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Podstawowym składnikiem jest dobry najlepiej samemu pozbierany na plaży, po
sztormie ,bursztyn Bałtycki ,albo zakupiony u sprzedawców ale Taki który nie został

poddany obróbce termicznej ,lub procesowi klaryzacji ,bo po takich zabiegach
bursztyn traci Jod ,i olejki eteryczne oraz najważniejszy składnik ,kwas bursztynowy i

na nalewkę się nie nadaje ,opiszę jak rozpoznać dobry bursztyn ,a następnie jakie
trzeba spełnić warunki żeby dobrze wykonać ,dar od natury  nie naruszając jej praw

zasad ,i uczynić to w Godny sposób .Ja autor tego opisu znam go od ponad 40 lat i

nauczyłem wiele osób jak zrobić ten Cudowny Dar i Lek starych Piratów zarazem.

,, ZDJĘCIE  BURSZTYNOWEGO KOLORADO PO SZTORMIE w Okolicach
GDAŃSKA  ,, ŚWIATOWEJ  STOLICY  ,, -BURSZTYNU  I  KASZUB  - ,,

Konakt telefoniczny z autorem opisów: 667.448.798  lub 73.426.99.07-Lucjan.-lub formą



elektroniczną - biofitogeneza@gmail.com    lub    lucjanzgdanska@gmail.com

-OPISY PROFESJONALNE DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH W ANATOMI-



Zatem przed opisem jak zrobić i wykonać Cudowny dar Natury, opiszę jak
rozpoznać dobry i nadający się na nalewkę bursztynową surowiec bursztynu .

,,UWAGA NA PODRÓBKI I FALSYFIKATY BURSZTYNOWE,,

Poczytajcie i pooglądajcie zdjęcia ,rysunki i szkicogramy
oraz analizujcie wnikliwie i dogłębnie zaprezentowane tu
fotokopie orygnalnych ,badań ,analiz laboratoryjnych bo to
Tam znajdziecie odpowiedzi na Was Intrygujace Pytania
,zatem bardzo uważnie oglądajcie i wizualizujcie fotki tu
zaprezentowane bo to one mają w Was Pobudzić Waszą
Mądrość i jej zrozumienie poprzez Waszą Inteligencję i jej
wrażliwość ,bo to co poufne ,zakazane lub tajne i wojskowe
nie jest opisane w formie słownej i muśicie sami sobie to coś
dopowiedzieć wizualizując i ogladając tu zaprezentowane



formy w celu Waszego Pełnego Zrozumienia ale tylko w celu
czysto dydaktycznym i samodoskonalących Waszą Mądrość

bo to na nich zauważycie różnicę między tym naturalnym i
dobrym bursztynem a podróbkami- psełdo udawaczy -czyli
pleksiglasy ,stymorole ,żywice polimerowe, a nawet są
kalafonie po ostatnio stosowane połączenia i sklejki typu-
żywica z kalafonią oraz konglomeraty i pleksiglasowe
zgrzewane odpady z butelek plastikowych jako w jednym
kawałku plus dodany do zlepiny pleksi mały kawalontek
dodanego naturalnego bursztynu a całość to konglomelanż.

,,SPOSOBY ROZPOZNAWCZE DOBREGO BURSZTYNU,,

1.Sposób pierwszy - rozpoznania naturalnego ,dobrego bursztynu polega na
przeprowadzeniu,,- próby ogniowej-,,polega ona na bardzo szybkiej i prostej



zasadzie ,podczas zakupu ,bursztynu na nalewkę, uprzedzmy handlowa
sprzedawcę ,jeżeli się zgodzi na próbę ognia ,oznaczać to może że ma on
dobry surowiec ,bo ja w obrocie handlowym , spotkałem różności, pod nazwą
Bursztyn , ale nic wspólnego oprucz nazwy ,nie było , -spotkałem , żywice -

Podróbki są zazwyczaj tak świetnie pokombinowane jako konglomeraty że
trzeba zastosować wszystkie metody aby w sposób nie budzący jakichkolwiek
wątpliwośći stwierdzić -czy mamy do czynienia z ,,bursztynem czy podróbką

a mamy -wszekiej maśći, i orientacjii od-,stymorol ,kalafonie do lutowania ,i
wiele wszeakich podróbek.Od barwionej żywicy ,poprzez stopione plastikowe
odpadki po butelkach do wody ,przez szkła aż po najbardziej wyrafinowane



sklejki i stopienia połączonych razem syntetyzowanych polimerów i żywic
chemo - utwardzalnych ,czyli wszelkiej maśći konglomeraty -które mają
udawać i naśladować swoim wyglądem bursztyn ,I jak to rozróżniać .? -Tak
więc weźmy , malutki kawałeczek bursztynu lub to coś co ma nim być w palce
i ogrzejmy go w płomieniu zapalniczki , lub nad ogniem żywym , przez około
30 sekund ,bursztyn się Nam nie zapali ,bo potrzebuje rozgrzania go aż ,do
temperatury ponad - , 200°C ,stopni Celsjusza , żeby zapłonąć ,a tak wysokiej
temperatury nie utrzmamy ,w naszych palcach.I po podgrzaniu, tego naszego
próbnika w formie malutkiego kawałeczka - szybko go unieśmy jako ogrzany -

,,Na zdjęciu widzimy ,,GALANTERIĘ ZDOBNICZĄ ,, nie biżuterię -czyli wyrób
galanteryjny z żywicy poliesterowej w fornie -bransolety galanteryjnej.

-kawałeczek bursztynu pod nasze nozdża ,wciągając wydzielającą się ,woń lub
zapach z tego - bursztynu,jeźeli poczujemy zapach kwitnących wiosną sosen, i
aromat jodu -to mamy dobry surowiec, na Naszą nalewkę ,jeżeli obwąchując
ogrzany kawałek bursztynu lub próbki -poczujemy wonny smród i odrażające
zapachy ,typu spalony plastik, lub płonące ,i śmierdzące odpady chemiczne ,to



nie kupujmy ,Takiego czegoś ,pod nazwą ,,Bursztynu,,.Postraszmy sprzedawcę

oszusta -lub uświadomnijcie go czym on handluje ,bo może nie ma wiedzy.Bo
bursztyn pięknie pachnie ,po jego ogrzaniu ,nawet naszą temperaturą ciała
,około 36,8 °C  najpierw wydziela się z niego jod ,a potem olejki eteryczne, o
zapachu kwitnącego wiosną lasu ,i na samym końcu ,ulatnia się z niego
lekkim wirem, kwas bursztynowy,ale w wyższej temperaturze,około 40°C -

2.Drugi sposób polega na  ,,próbie wodnej''-próba ta jest bardzo stara ,i także



jest skuteczna ,polega ona na tym że ,nalewamy do szklanego nacznia ,typu -

,,Korale na szyjne jako galanteria wykonana z syntezy ,rezonalu i żywicy jako
imitacja i podróbka wyrobu bursztynowego-fabryka i manufaktura na Litwie .

-słoiczek ,szklanka lub inne plastikowe naczynko, albo pojemnik, który ma
być przeźroczysty- wodę zwykłą kranówke, lub inną , ale słodko zorienowaną



,i do tego naszego pojemnika z wodą wrzucamy, kilka kawałeczków drobnego

bursztynu i jak mamy do czynienia z prawdziwym , bursztynem , to będzie on

zawsze czy to będzie woda czy spirytus wędrował ku dołowi ale zawsze tak



inaczej majestatycznie powolutku spokojnie tak jak lądują motyle na kwiatach

lekko opadał ,na dół naszgo naczynka ,i po opadnięciu tam pozostanie ,a my
weźmy kilka łyżek soli kuchennej (chlorek sodu ) minum 5 na szklankę i po jej

dosypaniu do wody ,wymieszajmy dokładnie naszą tą wodę ,z bursztynowymi
kawałeczkami ,poczekajmy aż woda się uspokoi, po naszm mieszaniu z solą , i
poobserwujcie te kawałeczki bursztynu .Jak się unoszą - nad dnem naczynka



,oznacza to, że mamy naturalny i prawdziwy bursztyn , na naszą nalewkę .Im
więcej dodamy soli, tym wyżej będzie unośił się nam bursztyn ,bo taką on ma

naturę ,po prostu w słonej wodzie ,,pływa lekko unosząc się nad dnem -bo w

jego strukturze są mikro drobinki powietrza ,tlenu oraz ewenement tylko w
bursztynie czyli kwas bursztynowy ,który to kiedyś w okresie eocenu był jako



naturalny składnik powietrza ,a powstawał w wyniku biofitogenezy i kohezji

wyparowywania z soków drzew wraz z ich żywicznymi składnikami i jest on
w bursztynie ,jako jedynej skamielinie żywicznego pochodzenia ,bo bursztyn
to nie minerał lub kamień półszlachetny lecz skamieniała forma żywiczna z
pra okresu  dziejach ziemi , -z eocenu czyli -jest to czas określany jako od 38
milionöw lat temu do 40 milionów lat temu bursztyn był formą żywiczną.

Natomiast każda podróbka ,czy falsyfikat ,po opadnięciu na dno ,naszego



naczynka ,tam pozostanie i nigdy się nie unieśie do góry .Bo bursztyn ma inny

ciężar właściwy i na dodatek ma w sobie mikro drobinki tlenu ,powietrza
,gazu i to one ,pozwalają mu pływać ,unośić się w słonej wodzie ,im bardziej
słona -tym jest ona bardziej gęsta  jako woda i wypycha do góry kawałki

bursztunu -bo bursztyn to nic innego tylko skamieniała odmiana żywicy .



BARDZO RZADKA ODMIANA ,,BURSZTYNU KRÓLEWSKIEGO ''-BŁĘKITNA-''

Ten okaz znalazłem ,wraz z innymi ,na plaży w dość mrożny poranek po
lekkim sztormowym dniu ale przypływowym i w okolicy Sobieszewa pod

Gdańskiem , oczywiście po sztormie ''przypływowym ''w zimowy bardzo



mroźny poranek ,jest już oszlifowany ,z warstwy o nazwie (kora,zwietrzlina ),i

jest wypolerowany.Bo idąc ,,Na Bursztyn,, trzeba umieć rozróżnić rodzaje

sztormu ,tęperaturę ,i miejsce ,no i oczywiście ciśnienie ,i fazę księżyca .Bo



jeżeli nie uwzględnimy tych Walorów -Warunków  to  nic  nie  znajdziemy.

3.Trzeci sposób polega na metodzie ,energi bursztynu i jego  właściwości
elektro-energo statycznych możliwościach , a więc musimy przgotować



malutkie skrawki -kawałeczki gazety , i ścinki włosów ,następnie wziąźć mały

kawałek bursztynu i przez około 1 minuty ,pocierać bursztynem o kawałek
materiału wełnianego ,w sposób dynamiczny i po jego naelektryzowaniu się ,
metodą przez pocieranie , szybko przybliżyć bursztyn ,do wcześniej
przgotowanych-elementów w celu dokonania próby jego działania ,czyli

,,Galanteria z plexiglasu i poklejona żywicą polimerową -podróbka bursztynu.

-skrawków małych gazety i włosów ,jeźeli mamy do czynienia z prawdziwym



kawałkiem bursztynu- to malutkie papierki z naszej gazety ,i włoski - zostaną -

Korale jako falcyfikatu bursztynu -jest to chemiczna synteza galanteryjna.

-przyciągnięte przez bursztyn tak jak gdybyśmy je przykleili ,i będą przylegać

przez minimum 1-3 minut .W przypadku braku tego zjawiska wiemy że mamy



do czynienia z jego podróbką ,nie nadającą się na naszą nalewkę bursztynową

4.Czwarty sposób ,polega na metodzie prześwietlenia bursztynu , światłem

ultrafioletowym , metoda mało używana ze względu na duży koszt lampy
ultrafioleowej , ale warto ją opisać dla tych szczególnie co lubią wszystko
wiedzieć i znać.Musimy do prześwietlenia wybrać takie kawałki bursztynu



które są lekko przeźroczyste, te o barwie mlecznej i zabrudzonej nie nadają
się do prześwietlania , i tak przepuszczając wiązke światła na przestrzał przez
kawałek prawdziwego bursztynu ,zauważymy na padającym cieniu ,plamę
cieniową ,w kolorze fioletu ,a tam gdzie światło za absorbował  bursztyn ,
padający cień będzie miał kolor zielono-seledyowy, ale otoczony mgiełką
lekko fioletową -takie zjawisko oznacza że mamy bursztyn dobry-prawdziwy .

Okaz bryły bursztynu bałtyckiego wykopany w lesie pod Gdańskiem na
Stogach bryłka o wadze 580 gram ,odmiana bursztynu miodowo-mleczny .

5.Piątym sposobem rozpoznania prawdziwości ,lub autentycznośći bursztynu
jest metoda dobrego znawcy ,który nie jeden bursztyn miał w dłoniach, lub



setki kilogramów bursztynu przerobił ,obrabiając go na wszystkie jemu tylko
znane sposoby .Po prostu trzeba ukruszyć drobinę bursztynu zębem, swoim, i
rozgryzując na pyłek między zębami, rozsmarować tą powstałą masę na
podniebienie ,przy pomocy języka ,nie otwierając przy tej czynności buzi . I po
dokładnym wymoszczeniu tą papką bursztynową podniebienia -zazssać -

Także galanteryjna podróbka i imitacja z nowolaku ,która ma być bursztunem

,,Koglomerat -czyli zlepek różnośći syntetycznych żywic ,plastiku -jako coś co



miało udawać ,,bursztyn lany,, jak to określała osoba chcąca to coś sprzedać.??

-malutki strumyk powietrza ustami do buzi ,jeżeli poczujemy smak kwasu-
bursztynowego z odrobiną nutki żywicy leśnej, to mamy prawdziwy bursztyn
, i taką papkę proponuję połknąć , na długie dni pozostawi ona, nam w buzi
piękny aromat ,i wykfintnie wysmakowany, pomlask morskich fal. Ale -

Gdy poczujemy inne smaki , niż ten co opisałem to proponuję, tej papki nie
połykać , lecz szybko ją wypluć i dokładnie wypłukać usta i wyszorować
dokładie  zęby ,nie oszczędzając wody do wypłukiwania tego ,co dziwna
papka pozostawiła nam w buzi ,ale zazwyczaj to kalafonia lub konglomerat



który ostatnio spotkałem na jarmarku w formie żywicy polimerowej ale z
dodanym olejkiem cedrowym ,lub pichtowym dla zamaskowania prawdy .

Widok asortymentu nalewki bursztynowej ,w seperatorze do rozpylania ,do
picia -z dodanymi jonami srebra i kwarkojonami oraz koloidami ,oraz ciemna

wersja stężona do dodawania po 2 do 5 kropelek na 1/2 szklanki letniej



herbaty , wody ,można także dodawać do, koniaku po 2 do 5 kropelek w celu

wzmocnienia serca , i układu krążenia i do wielu różnorodnych zastosowań



które opiszę później.Kontakt do autora opisów .telefon: 667448798.Lucjan.

.Okaz ,,Koniakowo-maderowej odmiany bursztynu bałtyckiego -ten został
wyorany podczas wiosennych prac polowych i melioracyjnych w terenie .

-''A TERAZ WRACAM DO DALSZEGO OPISU JAK DOBRZE ZROBIĆ NALEWKĘ-''

Zatem Mogę pomyśleć , śmiało ,że po zapoznaniu się z moim opisem ,jak
rozpoznać i wybrać prawidłowo , Ten  prawdziwie ,naturalny bursztyn, nikt
już nigdy nie kupi ,u Nikogo podrobionego, fałszywego ,surowca ,na nalewkę
bursztynową.Myślę że jest to pora po  zapoznaniu  Was  mili, moi czytelnicy z
wiedzą ,jak rozpoznać dobry surowiec ,naturalnego dobrego bursztynu
przejść do opisu co dalej ,poczynić z zakupionym dobrym bursztynem .

  -      - DALSZY PROCES WYKONYWANIA DOBREJ NALEWKI  BURSZTYNOWE



KSIĘŻYC. JEST ODBICIEM ŚWIATŁA SŁONECZNEGO ALE O INNEJ ENERGII -

Widok morskiego wybrzeża ,księżca i  ? Bo księżyc reguluje odpływy i

przypływy ,wody w morzach i oceanach ,jak również ma wpływ na siłę ,i



intęsywność sztormowego burzlowania falowego ,tak zwany efekt

przepłukiwania dna i wypłukiwania z warstw osadowo-dennej kawałków
bursztynu ,zazwyczaj tam osiadłych ,a po ich wypłukaniu ,wyrzucenie ich

przez  fale na brzeg ,akwenu lub plaże i tam własnie możemy go znaleść.

Bursztyn na dobrą nalewkę ,trzeba dobrze wymyć, najbardziej
skuteczną metodą jest ,zalać w słoiku szklanym bursztyn w osolonej
wodzie na 1 litr wody dodać 3 do 5 łyżek soli kuchennej (chlorek



sodu ) i po wymieszaniu dodać bursztyn zamknąć słoik i pozostawić
w spokoju na okres 2 do 5 dni-w tym czasie ,zmiękną wszystkie
osady i przyklejone resztki roślinności .Po tym czasie bursztyn
odcedzamy i starannie ,najlepiej w drobnym sitku wypłukujemy go

pod biezãcą wodą .Po wyczyszczeniu jest ,dobrze kawałeczki
bursztynu rozłożyć na ręczniku papierowym ,i ułożyć na parapecie
okna na dwa dni , żeby swobodnie on wysechł ,ale na oknie i to
takim skierowanym na północną stronę-żeby bursztyn nabrał mocy-

Potrzebna nam będzie do zalania szklana butelka z szczelnym jej



zamknięciem ,koloru zielonego ,lub brązowego .Musimy poczekać z
czynnością zalania do pełni księżyca -jest ,,-TO-,, bardzo ważny czas
jego zalania-lub naszej nalewki bursztynowej -,CZAS  TEN  OKREŚLA
SIĘ MIANEM '' ZAUFANIA-''ASTRALNEGO,-lub czasem synodycznym

Bo bursztyn jest elektrostatyczny i najsilniejsze jego moce -wibracje
polaryzacyjne osiąga podczas pełni księżyca ,dlatego właśnie waloru

warto poczekać do pełni księżyca .Zalewając nasz bursztyn dobrym



czystym spirytusem, minimum 96 procent , i trzeba zachować takie

to oto proporcje ,ze względu na pojemność butelki ,słoika , ale  o
odpowiednim kolorze -wsypuje się zawsze 1/3 pojemnośći - naszego

naczynia bursztynu i dolewa 2/3 wielkości dobrego spirytusu ale
podczas pełni księżyca ,następnie trzeba naczynie bardzo dokładnie



i szczelnie zamknąć ,po to ,żeby żadna ,nawet najmniejsza porcja ,
naszego -jodu ,czy spirytusu nam się nie ulotniła .Czynności zalania

powinna dokonać osoba godna ,czysta i uduchowiona -nie złośliwa

lub zniesmaczona relacjami życia,albo panie podczas oczyszczania



się im drõg rodnych , też nie powinny takiej czynności zalania

bursztynu dokonywać ,ze względów depresyjnych ich -rozdrażnień.

Zdjęcie naturalnego bursztynu bałtyckiego znależionego na plaży.



Po zalaniu i szczelnym zamknięciu trzeba porządnie wymieszać

nasze naczynie obracając łagodnie nim do góry nogami ,przez okres
minimum 5 minut , niech łagodnie i swobodnie kawałki bursztynu

opadają z góru na dno i tak przez całe pięć minut .UWAGA- NIE



NALEŻY  WYKONYWAĆ: przepłukiwania metodą ,szejkerowania lub
gwałtownego ruchu - miksu ,wstrząsając pojemnikiem z nalewką.

Czyli czynność związaną z przepłukiwanim przygotowanej nalewki
zawsze należy wykonywać bardzo starannie i pomalutku tak żeby



nie doprowadzać do rozchlapywania się zawartośći w naszym ......-

I takie przepłukiwanie czekać nas będzie co 3 do 5 dni  -bo spirytus
nie rozpuszcza nam powierzchni bursztynu, tylko ją zmniękcza ,i w
procesie przepłukiwania , co trzy dni wypłukujemy z powierzchni
bursztynu ,wszystkie zaware w nim elementy mineralogiczne i
energetyczne ,olejki eteryczne , jod ,kwas bursztynowy i pozostałe
frakcje osiadłe w bursztynie ,Bursztyn zalany spirytusem musi w
nim pozostać na okres miesiąca synodycznego ,minimum lub okres
miesiąca gwiazdowego ,obiegu kśiężyca -jest to czas-około minimum



60 dni kalendarzowych nornalnego kalendarza , nie astralnego.

BRYŁKA OKAZU  BURSZTYNOWEGO  Z  MOJEJ KOLEKCJI -680 gram .
Okaz ten,wypłukał sztorm z klifu morskiego -okolice -SOPOT 1998.

Dalej zaprezentuję cykle i fazy księżyca celem lepszego zrozumienia
Pojęcia miesiąca synodycznego i gwiazdowego .Tak bo to Gwiazdy z



dalekich galaktyk wpływając energiami ,na naszą Ziemie, na nasz
Księżyc decydują o nasyceniach dobrymi ,lub złymi energiami ,czy
wręcz szkodliwymi ,dlatego bardzo Ważnym elementem zalania

nalewki bursztynowej, jest czas tej czynności ,oraz osoba która tego

dokona ,składniki ,ich jakość i miejsce wykonania nalewki czy jest



dobre nie geopatyczne i szkodliwe ,oraz proces samego mieszania .

,,Bursztyn ten naturalny -jak go odróżnić już wiecie i umiecie ,oraz
osoba-najlepiej taka uduchowiona ,radosna miła scharmonizowana.

Najlepszym Czasem Astralnym ,jest moment który sie zdarza ,raz na
okres pięćiu lat , oraz momęt który zdarza się raz ale na 38 lat czyli
gdy nasz satelita Ziemi Księżyc osiąga stan Pełni w miesiącu grudniu
czyli na Boże Narodziny , ale wraz z prześileniem ciągu w drodze
mlecznej jest to ciąg wsteczny energii międzygalaktycznych który to



cząseczkowo zdarza się raz na 38 lat ,a swoją pełną moc ciągu
energi międzygalaktycznej osiąga nasz układ galaktki planetarnej
raz na 2100 -tak dwatyśiące sto lat i jest to czas astrosyderycznego

ciagu pobudzania wszechenergii określany ciągiem epokowym ,albo

taki mniejszy układ z ciągiem i ustawieniem się Wielkiego Krzyża
Północy bo raz na pięć lat- gwiazdy na obrzeżach Naszej drogi
Mlecznej ,ustawiają się w maju w kształt Wielkiego Krzyża Północy
,a czasem taki astedent ciągu energetycznego trafia się dwa razy w



naszej drodze mlecznej -czyli raz w maju i drugi raz w październiku
i raz na pięć lat ,mamy na niebie dwa drogowskazy ,jednym jest

stale widoczna Gwiazda Polarna ,na Północy -natomiast drugim
drogowskazem jest Wielki Krzyż Północy -gdzie jego epicentrum

stanowi zbiór gwiazd o nazwie Deneb ,,Deneb,, z kolei składa się z



40.000_czrerdziestutysięcy Gwiazd gdzie każda z nich 10.000- razy
jaśniej i mocniej świeći ,od naszej Gwiazdy Słońca w jego układzie.

-Kawałki naturalnego bursztynu ,,Bałtyckiego,,-dla przypomienia.

WIDOCZNY DUŻY KRZYŻ PÓŁNOCY I DENEB JAKO EPICENTRUM.

Widok mapy galaktyk z nieba majowego  ,DENEBU  i  Wielkiego
Krzyża  Północy , wraz z  Lutnią  ,Łabędziemm i  Lisem pełny  i
zwarty' krzyż  układa się raz  na 5 pięc  lat.I to raz na pięć lat można
osiągnąć- Najśilniej działającą Nalewkę Bursztynową ,o Mega Wręcz



jej możliwośćiach energetycznych ale na poziomie duszy i ducha i
tych fizyczno-cielesnych także .Ja autor tych opisów ,raz na pięć lat

robię nalewkę -ale w takich ilośćiach żeby na cały ten okres do
następnego ustawienia się gwiazd Nalewki mnie wystarczyło i ja
robię jej minimum dwa do czterech rodzai nalewek w tym czasie .

1.Z wybranych i wyselekcjonowanych kawałeczków bursztynu o
barwie ,miodowo mlecznej ,odmian królewskich kawałeczków ,
kredziakowych lub tak zwanych żużlakowych odmian z dodatkiem



mchów ,paproci ,i ziemi zawarych w bursztunie ,jako inna o nazwie
żużlakowym ,oczywiście dodatki te które gniazdują w bursztynach
pochodzą z okresu ,eocenu czyli około od 38.000.000 milionów lat

temu do 40.000.000. lat oraz z dwóch mlecznych omian,wapiennych.

2.Druga odmiana nalewki bursztynowej jest zawsze wykonywana z



odmian bursztynów prześwitujących lub lekko przepuszczających

promienie światła dziennego -są to wszystkie możliwe odmiany od

jasno koniakowych barw ,przez odmiany winiakowe , aż do ciemnej



odmiany bursztunu maderowej -po takie ciemno wiśniowe tonacje .

Widok na Zdjęciu to ,, DENEB  ,,-jako epicentrum ,,Wielkiego Krzyża,

Zdjęcie zrobione z nowego Teleobiektwu na Deneb nowe spojrzenie.



Galaktyka całościowa tamtego rejonu Wszechkosmosu-poglądowo.

Północy w  którym to raz na pięć lat ustawiają się Gwiazdy w sposób
idealny w miesiącu Maju od 3 do 24  Tworząc Wielki Krzyż Północy

lub jak Mawiają Uduchowieni -,,Wielki Krucyfiks ,,-do odczyniania



Egzorcyzmów ŚWIĘTYCH w obrządku Rzymskim .I komu tu wierzyć

bo co niekórzy  mawiają ,że krzyż ,jest złą i negatywną energią
niosącą ból i cierpienie .Dla mnie jest to totalna ,,BZDURA,, i brednia

wymyślona przez TYCH -malkontentów i głupców którzy nie mają
wiedzy , BO -Skoro Gwiazdy układają się w znaki krzyża od zarania
dziejów -czyli od ,, AKTU STWORZENIA jako Całośći -TO MUSI TO
BYĆ POZYTYWNY ZNAK  JAKO KRZYŻ -! A na dodatek mamy jego
,,TRZY WERSJE ,,-widoczne w Galaktykach i Gwiazdozbiorach z



nasze Planety ,,ZIEMI ,, i tak jeden to ,,KRZYŻ POŁUDNIA ,, -drugi to
WIELKI KRZYŻ PÓŁNOCY ,i na dokładkę ,,TRZECI KRZYŻ - ale ten

wpisany przez Wielkich Astronomów w Pasie Oriona i jego,,Kształt

wraz z Mgławicą -a- ,,GWIAZDĄ POLARNĄ,, lub Gwiazdy Północy .I
ich i  jego geometryczme i astronomiczne funkcje energii nie tylko te
związane z określaniem jako drogi ,kierunku czy azymutu lecz ,jako
wyznacznik na mapach ,nawigacjii czy chodzby rozeznania się w



Mega Przestrzeniach Wszechkosmicznych Relacjii a -Między naszym

układem Słonecznym ,a Drogą Mleczną i Uniwersum .A Ci co i tak w
,,TO,,-nie dają Wiary -to mają swój Własny i indywidualny problem z
własnym brakiem wiedzy -bo Tu przypomnę Wszystkim że brak
wiedzy jest ,,PEWNEGO RODZAJU UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM !!

-Tu widzimy na tym rysunku różne wyrysowane -krzyże i tak nr.1



krzyż prawidłowy dobry ,oraz w głębi rysunku nr.7 -krzyż zły bo do
góry nogami -taki jak wykonują go na sobie czciciele ,,złego kultu ,,

-lub ich własnym wygórowanym ,,Moje Ego ,, Moje Ja,i Tylko Moje,,-

bo to są zawsze wszystkie , lub cząstkowe ich emocje oraz ich myśli



ale wygenerowane w procesach ich rozumnego pojęcia czyli ich  i
inego ich rozumu nie mózgu ,czyli stanowiącego u takich Istot w

nich pewnego rodzaju ale ichnego ich Paradoksu Problemu w ich
głowach i ich chaosie między ich umysłem ,rozumem a ich mózgiem
i nic ponad to ,po prostu traktują siebie jako ,,buustewko,!!?-które i

ch zawsze prowadzi do chaosu i niezgody dając im ,,Paradoks,, ale
idei fiksacji , między ich mózgiem tym ich -fizycznym ,a ich niezgody
między ich umysłem i w nich zaistniałym ichniejszym rozumem i
jest to zaburzenie między mądrośćią ,inteligencją a oświeceniem-to



jest po prostu w ich głowach rodzaj ich Chaosu Paradoksu  Zatem na

podsumowanie takich rozważań na temat znaku ale ,,Krzyża,, to dla
mnie osobiśćie złym znakiem krzyża jest ,ale ten znak robiony jako

.krzyż ale w odwrotną stronę ,czyli po prostu znak , ale- lub do góry



nogami czyniony i odprawiany na ichnych ciałach,tak jak go czynią

-
Tu widzimy na niebiesko znak krzyża dobry i prawidłowy ,a w jego

kształcie tego niebieskiego -znak czarny ten zły ich -do góry nogami



wykonywany na własnym korpusie ,,Ciała,, a jak ty To -Czynisz ???
-wyznawcy złego -sataniśći- tak jak chrześćijanie , także chodzą do
kośćiołów z tym że czynią tam ,,znak krzyża do góry nogami,,lub
odwrócony i ci co uważają że znak -wykonany ale prawidłowo - jako
znak krzyża też jest zły i niedobry -to oni sami są opętani i źli ludzie.

Tu mamy przykład czarny krzyż -to ten zły do göry nogami na tle
Papieża Emeryta ,a tak- na czerwono są zaznaczone owale - jak to
wykonać dobrze i prawidłowo ,bo gdy czynimy znak odwrócony
krótki - to taki znak i sam krzyż jest złą energią i złym znakiem,,-To
zapewne kto tak czyni jest opętany -wampirem i satanistą -lub tego
ichno i złego namiestnikiem u nas -w tu na Naszej Planecie Ziemii .



.Poniżej na prezentowanym zdjęciu cykl Miesiąca Synodycznego i
Gwiazdowego ,ze względu na przebytą drogę przez Księżyc a cykle.

                         Proszę się wczytać w te szkice poniżej .

.MIESIĄC. GWIAZDOWY CZY SYNODYCZNY KTÓRY JEST LEPSZY

Cykle i obroty księżca i jego jak Bardzo ważne Energie które

wpływają na odpływy i przypływy morskie ,księżyc też ma wpływ



na grzyby ich rozsiew i wzrost wydajność owocnikow grzybowych

jak też smak i generowane energiie ,szczególnie te walory doceniają
Smakosze  Truflli grzybowych ,wpływa też na procesy dojrzewania

serów ,klarowania leżakujących trunków od win ,koniaków ,a



wszczególny sposób na miody pitne z maślaczami włącznie.I
mógłbym wymienić tu jeszcze ponad 100 innych przykładów .

Ale wracajmy do Cudu i Daru Natury Dla Wszystkich  Od Niej To

Właśnie ,zależy Nasze Zdrowie , energia życia ,śiły moce i nie Tylko.

Zatem podsumowując ,zachowajmy te przeze mnie ,autora tych



opisów Zasady, i Rady Zakreślone jako minimum: Zachowawcze

przy wykonaniu dobrej Nalewki Bursztynowej-Daru Cudu Natury.

-Księżyc ma przeogromne znaczenie na nas Ludzi-na przykład te
osoby chore i porażone ,grzybami ,bakterjami ,wirusami ,mikro-



drobnoustrojami ,pasożytami ,od krętków boreliozy po te większe

nicieniowce ,ganmety ,bomblowice ,owsiki i glizdy -to podczas pełni

księżyca grzyby i pozostałe w nas te mikro-organizmy w naszych

ciałach ,w ich organach ,narządach,składają swoje formy rozsiewu i



namnarzania się od jaj aż ,po te ich formy przetrwalnikowe ,łącznie

składaniem jaj -w przypadku pasożytöw żerujących i żyjących w
naszych ciałach i wöwczas podczas pełni księżyca - takie osoby

zazwyczaj czują się źle wręcz gorzej ,a przyczyna tkwi w tych



naszych wewnętrznych i zewnętrznych - ,,mieszkańcach ,,-którzy

żerują na ludzkich ciałach i nie tylko w wewnątrz ,ale i na zewnątrz

na naszej skórze ,na przykład od grzybowe porażenia -od łuszczyc



,po te drożdżakowate i wysypy i wykwity na skórne ,wraz z ich ,

owrzodzeniem i upławami z ran ,i wieloma innymi problemami ,aż
po ciśnienie w układzie krwioobiegowym wywoływanym przez

grzyby pałeczki w pęcherzu moczowym i nerkach i ich kłębuszkach



po drogi rodne i płciowe  i wraz z żylakowymi  anomaliami i tak jak

w naszych ciałach to i ,na zwierzętach także ,od tych dziko żyjących
po te hodowlano -rolnicze ,aż po te zwierzęta jako nasi pupile ,z

-Zdjęcie co może być w jelicie grubym- mega kolonia glizd ludzkich-



nami i wokoło nas , także to czują i chorują -a na przykład -dlaczego

wilki ,psy ,lisy i wszystkie psowate -wyją podczas pełni -do księżyca

,oraz oddziaływanie księżyca na nasze całe otoczenie , na to co się



wydaje nam mało istotne błache , dla tych powiedzmy malkontętów

a ,jednak jak zwykle wszystko się dzieje , bezwiednie -ale do czasu



,kiedy zdobędziemy wiedzę w tej materii i  w-chwili aż sami poczują

na swojej skórze i w nas-tu widzimy mega kolonie glizd ludzkich w
jelicie grubym -usg jelita, naszych organach ,narządach - tkankach i

naszych komórkach , ale tak głębiej  w naszym całym wnętrzu -aż



po kiszki i jelita , a tam świąt i podgryzywanie ,i jak się wtedy tam

podrapać -bo swędzi i drażni -a to nic innego, tylko robale ,i księżyc
nas uczy pokory ,- do jego energii ,i jego mocy ,to od razu zaczną się

wszyscy komunikować , uczyć i poznawać się z tymi zdarzeniami i



wówczas mamy albo przebadać wymazy lub stolec po trzy razy i cóż

energiami które od zawsze -Były Są i Być Będą -gdy nas na tej naszej
Planecie Ziemi już Zabraknie -bo odejdziemy w akcie zejśćia . - ???.

,, Innym zdarzeniem potwierdzającym fakt układu gwiazd i ich



dobroczynnego oddziaływania niech posłuży fakt układu gwiazd

w Galaktyce ,,Oriona ,,-gdzie siedem gwiazd układa się w klucz do



bram nieśmiertelnośći  lub jak opisują to zdarzenie inni ,jako klucz

SALOMONA do Wszechmądrośći GWIAZD-lub Klucz Świętego Piotra

,ewentualnie mówią Muzłumanie Klucz do Nieba -niech zdjęcia



Wam prezentowane przemawiają same -oto siedem Gwiazd Oriona .

.                                  Klucz Świętego Piotra poniżej .

.     -Zdjęcia i szkico rysunki dla lepszego zrozumienia i pojęcia -



                          ,,Zrozumienie Galaktyki Oriona ,,

Widok z obserwacjii dla lepszgo poznania całośći zagadnienia .

Po prostu czysta wiedza z ,,Astronomi ,,jako nauki nie astrologii-



,,ZDJĘCIOWY FOTOGRAM JAK WYKORZYSTANO ENERGIE ORIONA,,

,,Watykan ,zrozumienie układu w Orionie , a na Ziemi i - ,,Energie ,,-



-Zdjęcie w istniejącej formie -real ,a myśl i jej realizacja do analizy-

-Czyli co się zdarza w kosmosie -lustrzanym odbiciem Tu na Ziemii-



             Zdjęcie Ziemskich Cudöw Natury wracam do opisów  .

Tak jak mamy wszystkiego po pięć ( 5 ) -Palców ,kierunków ,smaków
,żywiołów,poziomów rozwoju, zmysłów to 5 ,i Pięc Rad jak dobrze
zrobić nalewkę bursztynową:żeby działając:  Nam zdrowie Dała !

1.Dobry bursztyn -taki naturalny i nie wygrzewany ,nie klarowany



-czyli pozbawiony jodu,olejków eterycznych no i kwasu z bursztynu.

      2.Dobry czas jej wykonania ,uwzględniający cykle i fazy księżyca
i dobre emanacje energetyczne spływające z gwiazd i kosmosu .

3.Odpowiednia Osoba uduchowiona i z wiedzą taką wybraną-Godną

.4.Odpowiednie miejsce do wykonania nalewki -czyli nie emanujące
geopatycznymi zdarzeniami i zadrażnieniami radescezyjnymi ,i



plam-oczywiście odpowiednie naczynie ,ze szczelnym zamknięciem

5.Dobry spirytus ,nie taki z bazaru ,lecz ten najlepszy ,Apteczny lub
minimum ,Spirytus rektyfikowany ,z zieloną nalepką 95 procent,

                                Mapka z cyklami Księżca.

,,                        PEŁNE ZROZUMIENIE FAZ ,I CYKLI  KSIĘŻCA  ,,



I KWADRA -Księżyca na niebie pokazuje się cieniutki sierp o rogach
skierowanych w lewo i staje się coraz grubszy ,aż do ukazania się
tarczy .Zatem rośnie i przybywa nasza energia nam i wraz z tym
faktem wzmaga się w nas ambicja i chęć pokonywania trudnośći.

II KWADRA Księżyca-Księżyc wzrasta po troszeczku każdego dnia
zaokrągla się ,aż osiągnie pełnię .W tym okresie nie wszystko będzie
łatwe i proste więc lepiej zaoszczędzać nasze energie i poczekać do
pełni Księżyca .Bo PEŁNIA jest zjawiskiem ,gdy Słońce przegląda się
w tarczy Księżyca energie Świetlisto solarne są przefiltrowane inne .

III KWDRA Księżyca-tarcza Księżyca stopniowa zmniejsza się w



swym cyklu aż dojdzie do połowy .Przez ten czas Księżyc będzie Cię
wspierał we wszystkich twoich ale tych dobrych poczynaniach .

IV KWADRA naszego Księżyca sobie ubywa,aż w końcu zniknie on w

ciemnośćiach nocy .I nam będzie ubywać ,mocy energii ,coraz mniej



będzieli mieć ochotę by zajmować się naszą pracą i obowiązkami .

NÓW KSIĘŻYCA-Księżyc teraz znajduje się między Słońcem a Ziemią

,dlatego go nie widać .Rozpoczyna nowy swój cykl wędrówki ,ta faza
księżyca nastawia nas na rozwój nam duszy-ducha i pracę z własną
podświadomośćią -sprzyja nowym wyzwaniom i przedsiewzięciom



ponieważ wówczas w tej fazie rodzą się nowe pomysły u wielu .To

w czasie nowiu obserwujemy odpływy wód mórz i oceanów i wtedy
to właśnie nie mamy czego szukać -wybierając się na połowy lub ,
zbiory bursztynowe ,bo Księżyc w nowiu sterując falami morskimi -



zabiera nam także szansę na złowienie lub pozbieranie bursztynu .

Szkic przepływu energii z księżyca na Ziemię w odpowiedniej fazie.

Tylko w czasie pełni Księżyca poziom wód wraca - przybywając
,wody nabierają sił i mamy przypływ ,a wraz z nim pojawia się na



plażach bursztyn .Człowiek nie jest obojętny na te wpływy Księżyca
,w czasie nowiu czujemy wyrażnie odpływ energii i śiły witalnej .A

w czasie pełni energia manifestuje się mocniej ,wtedy u wielu osób

emocje biorą górę .Pojawia się ostrość ,nadwrażliwość ,często błędy



w postrzeganiu rzeczywistm .Księżyc ma ogromny wpływ na wiele
aspektów naszego życia ,jest odpowiedzialny za nasze emocje ,za
stronę intuicyjną ,za wrażliwość duchową i za opiekuńczość

.Wyznacza nam , swoistą mapę Kosmicznej Pogody jest najszybciej
poruszającm się Ciałem na Niebie ,tworzone przez Księżyc układy są

krótko - trwałe ,a mimo to dosyć mocno potrafią zdeterminować



przebieg całego dnia ,zmieniając ich dynamikę i tępo działania .

Tu na tym szkicogramie mamy zaznaczoną orbitę krążenia w lewo
Księżyca -czyli jego ruch na jego orbicie odbywa się przeciwnie do

ruchu i pracy wskazówek zegarka ale bez jego obracania się wokoło



jego ośi ,a Ziemia obraca się w prawo po swojej orbicie oraz kręci się
wokoło swojej ośi w korelacji do jej jądra ,czyli przeciwnie do ruchu

po orbicie którą wędruje Księżyc ale się on nie obraca lecz tkwi .I
tak popłynął czas ,naszej zalanej nalewki ,od pełni do pełni przez
wszystkie fazy i cykle księżyca ,poprzez cały miesiąc gwiazdowy, aż

do miesiąca synodycznego ,a w tym czasie co 3 do 5 dni wzieliśmy



nasza nalewkę  ,w swe dłonie ,i z Namaszczeniem wszelakim ,i z

Godnością ,ja delikatnie , i z charyzmą Mistyczną -przepłukiwaliśmy
ostrożnie ,wywołując mieszanie sie ,w niej zalanych bursztynów. To
ona Nalewka, Odpłaci się Nam swoim - Dobrem ,za dobro ,dla niej
uczynione ,w procesie jej wykonania i nasycania się energiami .

Zatem wiatr słoneczny i energie biofotonosolarne także mają wpływ



i działając w sharmonizowanym cyklu -Księżyc ,Słońce i magnetyzm
Ziemi , razem zaprzęgnięte do pracy dają -BURSZTYNO-AMBROZJĘ-

,,Fragment regionalnego wpływu magnetyzmu Ziemi ,,

W tym miejscu prezentuje Wam -Ciekawostkę na Skalę Swiatową.



,,  BURSZTYN BAŁTYCKI ,, ALE  Z KAWAŁKAMI W JEGO WNĘTRZU
METEORYTÓW -METALOWEGO  POCHODZENIA  z  GALAKTYK ,,

METALOWEJ ,ODMIANY ,ZNALAZŁEM GO NA PLAŻY, PO SZTORMIE

POD. GDAŃSKIEM w okolicach miejscowości Sobieszewo i nie ma
żadne muzeum ,na Świecie i Ziemi ,w swych zbiorach ,bursztynu z



metalowym  meteorytem w środku .Oto ten bursztyn i meteoryt w

środku-Metalowy-Meteoryt który to ma , bardzo łagodne energie
kosmiczne , na poziomie Alfa.-miękkie i wibracje pola o ciągu 11000

gausów ,o naprężeniu 20.000 tesla ,energie zielonej  fali skupienia
57 do 70 jednostek .i pulsacyjnej energii protonowych skoków



uderzeniowych, równych 30.000 uderzeń impulsów na sekundę ,o
długości fali i jej wysokosci równej 4 jednostki  .Prezentuje ten

szczególny okaz , i zarazem ozdobnik moich zbiorów z bursztynem
,z wykluczeniem inkluzjii ,które też mam,W swojej kolekcjii a
najcenniejsza jest w niej nieżądląca pszczoła która dawno wygineła

Zlewanie nalewki po jej skończonym  procesie przygotowania.

Po wcześniejszym  ostatnim  przepłukiwaniu  z wymieszaniem
przez delikatne i kilkakrotne obracanie , zlewamy  naszą  nalewkę
bursztynową, przy okazji zlewania możemy, ją przecedzić używając
do tego ,gazy ,bandażu lub sitka plastikowego , albo antystatycznego
z wykluczeniem cedzaków i  sitek metalowych, można zastosować
,płutno lniane ,bawełniane ,bandarz lub starą fieranę lub inne z
nauralnych składników, i zaraz po zlaniu trzeba  szybciutko , rozlać



do butelek, i szczelnie zamknąć ,zakorkować i tu szybkość w tym

zakresie jest po stokroć porządaną czynnością , ze względu na
procesy parowania ,i ulatniania się, Jodu i olejkõw eterycznych
wydobytych z taką Wieka starannością z bursztynu ,w procesach
jego przepłukiwania ,mieszania i obracania ,gdy bursztyn miękł .

Pozostałe , kawałki bursztynu , po zlaniu należy przepłukać  pod



bieżącą wodą , wysuszyć rozkładając na ręczniku papierowym,i po

wyschnięciu włożyć do woreczka płuciennego pozostawiając je na
okres miesiąca synodycznego w ciemnym miejscu.Niech bursztyn ,
sobie odpocznie. I po tym  jego Odpoczynku ,w tym woreczku

płuciennym ,połóżmy go na desce drewnianej, i porozbijajmy go na
drobniejsze kawałeczki bądź  to  drewnianym  tłuczkiem, do
rozbijania kotletów ,albo drewnianym wałkiem do ciasta lub



zmielmy go w młynku ale z żarnami mocnymi ,ręcznie mieląc. I jak
go tak to rozdrobniony na mniejsze i drobniejsze kawałki bursztyn -

- to ponownie możemy go zalać na nowo , spirytusem ,ale trzeba
koniecznie zachować ,zasady i rady ,wcześniej przeze mnie autora

tych opisów sformułowane , z tym że drugi raz wykorzystany
bursztyn ,musi przebywać dwa razy dłużej w spirytusie -czyli dwa
miesiące gwiazdowe.Okres czasu który podaję jest to czas minmalny
,możemy bursztyn zalany ,spirytusem trzymać w nim bardzo długo
,a on na pewno się nie zepsuje ,będzie tylko ciemnijszy o barwie



kawy lub bardzo ciemnej herbaty-nie traci on żadnych walorów.

INKLUZJA  W. BURSZTYNIE KŁOS TRAWY i Pająk Skakun.

Tu na tym zdjęciu widzimy kroplę ,,wody w bursztynie,, ale wody
macierzystej z okresu eocenu sprzed 40 milionów lat temu i na
dodatek sprytnie zachowanej bo w bryłce bursztynu bałtyckiego.



 ENERGIE ŚWITLISTEJ POŚWIATY W NALEWCE BURSZTYNOWEJ.

Zdjęcie nalewki dobrze zrobionej ,powiększonej mikroskopem
Tunelowym w laboratorium 500.000 razy pokazuje nam -energie
poświatowo świetliste i ich tożsamości ,oraz fragmenty związków
pochodzenia żywicznego z tak zróżnicowaną energią Świetlistą.

INNY RODZAJ ENERGII ŚWIETLISTYCH     - ,,KULA SEFIROTU ,,

Jak stosować i jak brać nalewkę bursztynową ,dokładnie opiszę na



końcu mojej broszurki,ale ogólnie możemy stosować do użytku

zewnętrznego ,jak równocześnie do użytku wewnętrznego ,dodając



do płynów ,pokarmów i pożywienia wszelkiego ,oraz do inchalacjii
,pamiętając o jednej Jedynej zasadzie -żeby do dodawanych płynów

Tu widzimy biostabilizator i stymulator w jednym ,więcej można o
nim poczytać w ,Laseroterapi którą polecam poanalizować-Lucjan.

-produktów , te owe produkty , nie były nigdy cieplejsze ,  aniżeli
bariera tempeatury 65 stopni Celsjusza ,po prostu powyżej 70 do 75
stopni następuje proces niszczenia ,kwasu bursztynowego ,jodu -i
zaparzania elementów pochodzenia żywicznego , przez co je sami
niszczymy .A tak nie ma żadnych zastrzeżeń i ograniczeń co do
stosowania , minimalny wiek osoby : to 3 -tygodnie życia , i już
można podawać nalewkę bursztynową ,po kilka kropelek dodając
oseskowi do napoi ,względnie smarować nimi smoczek ,ale tylko i
oczywiśćie- po jej rozwodnieniu ,w celu zmniejszenia dawki
stężenia spirytusu. A ja zajmnę się teraz opisaniem jak z dobrze
zrobionej Nalewki Bursztynowej wykonać   ,,BURSZTYOBROZJĘ,,

,,BURSZTYNOAMBROZJA,,-lub DUSZA BURSZTYNU w



PŁYNIE -dla tych wszystkich ceniących dary natury,,
Najprostrzą metodą jest ,zrobioną dobrze nalewke bursztynową ,po
prostu  rozrzedźić , dodać minmum srebrnej wody koloidalnej

zachowując takie to oto proporcje 40% nalewki i 60% wody srebnej
koloidalnej .Koloid to około 17 atomów cząstek srebra , w dobrej

wodzie ,minimum woda apteczna ,lepsza jest woda iniekcyjna taka



jaką używa się do wykonywania soli fizjologicznych ,i tak koloidy
wykonać trzeba generatorkiem do wywarzania koloidów srebra

,lepszą moc i działanie będzie miała nalewka gdy dodamy ,koloidy

,jony i ,-,Kwarko Jony  srebra i złota w współzalerznych do nich jako



siebie proporcjach , ale dodając ,Kwarko Jony, to już mamy ale inną
formę bo to ,,Esencje Energii ,, jako forma terapełtyku do picia i jest

to już Medycyna Energetyczna stosowana przez Nasz Instytut -ESEC



ale to już jest wyższa jazda z wykonaniem takich wód -terapełtyköw.

lub- kwarkojonowych- srebrnych z kwarko jonami srebrnymi, lub

kwarkojonami złotymi ,ale do wykonania kwarko jonów to i sama



woda potrzebna jest całkiem inna bo - kwantowo macierzysta ,czyli
taka jako woda inteligentna żyjąca i myśląca po prostu muśi byc ona

specjalna ,krótko mówiąc ,,kwantowo macierzysta ale każdy z nas ją

zna bo będąc w łonie naszej rodzicielki ,żyjąc pływał w wodzie ale



takiej płodowo macierzystej i kwantowo inteligentnej żyjącej wodzie

i myślącej ,a na dodatek jako ta woda nas; obserwującej i czuwającej



nad całośćiowymi procesami wymian elektrolitowych w komórkach

nad naszym zdrowiem i stałym w zdrowiu naszym rozrostem ,ale



podstawowe srebro koloidalne i tu przypomnę że koloid ma 11 ato -
mów cząsteczek a to srebro nanokoloidowe to już wielkość ale do
powłók galwanotechnologicznych jest to wiekość ponad 300 atomów

zatem muśi być to minimum wielkość koloidalna - bo to takie samo
musi być minimum w wodzie o jego nasyceniu od 30 do 50 cząstek

lub jednostek objętościowych koloidu a nanojednostek /pipienów ale
jako wartości ogólnej lub w aksztremach 100 ÷a/ {¥} w ale taka ich to



wielkość dotyczy -kwarko jonow zdematerializowanych form materi

gdzie te mikro miliardowe wiekość opomiarujemy Aparatem Holda .

wodzie ,i tak w internecie można znaleść i kupić sobie dobry wraz z
elektrodami srebrnymi ,za niewielkie pieniądze taki generatorek do



wytwarzania wód koloidalnych - ale o minimum 30 jednostkach

nasycenia .I po połączeniu nalewki bursztynowej ,z wodą koloidalno

- srebrną ,kwarkojonową,mamy w domu pod ręką osobistą apteczkę
zdrowia,zawsze pod ręką ,czyli naturalny -antybiotyk uniwersalny



zawsze kiedy trzeba do zastosowania pod ręką .Poniżej prezentuję
zdjęcia wody specjalnej takiej inteligentnej kwantowo macierzystej i

strukturalnej ,ale taka ,Woda to już Twór Żyjący Myślący i Na Nas



stale patrzący i obserwujący -po prostu jest To Mega Żywa Woda

Kwantowo Macierzysta, powiększona mikroskopem tunelowym

Milion razy ,widać w takim powiększeniu ośmiokątne połączenia



wodoru i tlenu we wzajemnej pełnej ich -harmoni i wnętrze tej
cudowmej bryły geometrycznej o 64 scianach-klastrach , wraz z

membraną ,a we wnętrzu cząsteczki wody jej prapamięć,i boską



iskrę życia -pierwiastek twórczej myśli stworzenia Całościowego.

Cząsteczka wody strukturalnej w stanie jej - skupienia płynnym
wyraźnie widzimy przez membranę-klaster ,we wnętrzu jej pamięć-

i i pierwiastek stworzenia ,,iskrę Bożą,, malutka gwiazdkę wiecznie
żywą i promieniującą , we wnętrzu cząsteczki wody ,jako ta woda



żywa,-jest to powiększenie mikroskopowe 1 milion 300tysięcy razy .

Boski pierwiastek we wnętrzu ,cząsteczki wody strukturalnej ,lub

Energia życia i myśl aktu stwórczego  ABSOLUTU we wnętrzu wody.



Obecnie ta gwiadeczka jest nazywana ,energią lub bozonem Higgsa.

Widok cząsteczki wody ,,Żywej,,jej bryły oktogenalnego powiązania
przestrzennego wodoru i tlenu .Jest to jej stan skupienia płynny ,nie

stan skupienia stały zamrożony -lodowy,bo w procesie zmiany stanu



skupienia wody zmieniamy jej wewnętrzne strukturalne połączenia

z oktogenalnych (ośmiokątnych) przestrzennych,na te z lodu płaskie

zamrożone heksagenalne (sześciokątne) i w tym procesie ich zmiany



stanu skupienia z płynnego ,na stały lodowy ,uszkadzamy -  żywą

dobrą enerię i pamięc wody , po prostu ją eliminujemy -woda tylko



zachowuje na jednym oknie heksagenalnym swoją - prapamięć ale
zdeformowaną sześciokątną .Dlatego jestem zwolennikiem żywej i

przestrzennej wody jako cudu żyjącego i myślącego , ale wiecznie
zdrowego dla nas Ludzi i całego świata korzystającego z jej daröw
życia , A forma stała zamrożona niech zostanie dla jej zwolenników,

Widok wody w stanie płynnym ,żywym -woda żródlana to jej moc i
bioenergia życia , wraz z zawartością tożsamościową w jej wnętrzu .



           Zdjęcie wody w zimie -też ciekawe, natura ma zadania .

,,Więcej o tajemnicy Wody opisuję w broszuce ,,WODA Inteligentny
Twór Żyjący i Myślący,,- można ją nabyć po kontakcie telefonicznym
ze mną -polecam.Zatem Wybór pozostawiam każdemu i każdej

osobie z osobna, jaki stan skupienia wody czy stan płynny żywej i
przestrzennej wody jako tego cudu życia  wraz z jej wewnętrzną w



niej energią lub ten inny stan wody jako stały martwy zamrożony.

JAKO  LEK  NA   BARDZO  WIELE  CHORÓBSK  PRZERÓŻNYCH  I



DOLEGLIWOŚĆI WSZELAKICH - LUB  UNIWERSALNY  MORDERCA
PATOGENÓW  I  WSZELAKIEGO.  ŚWIŃSTWA  ŻYJĄCEGO W -

NASZYM  ORGANIŹMIE  I  TRAKTUJĄCYCH  NAS,  JAKO  ŻYWICIELI,

A  NISZCZĄC  NAS  ,I  RUJNUJĄC  NAM  ZDROWIE  ,CHUMOR,  I
CHĘĆ  DO ŻYCIA -przez fakt żywienia się Naszym Ciałem od środka.



   ,,BURSZTYNO-AMBROZJA,,-dla Naszego  ZDROWIA ..   ,,BURSZTYNO-AMBROZJA,,-dla Naszego  ZDROWIA ..
 ,,- ( B U R S Z T Y N O A M B R O Z J A )-,, JAK  ZROBIĆ  JĄ SAMEMU. ,,-

Bursztynoambrozja  to  bardzo  silnie , oddziaływujący  naturalny

antybiotyk , lub  jak  niektórzy  mawiają  nasz -,,Potężny,,-  sojusznik



człowieka w  chorobach  wszelakich , a  jednocześnie  Potężny

Morderca ,  robact wszelakich ,a gniazdujących ,lub mieszkających



,w Naszym  Ciele  i jego  organach ,czyniąc w nim  spustoszenie  i

podumieranie  , a w końcowym  rezultacie   Nasze  Zejście  czyli
śmierć i  odejście  z ziemskiego  naszego  bytowania do TAM. Zatem
,Kwarko Jony,dodane stanowią wyższą formę terapełtyków w walce
ale to jest forma ESENCJI ENERGI -Sedymentujących - Porkularnie i
jest ona stosowana w Medycynie Energetycznej przez Nasz Instytut
w formach Minerologicznych Biofitogenezowanych- Esencjonalnych

.
A odkrycia tego dokonał  ,, Medyk i Mag Wielki ,, w 1394  roku lub w



1398 roku był on Rycerzem Zakonu Krzyżackiego w Malborku pod

Gdańskiem ,po odkryciu jego pozostały do dnia dzisiejszego ślady
Opisy zarządzeń Zakonnych zabraniające , gawiedzi pozbierany po

sztormie Bursztyn dla Swojego użytku zachować ,można było tylko



malutkie jego kawałeczki zachować i mieć a to do tylko - wielkości

paznokcia ,pozostałe te większe  natomiast trzeba było koniecznie

oddać Zakonowi Krzyżackiemu ,często i gęsto było to kontrolowane.



         Widok obecny Apteki.   - ,,RYCERSKIEJ w Malborku ,, -

 
W tym miejscu była w 1399 roku Apteka Rycerska a w niej mazidła

wszelakie ,medykamenty i super nad- lek ,,MARIAWICI,,-najnowsze
odkrycia pokazują że nawet na zamku krzyżackim w Malborku były



wyrabiane specjalne słodkie rarytasy dla rycerzy -były to cukierki
odnalezione w schowku w murze i po ich rozpuszczeniu po 700

ponad latach i przebadaniu ,odkryto w nich ,miód ,sproszkowany
bursztyn i mączkę z żołędzi -więc ci wyższi rangą rycerze i bardziej

zamożni podjadali rarytasy i słodkośći ,jak je zrobić opiszę na końcu



tej broszurki ,,cukierki rycerskie ,, trzeba jeść -popijając miodem z
bursztynem , zarazem dla zdrowia ,mocy duchowej-sił biowitalnych

lecz takie rarytasy kosztowały krocie i tylko kśiążęcy podjadali umm

-Tu na tym zdjęciu mamy oryginalne smakołyki które to przetrwały



w tajnym schowku w murze na Zamku w Malborku ponad 700 lat.

,jak drzewniej temu bracia rycerze namawiając się -do ich jedzenia

spiewającym głosem mawiali ,i to tyle co odkryliśmy całkiem przez



czysty przypadek historycznego zdarzenia ,a z innych ciekawostek

to zakon Krzyżacki ponoć odkupił od tajnego zakonu Templariuszy

-który miał swoje faktorie ,kaplice i włośći i bardziej był zasiedzialy



na tym terenie ,i tu wszystkim przypomnę że już w 1225 roku na

terenie obecnie województwa Zachodniopomorskiego w takiej małej
wiosce o nazwie obecnej Rurce była faktoria braci Templariuszy ,bo

Diuk kśiąże Ziem Szczecińskich Ściągnął w rejony swych Włośći pod



obecnym obszarem miasta Szczeina Templariuszy i im nadał prawa
pola i ziemię by wnieśli nową myśl ,postęp i wiedzę i ten jego zamysł
zaowocował bo faktoria szybko się rozrosła powstały zabudowania i
podniosła się kultura i wiedza wśród tamtejszej gawiedzi ,urosła w

śiłę  mocy 100 chłopa zgodnie ze starą regółą braci Templariuszy że
Modlitwą Chlebem i Pracą Ludzie się Wzbogacą i faktoria ,została
zabeczpieczona pierścieniem z pali i obwałowana ,sława się szybko
o nowej faktorii rozchdziła i gdy Książe tam zajechał to zadowolony
z postępowego rozwoju jego tego zamysłu , o nauce i podnieśieniu
prestiżu jego Księstwa to podniósł i nadał dając jej wyższy status bo
Kontorii ,wybudowano w niej kamienną kaplice które resztki tam w
miejscowośći Ruka stoją trwając po dziśiejsze czasy ,i tak sława o
tym miejscu rosła a kontoria obrastała w moc i śiłę , bo wytwarzane
w niej dobra ,leki oraz prowadzone tam nauki ,szybko znajdowały
chętnych w okolicy że Książe rad z rozwoju i postępu wdrażania



nauk wszelakich nadał bracim Templariuszom inne z swoich ziemie
i pola ale już od razu pod statusem wyższym jako Kantorię i w innej
miejscowość Chwarszczany i na dodatek sporządził testament że po
jego śmierci wszystkie swe dobra i włośći przekazał w daże od swej

łaski braciom Templariuszom pod ich wyłączny Ryt , i już w 1235
roku powstała inna kantoria w miejscowośći pod obecną nazwą
Chwarszczany i tam została w tych czasach wybudowana ale duża

Kaplica Braci Templariuszy w ich włościach ziemskich i to oni Uczyli



i Kształcili także wielu zakonników Krzyżackich bo słynny Zamek w
Malborku został zaczęty w 1274 roku czyli dużo póżniej niż Bracia

Templariusze Wybudowali Swoją Kaplice , bo oficjalnie ich Zakon
Templariuszy został skasowanego w 1307 roku , ale zmienił regułę
ryt na Joanicki i trwał dalej i od nich super recepty i nauki inne
wraz z innymi tajnymi naukami wiedzą i ich  receptury trafiły do

Zakonu Krzyżackiego -za pewne w drodze wymiany , i w starych



księgach zakonnych zostały one opisane, jako dobra- Krzyżackie ...

-Zdjęcia kawałeczków oryginalnie przez mrówki wyrabianej ,,mirry,

nie tej z krzewów pozbieranej jako kopelki żywiczne miodożywicze.

A te tajne przepisy to zapewno , dotyczące wykorzystywania innego



cudownego dodatku zdrowotnego ,,mirry-odmrówkowej ,, a to -

wyrabianej przez małe i sprytne mrówki i ponoć także ten zakon ale

krzyżacki wyrabiał maści ,medykamenty i leki nie tylko oparte na



bursztynie i jego tajnej śile i mocy ,ale także z mirry odmrówkowej,

wyrabianej przez pracowite mrówki ,bo mirra może być także w
innej formie jako żywica ale pochodząca od ,,płaczącego krzewo -
drzewkowca wydzilającego żywiczny balsam ,także o nazwie mirra .

.Więcej o tym specyfiku piszę w innej mojej broszurce pt.Batalia o



Zdrowie i Bitwa o Życie za pomocą Esencji Energii -dla zdrowia , a

walka z Boreliozą,Bartonellą ,Babeszjozą i Neurobartoneliozą i tą-



Tibolą wraz z pozostałymi Patogen..,-polecam dla tych wszystkich w
takich potrzebach lub tych osób bardziej dociekliwych -im polecam
-broszurkę przeczytać zanalizować i zastosować dla swego Zdrowia
DUŻO RÓŻNYCH OPISÓW I DOKUMENTÓW -DLA NAS PRZETRWAŁO

-ZARZĄDZENIE KRZYŻCKIE PRZETRWAŁO DO CZASÖW OBECNYCH -

Karą za niezastosowanie się ,do ich -zarządzenia była Smierć ,przez
odrąbanie głowy publicznie ,i tak to wszyscy rybacy w osadach
nadmorskich byli dawcami , dla poczynań krzyżckiego Wielkiego
Maga ,który wyrabiał ,na Zamku w wielkiej  Tajemnicy  Miksturę



Życia pod nazwą ,,Mariawici'' .Z czasem Krzyżacy udoskonalili
miksturę a nawet ,wyrabiali na zamku specjalne opakowania do Tej

-To Mikstury ,a w fragmencie muru w tym pomieszczeniu ,podczas
prac renowacyjnych odnaleziono przez czysty przypadek schowek
,a w nim prawie skamieniałe słodkośći-cukierki - rycerskie -pewno
w tamtych czasach stanowiły nie lada rarytas nad rarytasami -a i
pewno kosztować musiały krocie ,skoro stanowiły cenniejszy od
złota skarb tak pieczołowicie były one ukryte w kaplicznej ścianie .

Opakowania ,,Magicznej Mikstury,, były w postaci, małych i na
dodatek glińianych garcków , w kształcie i wielkośći -  zaciśniętej
pięści ,wypalane one były w piecu ,które to ,do dnia dziśiejszego
można wykopać w całej Europie ,bo docierały wszędzie.Koszt  tej
mikstury był prze-ogromny ,cena małego glinianego antałka z tym
cudownym,, Mariawici ,,miała równowartość wioski , lub osady w



śile 100 chłopa ,a dhętnych na jej zakup nie brakowało i tak -Zakon-

się bogacił i  rusł  w śiłę handlując ową Miksturą ,w całym Państwie
Krzyżackim , i poza nim, a Państwo Krzyżackie w tamtym czasie

było ogromne .A wiedza o Tajnej Miksturze ,,Mariawici ,,rozchodziła



się sama ,jak czysta źródlana woda , każdy jej potrzebował na rany.

Zakonnik ,ów i Wielki Mag ,odkrył  że prażąc  w  kadziach  miód ,z
barci przedni  ,wraz z dodanym dla polepszenia smaku ,bursztynem
a ogrzany do temperatury około 70 stopni -ani ciutkę większej i tak

przy okazjii ten mag-odkrył termometr ,do mierzenia tej właściwej
temperatury ,i cała sprawa z termometrem była wręcz genialna w



swej prostocie ,i polegała ona na wykorzystaniu jajka kurzego ,i tak

rozbijano kilka jajek na powierzchnię owej mikstury i podgrzewano
ją w kadziach do momętu aż białko z jajka zacznie się ścinać ,i ten

monęt był tą tęperaturą do wydzielania się jodu z bursztynu i tyle, a
przypomnę tutaj wszystkim że na zamku w sali wielkich spotkań



braci rycerzy -było ogrzewanie zamontowane w podłodze -posadce
genialny stary pomysł -tak że klęcząc całymi dniami na posadce w

czasie zimy lub leżąc krzyżem ,ogrzewali sobie bracia ciało -tak że
wracając do opisu ,,Mariavici,, to miód w kadziach był ogrzewany
,za pomocą płonących głowni ,i w procesie osiągnięcia temperatury

tej właściwej około 70°C -wydziela on z siebie przyjemną woń , i
tajny iście magiczny dodatek ,zatem Mag ów Wielki -dodawał całe



kawałki bursztynu dużego ,i dla lepszego zagęszczenia mąkę ze

sproszkowanego drobniejszego bursztynu  ,tak że i w młynie na
Zamku mielono bursztyn -ale w wielkiej tajemnicy przed światem ,

i tak to,przygotowana mikstura położona na cięte głębokie rany
,powoduje szybki proces gojenia się ran ,i przywracane są siły i chęć
do walki.A w tamtych czasach zadane ciężkim mieczem lub toporem
ciosy i rany powodowały procesy gnilne ,kończyny odpadały a
pacjent w boleściach umierał ,i nic mu nie pomagało ,z wyjątkiem
mikstury z dodanym bursztynem .Przypuszcza się że ów zakonny
Mag WIELKI I smakosz miodowych trunków ,w amoku pijackim
,dosypał bursztynu przez przypadek ,a miód -gorzałka zwykle była



popijana na Zamku ,dość często była też pita ,w zimnie i piło się ją

na gorąco dla rozgrzewki ,odwagi i dodania prestiżu i ON , nią został
poparzony , a inna z dodatkiem  bursztynu  mu  się rozlała na te
oparzenia i powstałe wskutek pechowej awari ,rany ,bąble ,zmiany ,

i przez przypadek się on wyleczył i od tego czasu po dzień dzisiejszy



,bursztyn i jego właściwości  oraz , jego  energie są wykorzystywane
i działają .To  skoro  coś działa od ponad 700 lat i to z dobrym jego

skutkiem i na dodatek jest opisane znane .To trzeba z tego korzystać
całymi garśćiami bo jest to po prostu ,,CUDOWNY DAR OD NTURY ''

,, Zatem szukajmy  bursztynu , ponoć  można  go  znaleść  wszędzie,,



-    w rejonach plarzowiski nad morzem ,szczególnie po sztormach

I tak analizując podsumowując to Zasady i stare Regóły -jaki i inne

przepisy ,medykamenty ale przeniesione do terenów obecnie Polski



jak że są nadal aktualne ,wraz z Boskimi Prawami Zawartymi w Tej

Najbardziej Tajnej z Tajnych Bibli Braci Templariuszy ,,,,,,oto Cytat..

,,WSTĘP DO BIBLI BRACI TEMPLLARIUSZY,,-lub Przedmowa Prawd-



,,BO NA SAMYM POCZĄTKU BYŁO ,,SŁOWO,, które Wyrzekło -,,BÓG,,-
i To z Niego jako Słowa ,i To z Jego Śiły ,i To z Jego Mocy i Energii ale
Wszelakiej ,,Powstał lub Narodził się -,,BŁYSK,,-który Dał Nam
Jasność ,bo Nie Było Nic ,tylko Próżność w Nicośći ,i Ten ,,BŁYSK,,
nabrał Treśći i Jego Kształtu ,ale Już jako Światło -MOCY
STRUMIENIA ENERGII BOGA-ale Po Słowie które Wyrzekło -,,BÓG,,

,
,, A BÓG TO CZYSTY AKT WIARY ,, - i To Nie Jest Religia i To Nie Jest
Kośćiół ,Bo Tu Na Naszej Ziemi Kośćiół -To oznacza Zawsze I tylko i
Wszędzie Stałą Martwotę i Stagnacje Wszelaką Trwania w Nim ,oraz
Marazm i Brak  ale Rozwoju i Postępu -i Tylko w Nim Jest Stałe takie
,,Posłuszeństwo z Poddalstwem  ale ich Władzy Hierarców w Danym
Wybranym Kościele - , Zatem Czysty Akt Naszej Wiary  ,,- W BOGA-,,.



OJCA  WSZECHMOGĄCEGO  i  MIŁOŚIETNEGO  JEST  I  STANOWI
KIERUNEK ,jako Pokazał Nam Tu Ludziom Żyjącym Na Ziemi.  ....
,,-SYN BOŻY-,, Gdy żył w Tu Na Naszej Ziemi Wśród Nas Ludzi
-Pokazując Nam - w Tu Na Naszej Ziemi. -,,AKT CZYSTEJ WIARY,,-

,,W BOGA  JEDYNEGO  OJCA  WSZECHMOGĄCEGO ,,- Zatem Czysta

Wiara w BOGA TO Oznacza Zawsze i Wszędzie i Za Wszędziami



także ,, Dynamizm  Rozwój i Elastyczność ale taką. - ,,BOŻĄ ,,-

DALSZY. OPIS WYKONYWANIA BURSZTYNO-BROZJII  Z  NALEWKI

,, BURSZTYNOWEJ '' lub ,,BURSZTYNO-AMBROZJII,,z Kwaro- Jonami-



            -,,MARIA  VICI ,, - LUB - ,,MARIAWICI,,-            -,,MARIA  VICI ,, - LUB - ,,MARIAWICI,,-
         NA początku przepis jak zrobić ,, MARIAWICI ,,

Musimy kupić dobry miód wrzosowy ale nektarowej odmiany i ,o
barwie ciemnego winiaku i dobrej przejżystośći i klarownośći ,oraz
dobry bursztyn. Na słoik miodu 0,5kilo potrzebujemy 100 -gram
bursztynu w kawałkach większych i bursztyn drobny który -trzeba
rozmiaźdźyć na mąkę w możdzierzu ,ale nie w  metalowym .Tak
uzyskaną mąkę z bursztynu ,dodajemy do wrzosowego miodu ,pod
koniec procesu wygrzewania kawałków większych -które to musimy
prażyć w miodzie lekko go mieszając w prawą stronę stale i

-Łyżka specjalna i taka bardzo osobista ,wyrobiona w bursztynie .

równomiernie podgrzewając do temperatury nie wyższej niż 70°C ,a
mieszać trzeba drewnianą łyżką pomalutku i bardzo -starannie po



upływie pół godziny, trzeba dodać od 50 gram maksymalnie do 80
gram mąki bursztynowej , a uzyskanej z procesu miażdżenia

drobniejszych kawałeczków bursztynu w moźdżieżu i tak sypiąc po
malutku tą mąkę bursztynową trzeba mieszać miód podgrzewany  i

równomiernie połączyć trzeba, mieszając kręcimy w prawo,po



uzyskaniu jednolitej masy -trzeba ją porozlewać do wcześniej

przygotowanych słoiczków, czystych i najlepiej wysterylizowanych

obmytych od swego wnętrza czystym spirytusem takim 96 % w celu



wybicia wszelkich bakteri i śladów biologicznego pochodzenia to tak

wyhigienizowane naczynka -zapobiegną fermentacjii i psuciu się
naszej mikstury .Zamykamy szczelnie nasze słoiczkik i odstawiamy
je w ciemne miejsce na jeden tydzień ,a po upływie tego czasu
musimy zamknięty słoik podgrzewać w wodzie o temperaturze

70%.C nie większej - przez 3godziny .Po wystudzeniu się ostygnięciu



samoczynnemu do temperatury około 40°C -musimy otworzyć

słoiczki , i zawartość naszej miksturki -porządnie i bardzo delikatnie

wymieszać ,następnie znów szybciutko zamknąć żeby temperatura



zdążyła domknąć wieczka , i odstawić w ciemne miejsce na jeden

miesiąc.Po miesiącu mamy gotowe MARIAWICI .i można się nim

zajadać dodając do wszystkiego po małej łyżeczce dziennie ,od ziół i
herbaty zaczynając  -poprzez winka i koniaki ,dodawać do ciastek
,kremöw tortowych ,do herbatników , a na zupkach kończąc i tak



ten przepis był znany od wieków bo był opisywany jako dodatek do
kalendarzy ,ale w sposób szczególny i wybrany dla tych osobistośći

co się zdrowiem ,alchemią anatomią selenografią ,kosmiczną i jej
badaniem zajmowalli i analizując stare kalendarze dla zacnych tych
osób szczególnie zajmujących się potajemnie wiedzą zakazaną to



tam możemy natrafić na mega opisy ,ziół minerałów i kulinarii .I
tak był ten rarytas i smakołyk przez wieki stosowany zarzywany i

Nie ma obawy ,żeby komukolwiek zaszkodziło wywołując jakieś

szkody w zdrowiu. Tylko Doda nam śił zdrowia mocy i wigoru na



wszystkich poziomach ciała fizycznego energii ducha i mocy duszy ,

POJEMNIK Z BURSZTYNOBROZJĄ W BIOREAKTORZE.

             BURSZTYNOBROZJA  lub  BURSZTYNOAMBROZJA .
Jak dobrze wykonać nalewkę już wiecie ,więc po jej wykonaniu
trzeba wam jeszcze do niej dodać ,nano-srebra koloidalnego ,oraz
srebra jonowego i srebra kwarko-jonowego ,oraz złota jonowego i -

Tu widzimy na tym zdjęciu proces wytwarzania ,kwarko-jonów jako



najmniejszych cząsteczek pierwiastków materii w specjalnym do

tego celu urządzeniu no i w wodzie ale takiej specjalnej - kwantowo

macierzystej jako tworu wody żywej myślącej i inteligentnej  lub tej



iniekcyjnej jako minimum do kwarko jonów  czyli takiej mega wody

używanej do wytwarzania soli fizjologicznych z zastosowaniem do
,kroplówek- jako minimum do kwarko jonöw ,w wodzie aptecznej.

Proces i procedura przygotowania odpowiedniej wody także jest



wymagający i pochłania czasu ,ale nie każda i nie każdy - zrobi ten

cykl całośćiowego procesu przygotowania wody jak nośnika -Godnie

,bo to już woda macierzysto kwantowa ,inna taka Inteligentna woda



żyjąca i myśląca oraz -złoto spektralne i kwarko- jonowe .I tak mając

te wszystkie dodatkowe składniki elementarne ,czyli razem ich -5



pięć .Wszystkie trzeba ze sobą połączyć zachowując zasadę ,regułę

celebre ,że gęste dodaje się do żadszego ,ale to żadsze w naszym -

- przypadku koloidy ,jony ,i kwarko-jony , najpierw musimy ze sobą



się połączyć najlepiej w bioreaktorze z użyciem spec - mieszadełka

wirowo-protonowego i po takim ich połączeniu ,muszą pozostać ze
sobą razem na 5 godzin żeby energie się w nich ustabilizowały

.Następnie dodaje się Nalewkę bursztynową ,zachowując proporcje



po 15% z każdego składnika,czyli dodajemy do tych 75% składniköw

,już ze sobą ustabilizowanych 25% nalewki ,ale trzeba dodawać ją
po mału ,stałym i harmonijnym strumieniem ,ciągle lejąca sie

nalewka bursztynowa wywoła ,w naczynku w bioreaktorze ,piękny



lejowy wir prawoskrętny, ale uczyni się to samoczynnie,jeżeli wir
będzie odwrotny oznacza to że nasze składniki były niedobre.I
wszystko trzeba zrobić na nowo i od początku zgodnie z regółą .

PROCES Łączenia ,koloidów ,jonów i kwarkojonów- a -mieszadełko.

Natomiast wir prawoskrętny jest oznaką dobrego przygotowania



składnikówI po ich złączeniu się na nowo uruchomiamy bioreaktor-

Proces rozbijania cząstek kwarkomaterii do poziomu Esencji Energii

-wraz z mieszadełkiem ,ale dopiero po czasie ,jak nasze złączone ze



sobą razem- składniki ostygną i osiągną tym samym ,wstępną fazę

połączeniową ,Czas łaczenia z mieszaniem to minimum 5 godzin,po

tym czasie mamy przygotowaną bursztynobrozję o przeogromnej



dawce energii .Jest to po prostu nowa jej wartość o innym dzialaniu-

''- ESENCJA  ENERGII ,, - ''-BURSZTYNOAMBROZJI -''

,,Cząsteczki kwarko-jonów pierwiastka spektralnie czystego srebra,,



-Inny pierwiastek szlachetnego kruszcu - ale geologicznie czystego-

,,Koloidy ,Jony ,Nanojony i Kwarko-jony złota spektralnie czystego ,,

Powiększone pierwiastki kwarko-jonów srebra , i złota ,widzicie na



fotografiach ,do tego dochodzą większe struktury czyli: koloidy i

jony także srebra i złota ,oraz kwas bursztynowy i jod -wyciąg z

bursztynu Bałtyckiego ,,Królewskiej,,- odmiany wraz z jodem



pochodzącym z Bursztynu i jego pozostałymi tożsamościami i

osobliwośćiami daje nam efekt finalny czyli ,,Bursztynoambrozję,,

Zdjęcie powiększonych struktur kwasu bursztynowego jest to



ewenement bo kwas bursztynowy nie podobny kwas jabłkowy i on
to właśnie jako kwas bursztynowy pozostał po nasze czasy , jako

skamielina pchodzenia żywcznego powiązana jodem z okresu

eocenu a był on wytwarzany przez drzewostany w wyniku adhezi  i



korelatywy biofitogenalnej powstajacej w wyniku oddziaływania

energii kosmicznych i przetwarzania tych frakcji przez drzewa i tak
dziśiaj wiemy z przeprowadzonych badań ,że są dwa gatunki drzew

które to w maju i na przełomie czerwca podczas ciągu wstecznego



planet i energi pełni księżyca także wytwarzają kwas bursztynowy

ale w minimalnych jego ilościach wraz z jodem a to dzięki frakcji i

przetwarzaniu tych energii w biofitogenalnych i adhezyjnych mega



zjawiskach ,gdzie muszą wystąpić odpowiednie koninkcje planet i

ich energetyczny spływ w odpowiednim czasie ,czyli w takim gdzie
karłowata odmiana sosny nadmorskiej przyjmnie te właściwości i je

przegeneruje wytwarzając nowy ich zwiazek od poziomu korzenia



po szpilki na jej samym wierzcholku plus adhezyjne ciągi w pniu ale

połączonych z morski przypływem wód i tak jednym z tych drzew
jest sosna ale ta inna i karłowatej odmiany nadmorska i to w jej

związkach aktywnych biofitogenalnych soków z igieł od żywicznych



wyodrębiliśmy kwas podczas przeprowadzanych bad-analitycznych

,odkryliśmy małe ilośći kwasu bursztynowego połączone wspólnie z

jodem i olejkami żywicznymi jako efekt działania energii z kosmosu.



I to one połączone z Grafenem Palladem dają nam Diamentatyrynę

A Ci z Was co chcą więcej zrozumieć o drzewach i ich energiach i o

adhezji to polecam Wam inną moją broszurkę ,,Energia Drzew,,
Co robi bursztynobrozja  lub ,,ESENCJA ENERGI ,,-Ale w skrócie.



Przywraca Nam i wokoło Nas równowagę pola elektrostatycznego

,co skutkuje natychmiastowo ,rozprężeniem sie wszystkich złych
napięć ,na wszystkich poziomach ciał energetycznych.Dając ulgę

układowi nerwowemu ,sharmonizowanym przepływom energii w

rdzeniu kręgowym ,układ autonomiczny jest wraz z układem



sympatycznym i parasympatycznym wyluzowany i następują po

malutku procesy ich udrożnienia .A układ chłonny nasz
wewnętrzny filtr oczyszczający nam organy wewnętrzne zostaje

takimi energiami zsynhronizowany i dostosowuje się na nowo do



potrzeb wewnętrznych naszych organöw . Następujące rozprężenie

i wyrównanie się w pełnej harmoni Całościowego pola energi ,sił
witalnych i biofotonowych daje ulgę ,a w stanach okołozapalnych

bólowych czy już -zwyrodnień i zapaleń wraz z powikłaniami ,czy
stanach przed chorobowych,lub ostrych - mamy zróżnicowane



energie w Naszym polu ,energetycznych zależnośći wspólnych .

-Zdjęcie super malutkich czasteczek -kwarko-jonów ,są mniejsze o
tysiąc razy od wielkośći nano koloidu ,zatem i większe jest ich pole

działania w obszarach -patogenotwórczych i grzybotwórczych a



rozbite do poziomu ,,Esencji Energii,,-to już całkiem inne obszary .

Dlatego bursztynoabrozja, rozpylana w formie ze seperatorem ,lub
zażywana do ustnie , na twarz i jej okolice z zachowaniem trochę
bezpieczęństwa .Trzeba zamknąć oczy na chwilkę ,żeby mgiełka nie
dostała się ,bezpośrednio na gałkę oczną ,może to skutkować lekkim
podrażnieniem i wywołaniem uczucia pieczenia ,ale tylko chwilowo

i bez jakichkolwiek szkód dla gałki ocznej ,ale lepiej unikać tego



dyskomfortu w formie pieczenia-dlatego lepiej jest przymknąc oczy.

Tak więc rozpylać możemy wszędzie -wymordujemy wszystkie

wirusy,grzyby ,bakterie i inne świństwa lubiące przenośić się w



powietrzu .lub drogą kropelkową kichanie ,pocenie się i nie tylko .

Spryskując jamę ustną -na język i pod język najlepiej po trzy

psiknięcia z seperatora -do dziesięciu maksymalnie na jeden raz



,następnie trzeba buzię zamknąć i rozsmarować ekstrakt w buzi

językiem dokoła -nie połykając poczekajmy chwilkę -to duża część



sama się wchłonie w naszych kanałach ślinotokowych i kanałach

okołozębnych .Mało tego to gdy mamy porażenia grzybiczne na
naszym języku i upośledzone funkcje odczuć smakowych ,czyli

nasze kubki smakowych doznań są porażone ,to je oczyśćimy i tak



mamy na naszych jęzkach pięć obszarów doznań smakowych ,czyli
na samym czubeczku naszego języka mamy obszar doznań smaku

słodkiego i możemy mieć maksymalnie na tym jego obszarze 10

kubków smakowych o ich funkcji rozpoznawczej smak słodkiego ,i
zaraz za tym obszarem mam po jednej i drugiej stronie obrzeżowej



naszego języka smak słony ,i maksymalnie po pięć kubków smaku
po każdej ze strony na naszym języku,i tak dalej mamy inny smak
kwaśny i także po pięć maksymalnie kubków smakowych z każdej
strony na obrzeżach naszego języka ,i dalej za nimi mamy jak gdyby
pomostowo połączone oba nasze obrzeża ale smakiem gorzkim i tu
na tym pomostowym połączeniu mamy 10 kubków smakowych ale
rozpoznających nam smak gorzki ,i dalej za tym smakiem , mamy
obszar rozpoznawczy piątego smaku jakim jest smak morski i on

jest umieszczony w centralnym obszarze naszego języka .I tak każda
osoba może mieć maksymalnie 50 kubków smakowych na języku po
10 sztuk z każdego smaku ,ale to nie oznacza że każdy ma te 50
sztuk kubków smakowych na swoim języku ,bo jedni mają ich tylko
pięć a inni dwanaśćie sztuk i przez ten fakt są lekko upośledzeni ale
smakowo i tak dla przykładu żeby być mistrzem kucharskim to tych



kubków smakowych jako minimum trzeba posiadać od 35 sztuk ,a z
kolei żeby być smakoszem win lub kiperem i ich znawcą to trzeba

mieć jako minimum aż 45 kubków smakowych na swym języku ,a ty
drogi czytelniku ile ich masz na swym języku ....i jak to sprawdzić ??
I tak takie rozprowadzenie ,,Bursztynobrozjii na naszym języku ...
Da to nam w procesach gnilnych i stanach zapalnych okołozębnych
,ostrych lub porażeniowych wybicie i usunięcie  patologi - przez
bursztynoambrozję wszystkich porażeń paradentozy od tych
małych pasożytów ,grzyböw po ostrą grzybicę całego gardła ,błon i
podrażnień migdałkowych aż po wirusowe zapalenia oraz bakterii

wirusöw -pleśniawki zaczną się goić ,a gdy mamy stany zapalne



szyjek okołozębnych ,to używajmy po cztery razy dziennie i proces

zacznie się pomalutku cofać ,zęby przestaną się kiwać ,szczególnie u
tych osób co mają protezki ,implanty ,mostki ,łaty amalgamatowe i

inne odrutowania miedzy zębami a półprotezkami i wówczas mają



w buzi mikro biostymulacyjną taką elektrownie bo ślina ,metale i
grzyby ,grzybica okolozębinowa ,i elektrolity w kanałach zębiny są

kwaśne ,zasadowe płyną w kanałach okołozebnych ,aż po zatoki od

tej centralnej głównej klinowej i nosowej aż po zatoki skroniowe po



prostu mają w szczęce akumulatorek i bąbę biostymulacjii zmienno

drażniącej a ich szyjki okołozębowe , na tych zębach które pozostały

krwawienia ropienia i tak nalewka działajac lub bursztynoambrozja
przynieśie nam ulgę pomoc wybije grzybiczne podrażnienia ,wirusy



bakterie - i na nowo otulą się nam nasze zęby w naszych dziąsłach

przynosząc nam ulgę i da nam pełny komfort uśmiechu całą buzią .

Dodatkowo przy podrażnieniach migdałköw tych górnych i tego za



językiem położonych w cieśni gardzielowego łuku -pierścienia

chłonnego,  który działając sprawniej uchroni nas przed grypą

,kaszlem i infekcjami dróg oddechowych -a to dzięki energiom i



mocy działania bursztnoambrozjii i w niej zawartych składników

A szczególnie jest to bardzo ważne dla osób które migdałki mają
amputowane -usunięte i przez fakt ich braku ,są ciągle i stale

narażone na ataki grzybicze ,bo migdałki wytwarzają pewnego
rodzaju enzymy ,które chronią nasz przełyk ,gardło i struny głosowe



przed porażeniem od grzybców i chronią nam cały przełyk przed

grzybica co jest szczególnie bardzo ważne dla osób ,spiewajacych ,w
operze ,w teatrze lub na koncertach ale także u mówców u których

sprawność strun głosowych jest bardzo ważna typu ,adwokaci



,spikerzy ,komentatrzy ,zdający relacje na żywo ,politycy i mówcy ,a

brak migdałków upośledza w dużym zakreśie wydajność i ochronę

strun głosowych które dopadają patogeny ,grzyby i tworzą się nam



owrzodzenia na strunach głosowych narasta wole i to w ataku na

tarczyce i także tarczyczne przydatki i jej gruczoły po prostu mega

patologiczna kolonia która dalej nam atakuje ale już nasze płuca ,i



oskrzela i tu  pomocną formą jest bursztynoambrozja ,i jej moc i
energie ale taka w formie do inhalowania wziewowego oraz formy

do rozpylania z atomizerem lub seperatorem.A w innej  formie bez
seperatora ,w buteleczkach do popijania i użytku wewnętrznego
,przepłukiwania porażeń ,podrażnień i stanów zapalnnych i tak



wówczas  ,dodajemy 1-jedną małą łyżeczkę od herbaty, ale
plastikową, szklaną lub drewnianą z wykluczeniem - wszelkich
metalowych łyżeczek, dodajemy na 1\3 pojemności szklanki do
zwykłej herbaty, naszej bursztynoambrozjii do takiej lekko letniej

przegotowanej wody ,lub ziółek albo ,kawy ,drinka ,koniaku -do

wszystkiego z wykluczeniem wszystkiego gdzie mamy mleko lub



jego pochodne ,i tak przgotowaną do użycia wewnętrznego,pijemy-

,,DO WEWNĄTRZ -WZMACNIAMY I OCZYSZCZAMY ZE WSZYSTKICH

GRZYBÓW ,GRZYBCÓW GRZYBIC I NIEKTÓRYCH PASOŻYTÓW NASZ



CAŁY WEWNĘTRZNY UKŁAD TRAWIENNO-POKARMOWY ,ORAZ
REGENERUJEMY BŁONY I ŻOŁĄDEK ,DWUNASTNICĘ ,WĄTROBĘ,
ŚLEDZIONĘ ,TRZUSTKĘ ,I CAŁY UKŁAD JELITOWY WE WNĘTRZU,,

- lub popijania wraz z przepłukaniami w jamie ustnej dla zdrowia -
po interwencjach stomatologicznych ,lub hirurgi stomatologicznej to
bursztynoambrozję ,popijamy małymi łyczkami trzymając chwilkę

w buzi-i przez tą chwilkę należy rozsmarowywać ją w środku buzi



,jęzorkiem po podniebieniu i dookoła wszędzie,w tym czasie ,część

jej się samoczynnie wchłonie w silinotoki ,i kanały okołozębne , a

resztę połykamy , i tak samo czynimy dalej aż dokończymy sobie -



przygotowany bursztynobrozyjny ekstrakt ,preperat ,do picia,lub do

przepłukiwania ,ale także do inchalowania naszych płuc ,z tym jako
inchalator ,polecam kupić sobie ,,elektronicznego papierosa ,, i

zamiast ,,esencjii z nikotyną ,,-napełnić sobie pojemnik ,mariawici



ale rozpuszczonego z nalewką bursztynową .lub zrobić samemu olej
bursztynowy i połączyć go rozcięczając z nalewką bursztynową -ale

-do , E -papierosa który posłuży jako inchalator i -możemy kupić bez

problemu wszędzie -taki prosty zwykły elektroniczny papieros ,ale



do innego użytku ,a Ci z was co mają probemy na poziomie płucnym

,typu zaflegmacenie ,zapylenie ,lub porażenia typu od kwasowego
żrącego lub uszkodzeń wynikłych z infekcjii dróg oddechowych to



dla nich polecam gotowy ..LIQER,,- zrobiony na bazie dobrego oleju

-Na zdjęćiu widzimy pęcherzyki płucne ,wraz z ich naczynkami
włosowato-kapilarowymi w których to dochodzi do wymiany na ich
poziomie tlenu na dwótlenek węgla ,i to one zazwyczaj ulegają
uszkodzeniom ,podrażnieniiowym wraz z infekcjami przez wirusy.

I tak Liqer z bursztynowego oleju ale wraz z bursztynoambrozją i
dodatkiem z wyciągu z kwiatostanu sosny nadmorskiej karłowatej



odmiany ,wraz z jodem i kwasem bursztynowym , ale z wyciągów

pochodzących od bursztynu Bałtyckiego-daje nam ,,Uwolnienie nie
tylko naszych oskrzeli i płuc z zalegających w naszych płucach ,tych

po popiołowych zanieczyszczeń od smogu z powietrza ,gdzie mamy



obecnie coraz większy problem ,a wszystko zaczyna się od jeśieni do
wiosny gdy nasze drzewa i roślinność przestaje wytwarzać tlen ,i w
powietrzu zaczyna dominować pył zawieśinowy tworząc smogowe

enklawy wiszacych zanieczyszczeń nad naszymi głowami ,brak
tlenu i czystego powietrza zaczyna nam coraz bardziej dokuczać ,a i

nasze płuca są przeciążane -pyłem zawieśinowego smogu ,my przez



taki stan tracimy kondycję ,moce fizyczno motoryczne i zaczynamy
popadać w różnorodne uczulenia ,a to zasługa pyło-smogu ,i cóż gdy

mamy pod ręką ,,e-papieros ale jako inchalator ,to sobie damy radę
z udrożnieniem w płucach i ich stopniowe wolniutkie uzdrowianie .

Inne działanie na nasze- DNA-powstrzymany proces telomeryzacji-



      Po prawej stronie efekt po kuracjii i zażywaniu Esencji Energi .

     

             DNA-chore zmechacone i porozrywane po lewej stronie. Lub
wręcz rozerwane stanowi także nie lada problem i wyzwanie .

Co zawiera bursztyno-ambrozja oprucz  '' ESENCJII ENERGII '' mocy



i fotonowych ,biofitogenalnych i fotonoświetlistoświetlnych energii.

Wyniki badań w laboratorium .INFLA-IX cm.14 Deutschland Lab-co



zawiera ,,Bursztynoambrozja ,,-ale tak super zrobiona ,,-Zwiazki

pochodzenia organicznego: Krzem ,magnez,żelazo,wapń,potas,złoto

aktywne, spektralnie -aktywne , srebro czyste spektralnie ,i  cynk,



miedź, kwas od bursztynowy oraz,jod biologicznie aktywny ,kwasy

żywiczne, połączone symbiozowo jodem aktywnym,oraz frakcje i

związki lotne całościowo związane w procesie naturalnej fosylizacji
minerologicznej w warunkach naturalnych.Zawiera szczątkowe



ilośći , pochodzenia fitocydowego - związki z kwiatów pyłu , sosny

nadmorskiej -karłowatej odmiany ,oraz związki fitogenalne ,obecnie
nie występujące na ziemi -pochodzenia z okresu eocenu około

40.000.000.(milionow lat temu )_bursztyn bałtycki sucscenit balticus
,oraz inne składniki wiążące całościowo.pochodzenia naturalnego.



Poczytajcie zaprezentowane tu - fotokopie oryginalnych badań płuc

Niech zaprezentowane badania .Pet-będą dla Was Ostrzeżeniem że



warto sobie inhalować i oczyszczać nasze płuca bo to one w Nas są

najważniejszym organem naszego życia ,bo gdy zabraknie nam ich i

powietrza to w ciągu ,,Dosłownie maksymalnie 5 minut umieramy i
ich uszkodzenie lub porażene tak jak widzimy -nowotworowe to już
jest mega ciężko -powstrzymać marsz śmierci w naszych płucach i



cóż chemia po 6 sesjach i w każdej z niej 4 cykle i cóż nic dalej rak

toczy i niszcy płuca nie ma ratunku ,bo po chemi nastąpiła martwica



i cóż interwencja hirurgiczna ,amputacja fragmentów zgniłych po
chemi płuc i dalej nic ,namnarza się i rozsiewa dalej i na dodatek
atakuje inne tkanki ,kośći ,narządy i organy ,i cóż znowu chemia i ..
więc lepiej zapobiegać takim to porażeniom i sobie swoje -,,płucka,,-

oczyszczać i inchalować i odflegmacać -dbać o nie i tyle a na drugim

dopiero miejscu ważnośći jest nasze serce i układ krwioobiegowy -



  ,,ZROZUMIENIE USZKODZEŃ W DNA za pomocą ZDJĘĆ,,

Powstrzymanie procesów rozpadowych w heliśie - telomeryzacji-

,oznacza przedłużenie życia i bycia w zdrowiu !Tu i teraz w Naszym



ziemskim Bytowaniu -a tak nie wiele trzeba żeby być zdrowym .

Helisa układu połączeń hromosonowych uszkodzona ,oznacza jedno

,ostry stan chorobowórczy w tkankach , organach , ostre i zakłucone



zaburzone procesy narastania komórkowego ,anty-produkowanie i

wytwarzanie modulowane i zmienne ,molekularne białka toksyny ,

patogenalnych syruktur wraz z zakłuceniem odnowy wewnątrz



komórkowych rewitalizacjii w tkankach - organch ,produkowane i

wytwarzane mega-patogeny ,są bardzo inwazyjne i rozsiewając się

atakują sąsiadujące z chorymi .zdrowe organy - kolonializują je dla



własnych nowych rozrastających się koloni mutantów co zazwyczaj

skutkuje obumieraniem tych zdrowych i przez nie zaatakowanych
,a te atakowane w procesach rozsiewu , przejmują dalszy proces

namnarzania patogenów i ich dalszej ekspansji z rozsiewem dużych



i namnarzającym ich kolonie- ale zazwyczaj nowej ich generacji

które przechodzą procesy uzłośliwiania się i mutacji ,co zawsze ma

jeszcze inne ich uodpornienie się na antydziałania i daje im moc do



przetrwania nawet po zastosowaniu ,mega chemi i radioterapii ..!!!.

Szkicogram dla lepszego zrozumienia i pojęcia ataku wirusów i
naruszenia zmian w naszych komórkach ,więcej opisuję w innej
mojej broszurce ,,Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie ,, z boreliozą
,bartonellą ,tibolą a innymi patogenami ,a Esencje Energii i
witaminy polecam dla Tych Wszystkich Osób chcących więcej



poznać i zrozumieć -można zamówić na nośnikach pamięći .

,, Poszczególne etapy w celu zrozumienia składowych w dna ,,

-Bo dziś wiemy że po niżej tej struktury -mamy jeszcze mniejsze
cząsteczki składowe wchodzące w ,,dna,,-są to telomery -proces



telomeryzacji oraz kwanteniseki i jeszcze od nich mniejsze cząstki.

I tak ,,BURSZTYNO AMBROZJA ,,-Specjalnie polecamy ją na:

Regulowanie  ciśnienia  obwodowego, tętniczego , obniża i reguluje,
wspomaga wydzielanie żółci ,i aktywizuje układ immunologiczny
(chłonny )-do intensywniejszej pracy, tamuje wewnętrzne mikro .
krwawienia ,blokując dostęp drobnustrojow, bakteriologicznego
pochodzenia,i wzmacnia postęp rewitalizacji ,odnowy całośći



wewnętrznych struktur wszystkich organów ,oczyszcza krew w
kompleksowy sposób poprzez wyeliminowanie z krwioobiegu ,

anomali od tych z rodziny Candida po drożdżycowanej odmiany

,grzybic i mutantów opryszcza  ,co jest w ostatnim czasie mega



problemem ,łącznie z atakiem- dermatozy lub  Kandydozą -Na

zdjęciu widzimy -stan ostrego wyrzcenia ,wykwitu -na zewnątrz

powierzchni skóry ,ale także zaatakowane błonki wewnętrzne jamy



ustnej  i wykwitami na ustach ,oraz w innych rejonach całego ciała.

I mamy problemem bo żadne ,antybiotyki nie pomagają łącznie z

maściami dermatologicznymi ,tylko ,,Wzmocniona Nalewka lub



,,Bursztynoambrozja, radzi sobie bezbłędnie ,ale trzeba ją brać do

wewnątrz popijając do trzech razy dziennie i dodatkowo spryskiwać

na zewnątrz powierzchnię skóry -Tu na tych zdjęciach mamy buzię
Pani Gabryśi z ,,Gradówką tłuszczaka,, i tak esencje bursztynowe
powodują łagodny proces gojenia się i złuszczania nie pozostawiając
żadnych śladów bliznowych ,czy zmian w barwie karnacjii cery lub
jej przebarwień  , ale trzeba ,zachować zalecenia w stosowaniu z
zachowaniem pewnego rodzaju dyscypiny w całośći terapii ,która



trwa od -dwóch do pięciu tygodni w zaawansowanych opryszczkach
i jej wysiewach z wyrzutowym namnarzaniu się jej na powierzchni
naszej skóry ,i z inwazjami przeżutami - do wewnętrznych organów

zmienia swoją postać pierwotną mutantowieje i może przybrać
postać grudkowatych objawów i wyrzutów z atakiem w układ
chłonny i gdy tam się przedostaje do dalej się zmienia i może przy



sprzyjających warunkach i oredyspozycjach przyjąć postać ostrą z
stanem zapalnym chłonek lub nawet odmianą nowotworową ale już
jako chłonniak rozsiany lub grudkowy i dalej może atakować nasze
ciało przedostając się do ,narzadow płciowych i nie tylko ,ale także

całośćiowego układu krwiobiegowego  -i branie ,,Bursztynoambrozji
,, do wewnątrz -powstrzymuje wszystkie patogeny całościowo przed



ich procesem zmiani ich modyfikacjii w naszym organiżmie i jego
narządach -czyli także w układzie tętniczym i żylnym ,co skutkuje z
kolei lepszą pracą -wątroby ,śledziony ,trzuski ,nerek i nadnerczy, -
A -zainteresowane osoby odsyłam do przeczytania innej mojej
broszurki ,w niej jest więcej informacjii w tej kwesti problemu
opisuję całościowo w broszurce-,BATALIA  o Zdrowie i Wojna o
Życie z Patogenami a ,ESENCJE ENERGIII i Witaminy dla Zdrowia,,

.               ,,Szkic wewnątrz brzuchowego układu tętniczego,,

- wraz z chłonkami w całościowym układzie odpornośćiowym i w
nim nasze ,,chłonki a w nich różnorodne robactwo ,parazyty i po



nich pozostałośći toksyczne i cóż mamy stany zapalne lub już ostre i
chłonki się rozpadają bo nam spóchneły i się rozdęły ponad ich

normalną wielkość ,a po ich komórkach pozostałośći gniją w nas i

uzłośliwiają się i cóż zaczyna się inna grożniejsza patologia ale już



nas mordująca po cichu tak od środka ,,CHŁONNIAK,, zwykly lub

grudkowaty albo ten rozlewający się i rozśiewajacy tak jak to mamy

na zaprezentowanym badaniu histopatologicznum ,ale po operacji i



amputowaniu chłonki pachwinowej ,a chłonniak który to szybko

nam skolonializuje inne dookoła zdrowe narzady i organy ,a tak My
działając uzdrowczą terapią i Esencjami Energi z Naszego Instytutu

w formie preperatów ,wymordujemy robaczki ,parazyty w naszych



chłonkach niedoprowadzamy do ekstremalnych uszkodzeń w nich

całym naszym układzie chłonnym ,bo Esencje które działając w nas



,pobudzając komórki  dędryczne , do ich pracy do  intensywnego  i

bardziej  wydajnego działania-mobilizuje cały układ chłonny do



oczyszczania organizmu i jego rewitalizowania ale -od wewnątrz.

A ci z was co chcą więcej zrozumieć to polecam im inną dodatkowo

moją broszurkę do przeczytania która to bardziej Was oświetli w tej



materii pod tyt-,,LASEROTERAPIA-nowy kierunek i jej zrozumienie.

Szkic układu chłonnego dla lepszego zrozumienia-a ci z was co chcą
jeszcze lepiej i więcej oraz szerzej zrozumieć i pojąć ,to polecam
moje inne broszurki i opisy do przeczytania między innymi o
wodzie pt.WODA Inteligentny Twór Myślący i Żyjący oraz ,,BATALIA
O ZDROWIE I WOJNA O ŻYCIE z Borelozą ,Bartonellą ,Babeszjozą
,Neurobartoneliozą i innymi Patogenami ale ESENCJAMI ENERGII ,



wraz z,, ENERGIAMI LASERA -nową formą uzdrawiania dla tych
chorych w takich potrzebach oraz wiele innych Ciekawych opisów .

,,Zestaw reperatów w formie  - Esencji Energii z Instytutu ,,

Pomaga w zapaleniach obwodowych żył ,i tętnic eliminując je co
skutkuje poprawą pracy serca ,regulując jego rytm pracy wraz z
całościowym układem nerwowym , autonomicznym wraz z jego



układem sympatycznym i parasympatycznym , bardzo pomocny we

wszekiego odmianach choroby porażenia układu kostno stawowo
ruchowego ,grzybicy stawowej po dne moczanowo stawową aż po
,artretyzm stawowym ,rwie kulszowej ,przy zapaleniach płuc ,i ich
stanów zapalno zwapieniowych ,ośierdziowych ,oskrzelowo złych
rozdęć aż po porażeniach chemiczno-gazowych , dróg oddechowych
lub całego pnia opucno oskrzelowego w nas lub ,anginie ,wszelkich

katarach,grypach i podziębieniach , łącznie z tymi przeziębieniami i



odmrożeniami, użyta na skórę pomaga: we wszystkich problemach

dermatologicznych ,typu: poparzenia ,pokąsania przez komary
,pszczoły i  inne insekty typu pluskwy ,wszy czy ,, kleszcze leśno-
parkowe komary wszystkich gatunków  także należy stosować przy

wszelkich egzemach ,łuszczyce -od plackowatych po te mokre i
brodawkowato wysypowe ,a na łuszczyce grzybicowatej odmiany



trzeba dodać do bursztynoambrozjii troszkę dziekćiu ,palladium i
grafenu lub diamentatyryny wraz z kwarko jonami  i stosować do

rozpryskiwania i okładów ,opatrunków na zewnątrz na dzień i noc-

,,Szkic anatomiczny budowy skóry wraz z jej tożsamościami ,dla
zainteresowanych osób pogłębieniem wiedzy w tych obszarach
polecam inną moją broszurkę z opisami ,,ENERGIA LASERÓW,,-wraz



z pełnymi zrozumieniami anatomicznych opisów do poziomu

synapsowego zrozumienia topografi anatomicznej budowy ciała

ludzkiego dla chętnych i zainteresowanych polecam tą broszurkę



konakt dla zainteresowanych osób telefon - 667.448.798 Lucjan.

-
na wszelkiego rodzaju odleżyny i zmiany skórne -zawsze stosujemy
na zewnątrz minimum trzy do pięciu nasmarowań z rozpylaniem

przez minimum dwa tygodnie i wtedy dobrze jest dodatkowo brać



do wewnątrz szczególnie przy pokąsaniach kleszczowych , ale tych

gdzie nie wystąpił rumień w miejscu ,ugryzienia ,ukłucia bo gdy już

jest zapóżno , bo mamy rumień a w jego epicentrum siedzi sprawca



zlokalizowaliśmy kleszcza -lub jego głowę bez odwłoku i powstało
już ostre albo podostre zaognienie z rumieniem miejscowym to -cóż

-wówczas po usunięciu kleszcza ,lub jego głowy to wówczas mamy

mega problem ,trzeba szybko porobić badania i zastosować leczenie
żeby nie doszło do zapalenia opon mózgowych i porażenia od mega



odkleszczowego przysadki mózgowej ,a po przejśćiu kuracji

leczniczej -trzeba stosować przez dwa tygodnie od zewnątrz ,a do
wewnątrz dodatkową kurację z bursztynoambrozją i powinna trwać

ona nawet do trzech miesięcy,i  po trzy razy dziennie aż do momętu



wyrzucenia przez nasz - organizm mega -toksyn grzybicznych tych

pokleszczowych na zewnątrz skóry w formie opryszczki drobno
rozsianej -to zawsze jest oznaką całkowitego uzdrowienia po ataku.

,,Szkic anatomicznej budowy mięśnia sercowego -poglądowo,,



 , Inne objawy typu -trądziki ,opryszczki ,i wysypy skórne ,także są

eliminowane działaniem ,,Bursztynoambrozji,, która także zmiękcza

pomagając przy opryszczkach zaawansowanych i tych tak- trudnych



oraz trwarde naczynia krwionośne uelastyczniając je ,co nie jest bez

znaczenia przy wszystkich rodzjach problemów z żylakami- łącznie
, z ich torbielatowatą odmianą , lub z rozdęciem i wybroczynami.,

posiekaniem miejscowym i ogniskowym ,zwapieniach żylnych ,i



tymi mikrowłókienkowymi zapaleniami naczynek krwionośnych i

innymi uszkodzonymi także niektóre rozdęcia tętniczne i żylne oraz

-typu naczyniaki ,wraz z plamicą czerwonawą rozlaną na skorną do



poziomu od małych łat aż powyżej 30 % ich wybrzuszeń i rozdęć

oraz stany podostre i ostre anomalia ,typu podrażnienia końcöwek

synapsowo nerwowego układu skörnego ale na - poziomie korzeni



nerwowych  ,wraz z totalnym wręcz regenerowaniem anomali na

skórnych  -poprawiając wygląd naszej skóry już po 7 dniach od
mometu zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz z seperatorem do
rozpylania Bursztynoambrozji .Ale zawsza do końcowego i całego

uzdrowienia trzeba się napracować można dodatkowo wspomagać
całośćiowe procesy uzdrowcze podając energie stroboskopu wraz z



głowicą -krućcem i poczekać nawet od miesiąca do czterech - czasu.

ZATEM  bierzmy i na zewnątrz i do środka -Bursztynowe zdrowie

lub stosując przy bardziej zaawansowanych problemach i tu i tam



rozpylając inhalując i popijając ,a proces uzdrowczy szybciej nastąpi

-żylaki okołoodbytnicze ,hemoroidowe podrażnienia ,stany zapalne

i otarcia okołoodbytnicze ,świąt podrażnienia stany zapalne i już



jest inny problem bo hemoroidy i pośiąkiwania z odbytu krwiaki i
guzki aż wreszcie mega stany zapalne i uzłośliwienie się guzków i

cóż rak -nowotworowe porażenie esicy ,i całego odbytu ,i moszny
,żołędzia i dalej porażenia naśieniowodów ,układu chłonnego i cóż
pewno pękła chłonka i się rozlała porażiła wzgórek łonowy ,gruczoł



krokowy i dalej także pachwinę i jest przepuklina okołopachwinowa
naciek do moszny po prostu prostata i mega patologiczne porażenie
onkologiczne rak . - .. i także dochodzi do porażeń damskich a jest to
wynikim od braku higieny intymnej u Pań ,wargi sromowe i na nich
pleśniawki ,podrażnienia ,świat i opryszczka ta od podrażnień
antykoncepcyjnych wkładek domaciczno szyjkowych podrażnień i

zapaleń ostrych przewlekłych wraz z uszkodzeniem błonek cienkich



ochronnych wyśielajacych ścianki maciczne i w proceśie cyklu jest
problem złuszczające się błony przed miesiączkowe rolują się i tam

w miejscach podrażnień i uszkodzonej błonki powstaje torbiel i cóż
stale narasta i się powiększa ,za każdym cyklem a chłonki zbierają i

do jakiegoś tam czasu oczyszczają ,aż w końcu pękają martwe i się



rozlewają i mamy nowy poblem ,,chłonniak rozlany ,, i zbiera się tak

pomalutku tak jak to widzimy na przeprowadzonym badaniu z dnia
16 ,12.2015 w szyjce macicy kilka torbieli ,a głębiej w jajnikach to już



cała gama przeróżnośći i to już o dużych i sporych rozmiarach , a na
początku od odsilikonowych nawilżeń śluzowych i od nich stany
okołozapalne z wybroczynami pośluzowymi świądem upławowym i
do tego mega spiralka .wkładka antykoncepcyjna w szyjce macicy

W zaprezentowanych analizach u tej Pani zaczęła się historia od tak
prostego i banalnego problemu z płatami tarczycy i na niej torbielki
i guzy wraz z zaburzeniami ,i po uzdrowieniu jej tarczycy musiała
ta Pani zrobić badania kontrolne i w wyniku przeprowadzenia
przez tą Panią kompleksowych badań całościowych metodą ,,usg,,
pokazał się inny problem ,ale na poziomie jamy brzusznej ,jelit
,macicy i na poziomie układu chłonnego i chłonek ,a tarczyca
wyzdrowiała i to już był zamkniety kłopot u tej Pani .aczkolwiek
pojawiły się te  nowe zdjagnozowane problemy i zaburzenia ,I po
skonsultowaniu całośćiowego tej Pani  obrazu klinicznego porażenia
,chce ta Pani dalej kontynułować terapie uzdrowczą ale już na tych
innych jej problemach zdrowotnych dopiero co wykrytych i to



dzięki faktowi polecenia jej wykonania badań kontrolujących po
zakończonej u niej terapi uzdrawiającej jej tarczycę , za pomocą

preperatów z naszego Instytutu ESEC ale w formie Esencj Energi do
picia jako medium w całościowej terapii uzdrawiającej jej ciało .I
tak terapie zapobiegawczo uzdrawiającą Polecam dla Wszystkich z

wykluczeniem osesków i noworodków ,ale wcześnie się urodzonych



wstrzymać się do 7 dni - a po ich przeżyciu tego ich wcześniejszego
przyjśćia na świat ,to już możemy po jednej kropelce ,trzy razy
dziennie można rozpylając stosować i  podawać - pić , - i tak aż

do osągnięcia 102 roku życia możemy brać i korzystać do woli.A po
przekroczniu tego wieku trzeba zastosować i dodatkowo ssać jak
cukierek , kawałek naturalnego bursztynu ,ale takiego mlecznego

tak jak ,czynili to rycerze, na zamku w Malborku pod Gdańskiem



,ssając, mlaskali, i miodem przednim ,dla -tego mlaskania popijali

,
ale to wszystko ,tylko ,,DLA SWOJEJ ZDROWOTNOŚCI  OCZYWIŚIE,,?

,,MENOPAŁZA  I  KLIMAKTERIUM - zrozumienie,,

,,KLIMAKTERIUM-NIE OMIJA KRÓLOWYCH DOPADA WSZYSTKIE  .



.                         KOBIETY ,PANIE ,DAMY I DWORZANKI ,,

,,Klimakterium ,,-jest to złożony całościowy proces a związany on
jest z przekwitania u kobiet ,który zaczyna się u naszych Pań w ich
powiedzmy wieku ,od 38 do 42 roku ich życia ale jest to uzależnione
zawsze od stanu zaczęcie się pierwszej monstruacji -czyli kiedy to
zaczęła się pierwsza miesiączka -czy to w wieku 11 lat czy trochę

póżniej powiedzmy w wieku 13 lat ,i tak początkiem zmian jest faza
klimakterium są to zmiany pierwsze o nazwie Menopałzy- która to



po prostu kończący możliwośći u Pań prokreacji-rozmnarzania się
,po prostu ciało kobiety nie wytwarza jajeczek bo zakończył je cykl

,,Na tego typu problemy polecam ten preperat w formie Esencji,,
-wytwarzać organizm kobiety i następują powolne zmiany w ich
anatomi wraz ze zmianami hormonalnymi ,po prostu ciało przestaje
niektóre z hormonów wytwarzać są to zmiany pierwsze -o nazwie
Menopałza jest to pierwsza faza kończąca cykl jajeczkowania i ich

wytwarzania i po jego całkowitym ustaniu ,zachodzą dalsze zmiany



w fizjonomi i topografi anatomicznej dróg rodnych u kobiet , Pań-

-która następnie przechodzi w dalszy proces zmian fizjologicznych o
nazwie klimakterium i są to procesy zmian w ciele kobiecym, tak
samo dokuczliwe dla kobiet ,jak i dla otaczających te kobiety ,osoby
płci przeciwnej przebywających i współpracujących ,wokoło Tej
kobiety i nie tylko.Zmienne nastroje dają w kośćiach popalić i nie

tylko ale szczególnie ,gdy ta kobieta jest przełożoną ,wiedzieli coś o



tym podwładni królowej angielskiej ,,Elżbiety I ,nigdy nie była ona

zbyt łagodna i miła ,ale gdy weszła w okres przekwitania stała się ,-

wręcz postrachem dla całego jej dworu -zresztą ją samą niepokoił
brak panowania nad sobą i to ,że podejmuje decyzje pod wpływem



silnych emocji które ją obwładnęły dając ataki ,ciepła ,zaburzeń i

ataki gorąca przemiennego i falowego wraz z znerwicowaniami i
ostrymi nadpobudliwymi atakami gniewu ,zniesmaczeń ,złośliwośći

.Do tego dochodziły wszystkie przypadłośći towarzyszące zmianom



hormonalnym ,ich skokowych zmian i anomali w ciele fizycznym
kobiety takich jak -kołatanie serca ,ataki uderzenia gorąca z lekkim

wytrzeszczem oczu ,i ich raptowna zmiana na ciągi fazowe zimna , i
to przemiennie ,wywoływało nadpotliwość z wyrażnymi objawami
wrecz oblewania się wypocinami ,co nie było przyjemne w tamtym

okresie czasu gdzie się nośiło peruki i grube ciężkie materiały ,które
nie były przewiewne oraz dochodzące do tego dopadające nerwowe
stany umysłu powodowały stałe rozdrarznienia i ataki skierowane
w stronę otoczenia,i osób w gronie współpracy .Aż zniesmaczenie i
atak został skierowany na nadwornego medyka królowej , i to dzięki
temu atakowi i burzy nerwowej skierowanej na jej nadwornego
medyka spowodowały że ów medyk opracował metodę i skuteczne
antidotum na tą - ,,Jej Królewskiej Mości ,,- dokuczliwą w skutkach



Przypadłość-której wszyscy mieli dość ! . Unikając i obchodząć

dużym wielkim kołem królową w tych- Jej Mośći ,, złych chwilach i
momętach których wszyscy na dworze się wystrzegali jak zarazy .

   PIERWSZA FAZA KLIMAKTERIUM-zrozumienie Menopauzy-wraz z
pełną ,,TOPOGRAFIĄ NARZĄDÓW RODNYCH-w formie szkiców .

Menopałza jest to zakończenie i ustanie cyklu jajeczkowania u
kobiet w wieku od 38 do 42 lat z tym u nie których kobiet może dojść
do tego faktycznego zdarzenia znacznie wcześniej ,szczególnie u
tych Pań które wcześniej popadły w różnorodne wstydliwe i nie



chciane choroby ,od porażeń wenerycznych ,grzybiczych lub tych

grożnych i śmiertelnych ,boreliozy ,babeszjozy ,bartenoliozy aż po
porażenia od krętka białego o potocznej nazwie ,,kiły ,, i ,z powodu

definitywnego ustania owolucji i tym samym zakończeniem
możliwośći prokreacji (brak możliwośći zajśćia w ciążę)-następują



dość duże - anatomiczne zmiany fizjologiczne układu rozrodczego ,i
układu wydzielania wewnętrznego -brak jajeczkowania ,zmiany w
przysadce mózgowej i braki wydzielania hormonalnego ,słaba praca

tarczycy lub jej nawet wcześniejsze porażenie grzybiczne ,a potem
guzki ,torbielki puchnięcia gruczołów tarczycy ,ich nadmierny

rozrost i zła jej praca a w niej to dojrzewają ,dzielą się komórki ,a w
niej anomalia i porażenia jej i całej krtani gardła i całego przełyku w



którym mamy ,,grzybicę,, i grzybca od gardła poprzez żołądek i dalej

dwunastnicę aż po odbyt i hemoroidy i wówczas tarczyca płaty są

jako te pierwsze porażone ,guzkowacieją ,powstają one na płatach
tarczycy - takie malutkie torbielki które się rozrastają i już mamy



guzki ale z opuchlizną płatów tarczycy która staje się hyper inna
mamy dalej w czasie, bańki guzkowe które powodują mięśniaczki
czyli proces martwiczy i już obrastają i mamy mięśniaki  duże i cóż

zaczyna się proces zwapienia i hyperatywnego uwodnienia około
płatów tarczycowych ,narasta wole tarczyczne ,a proces postępu i
ataku dalej postepuje ,puchną struny głosowe i cieśń gardłowa i na

strunach głosowych narastają wrzody ,zmienia się nam głos i jego
moc traći barwę , a patogeny dalej się namnarzają i mutują gniją
nam migdałki i się rozpadają ,patologia dalej się namnarza i atakuje
nam oby dwa płaty tarczycy powstałe mięśniaki rozpadają się i



mamy już w naszej tarczycy efekty gnilne - po prostu jest to ,,rak,,

ale tarczycy i wówczas trzeba szybko interweniować hirurgia ale
otwartą i rozległą z amputacją tarczycy ,i jej przydatków ,oraz także
w cięższych przypadkach trzeba usunąć wszelkie ,zwyrodnienia po
narośle i owrzodzenia i anomalia lub porażenia współnarzadowe
zaczynając od wola ,strun głosowych ,chłonek ,ślinianek ,a tak się
niby nic zacaęło ,,chrypka,, a do niej porażenia grzybicze lub razen z
Chlamedią czyli Chlaydifilioza i jej anomalia patogeny ,wspólnie z
grybicą gardła i układu pokarmowego zebrały swoje plony -RAK- !!

inny proces całościowo zaczyna się szybciej i o wiele za wcześniej



porażenie trzustki i popadanie w braki insulinowe -cukrzyca i cóż

,zaczyna się dalej problem od tarczycy ,bo porażenie nadnerczy i w

nich kłopoty i dalej mamy inny także proces porażenia i zastygania



,,USYPIANIA,, jajowodów ,następują postępujące zmiany w wyniku
doznanych porażeń  i następują inne zmiany i wiodczenie z
opadaniem szyjki macicznej w dół wraz z przemianami macicznymi
w samej macicy jej jajowodach,wraz ze ściąganiem krezki macicy i
guzakowieniem baniek jajowodowych ,torbielki,z podwinięciem
jajowodowym ,i tak opadająca i wiodczejąca stale z opadaniem w
dół szyjka-wejściowa do pochwy ,przed trzonem wejściowym i

macicą dokonuje często różnych powikłań i podwinięcia podrażnień



wokoło sromowych warg mnieszych i łechtaczki nawet dochodzi do
stymulowania ale niekontrolowanego łechtaczki -jej podrażnianiem
co powoduje nasilenie procesów śluzowania i wydzielania około
śluzowego lub upławów wypływowych i ostrym świądem narządu .

-Zestaw preperatów -na zaawansowane formy-problemu od cyklu

fazy pierwszej przekwitania - wraz ze zakończonym już cyklem
jajeczkowania -menopałzowym ustaniem i uśpieniem procesów
prokreacyjnych i oczyszczania się dróg rodnych -ich uśpieniem i



przejściem do fazy klimakterium i powolnego przekwitania ,jako
naturalnego procesu Pań kobiet w tym ICH tu ziemskim bytowaniu.

Po prostu zaprzestanie produkcji jajeczek zmienia fizjonomię pracy
macicy ,dając w drogach rodnych różne zmiany i opadanie macicy z

wiodczeniem szyjki i podrażnienia łechtaczkowe.Kobiety w cyklu i
procesach takich zmian popadają w cały wachlarz różnorodnych
powikłań chorobowo - twórczych ze względu na ich tak różnorodne
upodobania seksualne ,tak różne ze względu na ich temperament i
gusta w formach uprawianego seksu -gdy jajeczkowały ,a fantazjii



im nie brakowało aż po zmęczone-wyeksploatowanie tych organów
i narządów płciowych łącznie z bliznami po wkładkach antykoncep.
,,SZKIC POŁĄCZEŃ CŁOŚCIOWYCH ZALEŻNOŚĆI -ANATOMICZNYCH,

Przychodzące zmiany fizjologiczne ,wywołują zmiany procesów
hormonalnych w których dochodzi do zaniku produkcjii jednych ,a



z kolei inne są wytwarzane w nadmiarze ,lub w cykliczno-falowych
zmianach rytmicznych ,raz ich jest nadmiar ,to z kolei drugim
razem jest ich niedobór -przykładem może być tu ,tarczyca lub

aparat trzustkowy i jego struktury które są całościowo powiązane ze



sobą układem nerwowym autonomicznym wraz z grasicą ,nerkami i
,nadnerczami i całym układem rodnym ,piersiami kobiety ,a stale

i głównie dochodzi do niedoczynnośći tarczycy lub jej nadczynności

wraz a powiększeniem się gruczołów tarczycy ich puchnięciem i w



niej pojawiają się płyny śluzowo martwicze które zawsze są tym  w

nich powstawania ,torbielek ,guzków co skutkuje jej uszkodzeniem

a jak ważna jest jej dobra i poprawna praca dla naszego zdrowia , i



wszystkimi tymi zależnościami steruje przysadka mózgowa jako

naczelny dowódca zmian fizjologicznych w ciele kobiety ,ale te

połączenia wzajemnych relacji i symbiozy , są na poziomie inter



-neuronowym całego układu nerwowego autonomicznego -i układu

Tu widzimy wyniki badań usg-młodziutkiej 14 letniej Panienki i już
widzimy u niej problemy z tarczycą ma ją powiększoną spóchniętą i
już narastają torbielki a do tego na dodatek zaczyna się problem ale
na poziomie okołożuchwowym i powiększone ślinianki wraz z już
całkiem mega powiększonymi węzłami chłonnymi pod żuchwą ,tak
więc widzimy bardzo wyrażnie że lepszym badaniem jest ,,usg,, a
nie badanie endokrynologiczne polegające na sprawdzaniu anomali
i zaburzeń hormonalnym , ,,tsh,, - bo ono tylko pokazuje nam braki
hormonów i cóż trzeba brać syntezę i połykać i uzupełniać ,braki a



to badanie ,,usg,, pokazuje nam pełen obraz żródła problemu ,czyli
te wszystkie anomalia i ich stany w tarczycy i jej koalicjantach ,i tak

młodziutka Dama nie chce łykać tabletek i brać hormonoterapi ,i po



skonsultowaniu ,zgadza się na Terapie Uzdrawiającą ,ale za pomocą

Naszych Preperatów z Instytutu w formie Esencji Energii -i tyle .......

I tak po Obskulatorium i ustaleniu przebiegu Terapi Uzdrowczej dla



tej młodziutkiej Damy ,jej Rodzice się także zgadzają ,i cała terapia
potrwa około 7 siedmiu miesięcy ,z tym że po upływie już- 5 pięciu

tygodni trzeba będzie wykonać kontrolne badania ale ,- tomografią
komuterową z uwzględnieniem całego odcinka szyjnego i jego współ
sasiadujących koalicjantów tożsamościowych wraz z żuchwą dolną i

tak Ci Państwo się zgadzają i tak jak to widzieliśmy stan w dniu jako



,27.07.2015 początkowy i bazę wyjściową do ustalenia ,dawki jej
porcji i cyklu brania preperatów z naszego Instytutu jako Esencjii
Energi w terapi Uzdrowczej i po niej cyklu Regenaracyjnego wraz z

pobudzeniem ,,fagocytozy,, odtwórczo regeneracyjnej tych anomali..

a cała przyczyna zaistniałego problemu jak mi to mówiła jest faktem



że gdy ta młodziutka Dama miała 7 siedem lat to amputowano jej
migdałki -takie niby nic ,a jak one ważną spełniają rolę ochronną ...

Tu na tej fotokopi widzimy przeprowadzone badanie usg ,ale jako
kontrolne i sprawdzające przebieg Terapi Uzdrowczej czyli od tego
stanu poczatkowego z dnia 27.07.2015 ,widzimy znaczącą poprawę
bo wielkość płatów tarczycy wraca do normy opuchlizna znikła i
wielkość płatów tarczycy po malutku wraca do normy ,a i torbielki
zanikły ,oraz węzły chłonne wróciły do normy i sie po prostu
ustabilizowały ,oraz cieśń wraca do normalnej wiekośći ,i tak to
badanie polecił wykonać Ojciec tej młodej Damy w celu jak to
określił sprawdzenia efektu uzdrowczego bo jak mi to przekazał to
on za specjalnie nie wierzył w 100 % na efekt poprawy,no cóż po



prostu się zawiódł w swoich niedowierzeniach -bo teraz widzimy
wyraźny postęp i mega poprawę ,i tak jak to Mi to oświdczono to
zgodnie z naszą prośbą zrobią także badanie drugie ,ale tomografią
komputerową przed podjęciem kolejnego etapu Terapi Uzdrowczej
z pobudzeniem Procesów ale odtwórczo regeneracyjnych tkanek tak
zwanej potocznie -fagocytozy uzdrowczej i naprawczej ale także za

pomocą Preperatów z Naszego Instytutu w formie Esencji Energii
,bo jak widzimy badania kontrolne ,,usg,, pokazują efekt mega
poprawy na dzień 5.10.2015 czyli po trzech miesiącach od stanu
początkowego -który to był już dość ostrą patologią i mógł się żle
zakończyć czyli interwencją hirurgiczną w obszar tarczycy....dalej



mamy efekt badania tomografią czyli na dzień 09.12.2015 rok i już
jest całkowicie ustabilizowana sytuacja tej patologi i całkowity mega
proces uzdrowczy,zatem pozostał tylko proces rewitalizacji tarczycy

układu nerwowego przywspółczulnego , czyli poniżej synapsowych
układów -połączeń i powiązań -wewnątrz organizmowych struktur.

A zaniedbanie i zbagatelizowanie zaistniałej patologi na płatach
tarczycy zawsze nieśie ze sobą dalsze konsekwencje i problemy ,bo
torbielki się rozrastając upośledzają wydzielanie hormonalne ,rosną



i tworzą się guzki które dają procesy martwcze następuje proces i u

pośledzenie przysadki mózgowej ,i dalej trzustki ,guzki wapnieją i
zmieniają się w mieśniaki tarczyczne i mamy proces ich degradacji
powstają formy rozpadowe martwicze ,powstaje mutant czyli mamy
wówczas jeszcze bardziej niebezpieczną dla życia i zdrowia sytuację
po prostu nowotworowe mastrum tarczycy które gdy się uzłośliwi to
od razu atakuje ,dalej trzustkę nadnercza i drogi rodne wraz z
chłonkami w całym naszym układzie obronnym i wówczas mamy
jeszcze do czynienia z chłonniakiem ,ale w wersj grudkowej lub tej
rozlanej ,a wszystko się jak zwykle zaczyna od zaniedbania tak dla



pozoru błachecho niedoboru jodu i złej pracy tarczycy ,a ona jest -

Tu widzimy początkowe formy pojawienia się małych torbielek , jest



to początkowa forma niedoczynność płatów tarczycy -29.06.2015..

Tu widzimy analizy tej samej Pani ,która nic nie robi bo to torbielki
ale popatrzmy dokładnie data 27.11.2015 i wielkość torbieli już po
tylko 5 pięciu miesiącach ,powiększyły się ponad pięciokrotnie ......i
mamy proces ich martwiczny z postępujacym zwapieniem i cóż !!!!!!

połączona wewnętrznymi drogami współpracy z przysadą w mózgu
trzustką ,nadnerczami i dalej z drogami rodnymi i ukadem z w nas



naszym obrońcą bo układem chłonnym ,zatem dbajmy o tarczycę.
Bo zaniedbania mogą także zakończyć się zespołem ,,Hashimoto ,!!

,,ZROZUMIENIE AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO-na

szkicu zaznaczony jest kolorem żółto łosośiowym ,kolor ciemno
zielony to układ chłonny ,natomiast biało platynowy to układ



nerwowy centralny -dla lepszego zrozumienia całośći zagadnień ,,

I tu opiszę te koleracje zaczynając od zrozumienia anatomi mózgu
,przysadki i układu ,,autonomicznego ,,-oraz pozostałych zależnośći ,
na poziomie interneuronowym ,oznaczone na szkicu czerwonm
owalem miejsce to przysadka mózgowa ,natomiast zaznaczone na
szkicu kolorem platynowym to -arterie i drogi połączenia układu
nerwowego centralnego a wraz z nim ,układu autonomicznego ,
przywspólczulnego lub sympatyczny oraz inny układ
parasympatyczny- inne powiązania zaznaczone kolorem
jasno-żółtym to układ chłonny a w nim chłonki jako naturalne filtry
oczyszczające nam organizm -widać wyraźnie połączenia wewnątrz
zalerzne i współistne z całościowym układem nerwowym
centralnym zaznaczony jest on kolorem biało- platynowym dla



lepszego zróżnicowania i zwizualizowania .Natomiast drogi i arterie

  ,,Odcinek środkowej częśći układów ,wraz z autonomicznym ,,

.          -Układ nerwowy Centralny ,oraz układ chłonny i obronny -



,,Inny zestaw preperatów w formie Esencji Energii z ESEC-dla Pań,,

-zaznaczone na szkicach kolorem zielonym to układ ochronny lub
obronny naszego organizmu który to jest wyposażony w bardzo

- skutecznie działające trzy nasze układy a w nim i tak jest to -układ
ochronny mechaniczny ,układ biologiczny i układ chemiczny -które
to razem i wspólnie działając bronią i chronią całościowo organizm



człowieka przed podchodowo najazdowymi infekcjami-porażeniem.

,,Głowa wraz z odcinkiem szyjnym układu centralnego nerwowego,,

,,SZKIC  UKŁADU  CENTRALNEGO  NERWOWEGO  CAŁOŚĆIOWO,,-



odcinek głowy wraz z mózgiem przysadką aż do odcinka śródpiersia

-Szkic częśći następnej -dla lepszgo pojęcia i zrozumienia -

Szkic widoku całościowego od odcina szyjnego po staw łokciowy.



    ,,Układ wyjść i połączeń wiązań -nerwy czaszkowe w mózgu,,

Autonomiczny układ nerwowy -jest częścią układu centralnego

nerwowego ,która reguluje aktywność wewnętrzną organizmu
,kontroluje pracę i funkcjonowanie serca ,naczyń krwionośnych
,jelit ,nerek i nadnerczy ,oraz pozostałe gruczoły .Wszystkie te



narządy funkcjonują niezależnie od naszej woli .Autonomiczny
układ nerwowy składa się z dwóch częśći lub podmiejszych

układów wchodzących w centralny układ nerwowy czyli; jednego
układu współczulnego -sympatycznego i przygotowującego nasz

organizm na sytuacje stresowe napięciowe i wymagające gotowośći
i z układu drugiego ale przywspółczulnego lub -parasympatycznego



            ,,KONTROLA PRZYSADKOWA i jej Zrozumienie ,,

Gruczoł przysadkowy -mały pojedyńczy owalny gruczoł ,zwany

przysadką mózgową ,która jest pokazana na tym powyżej stychu w



celu zwizualizowania i leży w zagłębieniu kośći klinowej w siodle

tureckim .Jest kontrolowany przez strukturę zwaną podwzgórzem
,która reguluje wydzielanie hormonów przez przedni płat przysadki
mózgowej a -hormony uwalniające podwzgórza ,a w tylnym płacie
przysadki wydziela ona - hormony tylnego płata przysadkowego .

,,B,,-Przysadka gruczołowa-przedni płat gruczołu przysadki ,zawiera



zestaw komórk gruczołowych ,które w wyniku pobudzenia przez

substancje neurosekrencyjne ,produkowane przez podwzgórze
-hormony uwalniające ,wydzielają różne tpy hormonów .Hormony
te pobudzają inne ważne gruczoły ciała takie jak: tarczyca
,nadnercza ,gonody lub działają na specyficzne tkanki ,tak jak



hormon wzrostu ,hormony skurczu macicy lub hormony
pobudzające jajniki pobudzające wzrost pęcherzyków Graafa.

,,A,, MELANOTROPINA- jej produkcję kontroluje praca szyszynki i to

ona wytwarza hormon polipeptydowy przez komórki pośredniej



części przysadki mózgowej tworząc melanoformy czyli komórki

barwnikowe ,karnacjii naszej cery , pobudza komórki skóry do

produkcji melaniny ,pigmentu wpływającego na kolor wygląd i



barwę skóry .I tu może dochodzić do zmian ,ze względu na

anomalia i zaburzenia w korze nadnerczy i w rdzeniu nadnerczy
które to wytwarzają w swych strukturach inne hormony jak

kortyzol i adrenalinę które bardzo śilnie hamują i powstrzymują



wydzielanie hormonu melanotropowego który daje pigment naszej

skóry i tak są rozróżnoane dwie odmiany melanotropiny ,alfa i betta

anomali i przebarwień na poziomie powierzchni skóry od form
plackowatych po te bardziej dokuczliwe czyli  łaciatkowate



przebarwienia ,a związane one są z zaburzeniami w procesach
wygrzewania się na słońcu ,oczywiśćie zby długiego ,i tym samym
procesu jołczenia komórek tłuszczowych w warstwach skórnych

,plus zaburzona faza wytwarzania witaminy D- w skórze za pomocą
docierających promieni ultrafioletowych ze słońca i mamy efekt

końcowy ,czyli łaciatkowate przebarwienia tak zwane ,,KWIATY



STAROŚĆI ,,-na skórze ,czyli zjołczałe tkanki i komórki tłuszczowe w

Tu na tym zdjęciu widzimy Pania Szeptunkę ,i doświadczonego w
nieśieniu pomocy doradzcę i Wróżkę zarazem ,ale dla Tych osób w
ich takiej potrzebie i która zgadza się na zaprezentowanie dla Was
,wizerunku do opisów o kwiatach starośći -czyli plamek naskórnych
w formie zjołczałych tkanek tłuszczowych na powierzchni - skórnej



które tak jak widzimy dodają kolorytu cerze i nie szpecą wizerunku.

skórze wraz z wodami martwicznymi a główną przyczyną jest  tkwi,

w zaburzonej gospodarce wymian elektrolitowych wód i płynów



gdzie pozostają wody wewnątrz komórkowe martwicze i to one są
główną przyczyną absorpcji tłuszczów tkwią w wewnątrz płynach

martwiczych jako zapasy i to właśnie powoduje przyrost tkanki
tłuszczowej która zaczyna jako tłuszcz jołczeć starzeć się, lub tak

zwane wysuszenie i wygrzewanie się zbyt długie na słońcu oraz ze



wzgędu na zaburzone procesy trawienno pokarmowe ,podjadania
czasami nawet nocnymi podjadaniami i ich zaburzona aktywność

związana z porami dnia a-przyjmowana doustnie melanotropina

umożliwia adaptacje zmian nawet po zmianie strefy czasowej i



słabego przystosowania się organizmu dla osob nadwrażliwych i z
wyrzuconymi na powierzchnię skóry zmianami,,Kwiatami Starośći
,a co niektórzy malkontęci twierdzą że to są plamy wątrobowe i są
oni w błędzie ,bo to są zjołczałe nasze komórki tłuszczowe w skórze.

,,C,,-KORTYKOTROPINA-hormon produkowany przez przedni płat
przysadki mózgowej ,który stymuluje korę nadnerczy do produkcji



glukokortykoidów i mineralokortykoidów tak niezbędnych dla nas.

,,D,,-TYREOTROPINA-hormon przedniego płata przysadki .pobudza
gruczoł tarczycowy do produkcji hormonów tarczycy ,tyroksyny i
trójjodotyroniny a ich zaburzenia dają niedoczyność pracy tarczycy

,,E,,-HORMON WZROSTU-hormon przedniego płata przysadki ,nie
wpływa na żaden gruczoł lecz głównie na nasze tkanki wzrostowe:
chrząstki i częściowo elementów okołochrząstki i kośći podnosząc



syntezę białek i ułatwia produkcję energii z glukozy i tłuszczów .

,,F,,-HORMON DOJRZEWANIA PĘCHERZYKÓW-hormon przedniego

płata przysadki wydzielany do osiągnięcia dojrzałośći płciowej



.Działa na jajniki ,pobudzając wzrost pęcherzyków Graafa u Pań ,U

mężczyzn wpływa na jądra zapoczątkowując produkcję plemników.
,,G,,-HORMON LUTEINIZUJĄCY -ten hormon produkowany jest przez

przedni płat przysadki .Uzupełnia działanie hormonu dojrzewania



pęcherzków i reguluje owolucję u kobiet zapewniając im proces
prokreacjii , zanik jego wytwarzania - powoduje przejścia ciała

kobiety w fazę menopałzy -braku jajeczkowania gdzie owolucja z
krwawiennym oczyszczaniem się dróg rodnych trwa dalej ale już
nieco inaczej.Natomiast umężczyzn pobudza produkcję testosteronu

,,H,,-PRZYSADKA NERWOWA-płat tylny przysadki ,połączony z



podwzgórzem poprzez włókna nerwowe biegnące z centrów

nerwowych podwzgórza .Produkuje dla nas dwa typy hormonöw:

antydiuretyczny ,czyli wazopresynę i oksytocynę jako elementy.



,,I,,-OKSYTOCYNA-hormon produkowany przez podwzgórze ,a

wydzielany w płacie tylnym przysadki .Działa na mięsień macicy i

oraz na gruczoły laktacyjne w pierśiach kobiet wspomagając w nich
wydzielania mlekowego ,a tym samym pobudzając drogi laktacyjne



do wydzielania mleka w pierśiach kobiet karmiacych pierśiami .

,,J,,-WAZOPRESYNA-hormon antydiuretyczny produkowany przez

płat tylny nerwowy przysadki mózgowej .Kontroluje ogólną ilość
produkowanego moczu ,regulując ilośći wody resorbowanej przez



nerki i całośćiowy układ moczowy z pęcherzem i cewką moczową.

,,Zdjęcie tomokomputeowe tożsamośći i osobliwośći - mözgowych ,,

,, Zdjęcia są zaprezentowane w celu dokładnego pojęcia i analizy .



Szkic drugi wraz z dalszym opisem hormonalno-komórkowym,,

                                          ,,Rysunek szkic drugi ,,

,,A,,-Komórki neurosekrencyjne -są one ulokowane w podwzgórzu

.Wydzielają hormony zwane substancjami neurosekrecyjnymi które



przechodzą poprzez połączenie podwzgórzowo-przysadkowe do

pnia przedniego przysadki .Regulują komórki wydzielnicze



,stymulujące produkcję hormonów przysadki -zwane są czynnikami

regulującymi uwalnianie hormonów -a w przypadku zmian anomali

hormonalnych i ich wpływu na drogi rodne ,a szczególnie śluzówka
szyjki macicy od momentu osiągnięcia płodnośći także ulega
ciągłym zmianom .Po menopałzie z powodu niedostatecznej ilośći



żeńskich hormonöw płciowych .estrogenöw dochodzi czasem do

zaniku śluzówki zwanego erozją .A brak śluzówki i procesów
nawiżania w szyjce macicy  lub jej zanik powoduje jej suchość i ta

anomalia u co nie których Pań stanowi duży problem ,wraz z bólami
gdy dochodzi do penetracji w procesie uprawiania seksu ,a
przyczyna to brak śluzowania i nawliżania i wówczas trzeba te
procesy nawilżania i smarowania zastąpić inną formą ,pamiętając o



stałym higenizowaniu ,szyjki macicy żeby nie dopuśćić do rozwoju
grzybów ,bakterii ,bo przez niehigienizowanie szyjki macicy może

dochodzić do pleśniakowienia ,wykwitów ,opryszczki , grzybicy i tak

grzybce i od nich zarażenia ,możemy po ich się namnożeniu odkryć



dosłownie wszędzie ,zaczynajac od gardła przełyk,krtani po odbyt i
hemoroidy oraz w układzie kostno ruchomym w kościach szpiku ,w

maźiöwce chrzastkach ,i tak ostatnio pobrane próbki w naszym
Instytucie po pozytywnie zakończonej terapii mega antygrzybiczej

pokazały nam formy przetrwalnikowe ,złożone przez grzybice i



grzybce w chrząstkach stawu ,biodrowego ,kolanowego ,łokciowego

i stawu ramiennego ,w wyniku pobranych próbek badawczych i



płynow histopatologicznych z tych stawöw ,mało tego to także były

już zwyrodnienia ze stanami ostro zapalnymi w maźiówkowych



frakcjach wraz z porażeniem chrząstek i ich chondromalacjii na

poziomach kłykcie oraz porażenia grzybicze ostre ale już w całej
rzepce i wokoło niej wraz z dużą anomalią i puchliną wodną i po

porażeniem kaletki ,tak jak to widzimy na przedstawionym opisie z



badań ,i tak miała być interwencja hirurgiczna ,w rejon kolana ,ale

ta osoba się nie zgodziła na tak radykalne rozwiązanie i zaczęła

terapię uzdrawiającą za pomocą Esencjii Energii z naszego Instytutu



i się Ta osoba zgadza bo uprawia sport wyczynowy i będąc aktywną

w sporcie wyczynowym i na dodatek z dużym jego doświadczeniem

kilka kontuzjii po urazach w wyniku mega przeciążeń i dźwigania



mega ciężarów ,wie że po takiej operacjii hirurgicznej otwartej w

kolano interwencji będzie długo nieczynną w sporcie osobą ,a na to

sobie nie może pozwolić ,więc terapia za pomocą Preperatów która



to trochę potrwa około roku ale da porzadany efekt uzdrawiający

wraz z zastosowaniem Laseroterapi jako uzupełnienie ,i tak zaczeła



się terapia uzdrawiająca z efektem rewitalizacji chrząstek i kaletki..

tu mamy zrobione badanie kontrole po upływie 11 miesięcy i cóż ..
widzimy wynik --kaletka krętarzowa została uzdrowiona ,puchliny
zeszły i nie ma śladów i to bez jakiejkolwiek interwencji w kolano..



a takie zwyrodnienia to zawsze atak grzybiczy i rozśiew grzybiczy
w mözgu jego komórkach płynno kregosłupowego i rdzeniowego

,tak wiec grzybica odgrzybcowa daje także lezje umysłową w nas i

,otępienie myślowe i upośledzenie intelektuale na poziomie mózgu



,,tak więc impotęcję intelektu umysłowego i braki w myśleniu ,daje i

wywołuje grzybicę w naszym mózgu do której zawsze dochodzi



przy podstawowym porażeniu od grzybcowym grzybicznym i na

początku od porażeń takich niby nic nie grożnego ,ale wraz z
podżerkami i bliznami ,bruzdami wręcz na poziomie wejścia do

szyjki macicy ,aż po trzon wejścia do pochwy mamy grzybicę , a



wówczas gdy dojdzie do flakczenia i wiodczenia z podwinięciem to
może doprowadzić do jeszcze groźniejszych powikłań i anomali -

-Na zdjęciu widzimy bruzdy ,blizny rany i pozostałe po przebytej
grzybicy rany i anomalia na ściance szyjki wejściowej do macicy .

- zaczopowania -zablokowania wejśćia do trzonu pochwy ,i mogą
zacząć się większe problemy ,od początkowych pleśniwek ,podżerek
aż do chlamydozy a wraz z nią do porażenia od ,,Chlamydophila



Pneumoniae i uszkodzenia śródbłonek naczyniowych ,a jak zawsze
zaczyna się od błachostki -czyli stara nazwa to Chlamydia
Trachomatis ,a to Chlamydia pneumoniae także stara nazwa bo jest
to porażenie CHLAMYDOPHILA,,lub Chlamydemia i Eioba  wraz z jej

patologicznym wręcz mutantowieniem ale na poziomie jajników lub
,jajowodów i w końcu całych narządów płciowych w tym obszarze .

Zdjęcie szyjki wejściowej do trzonu macicy i zmiany na jej błonie iw



jej strukturach zewnętrznych ścianek i w błonowych jej warstwach
mięśiówki- guzy ,torbielki ,mięśniaki i pleśniakowe wykwity jest to

zdjęcie szyjki długo wejściowej lub głęboko wejściowej do trzonu .

Szczególnie dotyczy to zmian w obszarze szyjki pochwy i wejścia do



trzonu macicy .A przyczyną tkwi w rozwijających się infekcjach

-Na zdjęciu widzimy stan blizn ,na trzonie pochwy ,podżerkę i
grzybicę z namnożeniowym stanem ekstremalnym -robaczyca

nicieniowca odmiany ganmetty ,i jeszcze coś dodatkowo czyli krętki



blade ,,Spirochaetaceae Treponema ,,spiralne wijowe odmiany kiły

,lub jak kto woli stara nazwa to ,,Syfilis ,, a wszystko to -to brak



higieny i niechlujstwo i wręcz totalny porażający brak osobistej

higieny intymnej -u Pani powiedzmy  ,,Tirówki,,-jak mawiają
znawcy tematu ,krążac po drogach ale tych bocznych z zajazdami.

I na tak ekstremane stany także jest rada i antidotum -ale kuracja



trwa długo nawet do 12 miesięcy wraz z procesami regeneracyjno

odtwórczymi ,więcej i dokładnej opisuję w innej mojej broszurce

pt,,Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie -ESENCJAMI ENERGGII I
WITAMINY w Walce o Nasze Zdrowie z Boreliozą, Borelią ,Bartonelą
Neurobartenoliozą ,Babeszjozą i innymi Patogenami w nas i nam
niszczącymi zdrowie ,zaintersowanym osobom  -polecam .



- które to z kolei tworzą na niej blizny ,brózdy ,pęknięcia i nadżerki
wraz z niekontrolowanymi i obfitymi upławami w tych strukturach
-zaburzeń anomali patogennych występujących w drogach rodnych.

Zdjęcie wpowiększeniu krętka bladego spiralnej odmmiany innej.

Przy takich ostrych patologiach ,z porażeniem od krętka bladego i



jego efektu działania we wnętrzu organach ,narządach i układach

tych -nerwowym centralnym ,autonomicznym ,sympatycznym

parasympatycznym aż po te najmniejsze układy neuro - neurinowe



,mechatroniczne oraz w układzie obronnym ,w chłonkach ,i ich

układach ,żernym ,fizycznym ,chemicznym i mechanicznym wraz z

układem krwioobiegowym i jego narządach ,organach ,od śledziony
,wątroby ,serca ,ośierdzia ,nerkach -powród do pełni zdrowia i cały
proces zrewitalizowania i uzdrowienia , jest już nie możliwy ,proces
kuracji trwa brdzo długo i pozostaia ślady po krętkach bladych w



nas i w naszym wnętrzu aż po kośći i szpik kostny do końca życia ,w

całym naszym ciele i jego wszystkich układach wewnętrznych .

Zdjęcie zrobione mikro kamerą ,podczas diagnozy z obrazowaniem
,komplementarnym ,można także zrobić lub - wykonać badania
kolposkopowe, przed operacją amputacjii- jajników i macicy -ze



względu na nowotworowe jego formy uzłośliwiania - z przeżutami.

I zaatakowaniem pozostałych organów ,czyli zawsze odcinek jelita

grubego odbytnicy ,hemoroidów i dalej jelita cienkie ,i przeżuty na



wątrobę ,śledzionę i ekspansja dalej postępuje ,atak na płuca i coż

nowotwór złośliwy się dalej zmienia mutantowieje aż po serce i...tak
jak widzimy na zaprezentowanych wynikach ,po usunięciu narządu

rodnego z przydakami ,zastosowano chemioterapię i po jej 6 cyklach



dalej nowotwór złośliwy się mutantowi ,namnarza i rozwija ,także
już się zdążył uodpornić się na tą chemię i żwawiej atakuje ,tak jak
to widać zabrał się za kręgosłup i odcinek lędżwiowy i tam się dalej

namnaża i atakuje ,no i cóż nawet nie ma opcjii żeby chemią go



powstrzymać przed dalszym kolonializowaniem ciała tej Pani ..i cóż

,Ta Pani trafia pod nasze skrzydła opieki czyli pod ,,ESEC-ESEK ,, i
tak po podjęciu analiz ,diagnoz i wszech konsuktacjii Nasza Rada

Grupy Wsparcia Profesorów -ustaliła procedure dla tej Pani i cały
proces Terapii Wsparcia i Procesu Uzdrowczego ,i po przekazaniu
tej Informacjii Ta Pani się zgadza na terapie naszymi Preperatami z



Instytutu w formie Esencj Energii i przygotowanej Calej procedury
tak bardzo zawsze indywidualnej i dostosowanej celowo pod każdą

osobę w sposób wybrany i indywidualnie celowy ,powiedzmy że tak
trochę podabna jest taka terapia jak suknia ślubna szyta na miare ,, i

tak wdrażamy dla Tej Pani Terapię Uzdrowczą i potrwa ona do
dwóch lat i trzeba będzie podczas jej przebiegu ,stosować zalecenia i



robić kontrolne badania ,analizy i brać Esencje Energii i ta Pani się

zgadza ,więcej będę opisywać podczas przebiegu ale w celu tylko i

wyłącznie dydaktycznym dla tych co będą śledzić tą terapię i tyle..



,Wracamy do opisów na Rysunku Szkicowego nr.2 był wcześniej,,

,,B,,-Układ nerwowych połączeń całościowych między lejkiem -



przysadki a podwzgórzem przysadkowym -rysunek szkic 2 .

,,C,,-Więzy synaptycznego zespolenia komórek neurosekrecyjnych a

przysadką i jej lejkiem przysadkowym -poprzez synapsy .



,,Szkic całościowych krocza i powiązań dla lepszego zrozumienia ,,

,,PEŁNE ZROZUMIENIE TOPOGRAFII NARZĄDÓW RODNYCH,

1.Łechtaczka-receporowy organ płciowy leżący do przodu
przdsionka pochwy ,objęty w częśći przedniej przez wargi sromowe
mniejsze ,zbudowany jest z dwóch ciał jamistych wypełniających się
krwią podczas aktu seksualnego -erekcjii .Nad nim istnieje napletek
łechtaczki jest to skórny fałd utworzony przez przednią część ,warg
sromowych mniejszych .Pokrywa on łechtaczkę gdy nie doszło do
aktu stymulacjii seksualnej kobiety jako błonka .Napletek jest
narządem receptorycznym w miejscu spoidła przedniego
,zbudowany jest z dwóch ciał jamistych otulających łechtaczkę .

 2.Ujście cewki moczowej -mały otworek wydalniczy ,jest on tak
położony poniżej łechtaczki ,a powyżej otworu prowadzącego do
szyjki pochwy i wejścia do macicy który jest większy-jest to miejsce



wydalania moczu w procesie opróżniania pęcherza moczowego .

3.i 4 .Wargi sromowe mniejsze-są to fałdy skórno błonkowe i to one
otaczają bocznie przedsionek wejścia do pochwy ,po obu stronach .

5.Przedsionek pochwy -w nim znajduje się ujęcie pochwy .Otwör
który jest ulokowany do tyłu od ujścia cewki moczowej .Stanowi



wejście do pochwy -kanału rodnego .Zewnętrzny otwór pochwy

zamyka delikatna ,najczęściej mająca liczne sitkowe otworki błona
dziewicza i to ona jest przerywana podczas pierwszego stosunku

płciowego.Na obrzeżu przedsionka pochwy ,czyli szyjce- pochwy



przed macicą, znajduje się para gruczołów Bartholiniego -są to
gruczoły których kanały przewodowe uchodzą do przedsionka
pochwy -szyjki macicznej ,wydzielają one śluz nawilżający -szyjkę

pochwowej i trzon wejściowy do macicy oraz całe narządy płciowe

,podczas ich penetracjii uprawiania seksu -stosunku .Zwane są także



gruczołami przedsionkowymi większymi jako ich nawilżacze -to one

właśnie -wydzielając swoje śluzowe soki ,decydują o wilgotnym i
śluzowym wypełnianiu -szyjki macicznej ,wejścia do trzonu pochwy
,ich dobra praca i procesy wydalnicze decydują o smarowaniu wraz

z nawilżaniem ,co z kolei ma ogromne znaczenie w akcie kopulacjii i
uprawiania seksu , w jego przyjemnych doznaniach .Lub bólem i
problemami związanymi z suchośćią i brakiem wydzielania przez te
gruczoły- śluzowych osobliwośći nawilżających narządy rodne.I tak



brak wydzielania tożsamośći śluzowych ,może być przyczyną nie

wyleczonej opryszczki lub pleśnianek albo grzybicy pochwy ,albo
porażeniem bakteryjno wirusowym i grzybowym wraz z nadżerką
lub chlamydią ,,Chlamydemia,,- i uszkodzeniem tych jak ważnych
gruczołów wydzielania śluzowego .Bo ich uszkodzenie daje efekt
suchej szyjki pochwowej na jej krawędzi z trzonem macicznej

gardzieli i blokowania się z czopowaniem się trzonu macicy -i nie



możnością dojścia do jamy macicy w procesach jej dobrej penetracji
a to wiąże się zawsze z problemem zajścia w ciążę -prokreacja , w
akcie prokreacjii i chęci posiadania potomstwa dzieci ,i kończy sie
zazwyczaj niechęcią do uprawiania seksu ,a wywoływanego bólem i
brakiem zrozumienia faktu uszkodzenia funkcji -pracy - gruczołów
śluzowych .Po prostu trzeba zastąpić nawilżanie naturalne przez
gruczoły -nawilżaniem innym -zastępczym wraz ze smarowaniem .

6.Szew krocza -miejsce połączenia dwóch zawiązków bocznych z
których powstają dzwignięte w procesie zainiacjowania stymulacji
popędu seksualnego narządy płciowe zewnętrzne ,czyli poczatku
prokreacjii , to one w fazie menopałzy są wiodkie i sflakczałe u nie
których pań powodują wręcz procesy samowypróżnieniowe przez



moczowody pośrednio z innymi mięśiami -inaczej mówiąc problem
z trzymaniem moczu po zakończeniu cyklu prokreacjii.Leżą między
odbytem a spoidłem tylnym warg sromowych dając ścisk lub rozcisk

,,Szkic ogólny całościowy wraz z jajnikami ,wejściem do pochwy
-szyjką maciczną i wargami sromowymi ,trzonem pochwy, pochwą-
szkic poglądowy narządów rodnych u Pań głęboko pochwowych z
długą pochwą wejściową do kanału szyjki macicznej -poglądowo ,,

7.Odbyt -zewnętrzny otwór odbytnicy przez ktöry wydalany jest kał
-akt defekacjii ,jest zewnętrznym otworem jelita grubego i tylną
granicą krocza.

8.Mięsień dźwigacz odbytu ,jest płaskim mięśniem biegnącym od
kośći łonowej i biodrowej do odbytnicy i kośći guzicznej -tworzą one
mięsień dźwigacz w części tylnej odbytniczo-guzicznej .Skurcz i
praca tego mięsnia uniemożliwia samowypróżnianie się ,i reguluje
on procesy odgazowania -z jelita grubego ,zaburzenia i anomalia na



poziomie tego mięśnia -procesy sflakczenia powoduje że nie ktöre z
pań w drugiej fazie cyklu klimakterium ,,Popuszczają,,-samoczynne
bez kontroli popiardnięcia -czyli odgazowywanie organizmu i jelita
grubego .Pozostałe oznaczone na szkicu numery od nr.9 do 15 są to
mięśnie od więzadła odbytowo-guziznego -kośći ogonowej po mięśni
pośladkowe i zewnętrzne mięśnie odbytu i mięśnia
powierzchniowego krocza .

,,OPIS DO ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO WIDOKU MACICY,,

1.Błona surowicza krezki jajowodu będąca częścią więzadła
szerokiego macicy .Mocuje jajowód do macicy ,dzięki czemu macica
i jajowody stanowią jedną całość.

2.Więzadło zasadnicze macicy jest pasmem więzadłowym mocujące
szyjkę macicy w płaszczyżnie czołowej jego zwiodczenie ,lub
sflakczenie ma wpływ na opadanie i brak podkurczöw szyjki
macicznej i jej słabą pracę, co może być przyczyną suchej szyjki do
wejściowej do trzona macicy a co się z tym wiąże ,bólem i niechęcią



do uprawiania seksu ,przez kobiety z tym rodzajem problemu -czyli
suchośćiami i brakiem śluzu w szyjce macicy ,daje to zazwyczaj jej
pofałdowanie ,podwinięcie się u wejścia do pochwy i jej trzonu i
problemy z zajściem w ciąże ,po prostu sucha i podwinięta
sflakczała szyjka macicy korkuje , blokując wejście do trzonu
pochwy a tym samym nie dopuszcza plemników do jajowodów .

-Zestaw całościowo wspomagający w tym- ciężko drażliwym czasie
,preperaty z Instytutu w formie Esencjii Energii -więcej opisów o ich

stosowaniu opisuję w innej broszurce pt.Batalia o Zdrowie i Wojna o
Życie z Patogenami a Esencje Energii i Witaminy w Walce o powrót
do zdrowia z boreliozą ,bartonelą i innymi , w ramach możliwych .



2-A.Jajnik -parzysty narząd rozrodczy żeński .Jajniki leżą w dołku

jajnikowym na bocznej ściance miednicy ,ich aktwność zaczyna się
w okresie pokwitania w wieku od 12 do 14 lat ,a kończy się w
okresie menopałzy -pierwszej fazy przekwitania między 35 a 38



rokiem życia kobiety,produkują one żeńskie komórki  rozrodcze i

wydzielają do kwioobiegu hormony płciowe -dające popęt i
dynamizm seksualny kobiety.Jajnik z jednej strony ma wypukłość
nazywaną ,,trąbką Fallopa ,,są to drogi transportu komórek
płciowych  łączące jamę otrzewową z jamą macicy ,z drugiej strony



na jajowodzie znajduje się bańka jajowodowa w której dochodzi do
zapłodnienia komórek rozrodczych kobiety -jajeczka i plemnika

męskiego ,w akcie prokreacji -czyli rozmnarzania się człowieka.

3.Błona surowicza jest delikatną warswą tkanki łącznej



pokrywająca tylne sklepienie pochwy.

3.A,-Więzadło szerokie macicy jest przedłużoną warstwą otrzewnej
nazywaną omaciczem schodzące do boku w kształcie dwóch blaszek
.Ustawione w płaszczyżnie czołowej mocuje brzeg macicy do ścian
miednicy mniejszej .

4.Błona mięśniowa pochwy -ściany pochwy są utworzone przez
dwie warstwy włókien mięśni gładkich: poprzeczne i okrężne .I tu
na poziomie ich się wiodczenia przedwczesnego dochodzi czasami
do anomali ,a związanej z podwijaniem się mięśni poprzecznych i
okrężnych i to ich podwinięcie się ,,czopuje,,-blokując wejście do
kanału szyjki macicy ,podczas penetracjii w procesie uprawiania
seksu i to podwinięcie się i zblokowanie wejśćia głębiej i lepszego
dokonania penetracjii , powoduje że u Pań z taką anomalią -to te
Panie nie mogą zajść w ciąże ,po prostu nie ma dostępu nasienie i
nie dochodzi do zapłodnienia jajeczek .I ten proces zwiodczenia
przedwczesnego staje się coraz większym dylematem u Par które
nie mają potomstwa ,a usilnie zabiegają o własne potomstwo ale
poczęte nie in Vitro  -lecz naturalną formą w procesie uprawiania
wewnętrznej penetracjii dróg rodnych i radosnego seksu płci
przeciwnych i partnersko chcących mieć potomstwo własne.



5.Błona śluzowa pochwy jest delikatną błoną wyśćielającą wnętrze
pochwy .
6.i 7 -Słupy zmarszczek i fałdy błony śluzowej ,seria fałdów ,które
leżą w świetle trzonu wejścia do pochwy , tworząc szyjkę maciczną
ich zadaniem jest zwiększanie doznań w czasie zbliżenia i
penetracjii pochwy .Z czasem gdy dochodzi do jej zwiotczenia
,flakowienia ma tędencję do wysuwania się z opadaniem ku dołowi i
wówczas tworzy się z niej tożsamość na kształt trąby słoniowej
mniejszej. Z kolei jej wcześniejszy proces sflakczenia i podwijania
się do góry tworzy zazwyczaj korek -który blokuje wejście do trzonu
pochwy .Zazwyczaj proces ten zaczyna się po fazie menopałzy,i jest
szczególnie dokuczliwy u pań długoszyjkowych macicznie ,lub
głębokopochwowych ,obecnie stosuje się zabiegi - hirurgii intymnej

przycinające wypadającą zwiodczałą ,i sflakczałą szyjkę
maciczno-dopochwową wejściową ,która opadając ku dołowi
rozciąga -ściągając ku dołowi , mięśnie zwieracza cewnika
moczowego -daje to problem z trzmaniem moczu u pań ,i może
dochodzić do niekontrolowanego opróżniania pęcherza moczowego
,u pań z taką przypadłośćią nawet za dnia podczas normalnego



funkcjonowania ,ale przy obciążeniu odpowiednich parti mięśni.

8.Sklepienie pochwy -przedni płytki i tylni głęboki zwany
zbiornikiem nasienia uchyłek zawarty pomiędzy ścianami pochwy i
uwypuklającą się częścią pochwową tworzący trzon wejścia do
pochwy ,a poniżej niego mamy błonę tworzacą szyjkę macicy .

9.Otwór zewnętrzny szyjki macicy ,miejsce gdzie szyjka macicy



uchodzi bezpośrednio do pochwy ,poprzez trzon wejściowy.
10.Cieśń macicy ,pośredni odcinek macicy ,łączy on trzon pochwy z
szyjką macicy ,poniżej ujśćia macicznego jajowodu -jest to otwór
umiejscowiony w górnym kącie macicy w który świało jajowodu
uchodzi do macicy .

Zatem na podsumowanie -Nie należy łaczyć faktu zakończenia

płodnośći kobiety i przestania jajeczkowania z klimakterium-jest to



coś innego ,czyli inny proces fizjologiczny ,cyklu przekwitania u
kobiet i nadchodzących zmian w organach i ich bio - energetyki .

Klimakterium to proces zakończenia miesiączkowania i zaczyna się
on po zakończeniu jajeczkowania -menopałza i zaczyna się między

40 a 43 rokiem życia , i może trwać do 54 roku życia .Kobiety są
bezpłodne bo nie jajeczkują ,ale występuje u nich proces łuszczenia



macicznego i miesiączkowania, gdy ustaje proces miesiączkowania
kobiety zaczynają szybko się starzeć przekwitają .I wtedy zaczynają
się objawiać choroby psychiczne -często nieobjawiające się
wcześniej ,zaczynają się pojawiać ,pierwsze symptony  u niektórych

kobiet w procesie menopałzy ,szczególnie u kobiet które urodziły

potomstwo ,ale nie karmiły piersiami -następujące zmiany w



procesach przekwitania powodują one w piersiach , oraz w macicy
,powstawanie mięśniaków ,zwyrodnień i zwapień ale u niektórych
kobiet , jest to efekt między innymi , zarastania się gruczołów i
kanałów laktacyjnych w przypadku piersi u kobiet, króre są inne-

połączone drogami interneurinowymi  z mózgiem i przysadką
mózgową ,gruczołami tarczycy , a zachodzące zmiany w ich anatomi
szczególnie ,w drogach rodnych -macicy i piersiach doprowadzają
do chorób około-psychicznych u co niektórych kobiet w takiej fazie
ich przekwitania ,demagogii i zaburzeń całościowych w -organach
połączonych i sprzeżonych układem dróg neuronicznie jak widać na
prezenowanym zdjęciu. .I na te wszystkie problemy i zachodzące
inne zmiany w nich anomalia ,zaburzenia w ich funkcjonowaniu i
do tego zwyrodnienia ,mięśniaki ,torbielki ,tłuszczaki i na takie ich



dysfunkcje ,przydaje się  panaceum na To-MAŁE coś niecoś - które to
polecam każdej kobiecie u której zachodzące dysfunkcje i zmiany w
topografi anatomi powodują takie destrukcje w jej organiźmie.

Połączenia ,mózg ,tarczyca ,piersi ,układ odpornościowy ,splot
słoneczny ,trzustka i drogi rodne ,nadnerza i nerki w całościowym

połączeniu neurinowym .dla lepszego zrozumienia problemu
.Innym dość złożonym problemem ,jest zanik produkcjii przez



kobiecy organizm ,estrogenów i progestagenów -brak tych frakcji i

elementów wywołuje ,kołatanie serca ,stenokardi ,nocne silne
pocenie ,wybuchy gorąca -wraz z silnymi uderzeniami krwi do

głowy co daje efekty silnych złośliwośći i agresji wręcz totalnej do



wszyskich i wszystkiego w otoczeniu ,czasami objawiające się w

postaci shizofreni połączonej z lezją umysłową i zaburzeniami

psychicznymi .Lub odwrotnośćią przemienną czyli po ataku gorąca



.następuje atak chłodu i zobojętnienia prowadzący do silnych
stanów depresyjnych i autounicestwienia własnego organizmu ,

poprzez popadanie przez niektóre kobiety w tych stanach do obłędu

pomocą może być podwana energia stroboskopowa na układ cały
nerwowy ,spowoduje łagodne oswobodzenia z form zniesmaczen i



pruby samobujczej, połączone z nienawiścią do samej siebie i
całośći otoczenia ,ale zazwyczaj w tak ekstremalnych przypadkach .

                          ,, PROKREACJA  A  ROZMNARZANIE  ,,

Te zmiany fizjonomi w całościowych układach  , a ich wpływ na
klimakterium lub formą inną menopałzy to ,już inny całkiem inny i
odmoenny temat a opisem jego zajmę się za jakiś czas być może .



  ,,STUDIUM AKTU KOPULACJII -z 1493 roku LEONARDO da Vinci,,

,,Szkic aktu a zesłanie energi rozumiane w 1493 roku przez artystę,,

                        ,,PIERŚI I ZROZUMIENIE LAKTACJII,,

-Gruczoł sudkowy zbudowany jest ze zrazikôw -produkuje treść



mlekową-pokarm dla noworodka .Zatoki mleczne sa oplecione
włôknami mięsnmi gładkimi ułatwiającymi karmienie noworodka.

,,Szkic piersi dla lepszego zrozumienia procesów laktacjii ,,-we
wewnętrznej strukturze budowy mamy zatoki i przewody , kanaliki
, drogi ,mlekonośne ,oraz gruczoły sutkowe wraz z płatami gruczołu
sutkowego ktôre , są jednostkami funkcjonalnymi produkującymi
treść mlekową-pokarm dla noworodka .Tak więc ,,Estrogeny,,- są to
hormony steroidowe produkowane w pęcherzykach jajników ,przez
łożysko wraz z  częśćią korową nadnerczy ,wszystkie procesy
reprodukcyjne w organiżmie kobiety są regulowane przez nie i
estrogeny także uczestniczą w wielu innych procesach między
innymi , za rozwój włosów ich śiwienie ,delikatnośći skóry lub
procesom jej zmarszczenia ,i gruczoły mleczne -i zakończenie ich
wydajnośći i pracy ,lub ich procesy uśpienia i mięśniakowienie i
pojawianie się grudek i zwyrodnień na kanałach laktacyjnych , co z
kolei wiąże się z brakiem pracy sutków na piersiach i wiodczenie
piersiowe i wiele innych zmian i anomali w fizyczno anatomicznych
zmianach w procesie zakończenia jajeczkowania przez organizm



kobiecy i zmian chormonalnych . Zdjęcie procesu mięśniakowienia
gruczołów mlekowych w piersiach lub powstawania tłuszczaków-

-Na zdjęciu widzimy wyrażnie proces zmięśniania się tożsamośći
gruczołów mlekowych w piersiach -są one miękkie i nie twardnieją
,natomiast przy procesach ich twardnienia mamy do czynienia z
patalogicznymi zmianami ,i wtedy radzę zrobić mamografię w celu
zdiagnozowania ,czy nie dochodzi do zmian około- onkologicznych .

Bo u jednych pań po zamknięciu się cyklu prokreacjii zachodzące
zmiany na poziomie ciała z uwzględnieniem pierśi ,dochodzi do



powstawania martwic wynikłych z fazami i procesami biologiczno

anatomicznego przejścia w cykl fazy ,,menopałzy,, i obumierania

gruczołów mlekodajnych wraz z martwieniem śćieżek ,drogomleka



,kanalików laktacyjnych a zaczyna się ta faza wraz z nadejściem

menopałzy -zakończenia się cyklu wytwarzania tożsamośći żółtej i
białej w drogach rodnych ,czyli zakończenia jajeczkowania u pań i
taki cykl może zacząć się nawet u bardzo młodych Pań nawet w

wieku około 20 lat ale po przeszłych ostrych schorzeniach także po
intensywnych chemioterapiach i ostrych chorobach przewlekłych



gdzie stosowana była ,radioterapia cykliczna lub po przebytych

borieliozach ,neurobartoneliozach które dają ostre zmiany w całych
układach rodnych i Panie mają zaburzone cykle i zanik procesów

jajeczkowania , gdzie panie dalej miesiączkują ,ale nie jajeczkują -
po prostu mają zamknięty już w nich całyościowy - cykl prokreacji



-czyli możliwośći zajśćia w ciążę.I wraz z tym nadejściem tej fazy

usypiania się dróg rodnych , zachodzące zmiany  w ciałach kobiet
,nie generują one energi dynamizmu seksualnego w czystych jego
formach energetycznych ,a wraz z tym idące zmiany chormonalne ,i
postępujące zmiany w ich fizjonomi biologicznej -powodują brak

pracy brodawek sudkowych i procesy ich zastygania z wiodczeniem



,a w niektórych przypadkach dochodzi do mięśniakowienia ,torbieli

w piersiach zatoczek ,gruczołów mlekonośnych które mogą się jak

gdyby guzowieć ,lub powstają tłuszczakowe ich formy lipomy ,są tak



także kanaliki nitki i malutkie rozszerzenia w końcowych odcinkach

przewodów mlekowych ,czyli kanalików ,dróg,i ich śćieżek w formie
przewodów mlekowych łączących każdy płat gruczołu sudkowego z

zatoką mlekową ,gdzie dalej ścieżkami i kanalikami uchodzą w nich



ich zakończenia z malutkimi otworkami na brodawce sudkowej .

I tak u jednych pań dochodzi powiedzmy wcześniej ,lub wręcz za
szybko do zmian w pierśiach w tych zachodzących procesach zmian

chormonalnych do utłuszczania się gruczołów,ścieżek mlekowych w



piersiach ,a u innych do ich mięśniakowienia,torbielek -i te procesy

mięśniakowienia z czasem mogą pobudzić procesy powstawania

patogenów ,które to rozwijając się dalej i rozrastając mogą osiągć



ogromne rozmiary przekraczające w ekstremalnych rozrostach

wielkośći ponad 7 centymetrów ,i te ich nadmierne rozrastanie się
powoduje narastanie komórek-,rakowych, nowotworowo twórczych

i te komórki mogą się z czasem uzłośliwiać ,przechodząc w formę



nowotworów złośliwych tak jak widzimy to na prezentowanym foto

o potocznej nazwie ,,rak złośliwy,, i wówczas dochodzi do takiej to
reemisyjnych rozsiewów i kolonizowania ,na początku układu

chłonnego gdzie dochodzi do ich nadmiernego powiększania się



chłonek i od nich porażenia węzłów chłonnych a nastepnie mutanty

nowotworowe patogeny zmutowane ,kolonizują dalej płuca ,i



pozostałe organy wewnętrzne .Powodując ciągły proces rozsiewu.

-Mamy wynik zaniedbania ,diagnoza po tomokomputerowych
badaniach ,nie pozostawia złudzeń rak piersi ,i zalecenie
masektomia ,operacyjne usunięcie piersi i dalsze leczenie -Intra-
czyli chemia różowa ,chemia biała ,radioterapia ,megachemia -ale
czy będzie ona skuteczna ,i czy da się uratować przed masektomią



drugą pierś , i czy na pewno nie trzeba będzie usuwać operacyjnie -

pierśi  za powiedzmy pół roku -a można było temu zapobiec ,

i nie doprowadzić do stanów ekstremalnych działań ,i namnarzania
się patogenicznych mutantów ,ale czy tylko one są w piersiach ,bo z
wyników możemu wywnioskować że się namnorzyły i są już poza
piersiami ,we wnętrzu całego układu chłonnego i obronnego ,a z



niego rozsieją się dalej ,atakując organy i tkanki współsąsiadujące.

-Wynik badań laboratoryjnych ,po dokonanej masektomi i ocena
tkanek biologicznych nie pozostawia żadnych złudzeń ,nowotwór
,lub rak w formie uzłośliwiomej ,będzie się namnarzał i rozsiewał -

-Prezentowane zdarzenie ,jest w celu drogie Panie ,, Waszego,,
zrozumienia i podjęcia kroköw ,zapobiegania i niedopuszczania do



takich ekstremalnych patologi w waszych ciałach fizycznych .

-Szkic układu chłonnego z węzłami i chłonkami -podlądowo -

-Szkic poglądowy wzajemnych relacjii  poziomu -układu chłonnego.



-Całośćiowy szkic układu chłonnego ,obronnego wraz z chłonkami-

Zatem skoro możemy sami zapobiegać i sobie pomagać to ,dla tych



wszystkich zainteresowanch osób polecam inną moją broszurkę

pt,ESENCJE ENERGII I WITAMINY w Walce z Patogenami o nasze

zdrowie-jak je stosować i brać dla zdrowia  - polecam Lucjan .



  -Zestaw preperatów ,jako pomoc gdy jeszcze nie jest za póżno -

,,Zestaw preperatów z Instytutu w formie Esencjii Energii ,,

-Esencje oczyszczające i wzmacjniające całościowo nasze ciało-

I dla spowolnienia tych zachodzących zmian i żeby przechodziły
one w bardziej płynny i łagodny sposób opracowano antidotum



-które nie powoduje usuwania skutków w formie masektomi ,lub

Ale żeby w pełni zadziałały Esencje Energi na tego typu patogeny ,to

potrzebne są energie dodatkowe wraz z diamentatyryną i resztą ich



specjalnie skomponowanych pod indywidualne potrzeby ,zawsze

tak różne i inne zamiast brania chemii ,albo radioterapii , lecz inna
metoda polega na stałej kontroli przyczyn ,badaniu i zapobieganiu
powstawania patogenotwórczych mutantów , które zbierają swoje

żniwa nie tylko u Dziewczyn Dojrzałych , ale także coraz więcej osöb
w wieku 19 lat popada w problemy onkologiczne na takim poziomie



porażenia pierśi ,a w nich chłonek -zatem polecam i apeluję trzeba
robić prześwietlenia badania kontrolne już powiedzmy od 16 lat
,gdy dodatkowo są problemy na tarczycy , ale tyko te młodziutkie

osoby obdarzone powiedzmy w nadmiarze dobrami macierzyństwa

, oraz te dojrzalsze dziewczyny -bo proces przekwitania i zmian w



całym ich ciele trwa -zmian - tych biologicznych - jest i będzie trwał
,bo to jest nieuchronnym prawem odwiecznej natury i jej cykli -

-Szkic wzajemnych powiązań i połączeń całościowych-poglądowo-

,,PROCES TEN TO PRZEKWITANIE I STARZENIE SIĘ I CZEKA ON -NA
KAŻDĄ OSOBĘ - OD JEJ NARODZIN I NIE DA SIĘ GO OMINĄĆ-ZEGAR
BIOLOGICZNY TYKA ODMIERZAJĄC CZAS DO NADEJŚCIA STAROŚĆI
I PRZEKWITU -Bo ON NASZ ZEGAR BIOLOGICZNY STARTUJE GDY
MY OPUSZCZAMY ŁONO NASZEJ RODZICIELKI I KAŻDY NASZ
WDECH POWIETRZA W NASZE NOZDŻA TO JEDNA SEKUNDA A I
WYDECH TAKŻE JEDNA SEKUNDA i TAK ZACZYNA W NASZYM



CIELE TYKAĆ NASZ INDYWIDUALNY ZEGAR BIOLOGICZNEGO
ŻYCIA NA NASZEJ PLANECIE ZIEMI -WDECH I WYDECH TO .... ..

możemy tylko spowalniać i łagodzić skutki nadchodzących zmiaan

,przemian w zachodzących całych procesach ,które zaczynają się na



poziome mózgu , i jego tożsamośći składowych-od narodzin do
samego aktu śmierci.U Pań które przeszły fazę ,,Menopałzy ,, i są w
drugiej fazie cyklu biologicznego zegara życia czyli ,,Klimakterium,
zapewne widzą zmiany w ich całośćiowym obrazie klinicznym ciała
nie tylko te zewnętrzne ,ale także te psycho somatyczno nerwicowe i
jak sobie z takimi zmianami radzić ,i je neutralizować brać nad nimi
górę i nie doprowadzać do mega patologicznych porażeń i pwikłań..

  ,STYMULATORY I ,STABILIZATORY,WSZECHENERGII,

To żeby Pomóc Tym Paniom ,w chwilach przewietrzeń ,ataków
ciepła ,gorąca i przemiennego chłodu ,zimna oraz bólowych tych na
skroniach anomali z impulsowym ich drażniącym oddziaływaniem
postanowiliśmy skonstruować w Naszym Instytucie ,Stabilizator i
Stymulator jako jedno urządzenie ,i tak jak to widzimy na fotografi
ale jest to już wersja ,,Cywilna,, -bo pierwowzór pomysłu to wersja
ale wojskowa i na potrzeby taktyczno biostymulacyjne żołnierzy w
ich pracy w mega dyskretnych i ciężkich warunkach polowych , i
tak wersja cywilna po jej przetestowaniu i sprawdzeniu na 300



osobach które cierpiały i stale narzekały na braki energii i opcje
anomali głowy ,postanowiliśmy go Dla Was Panie w tej broszurecce

Zaprezentować i go Zaoferować ,jest to zamknięta forma ,,pocisku,,-

wewnątrz którego jest umieszczona woda ale taka specjalna -czyli



macierzysto kwantowa jako twór inteligentny żyjący i myślący i to

właśnie ona jako ta ,WODA KWANTOWO MACIRZYSTA PIERWOTNA

-działając stabilizuje i normuje przepływy wód ,osocza, oraz płyny



wewnątrz ustrojowe wraz z oddziaływaniem na elektrolitowe w

naszych komórkach tożsamośći i osobliwośći ,tu widzimy komórkę

naszą mikro mili biofabryczkę regeneracyjno odtwórczą ,wraz z



mębraną i jej osobliwośćiami w jej wnętrzu ,i to w nich następuje

wymiana wód i płynów elektrolitowych ,i poprzez oddziaływanie na

w niej płyny elektrolitowe ,Naszym stabilizatorem i stymulatorem i



w niej korygowanie biostabilizacyjnej energi witalnej i poprawianie

i usprawnianie wymian przepracowanych i martwiczych płynów
wód elektrolitowo już przepracowanych -a tu na tym zdjęciu mamy

i widzimy stabilizator i stymulator ale wersji wojskowej nie cywilnej



podczas przeprowadzanych badań w Naszych Laboratoriach na cele

i potrzeby wzmacniania biomocy i śił tych fizyczno motorycznych

,ale dla żołnierzy w ich zmaganiach podczas chronienia naszych



dóbr wolnościowych w Naszej Zjednoczonej I Wspólnej Europie ..!!!.
i takie zastymulowanie i zsynchronizowanie daje szybszą ich w nas

wymianę i stabilizację ich pracy ,poprzez ich stymulację i ciagłe i
stałe na nie oddziaływanie.I to czyni właśnie ta ,,WODA,,ale jako ona

WODA KWANTOWO MACIERZYSTA i Pierwotna ,którą każdy zna z



okresu gdy tkwiliśmy w łonie NASZEJ RODZICIELKI i taka woda ale

jako- Twór Macierzysty Żyjący Myślący i Nas uzdrawiający ,poprzez

jej jako Wody Oddziaływanie ,bo nasze Ciała fizyczne to WODA w



74% oprucz mózgu i dla jej wody bezpiecznego zachowania tych jej

wszystkich walorów biodialektryczno dipolowych energii została
ona zamknięta w formie takiego pocisku na którego końcach mamy

spolaryzowane Energie Wolnoultimatonowe, gdzie na jednym z



końców jest biopolaryzacja dodatnia ,(+) plus ,a na jego przeciwnym

drugim końcu jest biopolaryzacja ujemna ,(-) minus ,bo i każda z nas
osoba ma także inne Rh krwi jedni mają Rh minus (-) lub Rh plus (+),

mają drudzy i tak trzeba sobie wypróbować podczas kożystania



,która opcja biopolaryzacjii Wam bardziej odpowiada ,obracając

nasz biostabilizator i stymulator i najlepiej jest go sobie ustawić na
jednym z jego końców w punkcie ,,A,, tak jak jest on zaznaczony na

szkico rysunku dotykając powierzchni skóry ,i co Wy poczujecie



dotykając trzymając go w tym punkcie między brwiami i tak jedne

osoby czują delikatną fale przyjemnego ciepła energetyzującego a

inne osoby twierdzą że czują lekkie mrowienie ale o przyjemnych
dla nich korelacjach ,ale trzeba zachować wszelką ostrożność przy



podaniu energi z naszego biostymulatora -na punkt ,,A,, czyli mega
płynącego strumienia energii wolnoultimatonowych z stymulatora

,bo te wszystkie osoby które mają jakiekolwiek ,anomalia -porażenia

odgrzybicze i grzybcowe lub pozostałośći po wodogłowiu ,to mogą



mieć także porażenia grzybiczne ,ale już na półkulach mózgowych a

itakie porażenia grzybicą zawsze dają otępienie intelektualne i słabą
pracę półkul mózgowych łącznie z impotęcją inteligencji i myśli ,tak

powodują stany lezjii umysłowej ,braku błyskotliwośći ,swobodnego



i elastycznego podejmowania szybkich i trafnych decyzjii ,powodują

pewnego rodzaju zastój- myślowy jest to pewnego rodzaju, myślowe
upośledzenie ,brak własnych inicjatyw i twórczych projektów ,tylko

trwanie w maraźmie lub spoczywanie na osiagniętych już celach ,
bez werwy i incjatywy twórczo myślowej ,jest to degręgolada mózgu



powstała w wyniku porażenia grzybicą szyszynki ,przysadki i półkól
mózgowych , a i grzybice i porażenia od grzybicze możemy znaleść
nie tylko w mózgu ale także w szpiku kostnym ,krwi wszedzie , a tak

płynący megastrumień podanej energii trafia do naszej szyszynki ,a

u tych z grzybicą na poziomie mózgu może dojść do omdlenia ale na



kilka sekund i dlatego trzeba zachować ostrożność ,bo możliwa jest

opcja omdlenia i człowiek zwinie się nam ,jak dosłownie szmatka po
takim kontakcie ,ale bez jakijkolwiek szkody dla niego tylko dodania

nowych mocnych i biostymulujących jego mózg energii ,która to po



jej się rozgoszczeniu ,w takim mózgu porażonym grzybicą ,da mu

nowy błysk ,a to jest nie bez znaczenia szczególnie u tych osób które

doznały wstrząśnienia mózgowego w wyniku doznanych urazów po
walkach w sportach ful-kontaktowych i doznały spóchnięcia mózgu
w pierwszych objawach ,następnie pojawia się póchlina wodna i to



ona zazwyczaj doznaje porażenia grzybicznego od zatok ,kanałów

zębnych lub ślinotokowych i z czasem niedoleczona taka anomalia
zamienia się modyfikuje w torbiele gózki problemu ,tak jak to widać

na zaprezentowanych zdjęciach badań rezonansowych ,i zaczyna



się problem z zaistniałą anomalią w rejonach i obszarach mózgu ,i

objawiają się bóle w oczodołach ,na poziomie gałki ocznej ,a to są
tylko porażenia układu nerwu wzrokowego w płatach czołowych

mózgu ,następnie pojawiają się problemy z intelektem ,czytaniem
,liczeniem ciągów i problem z wchłanianiem wiedzy jej rozumienia i
postępuje otępienie myślenia ,płynnośći i zwięzłośći myślotwórcze i



jest coraz gorzej następuje impotęcja twórcza ,marazm i ból mózgu i
tak stosując biostabilizator i stymulator możemy pomalutku stale

sobie pomagać zmniejszając problem w płatach i zmniejszyć jemu
impotęcję myślowo intelektualną i porażenia od kontuzjii  i tak

dotykając za pierwszym razem wybierzmy sobie taką - obcję która



bardziej Wam odpowiada ,i tak dobre energie wolnoultimatonowe-

Tu na tym zdjęciu widzimy Uzdrowiciela ,Bioterapeute i znawcę w
Inżynierii Duchowej ,Pana Pawła Piotrowskiego tel.-791.735.950- to
dla tych osób szukających wsparcia i pomocy podaję kontakt do
Pana Pawła który także jest znawcą od ,,Geoemiterów i meteorytów.



-zabezpieczają bioenergie działając w tym naszym Biostymulatorze

Synchronizatorze tworzą swoistego rodzaju barierową taka otoczkę



która wygenerowana ochrania obwodowo cały biostymulator dając

Bioenergetyczną opcję i ma za zadanie chronić Wodę Kwantową, ale
tą zamkniętą we wnętrzu biostabilizatora -przed złymi i psującymi

frakcjami i osobliwośćiami mogącymi się pojawiać ze środowiska i



ich na nią oddziaływaniem łącznie z otoczenia i środowiska wokoło

jego wykorzystywanie to nalerzy , gdy już sobie wybierzemy jeden z



końców -czyli ten dodatni lub ten drugi ujemny ,to sobie go nalerzy

zapamiętać lub samemu oznaczyć dodając znacznik na obudowie ,i



zawsze zaczynamy od ustabilizowania naszych to naprężeń w

okołogłowiu poprzez przytrzymanie biostabilizatora przez okres

czasu około jednej minutki w punkcie ,,A,, a następnie po tym czasie



nie odrywając go , przeciągnąc jego koniec po powierzchni skóry

przez czoło ku górze w kierunku sklepienia górnego naszej czaszki

,daje nam to płynne i przyjemne ustabilizowanie naprężeń głowy i



synchronizowanie naszych półkul mózgowych ,i tak trzeba zawsze

wykonać dwa takie cykle ,pierwszy od punku ,,A,, do punktu ,,B,, i

drugi od punktu ,,A,, do punktu ,,C,, i po ustabilizowaniu energii , i
zsynchronizowaniu naszych tożsamośći i osobliwość ,trzeba sobie



zrobić dwie minutki przerwy i po jej zakończeniu możemy przejść

do drugiej fazy stymulacji i stabilizacjii ,ale na naszych skroniach
,zaczynając od udrożnienia kanałów okołozatokowych skroniowych

i po ich uwolnieniu możemy to samo uczynić z zatoką centralną lub



główną klinową wraz z jamą nosową i zatokami szczękowymi góry i

slinokanałowymi tożsamościami nosowo śitkowymi w jamie nosa  i
poprzez oddziaływanie energiami na nasze skronie tak jak jest to

pokazane na szkico rysunku -czyli przesuwając ruchem owalno



zakręcanym od punktu ,,A do punktu ,,D,, za opuszkiem ucha gdzie

kończymy kontakt z naszą powierzchnią skóry ,i tak możemy sami

oczyśćić i ustabilizować i udrożnić przepływy tożsamościowe w



naszych kanałach skroniowych i tym samym pozbyć się blokad w

a kończąc na opuszku ucha ,możemy także stymulować punkty na



naszych całych uszach ,wykorzystując zaprezentowaną mapkę ucha
i w nich usunąć ból jego skutki impulsywnego oddziaływania w tych

naszych zatokach typu bóle migrenowo destabilizacyjne ,oraz tiko



nerwowe i dodatkowo doenergetyzować te miejsca bio-energiami

co w nas ustabilizuje podrażniające ruchy niekontrolowane układu
mięśniowo nerwowych na poziomach podrażnień interneuronowo i

mechaneuronowe lub powstrzyma efekt mrugania powieki ,co nie
jest bez znaczenia szczególnie u sportowców w kontaktach walk czy



to bokserskich ,krawmagowych ,karate ,dżudo ,sumo i innych ful

kontaktowych opcji walk ,gdzie dochodzi do kontuzjii i po nich



powstałe anomalia zaburzenia i zakłucenia w przepływach wód

śluzowo martwiczych i ich spływu i wydzielania poprzez nozdrza i

kanały wewnątrz nosowe w nas, po prostu udrożnimi je sobie sami i
dodatkowo gdy będą w nich mikro zakrzepy i zlepiny pokrwiakowo
zalegajace wraz z płynami przepracowanych martwiczo śluzowych



wydzielin zastojowych to my sami mając biostabilizator i stymulator

możemy je udrożnimy i usunąć w bardzo miły i bardzo bezpieczny i

bezinwazyjno - intetwencyjny sposób , je sami po prostu usuniemy



wysmarkując je i tym samym spowodujemy ich spływ na poczatku z

zatok tych skroniowo bocznych ,ale do zatoki tej czołowo klinowej
centralnej i z niej stopniowo wypłynięcie tych wydzielin naszymi

nozdrzami ,tak jak widzimy na tym powyżej zaprezentowanym foto
i tak dodatkowo możemy wykonać masaż biostabilizacyjny na



poziomach naszych oczodołów, poprzez doenergetyzowanie i
ustabilizowanie frakcji na naszych oczach ich powiekach procesy

nawilżania gałki ocznej ,co porawia sprawność obrotową i poprawy
pracy gruczołów łzowych wraz z udrożmieniem kanalików spływu

lub wyrównania efektu zmęczonego oka ,szczególnie ważne dla tych



stale w drodze Panów Kierowców i oślepienia prześilajace gałki oka
ale także dla Tych wszystkich Osób siedzących przed Monitarami

nie tylko od Komputeröw ,Tabletów ale także tych Przemysłowych i
sterujących pracami w Przedsiebiorstwach ,Fabryczkach czyli cała

obsługa techniczno inżynieryjana i sterująca pracą maszyn zatem



mając Biostabilizator i stymulator jako jedno urządzenie można nie

robiąc przerwy w pracy doenergetyzowywać gałki oczne ale tak jak
widać na szkicogramie czyli obszarowe pola wokoło gałek ocznych

zaznaczone na fioletowo symbolami ,,G i F ,,na przemian raz prawy



obszar w okolicy oczodołu, wykonując ruchy w kształcie kopniętego

czworoboku tak jak to widzimy na zaprezentowanym fotogramie ,a

następnie drugi obszar oczodołu wraz z powieką i gałką oczną lewą



,i od razu poczujemy ulgę i zejdzie tak zwany efekt pieczenia na

powierzchni gałki ocznej ,i przestaniemy przymrużać oczy mrugając

powiekami innym ciekawym obszarem jest pole o symbolu ,,E,, jest



to obszar dookoła naszego nosa i w nim problem z podrażnieniem

komórek węchowych ,na przykład żrący i dusząco porażająca woń

zapachowa gazu pieprzowego ,lub kadzidełek o ostrych i śilnie nam



drażniących powonieniach dająca anomaliowe kichania , ale takie

niekontrolowane z z wydzielinami z naszych nozdrzy lub anomalia

na poziomie naczynek kapilaro włoskowatych w naszym nosie i tak
zwane posiąkiwania krwawe łącznie z wybroczynowym krwawym i
niekontrolowanym w niespodziewany sposób krwawieniem z nosa i
tak dalej poniżej tego obszaru ,mamy inne miejsca i punkty do ich
stabilizowania i doenergetyzowania jest to obszar całej górnej
naszej szczęki a w nim kanały okołozębne ,oraz przetoki kanaliki i



ścieżki ślinotokowych tożsamośći wraz z obszarem zawiasu pod
usznego donej szuflady szczękowej i w niej także cała masa opcji

kanałów ,okołozębnych ,śliniakowych i okołojęzykowych frakcji

łącznie z chłonkami ,śliniankami i w nich połączenia wspólne , jest



to obszar powierzchni mający bardzo duży wpływ na nasze zdrowie

i nasz komfort życia tu dokonuję opomiarowania Wojskową metodą

bezinwazyjnego bioskaningu Znanego Profesora dr.med.Aleksandra



Sokołowa i u niego anomali podrażnień ślinianek i kanałów szczęki

i podjęzycza ,bo wszystko zawsze zaczyna się od frakcji podrażnień

i infekcjii ,aż po stany okołozapalne i mega zaawansowane stany i to



możemy opomiarować tak jak to widzimy na zdjęciu ,na poziomach

naszych kanałów okołozębnych ,migdałków ,ślinianek i pozostałych
tożsamośći łącznie z płatami tarczycy i anomaliami frakcji i naszych

zębów ,zgryzu ,ustawienia naszej szczęki i relacjii góry do szuflady



czyli układu szczęki dolnej jej podbródka ,zawiasów szczękowych i

korelajii ustawienia zębiny ,dziąseł i proporcji zębów górnych do

tych dolnych i wokoło nich ,kanały okołozębne ,górne i dolne wraz z
,przetokowymi , ślinotokowe i okołojęzykowe zalerzności kanałowe



i w nich porażenia ,infekcje ,anomalia i stany zapalne ,ból i zgorzel a
możliwość doenergetyzowania ,ustabilizowania przepływu śliny i w

niej poprawienie wszystkich korelantöw poprzez ich stabilizację ,i

zrównowarzenie polaryzacjii bioenergetycznej szczególnie u tych



ośób które mają różnorodne ,mostki ,protezki i implanty , a w nich
zazwyczaj różnorodne metalowe wzmocnienia ,a relacja energii do
tych tożsamośći ,a nasza ślina i jej ph ,kwasowość ,zasadowość i cóż

okazuje się że mamy na poziomie naszej odrutowanej szczęki , taką
mini malutką bioelektrownię lub mikro malutki akumulator ,który

to stale i ciągle w relacji z naszą śliną kumuluje ,wytwarza zmienne
i jak zróżnicowane polaryzacje biostymulujące i stale zmieniające



nam w naszej buzi bioenergie wtwarzając , mikromili napięcia

Tu na tym zdjęciu widzimy Panią Małgorzatę Dygas Konopacką i to
Ta Pani która stosuje Biostymulatory w AQUA-Terapi ,zajmuje się

także Inżynierią Duchową niosąc pomoc tym z Udręczoną ich duszą



i tu podaję kontakt do Tej Pani dla Tych osób w takiej potrzebie jest
Ta Pani z Warszawy  tel, 505.317.319 ,  www,art-margo-dygas.pl

,natężenia i ich zróżnicowania energi ,a ich wpływ na nasze frakcje i
pozostałe biopole energi,nasz mózg i jego naprężenia ,w nim samym

a nasza szczęka i te w niej nasze protezki , zatem zawarte w naszych
stabilizatorach i stymulatorach jaka dwa elementy w jednym i w



nich megaenergie i to nimi- możemy stymulować w naszych całych

ciałach i w poszczególnych ,rejonach ,miejscach i obszarach ciała

dotykając stymulujemy i poprawiamy biowitalność w nich ,czyli



dotyk ale taki dobry i uzdrawiający ,bo stymulujący nasze ciało ,

zatem szczęka szuflada i cały układ widoku z przodu już znacie ale

także można sobie polepszać komfort ,na całym układzie kostno



ruchomym i w nim bóle zwykłe po te promieniujące a wynikłe są
one ze stanów zapalnych i tu weźmy dla przykładu odcinek szyjny i

w nim poniżej pierwszych dźwigaczy naszej całej głowy ,czyli atlas
jako krąg szczytowy i axis -krąg obrotowy naszej głowy i dalej za
nimi cały odcinek 7 kręgów szyjnych ,i w nich zwyrodnienia ,od



tych zwykłych wynikłych ze złego układania głowy do snu po te

inne wywołane przepuklinami ,skręceniami ,i porażeniem grzybca

lub wręcz grzybicy w całym naszym układzie kostno maźiówkowo



krążkowym i chrząstkowo krążkowo dyskowym porażeniu i bóle .i

nawet torbiele ,guzy ,tłuszczaki -lipomy ,które narastając uciskają

nam na arterie naczyń krwioobiegowych ,układów nerwowych ... i



dają ból zniesmaczenie a i problem narastając zmienia nam wygląd

Tu widzimy na tym zdjęciu wręcz ekstremalne zaniedbanie i efekt w

formie zmian w naszym wyglądzie ,zewnętrznym a wewnątrz to już



jest mega porażający obraz ,narastający ciągle patogen doprowadził

do takiej już zmiany w wizerunku zewnętrznym ,a w środku mega
powiedzmy już problem ,bo ciągle narastający nowotwór kolonizuje

już nie tylko tkanki mięśnia mostkowo obojczykowego i sutkowego



który to bierze swój początek na wyrostku kośći skroniowej i kośći
potylicznej głowy i zstępując formuje dwie wiązki końcowe ,jedną

przyczepiającą się do rękojeśći mostka dając możliwość obrotu , a

drugą do końca mostkowego obojczyka i odgrywa istotną rolę przy
zgięciach do przodu ,boku i ruchach rotacyjnych szyi , ale zabrał się



już za naczynia krwionośne obrastając je dookoła i dalej ciagle ,stale

narasta i obrasta w takich już zaawansowanych i ekstremalnych już

przypadkach biostymulatory nie dadzą samerady trzeba zastosować



mega terapię z zastosowaniem Esencji Energi z Instytutu bo nawet

interwencja hirurgiczna jest nie możliwa ze względu na zajęcie i

skolonializowanie ,żył ,aort i naczyń krwioobiegowych od szczęki aż
po cały fragment odcinka szyjnego ,i ta Pani po kilku konsultacjach



badaniach nie ma innej arternatywy ,tylko mega terapia w formie

Preperatów albo chemia i kilka jej cykli z radioterapią, i żeby ulżyć i
zmniejszyć promieniujący falowo ból i przynieść ulgę w cierpieniu

możemy zastosować Biostymulator i Stabilizator ,ale trzeba go tak



używać jak jest to pokazane na szkicogramowym rysunku , lub użyć

Esencje Energii z Naszego Instytutu , w formie Preperatów żeby
dobrać się do onkologicznego zaistnienia patogenu ,który ostro się
namnarza i mocno dokucza, i się ta Pani zgadza na Preperaty i taką

formę terapi ,ale muśi być ona połączona z Laseroterapią i użyciem



okładów zewnętrznych w celu opanowania problemu nowotworu i

zatrzymania jego procederu namnarzania się z uzłośliwianiem jego

i rozrostu z otorbielowaniem struktury mięśiakowej  ,a następnie



wywołania procesów jego powstrzymania z kolonializowaniem

innych i sąsiednich tożsamośći w całym odcinku szyjnym i dalej

trzeba go powstrzymać i zasuszać z cofaniem się ze zmniejszaniem



jego obszarów rozrostu i doprowadzić go do całkowitego zaniku... I
tak całkiem innym może być nasz biostabilizator gdy napełnimy go

powiedzmy ,,Olejem sakralnym lub Olejem Krzyżma ,z dodaną taką



kroplą wody Egzorcyzmowanej i wówczas można oczyszczać bramy

Z zastosowaniem specjalnego biostymulatora w którym mamy olej
krzyżma i dodaną odrobinką wody błogosławonej egzorcyzmowanej

wiatrów ,duża i tą małą ,ale z podłączenia do nich się onych ale ze



światów równoległych energii plazmatyczno pogazowych i obcych.

.ale dokonojąc takiego aktu ,,Oczyszczenia trzeba zachować Godną
Celebrę wraz z zachowaniem aktu -Wiary w Boga jego Rytu Obrzędu
i tak Zalecam zrobić najpierw ,,Masaż Biogenalny ,, zgodnie z takim

opisem jak taki masaż wykonywał , -ś.p. -Ojciec Klimuszko i mieć do
takiego aktu wsparcie duchowe w formie asysty ,a masaż Ojca i
kśiędza Klimuszki opisuję w innej mojej broszurce krórą- polecam



przeczytać pod jej tytułem,,Bioterapie tom pierwszy część 1 -Lucjan.

o takich terapiach możecie więcej poczytać w innej mojej broszurce
-Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z Patologią,,-którą także polecam.

Tu na tym zdjęciu widzimy całkiem inny przypadek także na szyjii ..



Zatem dobre zsynchronizowanie naszych półkul mózgowych i ich

ustabilizowana i współ-wzajemna dobra praca,bo to  nasza higiena



psychiczno zdrowotna, dobra praca szyszynki po jej ustabilizowaniu

,,Prześwietlenie całościowe głowy z zaglądnięciem w niej zmian ,,

-Zdjęcie generowanych energii po synchronizacji półkul mózgu-



-Widok ogólny dla lepszego zrozumienia całościowego fraktalu -

Zatem podając biostabilizujące energie na punkt,,A,, jako centrum to



płynaca energia zawsze trafia do naszej ,,szyszynki,, i ją pobudzając
daje w naszym całym ciele fizycznym przyjemne odczucia zdrowia

które przypomina oddziaływania biouzdrowiciela lub bioterapeuty.

I na obecną chwilkę tyle z czasem opiszę więcej możliwośći i opcjii..



Neurodendryczne bóle w naszych kręgosłupowych tożsamośćiach a
często wynikłe z uszkodzenia krążków międzykręgowych lub wręcz

ich zmiażdźeniu tak jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu...



,,A OTO NA TO - ANTIDOTUM OD NATURY ŚWIATA ROŚLIN,,-które
spowalnia i normalizuje chaos hormonalnych anomali i zaburzeń .

          ,,Opis bio-składników ,,-do panaceum na ,,Klimakterium ,,

Zdjęcie Szałwi łąkowej -Salvia pratensis -jest słabsza w działaniu .



                Szałwia lekarska -o mocniejszym działaniu.

Szałwia lekarska i takiej trzeba dodać -Salvia officinalis- nie tej tak

zwanej szałwi białej którą używają niektore osoby jako formy jak



gdyby kadzidła do oczyszczania z ciężkich i negatywnych fal energii

złych ,ale lepiej jest zawsze używać ,,jemioły ,, zgodnie z naszą starą

i stosowaną tradycją ,,Pomorsko Europejskiej Cywilizacjii  a Szałwia



ale ta najcenniejsza bo odmiany ,,lekarskiej szałwi ,, -zawiera całą

gamę olejków eterycznych z tujonem ,cyneolem ,kamforą,i
goryczami poza tym garbniki -wydatnie tamuje wydzielanie potu

,jest polecana przy niedomaganiach tarczycy a w szczególnośći
podczas okresu przekwitania u kobiet ,ma również właściwości
estrogenne -powodujące tworzenie folikulinyn i pomaga jako
wypróbowany środek do płukania ust ,gardła ,przy zapaleniach
błony śluzowej ,porażeniach infekcjach w kanałach okołozębnych
,jest także polecana przez wielu ginekologów przy zbyt słabym i



nieregularnym bolesnym miesiączkowaniu u kobiet ,także w
póżniejszych okresach po przestaniu jajeczkowania i mocnego
śluzowania dróg rodnych jest sprzymierzeńcem ,należy popijać
herbatki z liśći do nabycia w całej Europie.Ze świerzych liści

przyrządza się preperaty ,nalewki ,ekstrakty aż do olejków
eterycznych ,z tym że olejki powinno się maksymalnie od 3 do 5
kropel pobierać na 1/3 szklanki letniej i przegotowanej wody .

Wody ale takiej dobrej -jako cudu życia ,ci co nieruzumią tego



określenia to polecam moją inną broszurkę do przeczytania,,Woda ,,

         Czyli ,,Woda Inteligentny Twór Myślący i Żyjący,,-polecam
.          Rozmaryn jako kolejny niezbędny dodatek i składnik .

Rozmaryn lekarski -Rosmarinus officinalis---zawiera cała gamę
olejków eterycznych ,25%-cyneolu ,15%-borneolu ,8%-kamfory oraz
innych esterów borneolowych ,terpenów i terpenolów ,garbniki
flawony ,saponiny ,kwasy sistesterynę ,betulinę -jest stosowany jako
środek rozgrzewający ,wewnętrznie i regulujący system nerwowy



oraz stosowany jest przy zaburzeniach w układzie krwionośnym
,także przy chronicznych zimnych stopach ,i ręcach ,jak

równocześnie przy atakach zimna i gorąca u pań w okresie
przekwiania -jest ogólnie znaną i cenioną ze względu na swoje
walory lecznicze rośliną-i ziołem w jednym .

Antałek dobrze zrobionego winka ,ale z odpowiednio dodanym do



niego ziółkami ,i smaczkami to nic innego jak ,,Domowa Apteka ,,

Wino rozmaryowe przygotowuje się w następujący sposób-zebrane
świeże liście rozmarynu (liść-Folium Rosmarini )trzeba rozdrobnić

kawałkiem szkła i w ilośći pół szklanki drobniutko pociętych szkłem
kawałeczków lisci ,zalać litową pełną butelką czerwonego wina
gronowego i odstawić w ciepłe i ciemne miejsce na dwa tygodnie ,po
tym czasie przecedzić i nalewkę mamy gotową do zażywania .I



przed jedzeniem popijamy po małym ,kieliszku dwa razy dziennie-
jest to panaceum na takie to oto dolegliwośći: niestrawność

,zatrzymaniu moczu ,przy wzdęciach ,przy kurczach i zaburzeniach
trawiennych ,puchlinie wodnejn,lekkich stanach reumatyzmu

,astmie i uporczywym kaszlu ,oraz przy nieżytach płuc .Natomiast
winko rozmaryowe na zewnątrz się stosuje ,jako okłady przy łysinie
plackowej ,wszawicy i świerzbie, oraz przy alergicznych
swędzeniach ,trudno gojących się ranach i wrzodach oraz przy
wszystkich rodzajach  zgnieceń ,stłuczeń ,i uciążliwie wysępujących



śiniakach ,zaleca się stosować okłady na zewnątrz i popijać po
małym kieliszku przed posiłkami dwa razy dziennie do wewnątrz.

         ,,SŁYNNA WODA KRÓLEWSKA NA ROZMARYNIE ,,

Larendogra -L ' eau de la reine d'Hongrie -woda królowej
węgierskiej -(a warto wiedzieć ,że królowa węgier która tą wodę
wymyśliła ,to nie kto inny ,jak  ,,ELŻBIETA  -córka polskiego króla
Władysława Łokietka ,która na tronie węgierskim spędziła 59 lat )-i
tak to ,- trzeba wyrabiać wodę według następującego  przepisu

królowej; 3.trzy częśći świeżego ziela rozmarynu ,i 1 część  , ziela
lawendy , zalewa się spirytusem -królowa Elżbieta sprowadzała do
tego celu z Bizancjum ,samogon-bimber inaczej .I tak trzy porcje
rozmarynu , plus jedna porcja lawendy -drobno posiekana i
dokładnie razem wymieszana , musi być zalana ,albo samogonem
minimum 75%, lub spirytusem ,w ten sposób że jak zioła się ustoją
-osadzą na dnie -to nad nimi ,musi pozostać warstwa o wysokości 5
centymetrów płynu .I pozostawia się w ciepłym i ciemnym miejscu
na dwa tygodnie .I po tym czasie się zlewa , ale po uprzednim



dokładnym , wymieszaniu i uspokojeniu się płynu , i tyle się zlewa
aby starczyło na tydzień , i to co się zleje , to tyle się spirytusu lub
samogonu dolewa.I tak ,,wodzie królewskiej,,Larendogra ,,.przez
kilkaset lat przypisywano , nadzwyczaje jej właściwośći , i walory

odmładzające ,poprawiające wyglad cery , i jej kolor -iż istotnie , jak
zaświadczają kronikarze z tamtego okresu czasu ,Elżbieta królowa
węgrów do końca życia wyglądała o 20 do 30 lat młodziej .I dzisiaj
jest trudno stwierdzić ,czy to wyłącznie działanie larendory -która to
została wyparta ,ale przez wodę kolońską ,,4711,,-ale woda kolońska
nie ma żadnego działania uzdrowczego ,leczniczego ,odmładzania
nam ciała i jego skóry ,tylko dobre działanie wonno kosmetyczne .



               ,,Następny składnik -RZEŻUCHA ŁĄKOWA -,,

Rzeżucha łąkowa -Cardamine pratensis-jako zioło działa
przeciwreumatycznie ,rozkurczowo ,i lekko śćiągająco ,jest bardzo
przyfatna w kamienicy nerkowej ale i także w nieżytach układu
pokarmowego ,szkorbucie ,zaparciu ,szkarlatynie ,padaczce i
kurczach nerwowych ,przykurczu mięśni ,świeży sok z rzeżuchy jest
także dobrym środkiem przeciwcukrzycowym .

,,  CIĄG DALSZY OPISU O SPOSOBIE NA KILMAKTERIUM ,,

Ten medyk królewski współpracował z zielarkami i znachorkami z
otaczających Londyn wioskach .I wspólnymi siłami opracowali



super pomoc w tych przypadłościach oto podaję przepis jak
wykonać na tego typu przypadłości ,,antidotum-klimakteryjne,,

Przepis ,,Królewskiego,,-wykonania Antidotum-Klimakteryjnego
,polega na tym że do ,dobrze zrobionego ,,Mariawici,,-przepis jak go
zrobić opisałem wcześniej trzeba dodać ,następujące zioła i dodatki:
Na porcję półlitrowego ,,Mariawici ,, trzeba dołożyć po dziesięć

listków świeżego , Rozmarynu ,Szałwi ,Ruty oraz dwie łyżki stołowe



Rzeżuchy ale całość musi być drobno posiekana na malutkie cząstki
najlepiej posiekać kawałkiem szkła na drewnianej podstawce i
dodać do wcześniej zrobionego i dobrze sklarowanego,,Mariawici,,
Naczynie następnie trzeba szczelnie zamknąć i odsawić na miesiąc
w ciemne miejsce ,ale po dodaniu rozdrobionych ziół i rzeżuchy
trzeba starannie całość wymieszać najlepiej drewnianą łyżką lub
plastikową -z wykluczeniem wszelkich metalowych łyżek .Po
miesiącu mamy gotowy specyfik do zarzywania na wcześniej
opisane dolegliwośći .I tak przygotowane ,,Antidotum Królewskie na
Klimakterium ,,-trzeba brać przed snem w ten sposób; jedną łyżkę
od herbaty najlepiej drewnianą dodać na pół szklanki
przegotowanej i letniej wody -której temperatura nie powinna
przekraczać około 50°C ,i po dokładnym wymieszaniu ,mieszając w
prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegarka -trzeba małymi

łyczkami popijać ,najlepiej przed snem .

                   -Kolejny składnik ,,RUTA ZWYCZAJNA,,

Ruta zwyczajna -Ruta graveolens-ma dużo dobrych składników



.Wzmacnia ona układ naczyń krwionośnych ,działa przeciwko
takim dolegliwościom jak ,uderzenia krwi do głowyn,zawroty głowy
kołatanie serca,nerwice wegetatywne ,ischiasz ,przewlekły
bronchit,jest także sosowana przy kamienicy nerkowej i usuwaniu
kwasów i soli moczowych w układzie wydzielania uryny .Jest także
stosowana wraz z owsianką jako lewatywa przy owsikah i robactwa

w układzie wydalniczym .Zioło to doceniali w szczególny sposób
Benedyktyni i uprawiali go od najdawniejszych lat ,i obecnie całe
wzgórza na Monte Casino jest porośnięte tym ziołem, za ich
zapewne sprawą , i coraz trudniej jest spokać  ,czerwone maki na

Monte Casino.Po prostu dominuje i rośnie tam ,, RUTA ,,

,,Zatem mamy już opisane wszystkie niezbędne składniki -do
wykonania na  ,,Mariavici -specyfiku na dolegliwośći ,okresu
przekwiania ,i radzenia sobie z tym faktem .siłami natury , a nie
lekami hormonalnymi -które w efekcie finalnym ,dają nadwagę i



ociężałość całego ciała  , połączoną z otępieniem mózgowym .

Otórz ten specyfik ma jeszcze jedno bardzo przydatne działanie

-szczególnie cenne u Pań w tym drażliwym momęcie ,powoduje
stopniowe i ciągłe wygładzanie zmarszczek wokoło oczu na twarzy i



nie tylko ,a dzieje się to za sprawczą śiłą kwarko-jonów złota ale
tego spektralnego i dodanego jako finalny dodatek .Dlatego polecam
zrobić sobie kilka słoików i po opróżnieniu jednego sukcesywnie
dorabiać nowy ,zachowując podaną recepturę oraz kwarko-jony .

Moc i Enegia płynąca z darów natury to ,Zdrowie ,Witalność i Siła.

Wizualizacja jak Godnie i z Wszelką Haryzmą i Rytem Wszelakim
Łączyć dary Cudu Natury -tak inaczej i z majestatem popijając.

Zatem tak jak połączycie godnie ,to i tak samo ,godnie małymi



łyczkami popijajcie ,niech kubki smakowe na języku ,wyczują
wszystkie elementy składowe ,tego preperatu -daru natury.

                                      - PRZEKWITANIE-

    ,,UPROSZCZONA WERSJA -SPOSOBU NA KLIMAKTERIUM ,,

Prostrzy ale równie skuteczny sposób, na tą anomalię pracy
hormonalnych zaburzeń to :trzeba kupić w sklepie zielarskim ,lub w
aptece suszone ziele  -Szałwi , Rozmarynu , Ruty  i  Rzeżuchy

-następnie w równych proporcjach wagowych i objętośćiowych



wymieszać ze sobą razem wszystkie cztery suszone zioła ,i mamy

gotową herbatkę ,którą trzeba zaparzać w ilośći ,dwie małe łyżeczki
od herbaty na jedną szklankę -zalać wrzątkiem i parzyć około 20

minut następnie ,odcedzamy napar i dodajemy do letniego naparu o
temperaturze nie przekraczającej 50°C ,jedną łyżeczkę małą od
herbaty ,miodu ale najlepiej takiego nektarowego i  na dodatek
wrzosowego ,lub lipowego ,albo akacjowego i po wymieszaniu



,trzeba dodać jedną małą łyżeczkę od herbaty ,,Bursztynobrozji ,
Kwartetu , lub dobrze zrobionej nalewki  ,Dusza Bursztynu .

I tak przygotowaną naszą herbatkę trzeba pić małymi łyczkami na
dwie godziny przed snem ,co wieczór ,w tych momętach śilnych

-Warto mieć pod ręką gdzieś w portfeliku ,i można zawsze i
wszędzie brać .od 6 do 8 dawek pod język i po kłopocie .

wzburzeń ,i ataków ,zimna i ciepła przemiennie jak równocześnie
podczas wszekich objawów związanych z anomaliami przekwitania
.Nalewkę bursztynową możecie sami zrobić ,lub ,,Bursztynobrozję
,,-według mojego opisu lub zamówić gotową u mnie ,a ja ją prześlę



do was po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze mną
.nr,telefonu: 667.448.798. -Lucjan .

Może być ,Nalewka ,Ekstrakt ,Dusza Bursztynu ,lub Bursztynobrozja
lub bardziej zaawansowana forma preperatu z Instytutu jak kwartet

Widok używanych nalepek do rozpoznania dobrze zrobionych .



                  Z BURSZTYNU NALEWEK I PREPERATÓW

Wersja na 110 mililitra -Nalewka bursztynowa ze złotem ,srebrem

-koloidy ,jony i kwarkojony dodane do Nalewki Bursztynowej .

-Inna stosowana winietka rozpoznawcza ,i inne proporcje i ich



stężenie elementarnych zadań i celów w rewitalizacjii anomalii.

-Opis dla lepszego pojęcia i zrozumienia działania bursztynobrozjii-

Bursztynobrozja ,może być w seperatorze do rozpylania ,lub wersja



110 millitra w buteleczce -gdzie zakrętka to miernik 1 porcji .Wersja
do ekstraktu -,,Bursztynobrozjii ,,w wersji 110 mililitra i do
rozpylania z seperatorem .Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

  ,,ZATEM PRZEKWITANIE TO JUŻ NIE PROBLEM.POMAGA NAM   .

        .              SAMA NATURA -SWOIMI -CUDOWNYMI -DARAMI ,,
.    Dbając o Nas i nasze zdrowie pokazuje nam jak sobie pomóc.

Więc-korzystajmy z tego ,co nam usprawnia życie i bycie w Tu i nie



Tylko -skoro coś działa od zarania wieków ,,Mariawici ,,i nie Tylko.

Życzę Wszystkim Osobą Czytającym tą broszurkę dużo Zdrowych Śił
Mocy Witalnych i Energii -a jak wam ich zabraknie To Już chyba po

zapozmaniu się z moimi opisami Wiecie co Zrobić ,żeby Zdrowie  .



.              Powróciło i Zagościło w Waszym Organiżmie .

-Zatem dobry bursztyn I dobrze zrobiona nalewka z niego to
podstawowy material wyjsciowy -do ,,BURSZTYNO- AMBROZJII,,

-Na zakończenie tego opisu podam jak zroboć ,,rarytas zakonny ,,-
cukierki rycerzy zakonnych braci z Malborka-jako Europejskiej
stolicy w tamtych czasach Najpotężniejszego Państwa Krzyżackiego.

       ,,JAK ZROBIĆ CUKIERKI RYCERSKIE -BRACI RYCERZY-,,



Żeby zrobić cukierkii rycerskie potrzebny będzie nam ,miód

nektarowy wrzosowy ,sproszkowany na pył bursztyn ,utartą w

możdzierzu mirrę oraz mąkę żołędziową ,mąkę żołędziową trzeba



zrobić samemu -bo jej nigdzie nie dostaniemy tak więc trzeba na

jesieni pozbierać w gaju dębowym ,żołędzie ale z pod -,,dorodnego,,-

dębu ,następnie je oczyśćić i uprażyć w piekarniku,prażymy w
temperaturze od 10O do 120 °C  przez godzinę obracając obrane ze



skórki żołędzie ,a dla bardziej wykwintnych smakoszy polecam
dodać do żołędzi garść obranych bukowych orzeszków ,i po ich
uprażeniu ,wystudzić i zmielić pięć razy na mąkę w formie pyłu.

Następnie najlepiej w szklanym naczyniu rozpuśćić masło osełkowe
sklarować przestudzić do temperatury 65°C i dodać dobrego miodu

nektarowego wrzosowego lekko mieszając ,po ujednoliceniu się
składników,dodać na kilo miodu ,200 gram sproszkowanego na pył
burszytnu ,i 20 gram mirry,i przez chwilę razem podgrzewać i



mieszać zachowując stale temperaturę 65 °C,a na samym końcu
dodać mąkę z żołędzi i orzechów bukowych utartą na pył i jak się to
wszystko ładnie połączy w jedność i skandyzuje wraz z procesem

karmelizacjii miodu ,to trzeba wylać na natłuszczony masłem
osełkowym papier pergaminowy który trzeba pozostawić w spokoju
do wystgnięcia .możemy papier po nasmarowaniu go masłem lekko

opruszyć mąką żołędziowo-bukową lub pokruszonymi na drobno
orzechami laskowymi i po wylaniu masy także ją opruszyć z góry ,a



po wystygnięciu połamać ,podzielić na kawałeczki-i mamy gotowe

do spożywania ,,cukierki zakonnych rycerzy,,-nie tylko dla smaku
,ale i dla zdrowia naszego bezcenny zdrowy nasz osobisty rarytas.

Zamiast orzechów bukowych możemy dodać orzechy dzikie leśne



laskowe  -ale przygotowane tak jak te bukowe,i te wszystkie

elementy energie ,możemy opomiarować i sprawdzić jaka jest ich

moc ,śiła i energia ,za pomocą mierników ,Bovisa lub , Bovisa ale z



funkcją aparatu Volla ,-polecam dla osób zainteresowanych -Lucjan

Opisy w trakcie ich opracowania są ciągle uzupełniane ,o nowe

obszary ich zastosowania: jest to wersja robocza ,dosmaczać będę



jak zmaterializuję całość z poziomu energii do poziomu pisanego

!Dla tych osób co chcą wiedzieć więcej polecam inne moje opisy
,,BIONEGIOTERAPIA tom 1 ,Bioenetgioterapie z anatomią w
obrazkach tom 2 , ENERGIE LASERÓW -nowy kierunek w
uzdrawianiu ,Geoemiter-i Radescezjologia ,AKT do  SUMIENIA ,,
Energie Drzew -dla zdrowia -,,Batalia o Zdrowie i Bitwa o Życie a
,,Esencje Energii i witaminy w walce z Boreliozą ,Bartonelą ,Tiolą
Neurobartoneliozą i innymi Patogenami ,, i wiele innych opisów i
broszurek oraz ,-ksiązki , opisy są zapisane w formie elektronicznej
do nabycia na nośnikach pamięi elektronicznej , karach pamięci
SD-mikro ,pendrajwy -tak że można czytać samodoskonalić się i
uczyć wszędzie w każdej wolnej chwili ,karty pozwalają na ich
odczyt w telefonach ,tabletach ,laptopach są poręczne małe i
wygodne -zapraszam ,elektronicznie-  lucjanzgdanska@gmail.com

Opisuje:



Lucjan  Antoni  Jan 1  vel  Kaper  Gdański

                 Ordine  Farmacisti  a  Pontifice  Maximus.

                                

Telefon kontaktowy dla zainteresowanych osób : 667.448.798.

Pozdrawiam Wszystkie Istoty i Osoby -przesyłając ,,DAR ŚWIAŁA



ABSOLUTU ,,-dla wszystkich w tu ,i Teraz ,oraz dla , Tych w Tamtym

,lub dla Tych ,w Onym ,-bądzcie radośni ,uśmiechnięci i szczęśliwi
,krocząc obraną ścieżką prozy życia do Waszego Celu ,w tym TU
naszym ziemskim Bytowaniu na naszej Planecie ,,Ziemianii,, .

                                   Jam (+++++ Luc-jan +++++)



   gmail. lucjanzgdaska@gmail.com -lub -bioftogeneza@gmail.com



Część dalsza -



Część końcowa-



więcej opisów jest w całościowym ,,Traktacie Ezoterycznym ,,i jego
folderach -do nabycia po kontakcie ze mną pod numerem telefonu.

   .                                         AUTOR OPRACOWANIA;

Pozwalam wszystkim na powielanie kopiowanie i
rozpowszechnianie tej wiedzy ale pod jednym warunkiem

Tylko w całości i bez jakich-kolwiek zmian ,i zabraniam używać do



celów komercyjnych ,a tak bez ograniczeń pozwalam kopiować
klonować ,ale tylko do użytku osobistego nie komercyjnego i to na
dodatek kompleksowo i -CAŁOŚĆIOWO-powielajcie kożystając.

Wasze dopisane ,fragmenty umieszczajcie na końcu ,wraz z ich
autoryzacją i kontaktem do was -     ,,DZIĘKI WIELKIE ,,

                      Lucjan .-Propozycja oferta na meteoryty ?

Zbieraczy i kolekcjonerów zapraszam do współpracy ,mam ponad



3000 sztuk meteorytów kamiennej odmiany -chętni niech dzwonią.

Zbieraczy i kolekcjonerów walorów -WOLNEGO MIASTA
GDAŃSKA-zapraszam także do wymian i współpracy mam wolne



walory czyste i stemplowane ,bloczki ,kartki ,listy ,całostki chętni
niech dzwonią pod numer telefonu: 667.448.798 Lucjan z Gdańska.

Także pierścienie regulowane ,z naturalnymi minerałami ,amulety

Wiśiorki z odrobiną dobranego kształtu i jego prpcesów wydalania



energii od minerałów i kamieni szlachetnych ,także bursztynu....

                  -Zatem kożystajmy z tego co najlepsze od natury -



Polecam także inne moje opracowania i broszurki między innymi

-Biopterapie tom 1 -zrozumienie pól energii w człowieku i poza nim
,oraz Bioterapie tom 2 wraz z nauką anatomi w obrazkach ,Energie
Lasera -nowy kierunek w Bioterapiach ,Naukę Widzenia i
Postrzegania Aury ,Geoemiter -zrozumienie jak on działa i jego
zastosowanie ,oraz Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z boreliozą
,bartonellą ,babeszjozą ,tibolą i innymi patogenami a Esencje Energi
-i Witaminy i ich działanie ,Woda Cud życia ,Święte Kamienienie w
Polsce ,Meteoryty ,Akt do Sumienia dla tych wszystkich w takiej

Potrzebie i wiele ciekawych innych opracowań nigdzie nie do
zdobycia ze wzgledu na fakt -Samodoskonalenia się i Nauki w



obszarach Wiedzy Tajnej i Zakazanej -często wyklętej i obłożonej
klątwami za jej upuplicznianie ,gdyż obnaża ona prawdy o religiach
,dogmatach i wierzeniach ,zakazach ,nakazach i obowiązkach ze
względu na filozoficzne potrzeby hierarchów i dostojników  -a
prezentowanej z potwierdzeniem w sposób empiryczny dzięki
fizyce kwantowej ale nie jako mechaniki lecz jako zrozumienie i
poznanie energetyki .Czyli nauka praw i zasad w obszarach
Ezoterycznych -zaineteresowane osoby zachęcam i polecam 'Wiedza
ta jest zapisana w formie elektronicznej ,na nośnikach pamięci do
,,SAMONAUKI ,,i Rozwijania się -Polecam.

       -Inne moje opisy i broszurki także polecam i zachęcam-













-Zachęcam wszystkich do samodoskonalenia się na poziomie duszy i

ducha -w obecnej epoce uduchawiania się ,proponuję opisy ,książki
filmy ,wykłady dla wszystkich Osobistośći ,wiedza ta jest w zapisie
elektronicznym na kartach pamięci lub na pendrajwach ,osoby
zainteresowane samorozwojem proszę o kontakt do mnie pod
numer telefonu ,667.448.798 -wiedzę tą prześlę do Wszędzie i za
Wszędziami także -po wcześniejszym kontakcie ze mną-polecam.




