłe stałe
reumatologiczne zapalenie wszystkich stawów i
nie bardzo rozumie ,więc spytałem o biopsje i o
takie badania ale niestety nie było takich badań

,więc jej powiedziałem że musi wykonać takie
badania czyli muszą być pobrane metodą biopsji

cienko igłowej prubki ,z wszystkich stawów i z



tych prubek trzeba przygotować preperaty do
badań histopatologicznych i po takich badaniach
wyjdzie cała prawda na wierzch i ta Pani cierpiąc
się zgodziła na takie badania z pobraniem prubek
ze stawu ,ramiennego ,łokciowego i dalej z stawu
,nadgarstkowego oraz stawu biodrowego prawego
i lewego wraz ze stawem kolanowym ,i cóż po

analizach i badaniach histopatologicznych wiemy
że ma mega porażenie układów mażiówkowych od
kropidlaka czarnego i na dokłatkę do niego wraz z
gronkowcem złocistym i to powstałe w niej , od
nich toksyny od grzybcowego porażenia się w jej
stawach krystalizują i uszkadzają jej w stawach
chrząstki ,podczepy włóknowo mięśniowe. I tak to



mi ta Pani potwierdziła i mało tego to teraz mi
dopowiedziała że jej od czasu do czasu puchną
stawy ale przemiennie i wówczas jej ściągają tą
wode z stawu biodrowego lub kolanowego i po
takiej czynnośći ma mega problem z rozruchem
jej stawów który to trwa zawsze po puchlinie i tak
zgadza się ta Pani na terapię uzdrowczą ,ale tak
dyskretnie bo przecierz ma rentę i tyle .... I tak
można takie zaburzenia wychwycić pomiarując ale
są one lub mogą te oznaki oznaczać zawsze brak
ruchu ,gimnastyki czyli siedzący tryb pracy i życia
lub wręcz braki w prawidłowym odżywianiu się i
zaśilaniu organizmu jego organów i jego komórek.

_9-I- pomiar o mianie =11 do 13 mikrovolt



,oznacza zazwyczaj dobrą i rotacyjną wymianę

przepływową energi -biowitalnych z pełną ich
reasumacją i kooperacyjną wymianę wewnątrz

organową i komórkową ,wiry strumieni energii



wewnętrznych i tych docierających są dobrze
wchłaniane i zagospodarowywane przez ich

osobliwośći na poziomie ,,astralnym,,-poprzez

czakry wraz z ich dobrą i samoczynną regulacją,i
taki efekt daje nam możliwośći pracy obydwiema
półkulami mózgowymi w sposób jednoczesny
,wraz z pełną koordynacją i pełną podzielnośćią



uwagi  i synchronizowanej kontroli we wnętrzu i
tego co dzieje się na zewnątrz wokoło nas , na
wszystkich poziomach zrozumień i uważań.

_10-J-odczyt o warośći od 14 milivolt i w zwyż
oznacza osoby zdrowe i bez kolizyjnych zaburzeń
i anomali na przepływach energetucznych wymian
i przemian sił biowitalnych po prostu ujmując
osoby z takim odczytem pomiaru na poziomie
akumulatorka życia są z regóły bez zaburzeń lub
,,Zdrowe jak rzepy,,-z dobrą ich pracą obu półkul
mózgowych i osobliwość wewnątrz mózgowych



wraz z pełną i dobrą pracą przysadki mözgowej i

szyszynki oznacza to zazwyczaj pełną charmonię
otwarty elastyczny i chłonny umysł ,wraz z pełną
percepcją pojmowania i elastycznośćią na jego

wszystkich poziomach rozumianych i pojętych.



Zaprezentowane interpretacje opomiarowania są

jako ogólne biowitalne energie wygenerowane w

całościowym polu matrycy hologramowej zdrowia



,,I tak opisane powyższe stany wartośći możemy

w ich zcztyanych i opomiarowanych stanach i w
procesie dokonywanoa odczytów na organach

,odnieść w całośći stosując metodę odczyu z
klastronów ,na dłoni i naznaczonych tam ich
wizerunków w korelacjii do całośći ogólnego



dokonanego pomiaru z użyciem dwóch sond jako

butelek lejdejskich ,na zaprezentowanym zdjęciu

są one oznaczone ,,symbolami -A i B - lub jednej
sondy jako butelki lejdejskiej tej kontaktowej i
drugiej sondy dynamiczno zczytującej o jej
symbolu ,,C ,, czyli takiej skrzyneczkowej do



punktowego zczytywania waloru energii organu.
Ale dokonując odczytów na noniuszu miernika
muśimy sami sobie wybrać skalę odczytową ,

Dodatkowo można sobie wykonać bioskaning -

Bioskaning polega na zczytaniu powstałych
anomali ,porażeń od grzybowych, bakteryjnych
,wirusowych lub pasożytniczych ,i można go



zroboć poprzez zczytanie ich zaistnienia w
układach takich jak : krwioboegowy -żylaki

,zakrzepy ,płytki miażdżycowe ,porażenia infekcje

- układ imunologiczny.a w nim infekcje ,porażenia
i zaburzone anomalia wynikłe z interwencji do
niego przez grzyby ,wirusy,drobnoustroje , układ



nerwowy a w nim od stwardnienia ,rozerwania,

pęknięcia i uszkodzenia w międzypołączeniach
mogą świadczyć o ich nakłuciu i uszkodzeni lub
po zastosowaniu akupunktury i po niej takie coś..

,,CZĘŚĆ DRUGA OPISÓW POMIAROWYCH,,



,,ZROZUMIENIE ODCZYTÓW POMIAROWYCH W
SKALI BOVISA WRAZ Z PEŁNĄ INTERPRETACJĄ,,

-UWAGA  NA  OSZUSTÓW  I  SZARLATANÓW

CZYTAJCIE  UWAŻNIE  O  WALORACH  NA



POZIOMACH  UZDROWICIELI  I  BIOTERAPEŁTÓW-

                            ,,Bovis,,-2- Bv-

Pomiar w skali Bovisa ,,Bv,,-jest to pomiar mikro

opornośći którą generuje nasz wewnętrzny układ
immunologiczny -innym słowem mówiąc układ
obronny ,ale całościowo pojęty i zrozumiały ,bo w



nim mamy jeszcze mniejsze i podporządkowane

mili mikro mniejsze układziki w nim gniazdujące

czyli układ chłonny,żerny ,układ ,chemiczny ,układ



fizyczny i układ biologiczny , pomiar opornośći
układu immunologicznego ale połączony z tym

pomiarem oddziaływania falowego drgania pracy

gruczołu szyszynki -gniazdującej w mózgu, ale
mierzonego w połączonych funkcjach za pomocą



mikroelektrooscyloskopu ,ćwiartkowo obciętej fali

drgań o odpowiednio wybranej amplitudzie i tak
połączone wspólnie te dwa pomiary dają nam

obraz pomiarowy i jego walory wraz z odczytem



właśćiwośći twórczo-myślowych ,predyspozycjii

w nas drzemiących wraz z darami i łaskami
wpisanymi nam w nasz kod wewnętrzny -czyli

DNA oraz właściwośći bioenergoterapełtyczne
,nadzmysłowośći -czyli pierwiastka życia i
istnienia w hierarchi darów i łask wrodzonych lub



odziedziczonych w nas ,pomiaru dokonuje się za

pomocy sond i miernika analogowego ,,Bovisa,,

.    ,,Bv,,-Zrozumienie pomiarowych odczytów-

    ,,POMIAROWANIE BOVISA EMPIRYCZNIE ,, ale



w całośćiowo generowanych bioenergiach ,a nie
na poszczególnych narzadach lub organach ciała,

1.Walory od poziomu 1100-1900jednostek
,generują osoby już nieżyjące ale nie zesztywniałe

,czyli 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 ziemsko- cielesne jeszcze podtrzymuje
temperature fazy termicznej , inaczej mówiąc
temperaturę otoczeniową ,po prostu jeszcze ciało
nie zesztywniało jest marywe i wiotkie i takie oto
to , ciało cielesno fizyczne zostało zmierzone po



dokananym akcie odejśćia i generowało energie
na takim poziomie w pomiarowych jego stanach .

2.Walory od 2000-2800jednostek -generują osoby
w stanie śpiączki wraz z procesem obumierania



organów wewnętrznych ,przeważnie są w stanie
śmierci klinicznej , ale jeszcze z pracą mózgu
-gdzie funkcje życiowe oddechu i pracy serca są
podtrzymywane kliniczne za pomocą urządzeń

wspomagających te procesy życiowe ,są to
zazwyczaj zadeklarowani dawcy organów do



transplantacjii -przeszczepu ich organów , dla

innych osób w takiej potrzebie ,ale po ich śmierci
mózgu i zaprzestania jego funkcji -agonia zejście.
3.Walory od 2900-3800jednostek są to osoby w



stanach około-agonalnych lub przed-agonalnch

przeważnie osoby leżące i jeszcze czujące ale bez
komunikatywne z opcją reakcyjną mózgową  i



reagowaniem na bodźce światła i bodżce bólu z

zewnątrz na powierzchnię skóry .Mogą to także
być także ,osoby wyciszone w stanie najwyższego



zminimalizowania - funkcji życiowych wraz z ich

emocjami lub w stanie transu hipnotycznego ,ale
relaksacyjnego ,albo lamowie , fakirzy ,w fazach
afirmowania spokoju i ciszy ,także inne energie



generowane przez zarodek ludzki -który jeszcze
nie jest płodem po prostu rosnąc i rozwijając się

musi przejść do formy rozwojowej z zarodka do
fazy rozwoju płodu ludzkiego w brzuchu kobiety

w ciąży -ale gdy płód się rozwinie -rozrośnie w
około w 4 tygodniu od fazy zarodkowej, to będzie



mieć wykształtowane rączki i głowę - i zarazem
zmieni status prawny z zarodka na płód ,to będzie
już osobą dzieckiem bezosobowym - o jego
statucie prawnym , to już wówczas zawsze
generuje wyższe walory pomiarowe na tych
wszystkich poziomach energii zmierzalnej ,ale
rozwijając się dalej osiąga status personalizacjii

jako człowieczek i ma osobowość prawną jako on
człowiek niepoczęty w łonie mamy i wówczas jego
walory na poziomie pomiaru są inne - wyższe ..

4.Walory od 3900-4400 - jednostek są to stany
pomiarowe u osób świadczące ,o wybranej ale w



świadomy sposób Bulimi -odrzucającej ich widok

własnego ciała cielesno fizycznego ,które jest
traktowane z obrzydzeniem i takie osoby dążą w
świadomy sposób do jego cielesnej i fizycznej
zagłady i jego unicestwienia do zejśćia-bo taka
jest ich wewnętrzna wola ich rozumu nie mózgu i
w takim przypadku efekt bulimi przechodzi w
formę destrukcji anorektycznej ,która jest ciężkin
stanem kompleksów na poziomach rozumu
,umysłu i porażenia zazwyczaj szarych komórek w
mózgu które sukcesywnie zaczynają umierać
,dając początek śmierci mózgogłowia , lub także
mogą to być osoby po przeszłych głębokich



trałmach psychosomatycznych ,niektóre także

osoby z innymi ale im zaaplikowanymi kodami

mózgowymi które to jako te nadane kody ,są w
celowym i określonym ich działaniu ,na przykład
mózgowe wypranie ze stanem lezjii umysłowej ,



ale dla nich czyli tych osób o takim ich stanie są
zazwyczaj bezwiednie im zaimportowanymi w ich
struktury mózgowe w celu ich specyficznego
wykorzystania do z góry zaplanowanych działań.

Czarna wdowa idąca na śmierć przez wysadzenie
się w powietrze za pomocą bomby na jej ciele .

5.Walory od 4500-5000jednostek ,takie pomiary
mają zazwyczaj WEGANIE ,którzy wybrali taką
drogę w ich życiu doczesno ziemskim ,dla nich
pokarm to jest jedno wielkie nieporozumienie i
traktują odżywianie się jako świństwo i truciznę



dla ich ciała cielesnego i tak oni , sami sobie
zakodowani i otumanieni prowadzą swoje próby

odżywiania się za pomocą fali światła i energii
kosmicznych -i tak zazwyczaj takie osoby działają

przeważnie dla bliżej nie sprecyzowanej takiej ich
własnej idei ,,fix,, -nic ,ale ze złymi skutkami dla
ich ciała fizycznego które musi być odżywiane i
zaśilane tradycyjnymi formami pokarmu , żeby
żyło lub są to osoby z objawami wstępnej choroby
psychicznej ale wcześniej się nie objawiającej w
ich mózgu i ich umyśle na poziomach obumierania



w nich komörek mózgowych szarych ze względów
braków w ich wyżywieniu .Tu widzimy Pana który
twierdzi że odżywia się światłem ,-?????????????

6.Walory od 5100-5800jednostek -Wegetarianie
którzy wybrali taki własny styl ,przeważnie są pod
wpływem osób trzecich ,,psełdo ich góru,, ale
także osoby ,po przeszczepach organów lub po
śilnych radioterapiach ,mega chemiach ,albo
osoby z chorobą popromienną .Mogą też być to



osobnicy z objawami schizofremicznej nienawiśći

ale przez nich maskowanej i ukrywanej przez nich
w stosunku ich do otoczenia lub ich takim to

światem , poprzez ciągłe z ich strony złe formy ich
biadolenia ,narzekania zazwyczaj na wszystko i na
wszystkich do okoła ,przeważnie ze względów
ciągłego ich ukrywania we własnych głębiach
duszy i ducha ich kompleksów -problemów natury



społecznościowej lub pochodzeniowej i przez to

utraty przez takie osoby ich własnych waloröw
osobistych i nisko oceniających samych siebie i
otoczenie wraz z całośćią tej materi i jej walorów
Ale także mogą być to takie osoby po porażeniach
elektrycznych i po uderzeniach piorunu błyskawic.

7.Walory od 5900-6300jednostek ,są to zazwyczaj
osoby przemęczone nadmierną ich pracą i ich nad



obowiązkami ,wymęczone energetycznie i słabe
,czasami wygłodzone lub wyniszczone chorobą
,wypalone i zdruzgotane relacjami ich życia , ale
także osobnicy którzy wyrzekli się dobrych ich

dogmatów życia dla ich tylko własnych -celöw ,
które wybrali idąc drogą do upadku moralnego



astralnego ,duchowego i traktujące swoje -Siebie

i Swoje Ego i własne Ja wraz z własnym Moje -jak

ich bóstewko tu na Ziemi w nich samych tkwiące i
przez ten fakt dla nich tylko pojęty i zrozumiały
,sami sobie wmawiają te ich dogmaty ,uważając
samych siebie za ,,bożka,, we własnym ich ciele
,oddają sobie hołdy samochwalcze ,przez co



popadają w stany urojenia ich umysłowego
,shizofreni i te ich dogmaty i brednie bełkotu ich

umamień i urojeń próbują zaszczepić i wmówić

innym osobom ,ale im poddanym i uległym ,często
są to osoby okaleczone umysłowo ze względów



na przebyte przez nich wodogłowia lub schorzenia

ich umysłu ,choroby psychiczne utajnione i ze
wzgledöw tylko im znanych i akceptowanych

przez nich samych tylko i wyłącznie dla ich celu i
potrzeb ,jako oni ,,bożkowie,, ziemscy i nic ponad



nimi tylko ich ,,to,,-Stosują gołomowy pochwalcze

Wizualizacja Psełdo Nad Uzdrowiciela całej Ziemi
i Wszystkiego -ale tylko w jego Umyśle Zaistniałe,,

i wielbiące dla ich samych siebie , wraz z własną
ichną ich sugestią , którą muszą stale opowidadać
- innym jako samochwalcze ich dogmaty -dla nich
samych  ,i poprzez ich taką degręgoladę ta ich
,,sugestia,,-po mału staje się w ich umysłach



autosugestią , którą w formie ichnej bredni stale

opowiadają innym osobnikom szukając u nich dla

samych siebie stałego hołdu i poklasku dla nich
samych siebie i ich bóstewka w nich drzemiącego
tu widzimy na zdjęciu wyżej proces podpisywania
własnej podobizny która ma leczyć i pomagać



przez Pana Hipnetyzera Aleksandra Daniłowa jest
to potwierdzenie moich opisów o ,,TYM,, tego
Pana ,który to twierdzi że jego zdjęciowy
wizerunek ale z jego podpisem ,,LECZY,, i
uzdrawia wszystkie choroby i tak siedział i on sam
je swoje fotosy podpisywał do sprzedaży jako

remedium i forma leczniczo-uzdrowcza ,...!!!!..??_
i tak wracając do dalszych moich- opisów ,ale na
poziomie ich własnych tylko i wyłącznie
stworzonego tworka w ich umysłach ,jako innego
siedzącego dla nich bóstewka w ich własnych



sugestiach które gdy znajdują poklask urasta do

ich wielkośći stając się zarazem w nich , ale już
mózgu motorem napędowych ich nowych doznań
które to z kolei przez osoby inne i normalne , są
postrzrgane jako ichne w chorych i mrocznych ich



celów manipulacji.I tak niektóre z takich tych osöb

potrafią oddawać sobie swe hołdy przed własnymi
portretami ich wizerunköw ale z aureolą jako oni
tu święci na ziemi za ich życia i bycia .Spotkałem
takie osoby i je przemierzałem o takich walorach



pomiarowych w skali Bovisa, że z ich opowiadań
wynikało że zabraknie mi- skali pomiarowej na

mierniku -a po pomiarach zawsze okazuje się że

woda płynąca w kranie ma od nich większe walory
pomiarowe mierzone w sposób dobry -empiryczny
,miernikiem Bovisa ,a to - im się umamiło -w ich



głowach że są nad uzdrowicielami ,i miały nawet

wystawione i namalowane własne portrety z ich

aureolą -wokoło ichnej głowy niby jako bożyszcze
.A po dokonanych pomiarach dalej tkwią oni w ich
marażmie umamień ,urojeń i ichej degręgolady ich
umysłu i chorego rozumu jako ,,ONI,,-nad czymś
tam stojący ponad wszystko i ponad wszyskimi  I
takie osóbki ponoć mają być uzdrowicielami z ich



mocą, to nic innego jak nadwampiry mega-energii
wszelakiej zazwyczaj opętane osoby przez złego.I

w takich osobach gniazdują są -negatywne ciężkie
energie czerni absolutnej i fluidalnej -po co to

opisuję jako ,,OSTRZEŻENIE,,-przed takimi oto to -
psełdo uzdrowicielami którzy wysyłają niby to ich



energię uzdrawiającą na odległośći ,ale jaką !!! ..??

uzdrowicielami i psełdo bioterapełtami -po prostu
są to ,OSZUŚĆI,a nie uzdrowiciele i bioterapełci -!!!

,,UWAGA POMIAR W WYSOKOŚĆI ,,6400-6500 ,, -
jednostek pomiarowych wykazuje płynąca woda w



rzekach ,rowach ,strumykach ,stawach i jeziorach
jak równocześnie woda kranówka -zwykła pitna,,

I osoby o takich w nich drzemiących walorach ,to
są zazwyczaj osobnicy zadrzumieni i tylko
płynący na fali ich życia ,jak płynąca woda i tyle..

8.Walory od 6400-7000jednostek -osoby zdrowe



,normalnie funkcjonujące ,ale bez predyspozycjii .

Niektóre z osób o takich walorach pomiarowych

mogą halucynacje odbierać jako - realne zjawisko
,ale bez zrozumienia ,i w tej klasie pomiaröw jest



największa grupa ludzkośći którą przemierzyłem
,takie walory prezentują nasza codzienna woda do

picia bez jej poprawiania energetycznego ,takie
walory prezentują owoce ,ziemiaki ,buraki ,wraz z



genetycznie poprawianymi owocami ,ziemiakami

,marchwią ,soją i wieloma innymi w celach ich
udoskonalenia lub uodpornienia ich na działania
grzybów ,pleśni ,czy psucia ich się przez chwasty



robaki ,pasożyty i szkodniki na nich żerujące.

,,UWAGA OD TYCH POZIOMÓW POMIAROWYCH

ZACZYNAJĄ SIĘ POJAWIAĆ NAM UZDROWICIELE
Z DARAMI I BIO-ENERGOTERAPEUCI PRAWDZIWI,,



-Stan pomiaru ,w fazie pełnej lewitacjii ciała .
9.Walory od 7100-7500 jednostek-są to osoby

zazwyczaj zwykłe ale o ich całej- energii życiowej
wykorzystywanej na optymalnych ich obrotach



.Optymalna praca organizmu z szybką przemianą

materii wynikającą z tempa ,biegu i stałego ciągle
pośpiechu ,niektóre z  tych osób traktują iluzje i



omamy senne jako przesłania realno prawdziwe

,ale nieistniejące w świecie realnym-Przewżnie są
to iluzjoniśći ,wróżbiarze  i psełdo-bioterapeuci



oraz niby to uzdrowiciele z jasnowidzami o ich
wybujałych wyobrażeniach ,zazwyczaj są to osoby

szarpane własnymi emocjami i ich relacjami w
życiu a ich kompleksy ich życia ,i ich problemów
myślowych które im się obrazują w procesach snu

i odpoczynku i te ich senne obrazy i umajenia wraz
z omamami nocnymi traktują jako dla nich



Zadania przesłane od Stwórcy lub Wielkiego

Geometry do zrealizowania dla innych.A niektóre z

grona pomiarowego o takich walorach ,,OSÓB,,
-myśli wręcz że są Najcenniejszą formą ,Gnozy ale



w ich pojęciu i ich zrozumieniu ,i tak oni działając

w ich procesach pojęcia i działania -TE ichne TEZO
teorie wdrażają lub starają się je przekazać w
Realu dla innych jako cel w ich Życiu ,ale te ich
wizje i omamienia nie mają odbicia i zaistnienia w
świecie realnym i jego prozy życia.I tak takie



osoby którym się COŚ umamiło działając ,często
czynią krzywdę innym dla ich własnego ,,EGO,,.

10.Walory od 7600-8000 jednostek mogą to być
osoby które czują energie sefirotów rotacyjnych
-są to kule energii wirujących ,ale bioenergii
wytwarzanych przez ludzkie ciało w naturalnych
cyklach i fazach ich wygenerowania przez
organizm ludzki w ich miejscach się demonstrują.



Tu na tym zdjęciu widzimy pracę metodą energo -

dotykowego pobudzania wraz z ich energetyczno-
przemieszczaniem z jednego miejsca powiedzmy



tego śilniejszego do punktu drugiego słabszego w
celu zrównoważenia energii całośćiowych w ciele
w którym występują anomalia i zaburzenia i braki
energetyczne wywołujące zatory i blokady w ich
całościowym procesie wytwarzania w ciele w nas.

Tu na tym zdjęciu widzimy ,stabilizator energii w
naszych ciałach i biostymulator elektrolitów ,wody
płynöw w nas i naszych organach,narządach ,jest
odpowiednikiem -takim kieszonkowym naszym
bioterapełtą ,zawsze pod ręką i zawsze z nami .. !!!
-działa on na zasadzie skondesowanych w nim
energii i umieszczonej w jego wnętrzu ,,WODY ale



inteligentnej i Myślącej -czyli takiej macierzystej i
wzorcowo kwantowej wody specjalnej ,podobnej
swoimi energiami do wód płodowo macierzystych
ktöre każy człowiek zna z łona swej rodzicielki,ale
dla jej jako wody i jej bezpiecznego zachowania jej
wszystkich walorów nadenergii tożsamośćiowych
została ona umieszczona w polu energii liniowo

ukierunkowanej i działającej ultimatonowo na te
bytujące pod jej ochroną wody jako stymulatora i
bioenergetyzatora ciągi wszech energii w niej  dla
nas ,oraz wszystkich elementów które to zostaną
poddane oddziaływaniem tymi energimi od płynöw
ustrojowych ,elektrolitowych aż po -limfatycznych
,krwiobiegowych ,po wzbogacanie i wzmacnianie



przepływów frakcjii biostmulujących energii we

wszystkim co poddamy działaniu ich energii tego
biostymulatora i bioenergetyzatora w jednym
niczym malutkim pocisku -baterii z Mega Energią

więccej możecie o biostymulatorze poczytać w
,,Bursztynoambrozjii ,,-którą polecam -Lucjan ..



Osoby o takich walorach pomiarowych mogą mieć
łaski pracy z osobami słabszymi albo także

osobnicy którzy kiedyś mieli- większe dary i
predyspozycje ,ale ze względu na efekt ich się

wypalenia energetycznego lub popadnięcia w stan
upodlenia się , lub upadku ich duszy,ducha -



utraciły te większe predyspozycje i wyższe dary
.Mogą to być instruktorzy rehabilitacjii, masażyśći
, ,rekonwalencjusze wspierające osoby starsze i

zniedołężniałe ,sparaliżowane ,także terapełci ze
szczególnymi darami wspierania osób słabszych
,ułomnych i ubogich umysłowo .Niektóre z tych

osób mogą mieć dary wspomagania zwierząt w
ich niedoli i ułomnośći ich bytowania wraz z ich
zrozumieniem i władaniem nad ich instynktami ale



od zwierzętowymi w procesach ich zaistnienia ,

11.Walory od 8100-8500 jednoatek osoby mające
dary aby pracować jako nad-energoterapełci lub

-masażyśći ,pobudzające osoby słabsze , starsze i
wypalone duchowo -do bardziej energiczniejszego



ich działania i funkcjonowania w życiu .Są to
także osoby uduchowione z otwartymi sofirotami

energii -tak zwane soczewki energii życia ,Osoby
te mogą mieć łaski i predyspozycje radiescezyjne
,także nad-zielarze ,rozumiejący i czujący energię

świata żiół ,drzew ,minerałöw , ale również osoby
jasno słyszące i rozumiejące milczenie innych na



poziomie fal gęstego falowania poziomu ,,ALFA,,-

oraz brzucho möwcy , lub ich słyszyciele nadsłuch
,szeptuchy ,ich doradcy inni jako podszepty.bytów

,,UWAGA OD TAKICH WALORÓW POMIARU



ZACZYNAJĄ SIĘ POZIOMY UZDROWICIELLI,,

12.Walory od 8600-9000 jednostek mają osoby o
darach ,aby być hipnotezyrami lub świetni treserzy

dzikich zwierząt ,koni ,węży ,fakirzy ,ilozjoniśći



odporni na sugetywno -hipnotyczne ciągi energii
falowego rezonansu mikrofali indukcjii ,,Głosów

mózgowych,, także osoby jako -energoterapełci i

jasnosłyszyciele ,słyszący - myśli od osobników



niższej generacjii duchowej ich szept, z eliminacją

Tu Pan Wojciech Uzdrowiciel z Izbicy Kujawskiej i
jego opomiarowania na Jarmarku Domińikańskim
w Gdańsku tel,do Pana- uzdrowiciela 602 289 961



-podprogowej transmisji słów generowanych i
transmitowanych przez mikrofale małej gęstośći

lub częstotliwośći radiowej .Osoby takie mogą
rozwijać dary brzuchomówcze lub ich nadsłuchu



,również talentu lub geniusze muzyczni .Niektóre

z tej grupy osób , o takich walorach pomiarowych

mają talent słyszenia dźwięku światła lub syntezy



synchronizacji obrzeżowej -tak zwane szepty
natury albo komunikacji zwierzęcej ,ale także

osoby obdarżone prądami energii leczniczych lub

,niektórzy utalentowani kosmo-ener-gen-tycy , jak



równierz osoby z łaskami przesyłania wiązek

energi uzdrawiającej w ciągach trans-świetlistych

poświat na odległość -do trzech -pięciu ,metrów w



pole energii chorego do celu odbioru statycznego

12.Walory od 9100-9600 jednostek mają osoby



które są obdarzone łaskami i darami uzdrawiania

innych na poziomach bioenergoterapi ,bioterapełci

,o duszy ,duchu i ciele żyjącej w wszech-harmoni



z otoczeniem i wszechświatem - mogący mieć
Łaski Boże widzenia aury ,i postrzegania ponad

-normatywnego i widzenia światła duszy ,po

prostu tak zwani ,,Duchowi Przywódcy,, innych jak



równierz ,,Interpretatorzy ,, przekazów Boskich w

sposób realny ,także utalentowani Jasnowidze ,tu

widzimy Pana Tadeusza z Gdańska ,stosującgo



,,jantry,, w jego pojmowanej filozofii uzdrowienia.
Tu podaję kontakt do Pana Tadeusza 502.867.651

Media rozumiejące i widzące światy równoległe i
zjawiska paranormalne  ,ale zagęszczone w tu ,i

zmaterializowane w tu na ziemi spotykane ,wraz



ze zjawiskami infromagnetycznego zaistnienia ale

falowania struktury w realnych wizjach i ich się
zademonstrowania w realu zazwyczaj są to osoby

realnie postrzegające takie zjawiska i realnie je po



prostu interpretują w ich zastosowaniach i terapi

traktujące i stąpające po oczeluściach ziemskich.
Tu widzimy Uzdrowiciela -Pana Grzegorza Tęgosa
z Koła ,który pomógł wielu osobom w ich niedoli

zdrowia ,stosując energie Kosmo ener-gentyczne i



nie tylko bo ,laseroterapełtyczne wraz z Inżynierią

Duchową kontakt elektronicz. do Pana Grzegorza
na stronie www.kosmoenergetyka.info.pl

Przeważnie są to osoby z wyższym ich stopniem



doskonałośći na poziomie rozwoju duchowego
,zawsze uśmiechnięte i radosne przekazujące dar
zadowolenia i uśmiechu wszystkim dookoła nich.

13.Walory pomiaru od 9700 -10.000 jednostek są
to zazwyczaj osoby bardzo uduchowione na
poziomie duchowym powyżej poziomu astralnego

posiadające wyższą wiedzę duchową i odpowiedni



stopień doskonałośći duchowej lub- tak zwane
przez innych chodzące po oczeluśćiach ziemskich

biblioteki wiedzy i mądrośći ,Osobnicy Oświeceni,

mają takie osoby otwarte nad-szare megakomórki



mózgowe osoby takie dzierżą Boże Dary i Łaski by

uzdrawiać wszystkich innych oraz samych siebie

na wszystkich poziomach dostępnych nam jako



człowiekowi w jego Tu bytowaniu Ziemskim.Są to-

Tu widzimy uzdrowiciela ,laseroterapeutę podczas
pomiarów,znawcę rozstawiania ,,Geoemiterów,,i
stosującego Inżynierię Duchową duszy i ducha
Pan Paweł Piotrowski tel-do niego-791 735950.



krótko ujmując Nad-Uzdrowiciele ,czyli nie energo
bioterapeuci ,bioterapeuci lecz uzdrowiciele ,czyli
inni stosujący wszech metody pomocy z Bożymi

Darami ,także jasnowidze Absolutni widzenia zła i
dobra oraz światła innego ze światów duchowych

zdematerializowanych i rozrzedzonych w krzywej



czasowej falowania obrzeżowego ,także -skanerzy

chorób i ułomnośći innych ludzi w ich marażmie w
tu ich bytowania .Osoby takie mogą postrzegać

realnie inne byty i inne wymiary zaistnienia w tu
na ziemi które dla innych osób są normalnie nie
postrzegalne ,mają oni otwarte pobłyski nad
energii życia ,żyjące zazwyczaj w światłośći bieli
światła i energii plazmowo platynowej lub



czystośći poświaty diamętowej ale także w energi

Boskiej Opatrznośći -tak zwane ,,Narzędzia Boże
w Tu na Ziemi ,, Mogą być postrzegane przez
innych jako Stare Dusze Kosmitów ale z innych

wymiarów i cywilizacjii ich wymiarów- wędrowcy



w ich Tu Ziemskim się objawieniu.Osoby takie
zazwyczaj wspierają Dobrem Ziemian w ich niedoli
życia i bycia w tu na planecie Ziemianii w -całośći

14.Walory pomiaru powyżej 10.050 .-10.500
jednostek pomiarowych -BARDZO ŻADKO KTO -
KOLWIEK OSIĄGA AŻ TAKIE STANY POMIAROWE

w skali ,,Bovisa,,- Ale są ,,TAKIE OSOBLIWOŚĆI,, -



które osiągają takie walory pomiaru ,i ,,SĄ,,- to

zazwyczaj ,,WYBRAŃCY od BOGA ,, ponoć jest ich
dwunastu ,tak jak dwanaśćie miesięcy i każdy z

nich inny tak jak mamy cztery pory roku i każda z



nich ma po trzy barwy -dla przykładu wiosna ,i jej
trzy promienie pobudzania życia ,zielony jako ten

pierwszy tak samo jak pierwszy promień słońca ..

lub ich dwunastu tak jak było -12 - ale -Apostołöw



i uczniöw Syna Bożego -ale dla całej Ludzkośći ,

Po prostu SĄ TO GENIALNE ISTOTY o MEGA Nad -
MOŻLIWOŚĆIACH i tak Wyposarzone przez Boską
Opatrzność krążą po Oczeluściach Ziemskich jako
Wolne Ptaki Europy i Świata dla Ludzkośći ,niosąc
- pomoc dla Tych Wszystkich ale w Takich od Nich
Potrzebach -są wolni jak powietrze które jest dla



Wszystkich i do nikogo nie nalerzy , jest wolne i

wszechogarniające całościowo w tu na Ziemi -!!??,

niesieni są na Skrzydłach Anielskich Mocy , więc



warto się rozglądać- Bo być Może będzie Nam
dane spotkać jednego a Tych Dwu -nastu w Tu -

a dlaczego ponieważ skala pomiarów ,,BOVISA,,

analogowych lub empirycznych ale miernikiem



Bovis z funkcją aparatu Volla , lub nie zczytanych

wahadłem i diagramem ,i tak skala na miernikach
z noniuszem kończy się na 10.500 do 11.000

(jedenastu-tyśiącach jednostek pomiarowych ) a



tak jak widzimy na formie elektronicznej .1.215

-ale ten wynik trzeba przemnożyć przez ,10 .Skala

analogowa się kończy -nie diagram ,dlatego gdyż



kto kolwiek osiągnie pomiar w odczytach na
mierniku analogowym w wysokośći ,- 11.000.

-jednostek to zazwyczaj oznacza to dla niego

śmierć i agonię ,gdyż gruczoł szyszynki osiągając



takie wibracje po prostu się odkleja -odrywając się

wraz z rdzeniem przedłużonym rdzenia kręgowego



i następuje natychmiastowy zgon ,,TAKIEJ

OSOBY,,- i wszystkie pomiary z użyciem urządzeń

,elektronicznych ,analogowych czy też - tablic



radiescezyjnych tak zwanych ,,diagramöw,,-tablic

kończą się na wartośći 10.000 jednostek skali na

miernikach pomiarowanych ,a z użyciem wahadła
i tabelki diagramowej także ,a wahadła ale takiego



spolaryzowanego i ukierunkowanego .Bo w

wahadłach spolaryzowanych możemy mieć na ich



końcu lub szpicy polaryzację dodatnią (+) dla tych

osób które mają grupę krwi o końcówce Rh(+) i



wówczas zazwyczaj u takich osób elektrolity

wirują wokoło ich komórek ruchem lub wirem

prawoskrętnym w prawo ,lub inne wahadła, ale
spolaryzowane o potęcjale minus (-) na jego



szpicy dla tych osób co mają krew o końcówce Rh
(-) i zazwyczaj u takich osób wirują elektrolity

wokoło komórek w lewo czyli ruchem
lewoskrętnym przeciwnym do ruchu wskazówek
zegarka ze wskazówkami ,nie czasomierza

elektronicznego ,lub wahadła spolaryzowane o



wartośći potęcjału migoczącego zera (0) na jego
szpicy dla tych osób o grupie krwi - Rh (0)

Genialne Istoty o Nad Możliwośćiach są tak
wyposarzone przez Dary i Łaski Boże oraz talenty
Cudownej Natury , ponoć trafiają się Jeden -raz na
MILIARD -narodzin jako istnienia -światłośći
Absolutnej w ciągach plazmowych Energii



Wyższych -raczej nie spotykane w normalnych
Relacjach ,ale ponoć Istniejące , w Tu na Ziemi o
wręcz porażających możliwośćiach -ponoć wielu o
Nich Wie , inni tylko słyszeli ,a co nie którzy nawet

spotkali taką Osobliwość , i ją ponoć znają , bo Są
i Istnieją wśród Nas żyjąc .Ale czy Na pewno i czy

Będzie komukolwiek Dane poznać i dowiedzieć się



od Takiej Istoty o Tym , Co Było Mu dane- spotkać
na jego ścieżce Prozy Życia Ziemskigo w Tu- ???

I tak możemy także dodatkowo sobie zeskanować
zczytać za pomocą urządzenia bioskanującego

Wszelkie zaistniałe patologie w naszych ciałach
od stanów zapalnych początkowych po już ostre i
porażeniowe w organach ,narządach ,jelitach,lub
na naszych układzie kostno ruchowym ,śćięgnowo
podczepieniowym ,układzie kręgosłupowym , a w
nim stany przepuklinowe i uszkodzenia krążków
między kręgowych ,dysków i ich ,przesuniecia
skoliozowe zakrzywienia ,zmiażdźenia ,stany
zapalne ostre ,podostre łącznie z przepukliną



miejscową lub rozległą i w tych obszarach
problemy uciski ,zwapienia ,stany zaognienia i

porażenia od mikro małych skupisk ogniskowych
od porażeń grzybiczych grzybcowych- po te mega
już zaistniałe i skrycie się namnarzające czyli bez
objawowe na samych ich początkowych formach i
ich zaistnieniach które bywają praktycznie nie do
wychwycenia w badaniach i analizach metodami
tradycyjnych badań ,aż do monętu gdy te inne
patogeny osiągną status dużej ich koloni w nas ,a



jest to metoda bezinterwencyja i skanująca nas.

,,CZĘŚĆ TRZECIA ZROZUMIENIA POMIARÓW,,

Pomiary strefy duchowych -nie tej tylko- fizyczno



cielesnej , lecz na poziomie sfery naszej duszy
-czyli pomiary wolorów naszej duszy -nie ducha
proszę nie pomylić okręślonych pojęć-oznaczone
symbolem ,,Qc,, - jako pomiary pierwsze wraz z
opisami , i pomiaru sfery ducha jako ,pomiary w
jednostkach ,,mrad,, jako cząstki paliwa iskry
,,Bożej ,,-czyli pomiary inne i oddzielne także sfer
duchowych ale na poziomie ,,DUCHA,,-będą dalej.

,,POMIARY SFER DUSZY - ,,Qc,,-lub 3N,QE ....Qc.
są to pomiary tak zwanego wielkiego płaszcza

kokonu polaryzacjii energii duszy ,energii



statycznych -inaczej mówiąc są to energie
impulsowe wiröw jonöw śnieźnych o krążąco
dynamicznych rotacjach jak również potęcjału

wspólnego ,,energii Kul sofirotu .Zatem jony
śnieżne .są wyjątkowym rodzajem energii innej ,są



one niezorientowane bioelektronicznie ,ale są , o

ruchowo zmiennych wirach kondesujących inne

energie o tym lub podobnym potęcjale i energiach
w formach pogazowego ich się pojawienia o
formie rozrzedzenia i właśćiwościach
antyprotonowych .Do ich energii zazwyczaj



,,LGNĄ,, lub się podklejają ,podczepiają -TAMCI -

ze światów z ONYCH lub z Onego albo Marazmu w
tym ,,Ichnym,,-ich zaistniałym marażmie ich -Bytu

w Tu na Ziemi. Bo energia jonów śnieżnych przez



ciało żyjącej osoby wygenerowane ,stanowi dla -

pożywkę dla Tamtych i pozwala im zagęśćić ichne

materie pogazowe z poziomu materii rozrzedzonej
lub wstępnie zagęszczonej energi do jej materii



postrzeganej i widzianej przez niektóre osoby ale
wzrokiem fizycznym i wówczas możemy takiej
materii lekko zagęszczonej lub plazmatyczno
pogazowej zrobić zdjęcie ,jako dowód ich istnienia

ale aparatem foto o minimum 10 megapikseli -i
jest już coraz więcej osób które takie fakty widzi

i rejestruje robiąc foto i pokazuje takie ich formy



zaistnienia na różnych forach ,blogach i nie tylko.
A Ci z Was co nie rozumieją różnicy między duszą
a poziomem astralnym ,a duchem i poziomem

duchowym to niech poczytaja inna moją broszurę-

,,DUCH i DUSZA,,'-zrozumienie oraz Bioterapie
tom pierwszy jako uzupełnienie Waszej Wiedzy.

Pomiary i ich zrozumienie na poziomie naszej



,,Duszy,, i jej Percepcji w naszym jej Istnieniu,,

Opisuję także o Duchowym aspekcie ,,Wody ale tej

Żywej,, ale w innej mojej broszurce -,,Woda Twór



Żyjący i Myśląch-czyli Inteligencja wody w wodzie

-POMIARY SFERY NASZEGO ASPEKTU DUSZY -

-1-- Powyżej -plus 3 -jednostek pomiarowych

,oznacza że mamy do czynienia z osobą o duszy



anielskiej i taka to osoba zazwyczaj wraz z jej
duszą wspomagającą działa wspomaga dzieło-

Tu widzimy Panią Uzdrowicielkę znawce Inżynierii
Duchowej także ,Laseroterapeutkę i Rad -estetkę
która rozstawia i stosuje Geoemitery pomagając
tym udręczonym nie tylko na poziomach ich duszy
ale także ich dolegliwośći cielesno fizycznych
Pani Małgorzata Dygas Konopacka z Warszawy
podaję kontakt dla tych w potrzebie -505 317 319.

- Boże tu na ziemi-oraz wspomaga pokutujące
dusze ,aby mogły one się przewartośćiować lub
doświetlić energiami Boskimi i odbić się od ziemi i
odejść do wszechwiecznego jej miejsca
przeznaczenia .Osoby takie są bardzo
synchronizowane ,elestyczne o ponad przeciętnej



nadzwyczajnej wprost radośći życia ,są także

wśród nich eremici ,czyśći egzorcyśći świat ludzi
uduchowionych .I tak osoby o takich walorach

pomiarowych są także podporami dusz dla osób



nawróconych lub słabszych na ich poziomach

duszy i tak takie osoby zazwyczaj lub ponownie

odkrywają istnienie Boga ,ale przez pryzmat Wiary
czystej i jej nie zmanipulowanej - dogmatami jej
dróg ,a nie religii , i wartośćiami kościoła ,i w
danym rycie religijnym filozoficznymi dogmatami i
kościelnych zasad panującym w danym obrzędzie



,obowiązków ,nakazów ,zakazów ,oraz panujacych
zasad ,ustalonych przez hierarchów ,i kierownicze
władze w danym aspekcie religijno kościelnych

dóbr władzy panujacej w danym obrzedzie i rycie ,i
tu przypomnę  że mamy ,kościóły- ; Koptyjski
,Ormiański ,Rzymsko Katolicki ,Grekokatolicki
,Anglosaski ,Luterański ,Ausburski ,Ścientologi
,Anglo amerykański ,oraz wiele innych odmian i
odłamów gdzie są głębsze podziały na kościoły
Dominujące ,Triumfujące ,Postępowe ,Pokutujące
i w nich także odłamy ,a na terenie Polski mamy
przeważnie kośćiół Rzymsko Katolicki i panujące
w nim nakazy ,zakazy i panujące obowiązki wraz z
postępowaniem z tymi osobami nieposłusznymi



władzy kośćielnej czyli knąbrnymi ,grzesznymi i
dla nich straszenia ,wyklęcia i inne .Bo w Polsce

kośćiół stał się Kośćiołem Instytucjonalnym ,i jako

instytucja po podpisaniu Konkordatu ,przestał



pomagać na poziomach duszy i ducha ,zajął się
doktrynami kośćioła -a nie Prawdami Żywej Wiary.

-2-Pomiar od zera o , do plus +2 ,są w tym
przedziale pomiarowym osoby o duszach z reguły

radosnych ,miłych o pozytywnym nastawieniu do
otoczenia i innych istot żywych .Są one pod
działaniem pozytywnych relacjii życiowych i
astralnych ,żyjące w wszechharmoni Bożej .tak
zwane ,,Dzieci Boże,, o jasnych i czystych duszach



,są postrzegane takie osoby przez otoczenie i inne
osoby z ich otoczenia ,jako szczęściarze lub Ci
urodzeni w czepku .Lub jako klucze światła do
bram blasku wiary ,a nie religi czy kanonów praw
kościelnych dogmatów i jego filozofii dla innych

-tylko jako czyste aspekty prawdy -,,Wiary,,

-3--Równy wynik ,,0,, Zero tak zwane stabilne zero



pomiarowe takie stany pomiarowe pokazuje nam

w odczytach miernik analogowy zazwyczaj u osób
niezainfekowanych ,czystych na wszystkich

poziomach rozwoju w hierarchi osiągnięć
rozwojowych ,są to osoby bardzo wrażliwe inne i



odbierające całośćiowo wszystkie dogmaty -Wiary

-Żywej nie Religii-czy zrozumienie Kośćioła-i jego
dogmatów nakazów ,zakazów ,straszeń i filozofi

ze względu na Ryt ,Obrzęt ,Regułę i Celebrę w



Danym Kośćiele -czy to jako ,, Greko Katolickim
,Rzymsko Katolickim ,Luterańskim Prawosławnym
- i tu w tej grupie pomiarowego zera ,,O,, mamy w
teori i praktyce oznaczeń jako - trzy opcje , czyli
,,zero,, jako stabilne , lub ze wskazaniem na zero
pozytywne (+) lub zero tak zwane migoczące lub
skalowo - pulsowe (0) ze wskazaniem kierunku na

minus , ale jest ono ze statusem także ,,zero ,,co
możecie zauwarzyć na tarczy skalowej noniusza
na ,,Qc,, - na mierniku i jego ,,skali noniusza, gdzie
są nanieśione dwie wartośći jako status ,,O,,-zero
-czyli po prostu mamy stabilne ,,O,, i to zero jako

migoczące zero ze wskazaniem kierunku lewego
ujemnego na poziomach pomiaru duszy ale na
poziomie rozwoju astralnego ,nie tego duchowego
rozwoju bo ten drugi jest oddzielny i inny, i tak po
prostu wszystkie osoby które przestudiowały
wszystkie dostępne dla nich ,,Biblie, to zazwyczaj



zachowują w pomiarach status jako zero stabilne
,bo znając wszystkie dostępne ,,Biblie,, są na

takim ich własnym statusie pomiarów , są po
prostu osobami neutralnymi bez zaangażowania
się w dogmat filozofi życia jakim są religie i żyjąc
w harmoni całośćiowej ,i symbiozie energi , a tu
przypomnę że można te wszystkie ,,Biblie Sobie

-przestudiować i tak ja przestudiowałem je czyli -



ich siedem i każda z nich jest inna i różna łącznie

z Biblią szatana -który ją sam osobiśćie stworzył

w - średniowieczu u schyłku roku -1150 i do dnia



dziśiejszego jest ona zachowana ,w oryginalnym
jej -jednym jedynym egzemplarzu , jest ona gdzieś

- przechowywana w muzeum Królewskim -gdzieś
w Europie i raz na 50 lat można prowadzić jej

analizę , ale z odpowiednim przygotowaniem i
zgodą .I tak osoby o walorach ,,Neutralnych,,-lub



zero ,,0,, są istotami wspomagające i dobrą i złą
stronę po równo z zachowaniem pełnej galanterii
równowagi na wszystkich im znanych poziomach ,

zaistnienia .Czyli i tu przypomnę dla wszystkich :
wszystkiego mamy po pięć -czyli palców u dłoni i

nög ,kierunków ,smaköw,zmysłów i tak dalej aż-
po pieć kierunköw naszego rozwoju w tu na ziemi



i ja -je tu je przytoczę ,dla tych co niepamiętają -

1.Poziom rozwoju Ziemski. 2.Poziom rozwoju

Materialny . 3.Poziom rozwoju Astralny . 4.Poziom
rozwoju Duchowy . 5.Poziom rozwoju Boski .I tak
osoby neutralne lub z ,,0,, jako stanem odczytów



pomiarowych zachowują stale zawsze i wszędzie
równowagę poprzez ,Neutralność, w myśl zasady-

Tu widzimy Pana na biało ubranego to Dźwięcznik
Pan Krzysztof Bukowski tel.kontakt.886.664.122
Uzdrowiciel dzwiękoterapeuta i Laseroterapeuta..

- że Bóg Śpi w minerałach ,oddycha w Roślinach



,a mieszka w Człowieku -każdym człowieku bez
oceny kim on jest ,lub z jakiego rejonu pochodzi.

-4-Pomiar od 0 zera do minus -2 ,takie stany
pomiarowe oznaczają osoby lekko roztrzęsione na
poziomie własnej sfery duszy ,nie które z nich są
czasem zrozgoryczone a nawet zniesmaczone
presją na nie i jej oddziaływaniem z ich otoczenia

środowiska z którego się wywodzą i w którym żyją
lub ewentualnie są rozchwiane ze względu na



sytuację w którą popadły ze względu na
oczekiwania od nich i tak te nie zdrowe relacje
życiowe jak gdyby przymuszone wywołują takie
stany u takich osób w ich relacjach do faktów.

Tu widzimy na tym zdjęciu Pana w okularach to
znany Pan Profesor Leszek Weres który zgadza
się z moimi opracowaniami ,bo jak sam twierdzi

ludzie szukają dziś rad , nie tylko tych ziemskich



ale już międzygwiezdno galaktycznych a Profesor
ustawia i przewiduje drogę życia z astedentu i
jego układu gwiazd.planet,galaktyk na przyszłość.

-5-Pomiarowe wyniki od minus -2 do ,minus-4.
Cechuje osoby z problemem duszy inaczej
mówiąc jest to osoba z porażoną -duszą lub
skrzywionym kośćem moralnym ,i takie osoby
zazwyczaj szukają innych wyznań na poziomie nie
wiary lecz religi ,kośćioła lub wyznania .Bo nie
szanują dogmatöw i zasad przekazanych im w ich
domu rodzinnym ,zazwyczaj ze względów

osobistych ich naruszeń w stosunku do relacjii
pierwotnych ,są zmanipulowane i na rozdrożu lub
zakręcie ich moralnych zachwiań i zaburzeń do



aspektu moralnego ich pojmowania.Zawsze
kieruje takimi osobami z porażonymi duszami ,ale
także ma takie porażenie odbicie na relacjii ciała
fizycznego czyli ,,PORAŻENIE DUSZY,,-to
zazwyczaj dodatkowo w krwioobiegu także
porażenie ale od grzybowe lub skazowe z lekkim

,,Na prezentowanym zdjęciu widzimy porażenie,,
-Krwinki czerwonej grzybotworami ich atak na nie,
i dalej cierpi nasza śledziona ,nasza wątroba
,serce i wreszcie nasze nerki ,pęcherz moczowy,,

-upośledzeniem układu obronnego ,który jest
mało wydajny i zainfekowany ,a początkiem
takiego porażenia jest zawsze zła lub niedobra



energia negatywu astralnego - wraz z jej objawami
i podszeptami czy wręcz umamianiem. Przez taki
fakt popadnięcia w astralne siły ciemnośći, są te

,,Aspergillius niger,,-kropidlak i porażona dusza,,

osoby oszołomione i stale tkwią w depresji którą
odbierają jako stres- który wysysa z nich resztki
tkwiących dobrych energii i coraz bardziej brną w
tło zła i moce ciemnej odchłani. Są u kresu śił
zdrowotno duchowych ,przeważnie są wypalone



duchowo-porażeniem ich i zdezorientowane na

poziomie ich duszy i te ich braki energii dobrych

próbują uzupełniać sobie poprzez- jej grabież od
innych osób ale o relacjach pozytywnych.I tak są
przez taki fakt postrzegane jako chore i ,,Pijawki



bioenergetyczne na poziomie mocy śił bio witalno

energetycznych frakcji i to bardzo świadome faktu

kradzieży takich energii od innych osób dla swojej
chorej duszy i ich degręgolady ducha a wywołanej
przez nie same poprzez ich zachowanie i relacje.
Podsumowując mamy do czynienia z porażeniem



duszy ichnej i ono ma odbicie na poziomie ciała w
postaci infekcjii chorobowotwórczych grzybowych
zazwyczaj zaczyna się od grzybicy krtani gardła.

,,Uwaga od tych poziomöw pomiarowych stale
zaczynają się problemy z duszą i podczepieniami
ze świata energii - plazmatyczno-pogazowego ,,

,,DLACZEGO NAGLE PSUJE SIĘ NAM NASTRÓJ
JEŻELI SIĘ ZNAJDZIEMY W JAKIMŚ TAM INNYM
TOWARZYSTWIE -ALE NIEPRZYJEMNEGO DLA
NAD SAMYCH -ALE -INNEGO CZŁOWIEKA ,,

-6-Pomiarowe odczyty od minus -4 do minus -6
-cechują zazwyczaj osoby z zaflegmaconą lub
wręcz  pękniętą duszą lub jej naruszoną wersją i



rozerwaną- rozpołowioną ich duszą,i takie osoby
są zazwyczaj postrzegane przez ich otoczenie

jako osoby z rozdwojoną jażnią 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 ciągłego jego stymulowania w relacjach do
osób bliskich i z otoczenia, często bywają
demoniczne i nadwrażliwe w stosunku do ich ,,ego
są także pod wpływem ,,złego,, a w polu energii w
polaryzacjii statycznej u nich zamieszkują lub
gniazdują podczepieni ,,Gośćie astralnni,, -po
prostu niebyty duchowe zazwyczaj złośliwe i
demoniczne ,lub futerkowato postrzępione energie
pogazowo plazmatyczne po osobach zmarłych i



błądzących po oczeluśćiach ziemskich w tu .

I tak jak widźimy na foto -podczepiona energia po
osobie zmarłej ,w polu energii termicznej ,i takie

podczepione pogazowe energie plazmatyczne, jak
się przedostaną do pola ciała cielesnego nośiciela
i żywiciela energetycznego -to wywołują u takiej
osoby ciężkie infekcje i stany porażeniowe w
całym ciele i jego organach - wraz z ciągłym



wysysaniem dobrych energii biowitalnych ,a nie
zbędnych dla podłączonego ,,Gośćia astralnego,,
dla jego zagęszczania energii plazmatycznych w
celu jego się demostrowania dla otoczenia ,i tak

taka osoba ciągle podsysana energetycznie coraz

bardziej podupada na zdrowiu doznając porażeń



na układach obronnym ,immunologicznym i także

chłonnym i jej organizm nie mogący się bronić jest
ciągle-stale atakowany i infekowany przez-grzyby

,wirusy ,bakterie i pasożyty ,aż dochodzi do mega
ciężkich stanów ostro zapalno- zakażeniowych i



chorobotwórczych, z porażeniem płucnym i ich
zaflegmaceniem -tak więć określenie ,,Dusza -
zaflegmacona ,,-może oznaczać problemy w
żywiole powietrza wraz z koinfekcją i atakiem
bakteri prądköw na nasze płuca fizyczne -naszym

Zegarem biologicznego Życia ,bo nasz Oddech
jest jak tykanie w naszym ciele zegara który to za
każdym naszym wydechem powietrza przybliża
nas do aktu ,,Zejśćia śmierci od momętu naszych
Narodzin w tu na Naszej Ziemi .a.-Za-atakowane
pęcherzyki płucne-porażone grzybicą prądkami i
zainfekowane wraz ze zaflegmaceniem w ciele ,a
u niektórych osób dochodzi nawet do ich zmian
ale w ich orientacjii sfery seksualnych lub ich
anomali ,na te w przeciwną stronę zawsze ciężkie



w początkowych ich fazach do zdjagnozowania .I
takie osoby z takim bagażem na sobie ciągle stale
pasożytującym na nich koinfekcjach,są zazwyczaj
zorientowane o takim fakcie i są na dodatek mega
wampirami energetycznymi - ale w swoim -bardzo

świadomym działaniu i o własnym ich wiadomym

wampiryźmie energetycznym,i o średniej mocy ich



poziomu manipulacjii drugimi w celu dokonania i
kradzieźy energii życiodajnych od innych osób z
ich okolicy, ich otoczenia rodzinnego ,i tak będądz
bardzo świadomymi wampirami energetycznymi
nie dopuszczają do swojej myśli i świadomośći
faktu ,że ktoś powiedźmy z ich pola otoczenia nie
pozwala się okradać, dając im przy okazjii szkołę

na poziomie energetycznego wampiryzmu - to
wprowadzają się w szał omamu i totalny wręcz
atak gniewu połączony z atakiem furi na wszystko
i wszystkich w ich otoczeniu. Podsumowując w
takich przypadkach mamy zawsze do czynienia z
duszą zaflegmaconą co ma odbicie w ciele
fizycznym i atakiem patologicznym na organy i
komórki w całym ciele w jego obraźie klinicznym
co można zawsze zauważyć w badaniach



,diagnozach -ukierunkowanych i laboratoryjnych.

,,LEPIEJ jest WAM konać tu przez całą WICZNOŚĆ
niż być -ale w TAM z DUSZAMI WYZWOLONYMI !!

,,BO KLĄTWA RODZI SIĘ -w miejscu nagłej i podłej
śmierći i kto w nią wejdzie jest nią- od razu tak po



prostu- obdarzony zainfekowany i nośi ją dalej.!! ?
Zatem czy można nie Wierząc być Egzorcystą ..??

-7-Pomiary o mianie od minus ,-6 do minus ,-8
,takie odczyty pomiarów pokazują nam tą osobę
bezduszną lub z jej duszą zarobaczywioną .I takie
ichne osoby ale - o takich stanach pomiarowych



pożytkują się zazwyczaj lub po - namaszczeńiach

,takich - wyświęceniach po różnorodnych kursach



ale psełdo :sztuki -reiki , prany, logos , ka ,kosmo
-energetyki lub psełdo kursów uzdrawiania aury i
niby to poziomu duchowego nie astralnego , i ale

zazwyczaj nie mającego nic wspólnego z ducha to

uzdrawianiem ,oraz tak zwane inne - psełdo kursy



egzorcyzmöw świeckich i oczyszczających ,i tak
ich guru i nauczyciele TYCH kursów kożystają z
czarnych złych energii lub ciemnej szarej zieleni
minusowej ,pochodzącej z ciemno-szarych sfer i
obszarów astralnych energii ,ale negatywnych -śił

,WALKA O DUSZE LUDZKIE TRWA stale -,,WOJNA,,
destrukcji która to stanowi ulgę dla takich osób na
ich skołatane nerwy i stale narastające napięcie
dające im kompleksy i zaburzenia energetyczne
,ale przez niektóre z tych osób lubiane i cenione??
I tak czerpią one energie z śił demon-ńicznych
śilnego astralu negatywnego , i tu przypomnę



określenie ,,dusza zarobaczywiona ,, to zazwyczaj
ma ona swe odbicie w ciele fizycznym w formie
robctw i bytującymi w nim pasożytami od tych mili

malutkich typu ,krętki -boreliozy ,po te z bartonelii

aż po te większego kalibru typu -owsiki ,glisty



ludzkie po obleńce,taśiemce i tak takie osoby z
zarobaczywioną duszą w przenośni i dosłownie
zawsze kożystają w wyrafinowany ich sposób z

zaawansowanej ich sugesti i autosugesti wraz z
manipulacją podprogową w stosunku do drugich
innych osób ,a swą wiedzę czerpią z podszeptów

demonicznych i czarnego złego okultyzmu .Tacy



osobnicy to piewcy satanizmu demonicznego
-grożnego dla innych i ich otoczenia ,mają przy
sobie w polu energii wielkich lub całośćiowych w
polaryzacjii statycznej po kilku ,,Gośći Astralnych,,

-podczepy futerkowato złośliwych lub futerkowato
wilkowo-łakowatych które bytują na stałe w polu

ich energii plazmatycznych .I tak takie osoby z



takimi podczepionymi energiami po osobach
zmarłych -z energiami plazmatyczno gazowymi

,które to bardzo dokładnie można zmierzyć i
określić z jakiej lini pochodzą -nawet do trzech



pokoleń wstecz ,czy to z lini żeńskiej-babcinej czy
prababkowej lub lini męskiej -do pra dziadka ,to

po podłączeniu skanera implaktowego będziemy
widzieli dokładnie i precyzyjnie nasze podłączenia
do Energii Plazmatyczno Pogazowej po zmarłych.
I tak z takimi walorami pomiarów to są - piewcy o
harakterologi fałszywców.Osoby słabsze i niższe

duchowo powinny unikać dłuższych kontaktów z
nimi i unikając ich - się ich wystrzegać jako



istnień antypatycznych .POSTAĆIE o takich
walorach zazwyczaj są wprawnymi i wytrałymi

,,Zdjęcie urządzenia skanująco-pomiarowego
widzimy wyrażnie podłączenia energii po
zmarłych osobach obu płci z lini dziadek i babcia.

,,NAD WAMPIRAMI,,-energetycznymi ale energii
pozytywnych ,kradnąc je od innych zawsze i ciągle



z kogo i ile się da- okradają wszystkich ,czynią to

zazwyczaj w spośób świadomy i także świadomie
czynią zło ale o zabarwieniu negatywnych ich

wymiocin energetycznych które są im już zbędne



,i w ten sposób podtruwają energie osobą drugim
które są zazwyczaj nieświadome do czasu aż nie

podupadną na własnym zdrowiu -ale na poziomie
ciała cielesno fizycznego.Mogą to być także

kobiety -przy których tkwią dusze ich własnych
niechcianych dzieci po ich umartwieniu cielesnym
unicestwieniu ,zamordowaniu lub po aborcjii



niechcianej ciąży ,ale także urodzeni mordercy i
wyrachowani okrutnicy .sadystyczni włodaże ,

-8-Pomiaru o walorach od minus-8 do minus-10_
są to zazwyczaj lub przeważnie sataniśći i super
okultystyczne media ale bełkoczące i zajadliwie

złe i chore na poziomie ich umysłu ,rozumu -tak



zwani chwalebnicy czarno-fluidalnych energii ale
czerni absolutnej -która to jest złą i negatywną
fluidalną przeźroczystośćią .Takie pomiary
cechują ,,osobników,, o duszach rogatych lub
przeklętych podłych lub ,ekskomunikowanych
upodleńcöw ,lub przeklęte ,,CZARNE UPADŁE
ANIOŁY ŚMIERĆI,, pod bardzo złym i śilnym

działaniem czerni absolutnej ,wytwarzają one
ostre i podostre stany chorobowotwórcze u innych
osób tak zwane megatoksyczne destrukcje które
są dla takich Osobniköw ich celem w tu na Ziemi.
Osobnicy TACY to super ejtetyczne -nadwampiry



energetyczne lub ejtetycznie szeptające demony

zła szeptających mediów złej czerni absolutu.

-9-Pomiary o walorach poniżej wyniku minus-10-,
w tym przedziale pomiarowym oraz z wynikiem
minus brak skali pomiarowej .ale tej minusowej ,to
są zazwyczaj ,,INDYWIDUAA,,z wydartymi lub



wyrwanymi ich własnymi duszami -ale zazwyczaj

na ich własne życzenie.I takie ,,TO,,-coś ,,ONE,, z
wyrwaną ich duszą jest postrzegane przez ich
otoczenie ich bliżnych i ich bliskich jako ci którzy
,,ZAPRZEDALI DUSZĘ,, są po prostu zastępami
złego w ich tu ,,ONYM,, na naszej Ziemi.Wywołują
zawsze niepokuj u innych dobrych osób,sieją-ból-
Inna także bardzo skuteczna metoda skaningu .

- chłód i wywołują mrowienia w trzewiach niosą ze



sobą zazwyczaj ich śmierć i ją próbują przekazać

- innym osobiście ich zatruwając niepokojem i
myślami samobujczymi ,Niektóre z TAKICH - COŚ

,,ONYCH,, to ekstra demony lub są jako urodzeni
mordercy albo przeklęći okrutnicy zła wiecznego
sprowadzeni do tu w celu wprowadzania chaosu i
selekcji odsłaniania oblicza złego .Dla nich takich
,,ONYCH,,-COŚ- pojęcie ,,dobro,, nie istnieje i jest



zazwyczaj ich celem ,aby z nim stale walczyć i go
niszczyć na wszelkich ,polach płaszczyznach jego
zaistnienia .I takie ,,INDYWIDUAA,, są przeważnie
ze stopniem ,,ZŁEGO,, i jego namaszczeniem lub
jego piętnem naznaczenia ,i tak potrafią się śilnie
maskować pod płaszczykiem sympatycznego
wyglądu próbując być miłymi , mierzyłem takie
osoby które powróciły z Indi ,i mi opowiadały o
pewnego rodzaju ,,Nirwany ,, w ,,YOGA -AGAR ,,

i tak opowiedziała mi z tych jedna osoba , o takim
pewnym specyficznym akcie celebry tej odmiany
,,Yogi-Agar -Satwy,,-że żyją w Indiach na rzeką
Gages przedstawiciele tej ,,Yogi-Agar-Satwa,,-i
oni żeby osiągnąć swą Nirwane jedzą ,,Ludzkie
Ciała po ich spaleniu na stosie nad rzeką Gages w



pewnym mieście ,i dzieje się to od ponad tyśiąca
lat i praktykują to po dzień dzisiejszy ,czyli
wyjadają ,,Spalone i spieczone,, szczątki Ludzkie
ze stosów spaleń rytualnych pochowań przez
spalenie ,zgodnie z tradycją spaleń nad Gages,

i ponoć osiągają swoją nirwanę podczas obierania
ze szczątków i wylizywania czaszek Ludzkich ,po

ich wcześniejszym wygrzebaniu z palącego się



stosu ofiarnego ,i żyją nad rzeką Ganges jako oni z
,,Agar-Yoga-SATWA,, i są -ONI- uważani przez
pozostałe społeczeństwo jako magowie żucający
klątwy ,zaklęcia śmierći -innym osobistośćiom i
są naprawde wrednymi okrutnikami ,i czcicielami

swego obrzędowo kultowego rytuału podjadania

szczątek ludzkich z palących się stosöw ofiarnych
i nie tylko ponoć także z pływających resztek po



rzece także czynią swój rutuał i Ciężko jest ich

zdemaskować, zapanować nad ich żądzami-rytem

Po to by okiełznąć ich naturę -jedynie przez
pomiary ,lub przez tych co ,,WIDZĄ inaczej i



GŁĘBIEJ,,-można rozpoznać tego typu rytuał i

dlatego polecam wszystkim zachować ostrożność

i
analizować postępki w kontaktach z ,,ONYM,, w tu



będącym za jego życiowego marazmu na Ziemi.

Zatem na podsumowanie tego fragmentu który to
specjanie opisałem ,a po to żeby uświadomić
wszystkim osobom czytającym moje interpretacje
,ale wzieły się one z faktycznych pomiarów na
osobach które to były u mnie w różnych miejscach
i je pomierzyłem ,a na dodatek żeby pokazać iż
mamy okres i epokę uduchowiania to ,,kanibalizm,
nadal swój proceder uprawia ,ale już pod innym



płaszczykiem jego ukrycia ,,Agar Yogi Satwicznej,,
I tak jak mi opowiedziano i obejrzałem różnorodne
fotki i dwa filmy ,o takim kanibaliżmie nad Ganges
,czyli świętą rzeką w Indiach ,i ,,Agar yogi satwy,,!!

,,POMIAR O WALORZE -,,MINUS BRAK SKALI,,-na
mierniku ,,Bovisa,,-lub ,,Biosferomierzu,,-nie będę
opisywał -po prostu sami sobie to ,,WYOBRAŹCIE,,



-a z mojej strony tylko milccczzzzennnieeeeeee.!!!

Takie ,,Zwyrodnienia,,-o Aż Takich- odczytach i
walorach pomiarowych-to ,,Kanibalizm-ale jakiiii

,bo tylko żywcem od drugiej osoby i coś,,Jeszcze,,
-KAZIORÓDCTWO -czyli seks ,syna z matką ,ojca
z córką ,siostry z bratem i odwrotnie na przemian



w czworokontach wyłuzdań,oraz -Hemafrodytyzm
wyrafinowanego potomstwa zdeformowań ablacji
patologi w obrzdliwy-sposób spłodzony-i ich
potomstwo blisko spokrewnione lub wręcz tak -

kaziorudczo zaistniałe dewiacje z ich mega giga
wręcz problemami na poziomach ich zwyrodnień

ciała i w ich łańcuchach ,,dna,,-inne zwyrodnienia
bliźniaczo - osobowo istniejące anomalia , mogą



to być także inni- tranwestyci płci mieszanej , lub

częściowo dokonywanych przeszczepo kastratów

o ich chorych wyłuzdanych potrzebach płći i na



ich poziomach ale seksualnośći zwyrodniałej, po

prostu ,,MEGA TOKSYCZNA WSZECH PATOLOGIA
ORAZ ZMIANY U NICH PŁĆI PRZEZ ICH UMYSŁU

OPĘTANIE DEMONICZNEJ JAZDY ZŁEGO I JEGO
SIĘ DEMASKACJI W FORMIE OBJAWIEŃ -W TU NA
ZIEMI POPRZEZ TAKIE MEGA PATOLOGIE się



zmaterializowanch form u Osobników obu płci
-czyli czarnego ,,satany upadłego,,-zaistnienie.

,,DLA ZRÓWNOWARZENIA WSZELKICH ENERGII,,
,,MÓZG A W NIM UMYSŁ A UZDRAWIANIE NIM,,

,, NASZE-EGO , NASZE-JA , NASZE-MOJE ,,-to są



wszystkie lub cząstkowe ale zawsze nasze w nas
samych EMOCJE , a one to nic innego tylko nasz
PARADOX -który zawsze prowadzi nas do chaosu
i niezgody -między naszym w nas tym fizycznym
mózgiem a jego umysłem i rozumem zatem czytaj

I
I tak rozmawiając z zaprezentowanym na zdjęciu
Panem Jackiem Hylaszkiem z Żyrardowa na temat
potęgi naszego mózgu i jego mocy uzdrowczej ale
takiej wręcz nie do wyobrażenia ,Pan Jacek jako
znany i ceniony Uzdrowiciel ,podaję kontakt do
Pana Jacka telefon -606 329 900 -potwierdził mi
że i on wie z praktycznego doświadczenia ,że
Paradox ,to w obecnej sytuacjii ,,cichy i podstępny
morderca,, który zaczyna zbierać coraz większe
swoje zbiory , bo każdy i każda osoba zaganiana i
zabiegana zapomina o chwili dla siebie -relaksu i



zhigenizowania mózgu -tych demonów pędu ,czyli
naszego ,,Ego ,naszego ,,Ja i naszego ,,Moje ,a
zupełnie zapominamy o wodzie ,a nasz mózg
,rozum umysł to nic innego jak tylko woda w nas

samych bo on składa się w 94% z wody ,i to ona
powinna być jako woda i twór inteligentny i
myślący w nas samych pielęgnowana ale w taki
rozumny i pojęty sposób ,,zatem dbajmy o tą wodę
w naszym mózgu ,a on w rozumny i umyślny
sposób będzie pielęgnował w naszych ciałach ,to
nasze zdrowie ,ale nie tylko fizyczne ,ale to inne i
najważniejsze -czyli zdrowie psychiczne ale w nas
i w naszym mözgu wraz z jego rozumem i naszym
w nas samych umysłem ,a nie Chaosem ...........



kontakt elektroniczny ,   jacek.hylaszek@op.pl

Stany naszego umysłu i jego -,,Manifestoranty,,
-czyli cykle aktywnośći biomili-elektronicznej ,,

Jest to pomiar naprężeń biomagnetycznych
wibracjii szyszynki ,gdzie działanie szyszynki
opisuję dokładnie w innej mojej broszurce pt.



Geoemiter -polecam ,oraz móżdżka i zjawisk im
towarzyszących ,oraz pracy półkul mózgowych i
częstotliwośći ich emitowania ,fal wraz z ich
demasuacją naprężeniową w naprężonych polach

wibracyjnych w sferze i bioinfroświetlnych cyklach
w zależnośći od zachodzącego tego zjawiska ,w
jego cząsteczkowych emisjach ,a generujących

się nowych procesöw ,ale dynamiczno zmiennych



cyklach i procesach przez nas samych i nasz

mózg zainicjowanych ,a zachodzących w sferze

okołoczaszkowej lub jej środowiskowych polach i



obszarach bio - infroświetlnych cykli o rotacyjno

dynamicznie zmiennych frakcyjnch falach ale
nowo nasycających i innowacyjnie pobudzanych
relacjach współzalerznych taktów ,powodujące
nowe zdarzenia , ale mające odbicie w naszym
około głowiu ,a budzące nowe obszary i zjawiska

płaszczyznowych doznań obszarowych w naszej



głowie w jej wnętrzu i jej środowiskach ,dających
nam pełne zrozumienie w zachodzącym świecie
realno doznaniowym -ale na płaszczyznach
fizycznych a zmierzalnych empirycznie tylko za
pomocą sąd i miernika Bovisa lub Bovis z Volla.

.
,,Opis i zrozumienie odczytów pomiarowych,,

,,TA funkcja pomiarowania jest tylko dostępna w
tych dwóch dużych miernikach ,,Bovisa ,,i tylko..
1.Stan umysłu -EPSILON- odpowiada dźwiękowi
fonetycznemu -E- o śile bioenergoinformacyjnej



modulowaną wartośćią -5- może oznaczać taki

stan pomiaru jako stan poczatkowy wędrówki

duszy z ciała cielesno fizycznego do energii ducha
,jako przewodnika lub wskaźnika jej dalszej drogi



- duszy w kierunku żródła dusz, lub w kierunku
Stwórcy Absolutu ,może także oznaczać początek
agoni ciała fizycznego i odchodzenia duszy do
Wszechwiecznego Jej Miejsca Docelowej
Wędrówki po jej się oddzieleniu od naszego ciała.

2.Stan umysłu -DELTA-lub dźwięk fonetyczny -ol-
,o wartośći wymodulowanej -4- ,bioinformacyjnej
śile przekazowej dają ciału fizycznemu głęboki
sen ,podobny do śpiączki farmakologicznej .Efekt
taki pozwala organizmowi redukować w naturalny

,Zdjęcie hormonów stresu ,depresjii w krwioobiegu
- sposób hormony stresu ,i depresjii obusiecznej .
Niektórzy określają taki stan umysłu jako nirwanę
nicośći ale połączonej  u niektórych osób z ich
lunatyctwem -bez efektu lewitacji ciała fizycznego



ale całkowicie bezwiednie i tylko nieświadomnie.

3.Stan umysłu-THETA- o wybrzmieniu- the-
wymodulowanej wartośći -9- stan taki jest bardzo

pomocny w redukowaniu projekcjii bólowej na



poziomie ciała fizycznego ,podobne takie stany
możemy ośiągać także telepatycznymi ciągami
naprężeniowymi energi , ale o działaniu liniowo
-obrzeżowym .Niektórzy mogą ośiągać powyższe
walory za pomocą telekinezy ale tej ,kodowanej
bioinformacyjnie -daje to dla innych efekt szoku
ale bez wpływu na niego przez odbiorcę, i braku
całkowitej kontroli nad ciałem cielesno fizycznym.

4.Stan umysłu -ALFA-fonetycznie -A-o wartośći
-1-,bioinformatycznie przygotowane odpowiednio
wymodulowane falą , ale energoinformatycznie da
nam takie widzenie i czucie na poziomie fizyczno



wzrokowym widzialnośći - cieplno pośladowych
śladów lub poświaty termicznej esencji lub barwy

duszy u drugiego osobnika w realnym obrazie jego

widzeniu i postrzeganiu - aparatem wzrokowym
,okiem fizycznym .Móżdżek generuje i odbiera to



przez nerwy wzrokowe neurony-ultima tonowych
różnic poświaty termicznej ,co daje dla nas efekt

rozpoznawania z czytaniem pośladowych energii
na ich poziomach cieplno-termicznych ich istnień.

5.Stan umysłu -BETTA-fonetycznie -B-o wartośći



wymodulowanej energoinformacyjnie -2-proces
ten uruchamia nadsłyszalność dżwięków ruchu
energii światła .Niektórzy mogą w takim procesie
pobudzać w sobie dary brzucho mówcze oraz

realnie słyszeć ruch widma światłowej wiązki

pasma świetlnego generowanego za pomocą
lasera .Ciało cielesno fizyczne rejestruje przez
pozostałe zmysły nowe zdarzenia i nieznane mu



dotąt jemu zjawizka ,tezy ,i określenia w sposób

pełny i świadomy lub automatyczny są te nowe
relacje ewidencjonowane przez szare komórki i
mózg .Daje to nawe emocje ,wrażenia i ich wręcz
percepcje rejestrowania ale w ich zakreśie .

6.Opomiarowywany nasz i w mózgu ,Stan umysłu



-GAMMA-jest on fonetyczną formą- .g.-,ale całe

wymodulowane o wartośći -3- ,i to ono wzmacnia
czucie na poziomie skóry szczególnie tych

wibracjii gazowych i cząsteczek szlachetnych a
zawartych w powietrzu nas otaczającm.Daje także
super czucie w komórkach węchowych czyli



zwiększenie możliwośći powonienia zapachowego
ale odbieranago na poziomach ich magnetyzmu.A
nasz mózg wraz ze wszystkimi jego elementami

generuje zdarzenia w środowiskach wokoło głowia
o ich dynamiczno ruchowych rotacjach ,tak zwane
nadciągi biomagnetyczne pełno wirowe ,ale
stymulujące ciało fizyczne i jego organy do
wyśiłku ponadnormatywnego .Niektóre osoby
doznając i czując taki efekt określają go jeżeniem



się włosów na głowie lub efektem ,,Parowania
Czaszki ,, i jej wręcz ,,Dymieniem,,.

7.Stan umysłu -DŻETTA-o wybrzmieniu
fonetycznym -dż-i energii bioinformacyjnej
wartośći wygenerowanej -7-,gdzie umysł i mózg
fizyczny w całośći emituje nadenergie bioenergo-
informacyjne w wyniku wykorzystywania i
przetwarzania całej biopotencji na tych poziomach
ale własnej wraz ze wzmacniającymi falami
zdarzeń i zjawisk około środowiskowych w
naturalnych własnych cyklach i ich procesach
generowanych ,ale w sposób stymulujący i przez
ten fakt powiększający wzajemny porządek w



zachodzących procesach ,zdarzeniach ale
wzajemnie nakręcających się cyklicznych fazach.

Niektóre z osób które doznają takich frakcjii

określają je jako zjawiska wzajemnie się
pobudzające jako własne i naturalne nakręcanie



się tych zdarzeń i zjawisk -czyli pewnego rodzaju

,,PERPEDUM MOBILE,, ale bioinformacyjne a
zachodzące w środowisku naszego mózgu gdzie

predysponowane ślady informacji istnieją na
poziomie świadomych relacjii i podświadomych i
są własną infrakcją wraz z ich wydzwanianiem się
ale nowych i wzajemnie generowanych frakcjii
jako dary łączenia i pobudzania się wzajemnego. I



takie zjawisko daje nam nowe w nas bioindukcje i
implozje wokoło czaszkowe ale tak środowiskowo
wygenerowane w całośći w naszym mózgu dla nas

8.Stan umysłu -ETTA- fonetyczne -E- ma zawsze

moc klasycznej wartośći bioinformacyjnej śiły-8-,



daje nam odpalenie przez nasz mózg wraz z jego
iluminantem -w móżdźku -mega nadzmysłowośći

lub uruchomienie wraz z wykorzystaniem w pełni

,naszych zapasowych obszarów i płaszczyzn w



mózgu ,ale po ich się synchronizowaniu w całość i

odpaleniu całośćiowym pracujących wzajemnie na
maksymalnych ich zakresach mocy i wydajnośći

całośćiowej w ich obszarach wraz z pozostałymi
funkcjami po ich pełnej dekonpiracji przez naszą
szyszynkę ,i nasze ciało cielesno fizyczne wraz z



objęciem nad nimi pieczy i całośćiowej pełnej nad

władzy na wszystkich obszarach współzalerznych
ale w zrozumianej i pełnej harmoni i wewnątrz jej

wzajemnej symbiozie bez jakiejkolwiek szkody lub
ich -czy upośledzeń w relacjach do pozostałych



zjawisk ,zdarzeń między wzajemnych ,sferyczno-
biostymulatoryjnymi stanami wymodulowanymi.

Stan ten czyni z nas i w was nowe formy dotąt się
nie objawiające i niedefiniowane ,ale nam należne

lub w nas samych drzemiące ale do tego momętu
nie objawione -po prostu zostały wybudzone w



nas -OBUDŻ więc Te Stany w Twoim Mózgu -by

zaistniał w nim nowy Blask -byś dalej nie tkwił w
mroku własnej degręgolady mózgu i umysłu.

9.Stan umysłu impulsów neurowirowych -IOTTA-
o wybrzmieniu fonetycznym -Io-waloru klasycznej
wartośći bioinformacyjnej śiły -10- Jest to stan
pobłysköw cząsteczkowych energii świetlistej



tożsamośći osobliwościowej ,ale o zaistniałej w

niezagospodarowanych obszarach mózgowych

,które już nie śpią tkwiąc w marażmie .Bo sami je
wybudziliśmy ,odkrywając je ,i ich obszary



zarazem ucząc się je coraz bardziej angażować i
wykorzystywać i się nimi zajmować całośćiowo.
Robić to należy z wielką rozwagą systematycznie i
z estymą wszelaką godnie celebrując procesy ich
otwierania całośiowego ,bo mogą one wynikają w

charyzmatyczny sposöb zmienić nas .lub nawet
doprowadzić do zdematerializowania nas po
przejśćiu nas i ich w inny stan energii duszy, tak
zwany eksmaterializacyjny stan dając nam
odmienne stany reano bytowe -neonadświetliste
w świecie fizyczno-materialnym z zakrzywioną
pętlą odbicia świata równoległego z jego realnym
odczuciem ciągöw tran świetlnych.Są to inaczej
mówiąc bioinformatory czystych i nieskażonych



brudną informacją -czyste ciągi świetlistej nad

energii poświaty -diamętowej ,,diamentaryny,,

,,POMIAR WALORÓW NA POZIMIE ,,DUCHA,,

-MRAD-jako symbol jest to inaczej mówiąc -

,,Pełna świadomość i wysoka wibracja ,nowych
ujawnionych energii manifestuje się pozytywnośćią we



wszystkich działaniach ,czynach i postępkach ale

zawsze w radosnym, uśmiechniętym i elastycznym czyli
w -,,OŚWIECONYM CZŁOWIEKU,,- przez ,, BOGA ,,

,,MRAD,,-5- ,pomiar o numerze -5- jest to jednostka
,,ISKRY BOŻEJ,, w nas czyli ile w tobie tkwi energii
Darów i Łask Bożych ,danych lub podarowanych dla
każdej Istoty,, Oświeconej ,,w swym dążeniu i życiu .
Pomiar o symbolu ,,MRAD,,-5- jest to inaczej określając



pomiar przeciążeń między szyszynko-strukturalnych a

zachodzących w napięciach naprężeniowych ale między
półkulowo mózgowych zalerznośći ,lub między współ-

mózgowo płatowymi energiami ewolucyjnymi ale co
dopierero się objawionymi ze względöw doznania w nas



wręcz całkowitego ,,Oświecenia,, poprzez pracę nad

rozwojem duchowym i osiągnięcia zrozumienia energii
wszech-mądrośći Boskiej i inteligencjii Boskiej ktöra to
wyiskrzyła w nas samych Boskie i kompleksowe mega-

,,Oświecenie ,, nam nalerzne i dane dla nas przez Boga.
Podsumowując ten fakt rozważań -jest to najwyższa
nam dostępna będąc w Tu na naszej Ziemi energia,



która ewolując w nas ,nas samych rozwija zmienia nie
czyniac jakichkolwiek szkód w nas samych ,czy w
naszych ciałach cielesno fizycznych -tych ziemskich.

,,Wizualizacja dla lepszego zobrazowania zaistniałych
nowych nam danych ,Darów ,Łask czy Przywilejów,,-
przez fakt ich się rozgoszczenia się w nas samych ,daje
to nam większe możliwośći doznańiowo realne ,w
pojmowaniu  , zrozumieniu ,głębszemu postrzeganiu
zjawisk nas otaczających w ich procesach zaistnienia
na obszarach ich widzenia po ich wcześniejszym się
zazwyczaj zagęszczeniu z poziomu energi
zdematerializowanych ,ale zawsze równolegle
istniejących w formach plazmatyczno pogazowych
.Czyli ich formach bytowania ,w ziemskim ich
zaistnieniu ale w formach szczątkowego ich bytu jako



formy energii plazmatycznej ogólnie pojętej-rozumianej

,,MRAD-Mrd-jednostka ,,Iskry Bożej w nas samych ,,
,czyli ile w nas ,tobie tkwi ,,Darów Łask i Przywilejów,,
danych przez Boga -inaczej ile ,,Boskośći Ci jest Dane,,

A/.Od poziomu 0 do 1 Mrad -takie pomiary ukazują nam
osobę wraz z jej własnym Duchem ,jako postać
uduchowioną i ma pierwszą wibrację wyższej energii o
godnośći cherubinalnej w drabinie postępu i pieczęći



duchowej -i tu na tym poziomie mamy za przewodnika
w naszym procesie uduchawiania się i rozwoju

,,Cherubina Mądrośći,, - jest to podstawa całego
procesu pracy nad Samodoskonaleniem się i rozwojem
własnej duszy i własnego ducha, Możemy te zdarzenia i
zjawiska zlokalizować na przedstawionym szkicu



poglądowym ,Sefirot a Lewitacja ,i tak gniazdująca kula
energii Wyższych lub jak mawiają inni mniejsza czakra

,kula energi sefirotu wyemanowana przez kulę nad
poziomem czoła Energii Wirującej Korony wraz z jej
Tożsamośćiami Wewnątrz jej Gniazdującymi -daje nam
pełnię percepcji w Zrozumieniu i Pojęciu Mądrośći
Boskich ,z pełnym ich zrozumieniem i pojęciem wraz z
praktycznym ich zastosowaniu w naszym Życiu w tu na



Ziemi ale Całośćiowo i Godnie w ich pojmowaniu.

B/.Mrad -2- dwie jednostki pomiarowe oznaczają że
prawidłowo się rozjamy i samodoskonalimy na
poziomie naszej duszy i naszego ducha krocząc ścieżką
prawdy i prawd ,którą sami sobie wyznaczyliśmy
-naszym światłem i przewodnikiem na tej godnośći jest
,,Cherubin Inteligencjii ,, i to On właśnie jako kula energi
w nas tkwiąca zostaje wyiskrzona z kuli energii
Mądrośći i wraz z wirującą Energią nad naszym czołem
jako Koroną Całośći są Energiami oddzielnie

istniejącymi Ale stanowiącymi Całość we wzajemnie się
łączącymi energiami świetlistymi i na wzajem się
uzupełniającymi .U podstawy ich gniazdowania w
naszym ciele fizyczno ziemskim -na wysokośći
prawego i lewego naszego barku -i to w tych miejscach
są rozgoszczone Energie kul sefirotu Mądrośći i



Inteligencjii na wzajem ze sobą są dodatkowo
wzmacniane i zaśilane poprzez wszechwiecznie
wirujący wir ,wirem energii ich scalającej która to wiruje
w kształt wstęgi Mobiusa (położonej płasko ósemki) ale
Energetycznie z pełną harmonią wzajemnośći i ona to
komplementarnie uzupełnia się na wzajem ze sobą
,dając nam poczucie ich się scalania ,Daje to na, z kolei
pełne i płynnie wymienialne energie dostępu do Wyżyn
naszej duszy i naszego ducha .

C/.Mrad -3- trzy jednostki pomiarowe ,oanaczają że
osiągneliśmy wyższe światy energii Korony .otwiera się
w nas -energia ,,POBŁYSKÓW,, nad świadomośći nad
wiedzy ,wraz z pełnią ich zrozumienia ,ich hierarchi w



niej zawartej , a nam nie obecnej gdzie naszym
nauczycielem ,radcą staje się ,,Cherubin -Korony,, i tak
On nas prowadząc -prowadzi nas zawsze do jeszcze
wyższych godnośći i doskonałośći Energii Świetlistych
.Zarazem zaznajamnia nas na poziomie pełnej
konsolidacji z koroną jako Całość ,a zawartą w niej i nim
gniazdującą i stale wypływającą Nad Energią pod nazwą
lub jej określeniem jako Godnośći ,,OKO OPATRZNOŚĆI
ABSOLUTU WSZECHWIECZMIE TRWAJĄCEJ ENERGII,,

    ,,Oko Opatrznośći,,-co w nim możemy spostrzec .

Zatem w ,,OKU OPATRZNOŚĆI,, możemy zauważyć DAR
dla Ludzkośći jako ,,MIŁOŚIERDZIE BOŻE,,-jako dar
miłośći największej ,gdzie Ojcieć ,,Bóg Stwórca,, za
Ludzkość Całą Podarował z Miłośći Życie Własnego
Syna ,,Jezusa Chrystusa,, -który został w Tu będąc z



Nami na Ziemi Ukrzyżowany -na krzyżu ,-aby nas
Wyzwolić z Ciemnośći i Skierować nas na Drogę
Jasnośći - bo tu przypomnę wszystkim że wszystkiego
mamy po pięć -palców ,zmysłów ,kierunków ,smaków
,poziomöw rozwoju ,i pięć poziomów miłośći i tak :
miłość jako śiła ,miłość jako dynamizm seksualny
,miłość jako energia ,miłość jako akt narodzin i
cielesność i miłość największa jako dar Bożej Energii -

,,MIŁOŚIERDZIE,, gdzie z miłośći do drugiej osoby
,bliźnego oddajemy za niego ,w świadomy sposób
własne życie ,darując mu nasze życie w tu na Ziemi.

D/.Mrad-4- cztery jednoski pomiarowe Mradu ,ten



poziom pomiaru zawsze oznacza ,że zaczynasz czerpać
i żyć energiami poświaty diamętowej czystośći prawd i
wszechogarniającej radośći życia w twoim tu bytowaniu
na Ziemi wraz z uwzględnieniem pokoju ,artyzmu,
twórczej myśli oraz nauk wszelakich ,a twoim
przewodnikiem i dostrajaczem wyższych poziomów ale
całośćiowo i bioenergo informacyjnych jest jeden z

Cztrech Archaniołów ,tak jak mamy cztery pory roku ,to
i jest Czterech Archaniołów i każdy z nich jest jednym z
tych dowodców Czterech Armi Bożych , tak jak to widać
na zaprezentowanym zdjęciu ,i podzale na cztery , gdzie



ich Naczelnym Dowódcą jest Syn Boży ,,Jezus Chrustus

,, i Tak w tym przypadku opomiarowania  jest Nim dla
ciebie jako Twój Nauczyciel -,,Archanioł Michał,,- ,który
będąc ci bratem ,radcą ,pomocnikiem dla ciebie w

twoim zmaganiu się do ośiągnięcia kompentium w



samodoskonaleniu się duchowym ,i tym wszystkim
którzy osiągneli ten poziom polecam ,studiować
,analizować i stosować Arkana Własnego rozwoju czyli
-Wyższą Szkołę jednego z Czterech Archaniołów w tym
przypadku waszym Mistrzem dla was jest szkoła
,,,Archanioła Michała,,.

E/.Mrad -5- pięć jednostek Iskry Bożej -oznacza dla
każdej Indywidualnośći która osiągneła taki poziom

rozwoju duchowego ,że szkolisz się i rozwijasz się



prawidłowo .Musisz pamiętać zawsze o tym ,co do tej
pory było ci dane i pielęgnować te dary  i łaski z pełnym
uwzględnieniem -męstwa -odwagi -i poświęcenia
własnego życia za czystą ,energię prawdy w bytowaniu
ziemsko fizycznym ale w służbie dla innych twoich
braći i bliżnych -Twoim przewodnikiem i bratem
zarazem na tym poziomie jest Archanioł Gabriel ,zatem
bądż jego pilnym uczniem i Jego adeptem w szkoleniu
się dalszym i rozwoju duchowym.

F/.Mrad powyżej 5 pięciu jednostek pomiarowych
oznacza że wkroczyłeś w swoim dążeniu i rozwoju
duchowym ,Nad Poziom Absolutu gdzie następuje



Boskie skonsolidowanie się wszystkich poziomów
duchowych -tak zwany ,,Wielki Początek Jedność
Boskiej i Wszechwiecznej  lub dla ciebie uruchomił się
proces inny z Woli Boga Stwórcy jako ty Nieśmiertelnie..

-wśród Tych wstępujących z Woli do nieba ,są to jedne z
najwyższych z możliwie dostępnych do osiągnięcia -w
procesach Darów i Łask Bożych wraz ze spływem Energi
Wyższych nam niewyobrażalnych oraz dopuszczeń do
Boskich Energii tych Najwyższych czyli inaczej mówiąc
,najwyższych bioenergo infro-świetlnych ciągöw Energi
płynących z Matryc Boskich lub Energii Nad Życia
Wiecznego we Wszech Świecie Istnień , i tu otwiera się
dla nas nowy Pułap możliwośći poprzez zrozumienie i
pojęcie ,Energii Boskich ,jest ich tak jak apostołów 12
dwanaście ,lub 12 miesięcy ,z tym że mamy 4 pory roku
i tu także mamy 4 pakiety strumieni barw po trzy wiazki



i jedni  Je określają jako -Pieczęcie Boskie ,drudzy inni-
jako Matryce Energii Boskich -ale i jedno i drugie
określenie są jak dwie równoległe drogi ,,Które wspólnie
prowadzą do tego samego Celu jakim jest ,,ŹRÓDŁO
DUCHA I DUSZ,, -ale NadEnergii -,,BOSKICH,,-

.    ,,NA KONIEC OPISÓW INTERPRETACJI POMIARÓW,,

,PRZESTROGA-ale dla tych WSZYSTKICH i dla



Wszystkiego ,ale będącego w Tu na Ziemii,,

-My Wszyscy będący w Tu i nie Tylko ,oraz Ci Inni

ze światów równoległych -Także ,oraz Te inne One

będące w Onym lub są jak z ,,onego,,-podchodźcie
zawsze z dumą i wielką rozwagą do prób i praktyk



szybkiego zastosowania i generowania ,,TYCH,, -
nieznanych Wam Subtelnych Energii Wyższych
,,BOSKICH,, ,otaczających Tu i Tam jak równierz w

Onym ,oraz Wszystko w Tu na Ziemi i w jej sferze
wraz z obszarami światów bytów i niebytów wraz
z tym widzialnym dla niektórych osób , i tym
niewidzialnym dla co niektórych osó -Wraz z
Wszystkimi Wszechwiecznymi Energiami
.Zachowajcie Godność i Rozwagę Wszelaką w
podejmowaniu prób zastosowania i ,,Generowania
Energii Wyższych,na poziomach ale- ,,BOSKICH,,

Bo za popełnione Wasze błędy i klęski

I za żle otwarte Ciągi Energii TYCH ,,BOSKICH,,

I za krzywdy wyrządzone tym Energią Świetlistym

,,TRZEBA BĘDZIE -SAMEMU PODŹWIGNĄĆ,, Swój



dalszy ,,LOS,,-będąc jeszcze Tu na Ziemi.

W tym Naszym Ziemskim i Zmaterializowanym
Ciele Ludzkiego Naszego Zaistnienia. ,,Dlatego
Uczcie się Dalej ROZUMIEĆ i Rozwijajcie ,,DUSZĘ,,

,-doceniając to Coś co zrozumieliśćie i co jest już
Waszym Ośiągnięciem wraz z Waszym Całym



Oświeceniem w konsolidacjii duszy i ducha bo te

.Opisane i zdefiniowane stany odczytów i ich
pomiarowe wyniki- Wam tu zaprezentowane są

już znane wszystkim i już od ponad kilkunastu lat
potwierdzone ,praktycznie ,doświadczalnie i
poprzez badania i analizy zrozumiałe przez świat
nauki i one jako definiowane i interpretowane są



dla Was-nauką prowadzącą do samorozwoju w Tu

,,Życzę Wam Wszystkim Spokoju Waszej Duszy i
Waszego Ducha i daru słuchania dzwięku śił mocy
i energii Wyższych i Nieskażonych Ciągów Energii
Świetlisto Świetlnych Ciągów Całośćiowych
naszej natury i jej śpiewu .Bądżcie po prostu
czystą i świetliśćie jasną prawdą przytomnośći
będąc i żyjąc w tu na naszej planecie ,,Ziemi,,.
,,PRAWO  PRZEBACZANIA  GRZECHÓW,

,Ew.Łukasza 5:17, -tak dla głębszego pojęcia.....



Pewnego dnia ,gdy nauczał ,wśród słuchaczy
siedzieli również faryzeusze i nauczyciele Prawa
,którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i
Judei oraz z Jerozolimy .A była w Nim moc Pana,

dzięki której uzdrawiał ,18/- wtedy jacyś ludzie
przynieśli na posłaniu sparaliżowanego ,Chcieli go
wnieść do środka i położyć przed Jezusem

.Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleść



sposobu ,by się do Niego przedostać ,-fragment .

Po niżej prezentuję inny ,,Miernik Analogowy
Bovisa ale z wbudowaną opcją aparatu ,,Volla,, ten

prezentowany został zmodernizowany i ulepszony
I tak oprucz pomiarów podstawowych które mają



wszystkie mierniki ,,BOVISA ,,-czyli ,,Bv-pomiar

walorów w skali Bovisa ,oraz -pomiar ,,Qc-cQ ,, a



dotyczyą sfery pomiaru poziomu astralnego duszy

,oraz pomiar akumulatorka źycia o symbolu ,,uV,,



- ,ma także pomiar sfery duchowej w jednostkach

mrad ,,Mr,,-lub pomiar napreżeń stanu naszego



mózgi i osobliwośći wokołoczaszkowych  oraz

Tu widzimy wersję poprawioną ,o znaki i symbole
,bo wszystkie funkcje tego miernika będą



stopniowo dopisywane i aktualizowane o zdobyte-

Tu mamy wersje trzecią miernika analogowego
,Bovisa z możliwośćiami pomiarowania anomali i
zaburzeń energetycznych , tak jak widzimy na
ustawionej funkcjii na pulpicie sterowniczym oraz
sond dodatkowych specjalnych i użycia mapek do



pomiarowania takich ich -braków energetycznych

zgodnie z kanonami regóły ogólnej- ,,Japońskiej,,

-potwierdzenia ,a wynikłe z pomiarów na osobach



w terenie i potwierdzeniach zaistniałych ,anomali

Tu na tej mapce widzimy pięć żywiołów ,pięć
palców i w każdym z nich w epicentrum opuszka



,możemy miernikiem za pomocą sondy specjalnej

i trzymanej w jednej ręce tulejowej sondy butelki

lejdejskiej trojśćiankowej -z funkcją kondesującej



i kumulującej bioenergetyczne nasze tożsamośći
generowane przez ciało ,oraz sondy drugiej tak
zwanej pomocniczej lub skrzyneczkowej i tak

można dokonać zczytania i opomiarowania ,analiz

walorów poszególnych w nas głównych narządów



,organów i ich bioenergię w naszym ciele cielesno
fizycznych , ale ogólną wartość stanu ich pracy
danego narządu ,organu.Jest to bardzo dobry i

bezpieczny pomiar bo miernik nie wysyła żadnych

impulsów wirów czy prądów do całego środowiska



pomiarowego tylko je zczytuje ,kondęsując z nas.

I gdy trafimy w punkt centralny ,,klastronu sondą
tą drugą sondą skrzyneczkową jako operatorzy

zczytania taką jak widać na zdjęciu to miernik



analogowy -swoimi funkcjami wewnętrznymi nam

potwierdza ten fakt mignięciem czerwonej diody.

Ale zazwyczaj potrzebna jest do tego druga osoba



,bo w pojedynkę jest to zawsze utrudniony pomiar.

Inną także bardzo ciekawą funkcją tego miernika
jest możliwość zmierzenia poprzez zczytanie z
naszej dłoni pozytywnego lub tego niedobrego



działania energii planet w procesach ich

wzajemnej koniunkcji ,czyli lini ustawienia się ich
względem naszego księżyca i naszej Planety
Ziemi i spływ śilnych strumieni energii z Galaktyk ,

a nasze potrzeby bioenergetyczne w tym zakreśie



czyli jak nasz organizm reaguje na spływ energii

i dlaczego na przykład jesteśmy rozdrażnieni lub

wręcz podeksytowani gdy planety na nasze ciało



działają i ich energie kosmicznego oddziaływania

,zatem kożystając z zaprezentowanej wcześniej
mapki możemy bardzo precyzyjnie takie nasze
potrzeby zmierzyć lub ich zaburzenia i anomalie

zczytać i gdy braknie nam werwy ,śiły lub energi to



możemy je uzupełnić stosują ,energię meteorytów

lub dodając energii , sił i wigoru lub neutralizując

szkodliwe działania ,planet ich układów , lub



księżyca za pomocą energii ale wygenerowanej z

,,Laseröw-stosując Laseroterapię i w ten sposób

uzdrawiać ,polepszać chore relacje i emenacyjne i



co najlepsze możemy zaraz po podaniu energi z
lasera ,opomiarować ,dany organ ,narząd ,układ i
zobaczyć efekt poprawy po dodaniu energii .

oddziaływanie na nas energetycznego układu ,ale

z konscelacjii planet ,gwiazd po prostu płynących



na naszą Ziemię z Kosmosu a nas drażniących  .

Tak więc dokonując zczytania i pomiarowania z

naszej dłoni za pomocą punktów ,miejsc kontaktu



lub kastronowych zagęszczonych receptorów a w

nich komórek dendrycznych możemy zmierzyć w



nich panującą energetykę ,lub jej brak a wraz z

tym faktem naszych różnorodnych potrzeb oraz-



związane z ,porażeniem lub zaburzeniem, różne

anomalie ,zaburzenia oraz braki enrgetyczne na



każdym z nich,to zawsze możemy lepiej działać i

eliminować zaistniałe problemy ,ale zawsze jest to
podstawa aby te zczytane i opomiarowane w nas



te anomalia - potwierdzić sami ,ale wynikami
badań laboratoryjnych  , lekarskich i profesorskich
w terenie i wynikłe z tego tytułu ,nasze -analizy

,diagnozy i pomiary zczytane miernikiem zestawić

z dokonanymi naszymi badaniami w laboratoriach
medycyny akademickiej ,badawczej ,pomiarowej



czy także tej niekonwencjonalnej lub medycyny
energetycznej ,po dokonanuch pomiarach ,
zczytujących ale miernikiem ,instrumentem , a

-możliwośći pomiarowe aparatu Volla ,z funkcją

pomiaru Bovisa łącząc te możliwośći i tu mamy
między innymi możliwośći dokonania pomiaru .



,,BEZINWAZYJE OPOMIAROWANIA -nie BADANIA,,
- ale pomiary biostymulatorów generowanych z
naszej bioenergii drzemiącej w naszych ciałach ,
gdzie komunikatorami są klastry ,czli kolonie
takich zgromadzonych komórek dendrycznych

,które oprucz tego że są naszymi strażnikami



tworzą listkowe formy komunikacjii zdrowia , to

jeszcze umożliwiają nam ,komunikację z naszym
wnętrzem ,a w nim kontakt z naszymi organami

,narządami i naszymi komóreczkami za pomocą



całej sieci interneuronicznych powiązań całośći

,niczym mikro mili śieci pajęczej , ale w naszych

ciałach , a nie funkcjii elektrycznych pomiarowań i
zczytań gdzie są wysyłane fale i impulsy prądowe.



Bo nie dokonujemy jakiejkolwiek interwencjii w
dane środowisko ,narząd ,organ poprzez do nich
wprowadzenie ,impulsu ,fali ,frakcjii prądowej .

,,OPIS POZOSTAŁYCH MOŻLIWOŚĆI POMIARU,,

,,Ale zapamiętajmy że zawsze na samym początku

należy dokonać pomiarów ogólnych na poziomie
,,Bv- i ,,cQ,,-oraz ,,uV,, oraz pomiar na poziomie
,,Mr,,-i tu muśimy przyjąć zawsze taką to zasadę



co do podstawowego waloru ogólnego pomiaru w
tym zakreśie jako służacy nam odnośnik i bazę do
odczytów zaburzeń, anomali na naszych-organch-

,,Bv,,-jako nasz główny odnośnik wyjściowy do
dalszych i pozostałych relacjii odczytowych i ich
analizowania ,bo każda opomiarowana osoba ma
ten odnośnik i jej walor inny ,różny,ze względu na
jej -wiek ,przebyte choroby ,wyeksploatowane jej
narządy i organy ,tkanki wewnętrzne ,lub w nich
wręcz brak energi ze względu na przykład na ich
amputacje -śledziony ,woreczka żółciowego ,lub
fragmentu żołądka ,dwunastnicy lub jelit na fakt



ze względu na przebyte ,amputacje lub zabiegi
,operacje hirurgiczne i odjęcie lub wręcz całkowitą
amputaję organu i zastąpienie go protezką -krtań

I ten pierwszy walor jest odnośnikiem ,,BAZĄ,, do

naszych dalszych form analiz po zczytaniu wyniku
z dokonanego zczytanego waloru za pomocą
sondy skrzyneczkowej na zaprezentowanym wan



na zdjęciu jest ona oznaczona symbolem ,,C,, oraz
drugie sondy ale jako butelki lejdejskiej która to
ma symbol ,,A,, ,lub ,,B,, na zdjęciu i tak jedna z
nich jest zawsze kontaktową aktywną, z tą sondą

skrzyneczkową ,,C ,, lub pudełkowatą jak kto woli
to niech ją tak nazywa po prostu sonda.Ale dla

przykładu -pomiar ,,Bv-czyli walor w skali Bovisa



równy odczytowi 6400 jednostek  wartośći na
poziomie górnej lub pierwszej skali noniusza

,podziałki oznacza zawsze że przy odczycie z
użyciem funkcji na pulpicie sterowniczm ,,na

przykład ustawiony przełącznik na funkcję ,,2 ner,,



lub na funkcję na pulpicie miernika -symbol-,,Bv,, i

kożystamy ze skali odczytowej na górze noniusza

miernika -i dokonujemy pomiaru ,dla przykładu



odczyt waloru wątroby na klastronie dłoni i tu

widzimy symbol w formie rysunku ,,wątroby
l,,_gdzie użyty znak ,,l,,-oznacza mozliwość
kożystania z pomiarów krzyżowych z użyciem
funkcji na pulpicie sterowniczym na wszystkich
jego zakresach pomiarowych , i gdy podzielimy tą
naszą wartość pomiaru bazowego ,to każdy wynik
równy połowie zawsze oznacza dobra pracę tego
objętego pomiarem organu ,czyli gdy mamy wynik
bazowy np.6400 jednostek to połowa z niego jest



3200 jednostek pomiarowanych ,i taki to walor
oznacza dobrą funkcję i pracę tego organu ,a
każdy wynik mniejszy o 500 jednostek zawsze jest
początkiem problemu i tu zawsze są takie -stany
zapalne ,ostre ,podostre niższe o 1000 jednostek
lub już porażenia ,od grzybowe to są już stany
niższe o 1500 jednostek ,a te od wirusowe to są
stany niższe od wyjśćiowych o 2000 jednostek a
dalej o 2500 to są już porażenia drobnoustrojowe

i parazytologiczne ,a jeszcze dalej w dół to są już
mutanty około ,,rakowe,, a jeszcze niżej to już są
zmiany nowotworowo onkologicznego porażenia
,bo rak to nie nowotwór z onkologicznego punktu
odnieśienia ,lecz inna forma zmutantowionego
odmieńca który nasze ciało dopadł i sie rozwija ,a
idąc dalej w opomiarowaniach funkcji to ,a pod nią
mamy jeszcze funkcje..nadnercza 3,, oraz inne



nasze w nas samych organy oznaczone na mapce
poglądowej także mają znak ,,3,, - gdzie symbol
,,3 ś ,, -oznacza ustawienie tej opcjii na pulpicie
sterowniczym miernika pomiarowego, i jeszcze
niżej -,,nerki 2 R,, ,a nad symbolem wątroby - ,,l,,

mamy oskrzela ,,l P,,-,natomiast obok oskrzeli na

lewo mamy symbol-,,serca 6,, a niżej pod



symbolem serca mamy dalej -,,woreczek żółciowy
l,, -,i dalej ,,pęcherz moczowy 2,,- ,obok niego po
lewej mamy ,,dwunastnicę 4.. ,jelito czcze 4,,a nad

nim do góry mamy ,,żołądek 4,, i nad żołądkiem



jest ,,szczęka górną i dolną 2,, i gdy mamy poziom
odczytu 500 jednostek to to stanowi naszą bazę i
normę na tym organie ,a gdy trafimy sondą

skrzyneczkową w tym punkcie w rejon problemu
to zawsze mignie nam dioda w kolorze czerwonym

i każdy zczytany walor w tym punkcie powyżej tej
wartośći zawsze już oznacza zaistniały problem
na tym organie, i wówczas należy zataczać



malutkie okręgi sondą wokoło tego punktu w
którym zapaliła się nam dioda dając nam znak

zaistniałego w danym organie problemu . A gdy

ktoś ma pomiar ,,Bv,, na poziomie 8400 jednostek
, to u niego problem zaczyna się od pomiaru na



organie od wielkośći 1500 jednostek , ale zawsze
muśi błysnąć nam ,,-dioda w kolorze czerwonym-

Która jest po lewej stonie miernika , dając tym

nam znak w formie ostrzeżenia i oznacza to
zawsze początek trafienia w punkt jako centrum



opomiarowywanego przez nas- organu , narządu.

I tak odczyując zaburzeni i anomalie na poziomie
naszej - wątroby o symbolu ,,2ner lub -3ś oraz -



4ż , jako pomiary krzyżwo zależne i przemienne
ale zaznaczone na pulpicie sterującym miernika -

oraz kontaktu drugą sondą na klasterze dłoni , na
przykład z ,,wątrobą ,, zgodnie z zaznaczonym
tym organem na mapce poglądowej dłoni -gdzie
inny symbol -,,1w,, na pulpicie miernika , jest on
martwy ,oraz symbole ,,W i S ,,także są martwe bo
potrzebne są dodatkowe inne sondy kóre na tych
funkcjach współpracują i dalej w prawo są także
inne funkcje -martwe i służy jako przełącznik do
fazy spoczynkowej naszego miernika , a ich
uruchomienie wymaga użycia i podłączenia
dodatkowych sond pomiarowych o ich innym
specyficznym przeznaczeniu pomiaru,a pozostałe



użyte- symbole - lub jako uniwersalny symbol na
pulpicie miernika jako ,,Bv,,-i odczyt ze skali
górnej na noniuszu miernika, gdzie w zależnośći
od osiągniętych stanów odczytu lub pomiarowych
i zczytanych wyników ,analiz możemy powiedzieć,

stwierdzić procesy ,zmiażdźenia wątroby lub jej
poszczególnych płatów i odcinków ,lub jej
pęknięcia na przykład po upadku lub kontuzjii ,lub
proces jej początku zwapniania się, lub porażenia
od grzybowego ,albo drobnoustrojowego ,mikro
pasożytnicze infekcje -które są bardzo trudne do
zdiagnozowania na przykład porażenia od
grzybowe ale w kanałkach żółciowych w naszej



wątrobie i żerujących w tych kanalikach drobno -
pasożytów ,które żyjąc w nich tworzą w nich

własne kolonie ,zakładają gniazda składają jajka i

powodują różne procesy , powstawania zatorów w



kanalikach żółciowych wątroby a ich toksyny

zalegają gnijąc i powodują procesy krystalizacjii

żółci następnie procesy narastania piasku ,żużlu i
kamieni w wątrobie czy w woreczku żółciowym i



drogach ,kanalikach żółciowych klasycznym
przykładem jest motylica wątrobowa której
działania gdy odkryjemy to zazwyczaj podczas

amputacji albo woreczka żółciowego lub płatów
wątroby w procesach jej zwapnienia ,martwicy-
lub mega początek narastania mięśniaków ,guzów

tu na tym zdjęciu widzimy zmiażdźoną wątrobę i



narośnięte na niej guzy mięśniakowe ale już o ich

zmianach onkologicznych i patogennych ,i takie

zmiany już bardzo wyrażnie można pomiarować ,i
zawsze po takich pomiarach i zczytanych w nas
wynikach -zalecam każdej osobie u które wyjdą
po pomiarch takie różnorodnośći - wykonać



dokładne i precyzyjne badania lekarskie ,usg -

I co możemy zawsze zastosować terapię natury
od ,,Laseroterapi ,,po Esencje Energii z Instytutu.

Jako formy uzdrowcze i rewitalizacyjno odtwórcze



wywoływujące i pobudzające nasze komórki
macierzyste do procesów odtwórczych w nas.

-1 Przełyk z wpustem ,2 żołądek ,3 śledziona ,4
trzustka ,5 dwunastnica , 6 odźwiernik między
żołądkiem a dwunastnicą ,7 pęcherzyk żółciowy ,8
wątroba jako duży gruczoł cewy pokarmowej .

- wątroby lub badania biologi molekularnej, które
zazwyczaj potwierdzają zczytane takim pomiarem



anomalia. Inna ciekawa funkcja tego miernika to -

możliwość pomiarów walorów naszych nerek i

układu moczowego oznaczona na tym mierniku



symbolem ..2 ner,, na jego pulpicie i dotknięcia

drugą sondą klasteru ,nerki na naszej dłoni-i tu



także w zależnośći od osiągniętych stanów -

,,Układ moczowo wydalniczy męski,,



-pomiarowych możemy stwierdzić w nerkach od

,ich spuchnięcia , zamulenia,stany ropno zapalne

poprzez skrystalizowane formy osadowe i ich



procesy zamulania w nerkach ,kieliszków i ich

całych struktur i ich stany ostre zapalne ,ropne ,aż
po zagęszczone inne formy , takie jak piasek ,albo



kamienie ,albo procesy narośli na korze nerkowej-

         ,,Układ moczowo wydalniczy żeński ,,



 - ,guzy,narośle na korze nerkowej ,lub już torbiele
,pęknięcia wyrostki i ich totalne wręcz dysfunkcje i

porażenia grzybami ,wirisami ,bakteriami -robaki



,parazyty ,drobnoustrojami ,boreliozą ,babeszjozą

po takie inne krętki ale blade o potocznej ich złej-

nazwie kiły ,jak i drobnoustrojami inteligentnymi
,zwinnymi od owsków glizd po taśiemce lub te aż



z ukrywających się i inteligentnych po tą Morganę

morganelii ,kiłą i problem porażenia całego układu

moczowego ,problem z trzymaniem moczu jak i u



Pań i u Panów ,aż po mega porażenia prostaty

także u Pań łącznie z ostrym zapaleniem wzgórka

łonowego i wrecz totalnym porażeniem mięśnia



zwieraczy cewki moczowo wydalniczej  i w niej

równoczesny stan zapalny i w naszym pęcherzu -

moczowym,  wraz z jego innymi porażeniami ,od



tych anomali do chlamydemi i- problemami od

podgryżień od drobnoustrojów aż po dokonane -
porażenia od ,grzybicznego, poprzez inne bakterie

,wirusy - aż po te problemy inne -zakażeniowej -



natury ale od wenerycznych porażeń- polegające z

uszkodzeniem błony wewnątrz wyśćielającej

pęcherz moczowy dającej nam problemy z miksją



i jego opróżnianiem ,wklęsłośćią ,skoliozą- ale w

fazie początkowej zaistnienia tego problemu
,gdzie opróżnianie pęcherza moczowego jest takie



nic i błachostka jak mawiają malkontęci , aż po

ostre stany i probemy z opróżnianiem pęcherza -i

zaawansowane porażenia grzybiczne na początku
,osdy ,namuły,zlepiny złogowe aż z uszkodzeniem



dróg i kanalików odpływowych uryny -od Esheriha

,Papovainidae ,Proteus ,Ureaplasma,Chamydia

Trachomatis ,aż po Chlamediophille ,Kiłę ,a może



się zacząć od drożdźycowego porażenia ,które
jest żle interpretowane przez nie które osoby jako

nic nie znaczący niby trądzik młodzieńczy ,a to
coś więcej bo wyrzuty ,plamiste i jest już mega



problem ,który sprowadza inne patogeny i od nich
porażenia ,a to jesst opryszcz poprzez chlamedie

Rzeżączkę ale taką zmodyfikowaną i już odporną

aż lub łącznie z prostatą ale u obu płci ,i jej mega
problemami rozwojowymi gdy nic nie robimy bo to



tylko opryszczka -ale ja myślę że coś ,które żeby

wykryć trzeba wykonać ,,badania lekarskie ,a inne

zawsze po takich zczytanych anomaliach trzeba



pójść i zrobić dokładne badania lekarskie moczu

,ale badania rozwinięte czyli takie z posiewem ale

ukierunkowanym lub te -mikrobiologiczne badanie



moczu ale w kierunku porażenia , od grzybowego

,lub bakteriologicznego , albo wirusowego ,albo
takie ukierunkowane prześiewowo -wymazowe i

wówczas mamy potwierdzenie naszych odkryć i
dokonanych pomiarów i diagnoz z tego wynikłych
tak jak to widzimy na wynikach które to po



opomiarowaniu kazałem wykonać potwierdzić fakt

i możemy zawsze podjąć leczenie a nie -dializę -
lub kurację uzdrawiającą naturalnymi środkami ,

albo w ekstremalnych przypadkach mamy szpital
zakaźny i długi proces leczniczy ale my w izolacjii.
A ci co chcą więcej poznać to polecam im inną



moją książkę ,,Batalia o Życie i Wojna o Zdrowie,,
Następną ale inną i także ciekawą  możliwość - to

pomierzenie walorów w naszej śledzionie ,na tym

mierniku analogowym dokonując bezinwazyjnych



pomiarów jest ona oznaczona symbolem,3 si,,-3ś-

i tu także- jakie ośiągniemy stany pomiaru i jego

walory to możemy w sposób jednoznaczny podać i



określić funkcje na tym organie który także jest w
naszym ciele magazynem krwi jako zapasowej -

- walory to takie dokonane i odczyty pomiarowe
mówią nam o patologicznych zmianach i dające
zawsze złą pracę opomiarowywanego narzadu
,organu i zawsze możemy stwierdzić dysfunkcje i
infekcje oraz porażenia wraz ze stanem



poczatkowym ,ostrym zaawansowanym lub już

jego martwicą i procesem zwapienia albo gnilnym

na organie naszej śledziony ,ale gdy brakuje nam
reakcji to zawsze to oznacza stan nornalny i



zdrowe reakcje na danym organie ,a reakcja wraz

z zapaleniem się diody czerwonej i ciągłe jej nam

świecenie to oznaka problemu i ostrego zazwyczaj



stanu w danym organie który jest objęty pomiarem

i taką reakcję podczas pomiarowania ,zawsze

trzeba sobie potwierdzić najlepiej badaniem ale



już lekarskim lub profesorskim ale zawsze są one

potwierdzane w 90% ,po pomiarach na tym
mierniku ,,Bovisa z funkcją pomiaru ,aparatu

,,Volla,,Następna funkcja pomiaru tym miernikiem
to symbol-,.4 z,, -czyli nasz żołądek i problemy w



jego wnętrzu ,od refluksu i stany - w jego fazach

początkowych ,aż po zaognienia , i uszkodzenia

błon wyścielających nam  żołądka ,poprzez mega
inwazje drobnoustrojów ,bakterii ,wirusów które
wyżerają dziurki ,otwory w jego - wewnętrznych  -



powierzchniach żołądka ,łącznie z fazą podostrą ,i

uszkodzeniem naczynek kapilarowo włoskowych i
krwawieniem do jego wnętrza co zawsze skutkuje

początkiem narastania ,tworzenia się zwyrodnień i



ich odmiam od form podrażniających , torbieli ,

mięśniaków - wrzodów w środku w nim- żołądku .

Następną także bardzo ciekawą funkcją pomiaru



tego miernika jest możliwość zczytania podczas

,generowanych energi chorób , zaburzeń i anomali

o symbolu ,5 k ,lub symbol 5 krt,-czyli nasza krtań



,gardło, przełyk oraz tarczyca ,lub wole tarczycy

lub guzki ,albo jej płaty -narośle ,guzki tarczyczne
,wole  - i w nich anamalia , czyli stany rozrostowe-

Na tych miernikach które widzimy wyżej zawsze



dokonujemy pomiarów które są beinterwencyjne

lub bezinwazyjne ,są bardzo bezpieczne możemy



je wykonywać mamie w ciąży ,noworodkowi , i tak

na jednym poziomie ustawienia tak jak to widać

na pulpicie sterujacym funkcjami- znak- ,,uV1,,- -
powiększanie się ,tworzenie guzków i narośli na



płatach tarczycy i można także opomiarować przy
złożonych i skonsolidowanych zaburzeniach tych

w wstępne fazy porażenia zespołem ,,Hashimoto,,
ale do takich diagnoz potrzebny jest odpowiedni



operator z pełną wiedzą Topografii Anatomicznej

Tu widzimy naturalne antidotum na problemy ,jod-
i takie schorzenia trzeba zawsze potwierdzić



badaniami typu minimum usg tarczycy ,lub inne
czyli badania biologii molekularnej wraz z graśicą
u osób młodych u których graśica jeszcze nie
przerosła i zmieniła się w zespół zbioru tkanek
tłuszczowych unerwionch ,w zalerznośći pomiaru

od ośiągniętych stanów odczytowych i ich stanów
- pomiarowych a zaistniałe w nich tych narządach
organach -problemy schorzeń i ich dysfunkcjii .
Kolejną funkcją jest możność dokonania poprzez
pomiar funkcji pracy serca o symbolu ,,6 se,,-i tu
możemy znaleść problemy z rozdęciem komór



sercowych ,przedsionków po złą pracę zastawek i
anomaliami na przegrodzie sercowej ,a wszystkie

-Tu widzimy prawidłową skalę na mierniku -

te anomalie są mierzalne po stwierdzeniu w
trakcie opomiarowania ,ich odpowiednich stanów



odczytowo pomiarowych a wykazanych na skali

noniusza w mierniku , a dodatkowo w mierniku są

zainstalowane diody czerwone , które migocząc



pokazują nam stan ekstremalny dla zwrócenia

uwagi że w danym i mierzonym narządzie ,organie
mamy już zaistniały stan alarmowy który trzeba w

Tu widzimy zczytywanie z pomiarem ale samym



aparatem jako vola -ale to fikcja - nie Volla i  bez
funkcjii z pomiarem Bovisa i widać opomiarowanie

tkanki tłuszczowej z dłoni -cel kosmetyczny --!!!!!.
Natomiast drugi zestaw pomiarowy także służy do
pomiarów zalerzności ,tkanki tłuszczowej skóry i
dodatkowo jej kwasowośći ,oraz do pomiarów
olejków używanych w aromaterapiach a ich efekt
w kontakcie z naszą powierzchnią organu skóry jej
wrażliwość ,karnacja i jej przebarwienia ,który to
jest naszym największym narządem jednego z
naszych pięciu zmysłów ,skóra to nasz największy
narząd lub organ ale naszego zmysłu czucia
,ciepła ,zimna ,powiewu wiatru ,dotyku -itd.



Pomiary Bovisa z funkcją Volla -opisu ciąg dalszy

- takim przypadku zawsze potraktować bardzo

poważnie ,bo to serce i gdy rozpoznajemy stany

przed zawałowe lub okołozawałowe po pomiarze



to trzeba bardzo szybko zawsze ,udzielać pomocy

aktywnej łącznie z wezwaniem karetki pogotowia



ratunkowego ,o ile zajdzie taka potrzeba bo mamy

do czynienia z sytuacją patową ostrą po pomiarze,



Tu są objaśnienia pozostałej symboliki użytych

rysunków na klastronach naszej dłoni -poglądowo



wraz z opisem oznaczeń na mapce rysunku- dłoni

Paluszek mały naszej lewej dłoni od jej wewnątrz
patrząc i używając funkcji uniwersalnej jako ,,Bv,,
ustawionej na pulpicie sterującym każdego
miernika i tak widzimy- od góry ,znak ,,M,,Klaster
kontaktu z kręgami szczytowymi pierwszy ,atlas
pierwszy dźwigacz naszej czaszki zaraz za



końcem naszej czaszki i axis -obrotnik czyli krąg

obrotowy i dalej ,mamy 7 kręgów szyjnych i cały

odcinek szyjny ,który to pozwala nam obracać



kręcic całą głową dalej jest12 kręgów pierśiowych

Zapamiętajcie symbole od,,C-1 do C-8 ,, i dalej.. to

Odcinek pierśiowy od Th-1 do Th-12 jako kręgi.



..pierśiowe zaraz za naszymi kręgami szyjnymi....

odcinka lędźwiowego ,kośći krzyżowe w miednicy



i kośći ogonowe lub gużiczne jako zakończenie

I tak Ci z Was co mają Biostabilizatory moga bóle i

anomalia stymulować poprawiając jakość życia...



,po niżej niego -symbol ,,N- ,,klaster kontaktu z
drogami rodnymi ,jajnikami macicą ale u kobiet

a u facetów moszna ,jadra ,prostata i możliwość



pomiaru. Poniżej ,,jelito grube okrężnica esowata

3,, -i odbytnica oraz hemoroidy i opomiarowania w

tym zakreśie.Obok niej na lewo ,,jelito grube i jego



poprzecznica 3,,_a w nim kamienie kałowe ,glisty

,podczepiaki i parazytologiczne porażenia.Nad

tym klasterem do góry ,,żołądek i dwunastnica 3,, i



w tych narządach problemy ,podrażnienia ,wrzody.

A nad tym klasterem bioinformacyjnym jest



możliwa komunikacja z naszymi -oskrzelami

,płucami ich stany ,zaflegmacenia ,rozedm kłucia i

podziębienia i możliwość zczytania tych anomalii.
Obok tego klasteru na sąsiednim naszym palcu



mamy u góru klaster komunikacjii całym kolanem

,łękotką ,rzepką oraz ze stawem biodrowym i w

nich stany zapalne ,uszkodzenia mażi i chrząstek



ich spękania i czy nie grozi nam endoproteza ze

względów na ich nadmierne wyeksploatowanie



przez nas i zużycie się ekementów współistnych.

Dalej poniżej mamy staw stopowy ,kostkę i cały

mechanizm inżynieri ruchomej naszej stopy ,a po



niżej tego mamy dalej klaster ,pięty Ahillesa i tam

ścięgna podczepy ostrogi i stany od zapalnych po

te ostre z mega problemami ,zwyrodnień, zwapień



i skrzywień aż po haluksy ,i zwapienia stawów

stopy i możliwość ich odczytu i pomiaru w tym

zakreśie w tych naszych elementach kostnych a



jak wy stawiacie stopy ,i na nich buciki ,szpileczki
a nasze odziedźiczone w naszym -dna,w inżynierii

ruchu i przemieszczania i tak możemy obserwując



nasze ślady stóp odciśniętych zauważyć całą

masę naszych anomali w całym ukadzie kostno



ruchomym ,dzwigającym naszą całą masę ciężaru

,,Układ całośćiowej inżynierii kostnej widok z tyłu,



Widok całościowego układu z przodu poglądowo.

plus to co przechodząc dźwigamy ,przenośimy .I



tak dalej pomiarując i zczytujac możemy wykryć

całą masę anomali w ich stanach od tych od

początkowego ich zaistnienia po te mega już



rozwinięte i zaawansowane ,i tak z numerem ,,3,, i

zrobione odczyty pomiarowe krzyżowo w pięciu



punktach na dłoni ,a zwiazanych z jelitami mogą
nam pokazać problem z glistami ludzkimi w nich i

jelicie i dodatkowy problem mega porażenia ale ,



od grzybowców w całym odcinku jelita grubego i

jego odcinkach ,lub ich przegryżienia i podsiąki w
ciele oraz hemoroidy ,lub w jelitach torbiele ,oraz
pewnego rodzaju wstydliwy problem typu dziury



od robakowe i,stomia, ale z specyficzną odmianą

porażenia od grzybowego . I tak wysłana ta osoba

na potwierdzenie powyższych analiz,diagnoz i ich



zczytanych walorów w niej anomaliach , przynośi

mi - wyniki które w 100% potwierdzają nam te



anomalie w niej gniazdujące a co tylko zczytane .

Inne bardzo ciekawe funkcje ale to symbol - ,,2,,



dotyczą  porażeń  i  infekcji  oraz  dokonanych  już

w naszym ukladzie chłonnym ,obronnym -porażeń



i w nim zaistniałe problemy patogenicznych zmian

w naszych narządach ,poszczególnych organach ,



i w nich zmiany i braki , ale na początkowych ich -

Do tych mapek z ,,klasterami dendrycznymi,, opis
znajdziecie w innej mojej książce-,,Laseroterapia,,
-fazach zaistnienia nie do wykrycia metodami

badawczymi aż po stany ostre ,podostre i mega



zaawansowane które pokazują specjalne badania

ukierunkowane łącznie z pobraniem płynów około
kręgosłupowych ,kolejna funkcja ,,S,, to układ

nerwowy ale jako centralny ,bo wiemy że w nim



mamy jeszcze mniejsze między innymi ,układ

nerwowy autonomiczny ,układ -sympatyczny
,parasympatyczny , oraz mniejszy interneurowy

,mechaneurowy aż po te najmniejsze najcieńsze w
nim sieci całośćiowych powiązań które w całośći i



razem tworzą ogólnie zrozumiały układ nerwowy a

jak zwykle te najdrobniejsze i najnnajmniejsze na

jego końcach to naśi strażnicy naszego zdrowia
,czyli komórki dendryczne ,i poukładane lub tak
jak to niby kolonie ich w formach zgrupowań czyli



klastry jako biostymulatorowe komunikatory w
nas na naszych dłoniach ,stopach ,uchu i ciele.

Tu na tym zdjęciu widzimy Pana Marka z Podlasia
Uzdrowiciela ,Laseroterapeute ,Chromoterapeute i

Stosujacego Inżynierię Duchową duszy i ducha ,i



tu podaję kontakt do Pana Marka Chmielewskiego
dla osób zainteresowanych -tel.792 929 229 ......

I tak doszło do przedziwnego spotkania z Panem
Profesorem na targach zwiazanych ze zdrowiem...

-Miernik i jego możliwośći pomiarowe wzbudziły



zainteresowania znanego na Świecie Profesora

prezesa Towarzystwa i Współpracownika-,NASA,,-
,ze szczególnym wykożystaniem jego walorów w

pomiarach ,wody ,płynów i cieczy i po moich

wyjaśnieniach i zaprezenowaniu jego możliwośći



,wzbudził zachwyt i pełne zrozumienie Profesora .

Także ,spotkane specjalne,,Kubki Aktyne,,do wody

w szczególny sposób zainteresowały Szanownego



Pana Profesora i w taki ,,Kubek Aktywny,, się Pan

Profesor osobićie zaopatrzył ,bo jak mi dyskretnie

oświadczył zawsze szuka takich- ciekawostek i



nowinek i po to jeździ na Targi Zrowia , i poprośił
mnie o sprawdzenie działania ale już jego kubka i
tak po napełnieniu jego wnętrza wodą z toalety i
szybkim pomiarom kondutometrem widzimy fakt
teego co się znajduje w wodzie nabranej w
toalecie ,i po odczekaniu kilku minut znowu
dokonaliśmy ale wtórnych pomiarów wody i co

widzimy wyrażnie z 970 jednostek zostało 315 a
pozostałe osiadły na dnie w fomie osadczej ,i dalej



umieśćiliśmy pod dnem ,,Kubka Aktywnego ale
mój - Geoemiter-i co energia z jego wnętrza i jego
śiły i moce dalej zaczęły wodę z kranu wzmacniać
i porządkować w sposób komplementarny i cało ,

tak jak widzimy na trzech zaprezentowanych foto

zrobionych pobierznie i szybko na spokaniu ,czyli



na początku woda kranowa z toalety miała 970
jednostek ,po wlaniu do kubka ustabilizowała się
na poziomie 315 jednostek ,ale kubek postawiony
na Geoemiterze wraz z wodą i ta woda dalej się

poprawiała stabilizowała wzmacniała i poprawiała

energetycznie ,i to stanowiło dodatkowo ,mego
ciekawostkę ,ale już jako zestaw całośćiowy .I tak
Światowej Sławy Pan Profesor i Współpracownik



,,NASA,-  były bardzo kontent nowinkami i nową

bardzo ciekawą propozycją możliwośći zadbania i

poprawiania , energetyzowania wody i po kontroli



za pomocą dodatkowo - miernik -konduktometr-
stanowiły mega zagadkę i ciekawostkę dla Pana

Profesora ,który nie spodkał się do tej pory , takich
form szybkiego pomiaru i potwierdzenia działania!

Powiedział Mi osobiście i z pełną dozą dyskrecjii
że muśimy wspólnie kontynułować jakiś projekt w



tej kwestii materi ,ale tak mega dyskretnie ,to ja
go zaprośiłem do Naszego Instytutu na spotkanie
i powiedziałem że jak spełni naszego Instytutu to

,,COŚ,, to być może także będzie miał szansę na
jakieś projekty ,ale twórczo rozwojowe dla celów
Instytutu ,bo tak to już jest że nie są potrzebne

osoby wypalone twórczo i tylko żerujące na kimś
dla ichnych potrzeb ,tak więc czas pokaże swoje!!



Ale wracajmy do opisów pomiarowania-które
stanowią  całość -czyli nasz układ nerwowy i tak
w nim możemy opomiarować różne w nim już
rozkwitłe drobne problemy ,od ucisköw na niego
,od przerwań i zwapień , zwyrodnień , aż po same

stwardnienia rozśiane ,w ich początkowych fazach

zaistniń anomali i porażeń wraz z przerwaniami
,podgryżieniami ukąszniami  od mikropasożytów



typu borelioza ,bartonella , babeszjoza lub
bartonelioza albo neurobartonella aż po prblem
ale od krętków bladych ,czyli potocznj nazwy kiły

,czyli zakłucenia na połączeniach wzajemnych w

relacji całego układu nerwowego centralnego i



jego mniejszych w nim układów , a co się z tymi -

-problemami wiąże wczesne wykrycie , w jego



wczesnych form uszkodzeń ,drgawki i nie chciane

drżenia rąk ,aż po epilepsji objawy i od niej samej
jako impulsowej zakłuconej wymianie a ciągłe jej



się objawianie,po tą fizyczną-aż do zaistnień form



padaczek ,konwulsjii po drgawki ,tiko nerwowe i

niekontrolowane tiko ruchowe naprężenia mięśni



,i skurcze -a problem z odzyskaniem w nich ruchu.

A Ci z was co nie rozumieją użytych TU rysunków



to wyjaśnienia znajdziecie na innych mapkach

dłoni ale zawsze wywoływane uszkodzeniem



mecha -neuronicznych zalerznośći dendrycznych i
interneuronicznych .Zatem taki miernik analogowy
w ręku powiedzmy masażysty ,bioterapełty
,uzdrowiciela ,zielarza lub laseroterapełty
stosującego energie lasera i krućca -to w takich
przypadkach , ale u znającego operatora dobrze

topografię anatomicznej budowy ciała ,- w całośći
obrazu klinicznego wnętrza ciała, aż po układy
komórkowe i interneurinowe daje nam dodatkowy
wgląd w całośćiowy obraz zdrowotnych funkcji i



kliniczny obraz tej osoby w potrzebie, i zawsze w

takich przypadkach dana pomoc uzdrawiająca, po

odczytach pomiarowych jest bardziej konkretna i
bardziej ukierunkowana i dodatkowo pokazuje



nam efekty zastosowanych metot opcji pomocy i

uzdrawiania poprzez dokonane odczyty pomiaru. I
ja taki miernik -polecam dla każdego od operatora

stosującego ,,Laseroterapię,, poprzez masażystę



,fizjoterapełtę ,zielarza,terapeutę po bioterapełtów

Tu na tym zdjęciu widzimy Pana Józefa Kryszaka
z Zakrzewa Laserterapeutę i znawcę -stosujacego
Geoemitery wraz z Pełną Inżynierią Duchową
duszy i ducha kontakt do Józka -tel.600 998 758.

,-energoterapi i uzdrowicieli którzy mogą od razu



pomierzyć i pokazać osobie w potrzebie ,efekt ich
działania i dokonanych przez nich uzdrowczych

zmian i poprawy stanu zdrowia po dokonanych

czynnośćiach i zabiegach uzdrawiających lub tych



leczniczych od masażu po dobre i czynne  zbiegi
bioterapeutyczne ,wzmacniające całośćiowo- !!!

Ale proszę zawsze po dokonanych odczytach i
ujawnieniu danej dysfunkcjii ,porażeniu czy

anomali -POLECIĆ-skierować , każdą z tych osobę
na ukierunkowane badania laboratoryjne w celu



potwierdzenia dokonanych odkryć dysfunkcjii w
ciele osoby która została objęta pomiarowaniem z
formą zczytania bo to nie są badania lecz pomiar

zaistniałych anomali w całośćiowym obrazie
klinicznym energii i jej biostymulantów które to

się nam objawiły bo zaistniały w naszym ciele ,i
każde odkryte nowe schorzenie zawsze wymaga



potwierdzenia badaniami lekarskimi i analizami
profesorskimi w celu nie budzącym jakich kolwiek
watpliwośći o ich zaistnieniu w nas , z wyjątkiem
przypadków gdy odczytów dokonuje specjalista
lub profesor posługując się miernikiem do analiz-

Z innych zastosowań możemy dokonać pomiaru
owoców ,miękkich warzyw ,płynów ,wody ,napoi
jak równocześnie nasze marynaty ,przetwory, soki

,nalewki ,po kiszone ogórki drzemiki i powidła ,nie



ma praktycznie żadnych ograniczeń ,ale do takich
pomiarów potrzebne są dodatkowe specjalne
sondy szpilowe ,i za ich pomocą można pomierzyć
wiele elementów produktów spożywczych

,pokarmów od zup aż po kompoty wraz z różnymi

napojami ,czy samej wody ,lub soczków ,płynów



energetyzujących nopoi których w ostatnim czasie

mamy coraz większą różną - gamę, oraz możemy
sprawdzić ich oddziaływanie na nasze śiły ,moce i
energie biowitalne i ich działanie na nas samych i
cały nasz organizm wraz ze wszelkimi mediami
które uzdatniają korygują i dodają energii na

różnych ich poziomach ,oraz,polepszającymi
energetykę ,poprawiaczy ,korektory typu na
przykład specjalny kubek aktywny z wodą która



oddając swoją energię polepsza energie w innych-

możemy w formie opomiarowania kontrolować
formy nasyceń energiami do naszych potrzeb tak

bardzo zróżnicowanych na przykład ile jest owcu
soku z naturalnego owocu w dżemie ,nektarze lub



ile jest soczku w danym soku i ich , energie z
,Geoemitera ,płytek , nadstawek poprawczych i

podstawki mające poprawiać ,polepszające walory
jak podają handlowcy sprzedający płytki ale czym.

takie jak smak ,energię ,klarowność oraz wiele
innych walorów zawartych w różnych niby eko -



lub bio produktach ,i ile w nich tkwi dobrych bio z

natury elementöw ,a ile jest mega chemii w tych

eko produktach gdzie jak widzimy na zdjęciu
,rosną na półkach metalowych w żelowaj masie
,polepszonych po prostu ,,GMO,, i chemiczno



produktach ,pokarmach w naszym jedzeniu pićiu .

,,SPECYFICZNE FUNKCJE I ICH OPOMIAROWANIE,

Symbol na tarczy pulpitu miernika -i opis ich znaczenia
ale z użyciem innych sond szpilkowo-skrzyneczkowych



,,Bv,,-oznacza możliwość dokonania spomiarowania
energii biowitalnych zawartych w mediach które zostały

objęte takim procesem pomiarowania ,czyli woda ,soki

z wciskarki ,napoje ,zupy ,kompoty ,owoce miękkie ,i



pozostałe i zawartość w nich energii biowitalnych a

nasze potrzeby na takie energie ,które wcześniej sobie

zmierzyliśmy ,a możliwość skonfrontowania tych



naszych potrzeb  do relacjii spożywanych pokarmów.

,,cQ,,-oznacza także możliwość spomiarowania śladów

pozostawionych energii astralnych w danych mediach



które pomiarujemy ,i czy te pozostawione energie z tych
poziomów astralnych nie wniknęły nam do wnętrza i w

nich  czyli w naszych organach narządach układach są i

tkwiąc bo się zagniździły ,szkodzą nam i nas osłabiają



na biostymulujących energiach ,wampirując okradają

nas i czy te z poziomów astralnych są dla nas złe ,lub



dobre i pozytywne ,czy są wręcz odwrotnie dla nas

złośliwe i nam szkodzące i wywołujące choroby w nas.

,,uV,,-są to pomiary występujacych bionapięć bioenergi



na poziomach powierzchniowych ,wewnętrznych i tych

także osadczych ale gniazdujących w pomiarowanych

elementach ,owocach ,jarzynach ,zupkach ,wodach



,sokach,chlebku i pozostałych spożywanych pokarmach

,,Mr,,-odczyty pomiarowe na tym poziomie pokazują



nam pozostawione ślady energii ale na poziomie
duchowym przez świat ducha , ale w pomiarowanych

wodach ,płynach i pozostałych mediach objętych takim

opomiarowaniem i relacje tych energii do naszych



potrzeb ale w takim ich zakreśie po ich zczytaniu.I czy

te pozostawione przez ,,Kogoś,, takie ślady energii są
dla nas i dla naszego rozwoju duchowego dobre czy nie.

,,POMIARY WALORÓW BIOENERGETYCZNYCH PŁYNÓW
WÓD ,NATURALNYCH WYCIŚNIĘTYCH ,,SOCZKÓW ,, lub



,NAPOI WYSOKO ENERGETYCZNYCH lub ,,SYROPKÓW,,

Symbol ,,2 ner,,-możemy spomiarować różne , walory -

- dipolowych energii naprężeń międzystrukturalnych
zależnośći w izometrycznych anomaliach ,GMO,,-soja -



w pomiarowanych ,mediach produktach lub całych ich-
dodanych mączkowych odmian różnych sojowych pasz
oraz tych z kukurydzy i mączki chleba świętojańskiego.

Symbol ,,3 ś,,-ta funkcja służy do pomierzenia zaburzeń
połączeń całośćiowych struktur między fraktalnymi

ciągami spadku biomiliopornośći w pomiarowanych



mediach i ich środowisku objętym takim pomiarem.

Symbol ,,4 ż,,-za pomocą tej funkcji możemy dokonać

pomiaru migoczących naprężeń wibracyjnych walorów
całośći ale na poziomie membran jednostronowych i ich



wybrzuszeń w całośćiowej przestrzennej wartośći tego

Ich ale w izometrycznej w opomiarowanym środowisku
płynnych mediöw ,od wody poddanych takim pomiarom

z uwzględnieniem całośćiowych ich walorów między ich
fraktalnymi wybrzuszeniami które zawsze świadczą o w



niej ,,GMO,, ale w środowisku objętym opomiarowanim.

Symbol -,,5 krt,,-za pomocą tej funkcjii można
opomiarować walory zgodnośći co do naszego zaśilania

w walory bioenergetyczne w relacjii do naszej tak innej i
wewnętrznej struktury kwasowośći ,a media mierzalne
czyli te w których dokonujemy opomiarowania a ich

zgodność do korelacjii na poziomie naszej limfy .A te



osoby co chcą wiecej zozumieć o wodzie ,to im polecam

inną moją boszurkę,,Woda Cud Życia-jako Twór Żyjacy i



Myślący ,to uzupełni ona Waszą wiedzę o ,,Wodzie,,

Opisuje -+Luc + jan+- a Ci z Was co mają chęć



sobie mapki wydrukować -to po to je prezentuję  a

część dalsza nastąpi za jakiś czas ale ziemski nie

ten duchowy lub kosmiczny bo prace wciąż trwają



nad udoskonalaniem funkcjii mierników- Bovisa -

analogowego trwają i opisy o ich  zastosowaniu

będą aktualizowane i udostępniane ,a sam miernik
jest stale udoskonalany i jego walory będę dla
Was opisywał i postaram się je zaprezentować ,bo
jest to niewielki instrument pomiarowy ,który to w
odpowiednich dłoniach , u osób niosących pomoc



w procesach uzdrowczych będzie dodatkowym
podręcznym i bardzo szybkim narzędziem do
,diagnoz ,analiz ,ocen i prognoz anomali ,zaburzeń

Widok uniwersalnej mapki z organami i w nich



anomalii ,możemy używać ,wszystkich odmian

mierników ,,Bovisa,, i Bovisa z funkcją Volla .



i porażeń w naszych ciałach cielesnych.Jak także
wersja elektroniczna ,,AQUA-TESTER,,którym da

się także szybko sprawnie i precyzyjnie zczytać
pomierzyć i ocenić dobre zalety walory,diet, napoi

syropów ,leków płynnych i nie tylko w zderzeniu z
potrzebami naszych ciał cielesno fizycznych,a o



tym możecie więcej się dowiedzieć w innej mojej
broszurce pt,Woda Inteligentny Twór Żyjący i
Myślący -polecam dla osób zainteresowanych .

Opisał dla wszystkich : Będąc -Jako nicość dla

Was ,ale będąca w tu na Ziemi w swojej formie
pyłu Zaistnienia i Zagęszczenia z Łaski Boga ,a



będąc-pyłem nicośći w Tu na Ziemi -w Ręku Boga.

to i jego Zaleceniami i Radami -kierowany będąc w
Tu i opisując dla Tych z ,,Tu ,, i dla Tych z Onych i
z ,,Tamtąt,, będących -jak równocześnie i dla Tych
Onych z ,,ONEGO,,-ale błądzących w Tu po naszej
Ziemi- w pełnej i zrozumianej ich Całośći -AMEN-



     ,, Ordine  Farmacisti  a  Pontifice  Maximus ,,

 ++++ Lucjan  Antoni  Jan  vel Kaper Gdański ++++

Tel.734.269.907 lub  667.448.798  -albo  formą
elektroniczną na  lucjanzgdanska@gmail.com



A  tu  zaprezentuję  inne  punkty  ale  pod  naszymi



stopami bo jak ktoś będzie miał chęć to także -



Do wydrukowania dla Tych co chcą sobie to zrobić



Widok mapki z pozostałymi organami



Część mapki z inżynierią kostno ruchomą ciała



  ,,Mapka  z  organami  uzupełniona - nowsza,,



Można spomiarować energię także pod stopami.

Telefon do kontaktów -667448798 od 9oo do 20.o



Tu dla tych co chcą wiedzieć więcej -



lub elektronicznie -biofitogeneza@gmail.com

Wszystkich Osobistość, którę chcą wiedzieć



więcej ,głębiej i lepiej do polecam im moje inne
opracowania ,opisy ,broszurki i książki -



Część dalsza-



Część końcowa-



Polecam także inne moje broszurki i prace -

,,Bioterapie część pierwsza tom 1,,-zrozumienie
całośiowe pól energii w ciele ludzkim i poza nim.

,,Bioterapie część druga tom 2,,-zrozumienie
zabiegów bioterapełtycznych określeń i technik
wraz z anatomią dla wygodnych osób w obrazkach

-Batalie o Zdrowie i Wojnę o Życie z Patologią -
lub ,,Esencje Energii i Witaminy,,-W Walce o Nasze
Zdrowie z Patogenami ,Boreliozą ,Bartonelą
,Tibolą ,Neurobartoneliozą i Wieloma innymi ,oraz



skuteczne remedia na te dolegliwośći --polecam.

,,Nauka Widzenia i Postrzegania AURY -dla tych
co takie dary i łaski mają i nie tylko.

,,Woda Inteligentny Twór Żyjący i Myślący ,,.



,,Geoemiter,,-jego zrozumienie i jak działa.

,,Bursztynoambrozja,,-jak ją zrobić żeby działała

,oraz pojęcie Menopałzy i Klimakterium wraz z



remedium i jak go samemu dobrze wykonać .



,,Energie Lasera i Laseroterapia ,,-dla tych co



pomagają wraz z pełną anatomią i wskazöwkami
,radami i zabiegami z użyciem energii lasera.
Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z Patologią .

Tu widzimy laser biała mgła z czerwonym oraz z
funkcją stroboskopu i głowiczkami rozdzielczymi.

,,Oraz całą masę broszur w pdf -innych nigdzie nie
publikowanych w formie papierowej moich opisów
do Samodoskonalenia się ,rozwoju własnego i



Nauki Własnej -polecam i zachęcam ,wszystkich-

opisy ,broszurki są w formie elektronicznego

zapisu -bo szkoda jest mi ,,Drzew,,- ,chętni niech



dzwonią.Lucjan.-667.448.798.-wyślę pocztą.!!.

A po niżej prezentuję moje potwierdzenia dla Tych



co mają ,mierniki,skanery zczytujące i chcą użyć .



Potwierdzenie pomiarów do wydruku -dla was.



Wzorzec drugi ,kolejny do wydruku dla was.




