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NOWY KIERUNEK UZDRAWIANIA



,, ENERGIE   LASERA ,,

Nauka i samodoskonalenie się w
Laseroterapi stosowanej z Anatomią

Oraz punkty i miejsca podań energii

,,Metodą i Sposobem LUCJANA,,
-,,BIO-BOZONO-LASEROGENEZA,,-



,,OBJAWY  CHOROBY  SĄ  ZAWSZE  ŹRÓDŁEM

NIECZYSTOŚĆI DUSZY -A PROBLEM ZDROWIA TO JUŻ

CAŁOŚĆIOWE ZANIEDBANIE DUSZY I DUCHA W CIELE,

,DLATEGO WSZYSCY ZABIEGAJMY Z BOJAŹNIĄ



WSZELAKĄ O ZACHOWANIE CZYSTOŚĆI DUCHA,,

Tylko Odważni Ludzie walczą z chorobą o własne Życie
do końca -ale tylko cie nieprzeciętni zwyciężają

,wygrywając wojnę o własne Życie w zdrowiu,



, DUSZĘ SWOJĄ POZNAJESZ WTEDY GDY TO ZNAJDZIESZ

W SOBIE WŁASNEGO DUCHA KTÓREGO DAŁ CI BÓG,

,, MIECZEM  OGNIA  NIE  ZWYCIĘŻYSZ ,,

,,BÓG ŚPI W MINERAŁACH ,ODDYCHA W ROŚLINACH ,A
MIESZKA W CZŁOWIEKU -a Boga Imię Brzmi ,,

,,Jestem Którym Jestem ,przez Wieczność w Wiecznośći,, i
takie stwierdzenie jest faktem Aktu Wiary ,bo wiara to



nie jest religia lub kośćiół ze względu na fakt że kośćioły
są różne i panujące w tych kośćiołach wierzenia są także

uzalerznione od panujących w nich regółach ,rytach ,i ich
celebrze wraz z różnorodnośćiami bibli i pism świętych

w tych różnorodnych kośćiołach i tak mamy kościoły

,ormiańskiego wyznania koptyjskiego ,prawosławnego
,grekokatolickiego ,rzymskokatolickiego ,anglosaskiego

luterańskiego czy ausburskiego wyznania lub kościół
scientologii i w nich są jak różni i inni święci ,oraz inne



panujące w nich ,nakazy ,zakazy i obowiązki ,doktryny i
inne i jak różne ,wraz ze straszeniem grzechami swoich

wyznawców oraz wyklęcia ,ekskomuniki i zawieszenia
ale dla tych ich wyznawców knąbrnych i nieposłusznych

ich kierowniczo sprawczej władzy ,w danym kośćiele ze
względu na dogmat ich ryt oraz celebrę lub obowiązujący
czas lub kalendarz nakazów ,postów i panujących w tych
kośćiołach dat , ich świąt jak inny i röżny dla przykładu
weźmy kalendarz -juliański lub ten ,gregorianski , i ile
mamy różnic .Tak więc ,,Akt Wiary w BOGA,, - nie jest



dogmatem danego kościoła i wyznawanej w nim Religii
,bo każda Religia jest tylko filozofią Życia w tu na Ziemi ..

-A BÓG JEST JEDEN JEDYNY-

JAK   WYKORZYSTAĆ   ENERGIĘ  LASERA

BIO-BozonoLASEROGENEZA



,,,-Metodą - LUC+JANA,,,
NOWY KIERUNEK POMOCY I UZDRAWIANIA DLA TYCH W

POTRZEBIE I CHOROBIE -DODATKOWO POWINNO SIĘ
STOSOWAĆ ,, ESENCJE ENERGII MEZOTRONOWYCH ,,

STOSUJĄC ESENCJE ENERGII SZYBCIEJ WRACAMY DO ZDROWIA

-Esencje Energi- Najnowsze ośiągnięcia stanu wielkośći cząstek



materii czyli koloid lub nanojon-ale pociety na -1.000.000. Milion

mniejszych cząsteczek daje nam nową jakość ,,KWARKO-JONY,,-



wyrabiane są na potrzeby medycyny energetycznej -wojskowej
,gdziś w laboratorium ale w specjalnych urządzeniach i tyle-!!!!

Ich tak malutka wielkość daje nam nowe możliwośći walki.

,,Zatem ,,KWARKO-JON,, -to już nie materia ,lecz energia i jej
nowa możliwa do uzyskania ale już jako ,,FORMA- ,,ESENCJA



ENERGII,, która to ma większe możliwośći waki z patogenami

,porażeniami zaczynając od grzybic i grzybców ,bo całe tu życie
powstało z grzybów i na nich się kończy i gdzie nośnikiem energi

jest woda ale taka -macierzysto kwantowa-inteligentna  ale o jej
specjalnym zestawieniu jako tworu Inteligentnej Wody dla Nas .



Medycyna Energetyczna u Nas w ,,ESEC ESEK ,,- oznacza zawsze
stosowanie terapełtyków w formie Esencji Energii z Naszego

Instytutu ,a nie oznacza Elektroniczno Rezonansowych  fal i ich
impulsów stosowanych do analiz i terapi porażeniowych od tych

programików montowanych i stosowanych przez co niektóre



osoby nadużywające określenia ,,Medycyna Energetyczna,, i to
takie osoby stosują ,,Prądowo Elektroniczne dawki ,ale w ich

falowych impulsach elektryczno smogowych - aplikowanych do

naszych komórek w formach różnorodnych fal mikro mili porcji
dawkowej wprowadzanej do naszego ciała w różnorodnych ich

programikach które najpierw zczytują ,a póżniej aplikują prądy

w sposób inwazyjny i bezpośredni interwencyjny wpływ na ciało
dokonując tym samym swoistych w nas porażeń elektrycznej fali

smogowych ,i po takich to dawkach wprowadzonych do całego



ciała następuje najpierw oprucz podrażnienia i porażenia taka
forma zagęszczenia się płynów elektroliowych i wód tych już

przepracowanych martwiczych wraz z zagęszczeniem się
enzymów czyli te wszystkie formy galaretowate płynno gęte się

krystalizują zmiejszając tym samym swą objętość ,i dają tak

zwaną chwilową ulgę zmniejszając tym samym obrzęki puchliny
wodne na i w organach wewnętrznych ,ale za jakiś czas dopada
nas nowa anomalia ze zmożoną jej śiłą i mocą ,bo po prądowych
uderzeniach i porażeniach puchlinowe formy się zagęśćiły i się

w nas skrystalizowały i pojawia się inny mega kłopot ,piasek
,żużel się zbrylił i mamy kamienie oraz powstają kłopoty w tych
wewnętrznych przepływach ,bo maź i galareta stała się piaskiem

lub kamienną formą i blokuje nam przepływ płynów i wód ale
tych wewnątrz wzajemnej wymiany ,i cóż mamy kamienie w

nerkach ,drogach spustowych i w pęcherzu i nowy kłopot ale już
cięższego kalibru ,także śledzinka ,wątroba i w nich kanaliki i
dalej woreczek żółciowy ,gruz ,żużel i kamienie blokują spływ



do dwunastnicy ,a jak przepchnie ciśnienie to wpadną te gruzy
do jelit i tam się przykleją i jeszcze bardziej się zbrylą okleją i

cóż mamy w kiszkach kamule kałowe i wzdęcia ,bulgoty frakcje
się dalej zbrylają dając zatory ,hemoroidy i rozdęcia jelit ,a w

nich całe inne awarie i problemy brakiem perystaltyki czasem
popękaniem naczynek kapilarowo włoskowych ,a to tylko od

takiego malutkiego prądu tej jego fali i tego małego porażenia z
podrażnieniem zagęszczającym i tle ,tak jak podczas burzy i

błysku a następnie uderzeniem pioruna , gdzieś tak obok i tle  .



Laser nazwa utworzona jako akronim od -Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation (Wzmocnienie światła poprzez
wymuszoną emisję promieniowania pasma fali świetlnej ).Jest to

urządzenie będące w stanie wzmocnić taktowane z niego fale
elektromagnetycznych wibracjii i ich naprężeń do częstotliwośći

widzialnej .Wytwarza i wygenerowywuje cząsteczki światła
monochromatycznego , ale skupione i spójnie ,z wszystkimi

oscylacjami i taktowaniem w zakresie tej samej długośći fali .

LASER -skaj ZIELONAWIEC O MOCY minimalnej 500,800,1000 lub

1500,5000,10000 mwat ,ale jako skaj lasery nie te disko lasery bo



one mają inny wyrzut wiązki świetlnej i jej sinusoidę taktowania

tak wiec używajmy skaj laserów bo stanowia one lepszy nasz

podstawowy dobry zestaw ,tu widzimy analizy badań i różnice i
tak mamy ,sin2 -koloru zielonego to skaj laser wojskowy ,oraz

sin3 koloru czarnego to disko laser i tak pokazały nam badania



że już w 11 cząstce tyśięcznej sekundy wygenerowana wiązka z
skaj lasera wojskowego przewyższyła swoją sinusojdą i wartość
taktowania cząstek monochromatycznych jest ponad 150% razy
lepsza i bardziej mięsisto zwarta niż z tego disko lasera czyli do

naszej Bio-bozonolasrogenezy ale metodą LucJana trzeba zawsze
stosować skaj lasery wojskowe lub policyje bo dają oczekiwany i

zamierzony przez nas rezultat nieśienia pomocy , i tak jak to
widać na zaprezentowanym zdjęciu symbol,,A,, to skaj-laser

który wręcz tłumi i przecina swoją esencjonalnośćią wiązki ale
te z laserów disko które są ustawione także na statywach w



naszym Instytucie i na tym zaprezentowanym przeze mnie dla
Was zdjęciu stanowią jak-by twardy dowód mają symbol  ,,B,,i

widzimy  wyraźnie przewagę jednego nad drugim laserem..

Tu na pokazanym zdjęciu ,i tak mamy o symbolju,,A,-kruciec
kwarcowy oraz osadcza tuleja jako- ,B- wraz z końcowką zmiany
wiązki laserowej jako ,,C,, i sam laser jako symbol ,,D,,oraz inne

zestawy taki jak LASER BIAŁA MGŁA- stanowią dla nas i ich



zastosowania do terapi wzmacniającej i uzdrowczej wraz z

użyciem końcówki osadczej kwarcowej ,a wykonanej z

naturalnego minerału kwarca-górskiego a nie kryształu



górskiego który to jast syntezą szkła ,lecz krućce to kwarce

który to nie śpią ,w celu wzmocnienia oddziaływania na różne

aspekty potrzeb energetycznych naszego ciała fizycznego, i nie



tylko ,bo poza ciałem cielesnym w wielkim polu energii ,nas

otaczającej wraz z zawartymi w tym polu tożsamościami i
oddziaływania na zjawiska zachodzące w wielkim polu energii

za pomocą energii lasera i minerału w formie krućca osadczego



lub końcówki kwarcowej specjalnie do tego celu przygotowanej
ale w sposób taki inny i szczególny który potem opiszę .!

,,I TE ENERGIE PODANE DOPROWADZONE DO PUNKTU
MIEJSCA MOŻEMY OPOMIAROWAĆ ZMIERZYĆ,,

,,DO TEGO CELU MOŻEMY ZASTOSTOWAĆ MIERNIK
,,BOVISA ,lub MIERNIK BOVISA z funkcją VOLA ,albo

miernik nie analogowy inny- ,,AQUA-TESTER,,

-Pomiarując możemy udowodnić i pokazać ich poziom-



-INNY LASER TAKŻE ZIELONY ale CYBERNETYCZNY-jako-INNY LASER TAKŻE ZIELONY ale CYBERNETYCZNY-jako
narzędzie-skalper do operacyjnych interwencjii wnarzędzie-skalper do operacyjnych interwencjii w

neuneurrochirurgii onkologicznej mózgu .ochirurgii onkologicznej mózgu .

-Bardzo precyzyjne narzędzie -Cybernetyczne cięcia i-Bardzo precyzyjne narzędzie -Cybernetyczne cięcia i

nasycenia wiązkami lasera zielonego- stosowany wnasycenia wiązkami lasera zielonego- stosowany w



onkologicznych interwencjach w obszary mózgu.onkologicznych interwencjach w obszary mózgu.

-Zatem możemy porównać obserwując poświaty z lasera-Zatem możemy porównać obserwując poświaty z lasera

cybernetycznego do cicybernetycznego do cięęć i interwencjii .oraz lasera doć i interwencjii .oraz lasera do



naświetleń i do terapii wraz z krućcem kwarcowym.naświetleń i do terapii wraz z krućcem kwarcowym.

-.Odbicie słupa lasera Cybernetycznego do chirurgii.-cięć-.Odbicie słupa lasera Cybernetycznego do chirurgii.-cięć

w obszarach i rejonach mózgogłowia ,gdzie nie możnaw obszarach i rejonach mózgogłowia ,gdzie nie można



stosować chirurgii agresywnej otwartej skalperowej .stosować chirurgii agresywnej otwartej skalperowej .

-Po precyzyjnych badaniach tomokomputerowych--Po precyzyjnych badaniach tomokomputerowych-

,,Można stosować nóż laserowy cybernetyczny do pracy .,,Można stosować nóż laserowy cybernetyczny do pracy .



-Zdjęcie energii  skaj lasera zielonawcowego do terapii --Zdjęcie energii  skaj lasera zielonawcowego do terapii -

-Drugie zdjęcie energii terapełtycznych z zielonawca--Drugie zdjęcie energii terapełtycznych z zielonawca-

-Wygene-Wygenerrowanowane energie biolaseroterapełtyczne ,we energie biolaseroterapełtyczne ,w



półkuli mózgowej człowieka -efekt ich pracy w mózgu-półkuli mózgowej człowieka -efekt ich pracy w mózgu-

-Dla głębszego zrozumienia energii ,,szmaragdowca,,-ja-Dla głębszego zrozumienia energii ,,szmaragdowca,,-ja
lubię określenie -laser- ,,zielonawiec ,,lubię określenie -laser- ,,zielonawiec ,,

-Odbite wiązki wygenerowane z lasera w celach-Odbite wiązki wygenerowane z lasera w celach



poglądowych i dydpoglądowych i dydaktycznych -dla lepszej orientacji-aktycznych -dla lepszej orientacji-

,,Zdjęcie pokazuje złożoność lasera szmaragdowego



,,Zatem określenie laser szmaragdowiec ,,

Nie oznacza że ze szmaragdu jest wykonany ,bo
szmaragd to geologiczna odmiana berylu ,kamienia

szlachetnego o barwie specyficznej zielenii.Ale



może ktoś zrobi szmaragdowy kruciec kiedyś ??.

-Ale takie energie wymagają innego lasera i jego

mocy wraz z zastosowaniem ale już całkiem inaczej



Szkic układu rąk i palców do podawania energii.

-Punkty na lewej dłoni służą do podawania energii
biofotonowych dla osób po wylewach ,parliżach,udarach i
wstrząśnieniach mózgu -opis szczegółowy w dalszej częśći -

Plus kruciec z kwarcem górskim nie śpiący o 30.000 uderzeń\sek.

Podając pierwszy raz komukolwiek energię laserem wraz z
krućcem osadczym nauczajcie wszystkie osoby ,składać dłonie i

palce w sposób widoczny na szkicu.I po takim ułożeniu niech



każda osoba lekko naciska na wzajem swoje opuszki palców

-lekko je w ten sposób masując .Powoduje to wyrõwnywanie
energii polaryzacji bioelektroładunków polaryzacji, dłoni i

palców .Powinno się rozluźnić i wykonywać oddech przemiennie



w ten sposób że: wdychamy powietrze nosem i nozdrzami a
wydychamy powietrze ustami ,po trzy wdechy na górną część,

naszych płuc ,i po trzy wdechy na przeponę okołobrzuszną i tak
przemiennie oddychamy masując opuszki naszych palców

-niech ten proces przemiennego oddechu trwa około trzech
minut jako rozluźnienie całościowe i po tym całkowitym

wyluźnieniu i wyrównaniu polaryzacji palców ,dłoni i
sharmonizowaniu półkul mõzgowych, podajemy pierwszą
dawkę energii laserem wraz z krućcem na ,,ZŁOTY PUNKT

CAŁOŚĆIOWY ,,lub ,,SREBRNY PUNKT CAŁOŚCIOWY ,,-czyli na



rysunku oznaczony symbolem ,,,x,-,y,i podajemy jednorodną lub

jednopunktową wiązkę strumienia z lasera . Jest to połączone

miejsce naszych kciuków i palców wskazujących -podajemy



energię laserem ,przez około 1 do 2 minut ,a ta podana energia

będzie rozchodziła się delikatnie po wszystkich kanałach w

organiźmie odbiorcy tych energii i wiemy z przeprowadzonych
badań w laboratorium ,ESEC,,- gdzie użyliśmy lasery zielone
stacjonarne o ich mocy od 500 jednostek do 5000 oraz disko
lasery jako symbol ,,B,,i ich strumień w zróżnicowanym ich



skrzyżowaniu -przecinającym się , ale z laserem skaj wraz z
krućcem kwarcowym naturalnym o symbolu ,A- na pokazanym
tak jak to widzimy zdjęciu ,to laser wraz z krućcem kwarcowym

się nie ujednolica z wiazkami ,,B,,-z disko laserów i tych

laserów stacjonarnych ,lecz je przecina i dominuje dając pokaz

jego wyższości nad wiazkami zwykłymi bez dodanego krućca z



kwarcu ,i tak przeprowadzone badania i doświadczenia u nas w

naszym laboratorium ESEC pokazują , że najlepiej jest podać za

pierwszym razem wiązkę pojedyńczą czyli jeden strumień na
złoty lub srebrny punkt ,,X lub Y,,pamiętając że ,Nie jest to

żaden ,,Zabieg -tylko forma nasycenia energiami ,,Ludzkiego



Ciała,, i w nim jego organów i narządów -I tu podkreślam żeby
zawsze używać określenia ,,Nasycania energiami lasera i kwarca
energetyzując-ludzkie Ciało .A nie używać określenia ,,Zabieg ,,

Podając energię laserem wraz z krućcem osadczym uzdrawiamy

Kwarce-herkimerowe do specyficznych przeznaczeń.-Po raz
Pierwszy -I tak podając pierwszy raz energie biofotonowe na



Złoty Punkt na rysunku szkicowym zaznaczony symbolem

-X-wywołujemy w organiżmie pobudzenie struktur połączeń
interneurinowych zalerzności ,a dotyczy to zgrupowanych

koloni tożsamośći komunikacyjnych -klastronów, które to są po



podaniu na ten punkt po raz pierwszy zaśilone lasero-energiami

-biofotonowymi ,a wygenerowanymi za pomocą lasera i krućca

osadczego .Daje to w ciele ludzkim tak zwany pierwszy przepływ



ciągu energii udrarzniający nam kanały wewnątrzwzajemnych

połączeń całościowych i dostarczenie do osobliwośći naszego

mózgu nowych energii -takich świetlisto świetlnych od lasera ,



których to wcześniej on nasz mózg nie doświadczył niepoznał .

Czyli ten lekki masaż i wzajemny proces ujednolicenia

polaryzacji bioładunków na naszych palcach dłoni -ma na celu



obudzenie w naszych strukturach mózgu obszarów które nigdy

wcześniej nie poczuły i nie miał nigdy -w ten sposób podanej lub
dostarczonej energii ,poprzez całą sieć dróg ,kanałów i więźby

wzajemnych połączeń nerwowo-wspólnie przepływających na



poziomach ,całego układu nerwowego ,oraz parasympatycznego

,sympatycznego ,autonomicznego aż po interneurinowego .

-Ma to szczególne znaczenie u osób z problemami ,a związanymi



z uszkodzeniem wzajemnych relacjii powiązań całościowych-

-Zdjęcie uszkodzenia w połączeniu nerwowym ,a relacje energo
biolaserowych tożsamośći regenerujących anomalia.A wynikłe

po przejściu na przykład kuracjii po ,,Boreliozie ,Bartonelli



Babeszjozy i mamy ponadgryzany ,podszczypany ,poraniony

cały układ centralny nerwowy lub w jego interneurinowych



powiązań całośćiowo po nakłuciach od akupunktury w nerwy w

złe miejsca i wskutek tego powstały zrosty ,grudki stwardnienia

w miejscach nakłuć , lub od mikromalutkich robactw i porażeń

poczynając od parazytów ,ganmet aż do - krętków pasożytów i w



kuracjii użycie odpowiedniego lasera wraz z krućcem przynośi

nam ulgę -pomoc w bólu na Efekt Neurobartoneliozy lub Tiboli
albo twardziny polekowej łącznie z degradacją stwardnieniową.

Na zdjęciu mikropasożyty ,,krętki bartoneliozy ,,które podobnie
jak stwardnienia rozsiane i twardzina polekowa zostawia nam



podszarpnięte ,podgryzione i poranione całe układy nerwowe.

,,Obraz kliniczny całościowy układu nerwowego po pasożytach
typu krętki boleriozy zaawansowanej ,plus inne , porażenie

całośćiowe czarną odmianą kropidlaka ,lub w pakiecie jeszcze



borelioza ,hemoroidy z pasożytami typu ,podczepiaki ,obleńce

,nicieniowce i glisty ludzkie ,podczepiaki ,tęgoryjce ,nicienie
,włosogłówki ,owśiki w jelitach lub po krętkach bladych rany i

anomalia-to makabryczne spustoszenia w całym obrazie
klinicznym patologi ciała i jego organów ,rany, podgryzienia.



Zobaczmy może na początku wyniki analiz badań moczu.

Widzimy wyraźnie z badań Mikrobiologicznych moczu , mega
porażeniową kolonię zaczynając od Morganella Morganii bardzo
inteligentyny i super zwino sprytny przeciwnik naszego zdrowia



i do tego Pałecznika wraz z Gronkowcem złocistej odmiany ,i ta
mega kolonia rozrabia podgryzując błony wyścielające pęcherz

moczowy ,drogi i kanaliki w całym układzie moczowym po nerki
a w nich ,kłębuszki nerkowe ,miseczki i dalej ,a pozostawia

mega toksyny ,osady które się krystalizują potem się zbrylają i
cóż mamy gruz -kamienie ,a wszystko po to by się przedostać do
układu krwiobiegowego przegryść i w nim wbić się do krwinek
czerwonych erytrocytów bo to jest ich celem ,po prostu mega



kolonia grzybów, drobnoustrojów wyjada pomalutku z krwinek

czerwonych ich zawartość -żelazo ,rubinolit dając popalić
całemu układowi krwio obiegowemu i jego organom. Zatem

obejrzyjmy analizy uzupełniające w celu zrozumienia z czym się



przyjdzie nam zmierzyć dodatkowo w terapi uzdrawiającej .

Analizy zczytujące objawiają jeszcze dodatkowe patologie.

Gronkowiec złocisty ,paciorkowce ,Borelioza mikromalutkie



pasożyty krętki ,oraz ropieniowce , pałecznikowce grzyby i ich

Tu widzimy potwierdzenie wykrycia -boreliozy ale badaniami
lekarskimi nie metodą zczytania ale Aparatem Mora ,wykonano



badania na moje polecenie w celu potwierdzenia takiego
porażenia krętkami wieloskrętnymi i wielokomorowymi

,boreliozą ale w klasie jej zaistnienia tak jak to opisano w

badaniu lekarskim ,i tu trzeba będzie ostro podziałać ,łącznie z



preperatami w formie ,,Esencjii Energii,, z Naszego Instytutu

,,ESEC,,- żeby wybić krętki parazytologiczne oraz pozostałe

patologiczne kolonie odmian i porażeń od grzybowych,grzybicę



po ,drobnoustroje ,opryszcze i glisty- podczepiaki i pozostałe.

Widzimy porażenie ,,Kropidlakiem czarnym wraz z Candidami

A żeby było jeszcze bardziej ciekawie i zwalająco to obejrzyjmy



wyniki badań tomokomputerowych które pokazują nam ślady
po porażeniu i pasożytach mikro krętkach boreliozy w mózgu .

Jak widzimy w rejonie prawej półkuli móżdźku ,zwapienia po



ataku pasożytujących mikrokrętków boreliozy -ale w głowie

gdzie ślady po ataku parazytologicznym w rejonach mózgu
,zostaną w formie zwapień do końca naszych dni w tu na naszej



Ziemi upośledzając nam nasze funkcje intelektualne i ruchowe
czynnośći ciała ,a gdy te powstałe zwapienia trafią na mikro
naczynka krwionośne takie kapilarno włoskowe to mogą one

także zacząć obrastać i wapnieć staną się kruche i niewydajne w
procesy odżywcze i dotleniające nasze komórki mózgowe i cóż

mamy gotowy problem -naczyniaki ale mikro malutkie i na

dodatek zwapniałe ,kruche a gdy do kompletu dojdzie porażenie

grzybicze-grzyby ich kolonia i mamy gotowy nowy problem ale



już inny bo torbiele ,guzki i gdy podnieśie się nam powiedzmy

ćiśnienie to będzie mega problem ,mikro wylewik z paraliżem a
nasz mózg , i w nim szare komórki są nie regenerowalne ,nie

mamy na razie wiedzy jak je odtworzyć za pomocą pobudzania



naszych komórek macierzystych w naszym szpiku kostnym i

całościowo fagocytozy i jej związków, możemy jedynie polepszać



komfort naczynek krwionośnych i dbać o ich elestyczną pracę.

,ZATEM NASZA NADZIEJA W BIO-LASEROTERAPII,

.
I tak to właśnie należy rozumieć -punkt pierwszego podania lub



dostarczenia energii biofotonowych laserem wraz z krućcem

osadczym do naszego ciała poprzez wzajemne komunikatory i

ich wewnętrzne połączenia wraz z dostarczaniem  energii
świetlisto -fotonowych ,lub uzupełnienia braków bioenergii w
naszych ciałach ale za pomocą tak jak widzimy to na foto czyli

,biostymulatorów i stabilizatorów w jednym czyli płynów ,wód i



elektrolitowych zalerznośći w naszych komórkach ,czyli tych
mikro malutkich fabryczkach stabilizując je w naszych ciałach

wraz z usprawnieniem wymian w nich wód elektrolitowych tych
już przepracowanych i martwiczych na nowe świeże i mocne
elektrolitowe zalerznośći wraz z poprawieniem pracy błony

komórkowych tożsamości a za pomocą skondęsowanych ,sił i
mocy , a zawartych w wodzie macierzysto kwantowej jako tej



wody inteligentnego tworu żyjącego i myślącego ,gdzie ta woda
zawarta jest w biostymulatorze i stabilizatorze i jest ona jako

woda podobna do wody macierzysto pierwotnej którą każdy zna

gdy rósł- był w łonie swej rodzicielki ,i to ta woda we wnętrzu



biostabilizatorów i stymulatorów oddziaływując normuje
przepływy i procesy elektrolitów ,wód ,osocza i płyny wewnątrz
ustrojowe w naszych ciałach fizycznych , i na dodatek ta woda -

jest zabezpieczona przed oddziaływaniem na nią z zewnątrz, i z
otoczenia ,środowiska tych innych niedobrych -złych -mocy i śił
które zawsze były i są w naszym środowisku i otoczeniu i to dla
jej zachowania w tej jej pierwotnej mocy i jej bezpieczeństwa
jest ona chroniona ,ale tak bioenergetyzująco- ciągiem mocy

energii wolnoultimatonowej a skonfigórowanej w końcach tego
,,pocisku,, mocy i energii  tych biostymulatorów i stabilizatorów
ale jako dwa elementy w tym jednym urządzniu jako ,,pocisku,,-

,i tak mamy spolaryzowane bioenergowitalnie końcówki na tych
naszych  biostymulatorach ale w wersji cywilnej nie wojskowej



,bo wersja na potrzeby wojskowe jest inna i tajna ,i to one były
prekursorami pod wytworzenie tych wersjii cywilnych , gdzie

jeden końiec ma zawsze biopotęcjał mocy dodatni plus,a na jego

przeciwnym końcu mamy bioładunek potęcjału ujemny minus i



kożystając z takich biostymulujących energii mocy muśimy sami
dobrać dla siebie ,który z potęcjału biostymulacyjnej polaryzacji

nam bardziej odpowiada lub zgodnie z naszym rytmem wiru i
pracy w krwioobiegu -Rh minus lub Rh plus dobierajmy koniec

na biostymulatorze i stabilizatorze w jednym kożystając z jego
walorów ale lepiej jest zawsze kożystać przemiennie na samym
początku ,czyli po prostu obracajac go i tym samym zmieniamy

także w nim walor mocy potęcjału -jego i w nim tej - wody ale
takiej macierzysto kwantowo pierwotnej umieszczonej w nich ,a
więcej można poczytać o wodzie w innej mojej broszurce ,,Woda
Inteligentny Twór Żyjący i Myślący ,oraz w innej ,,BURSZTYNO
-AMBROZJA które polecam przeczytać i trzeba zawsze zaczynać
od ustabilizowania naprężeń wokołogłowiu poprzez punkt ,,A,,

tak jak to jest pokazane na szkico rysunku ,czyli dotykamy
końcem w ten punkt trzymajac chwilkę maksymalnie do 1

minuty w tym miejscu albo biostymulator i stabilizator i tym
samym oddziaływujemy na naszą ,,szyszynkę,, - lub laser z



krućcem osadczym i po upływie tego czasu przesuwamy ruchem

płynnym ku górze czoła głowy zgodnie z kierunkiem do punktu

,,B,, tak jak to widzimy na szkicu i następnie wracamy do punktu



A,, i po upływie minuty czasu ruchem przesuwamy w kierunku
punktu ,,C,, jest to synchronizowanie naszej energii na naszych

półkulach mózgowych i ich pobudzenie do pracy ,i dalej przy
zaburzeniach na poziomie skroni ,i anomali na zatokach tych

skroniowych ,typu bólowe impulsy , wywołane blokadami

lub stanami zapalnymi i braku drożności w przepływie ruchu



lub powstałych zakrzepow,korków na zatokach skroniowych to
zawsze możemy podawać bezpośrednio na nasze zatoki czy to te
skroniowe boczne lub na tą centralną klinową ,energie laserem

lub za pomocą naszych biosymulatorów , ale zawsze zaczynamy

od punktu ,,A,, i ruchem obrotowo owalnym , tak jak to jest to
nam pokazane na szkicu przesuwamy wykonując ruchowo

obrotowe pociągnięcia ale w stałym i sharmonizowanym pełnym



kontaktem z powierzchnią naszej skóry , w kierunku punktu
,,D,, nie odrywając końca i pozostając stale w kontakcie z naszą

skórą - czy to wodząc krućcem lasera lub biostabilizatora od

powierzchni skóry i zawsze po malutku wykonując płynne i

sharmonizowane ruchy nalerzy je zakończyć poniżej opuszka



usznego kończąc proces biostabilizacji lub możemy wykonać

masaż  biostymulacyjny na klastery naszych dłoni lub ciała -albo
na naszym czepcu czyli wzgórzu na naszej głowie ,tak jak to

widzimy na zaprezentowanym szkico rysunku i fragmęcie dłoni



zgodnie z ruchem zaznaczonym na szkico rysunku ,a wracając

do naszych dłoni i dalszych opisów to kożystajmy z mapek ,a na

nich zaznaczonymi komunikatorami w formie klasterowych
koloni zgromadzonych komórek dędrycznych ale wracając do



opisu poprzedniego w tej kwesti to podajmy od punktu ,X lub

Złotego miejsca punktu podania energii która- sobie swobodnie

przepłynie od tego miejsca -a następnie dalej płynąc  poprzez



nadgarstek ,przedramię ,łokieć bark aż do centralnej magistrali

nerwowej naszego głównego układu nerwowego centralnego i
dalej płynie ta doprowadzona energia do naszego mózgu .

-Na prezentowanych zdjęciach żółte -szlaki drogi to wewnętrzne



połączenia nerwowe ,natomiast pozostałe czerwone i niebieskie

to układ krwioobiegowy -szczegóły znajdziecie w dalszej części
opisów w tej broszurce .Drugi punkt miejsce ,,Y,,-Srebrny

dotyczy podawania energii całościowo na ujednolicenie energii



-duszy i ducha ale w podstawowym stopniu i obudzeniu w

naszym ciele czucia i pobudzenia tych osobliwośći w sposób

komplementarny ,energię podajemy tak samo jak na punktowe



miejsce Złote zaznaczone symbolem ,,X,,do podania energii.

-Zatem pokazujmy i uczmy wszystkie osoby które pierwszy raz
zostaną poddane i przyjmną dawkę energii biofotonowych-

Układ rąk i palców ,a pierwsze podanie energii biofotonowych



ma kluczowe znaczenie szczególnie u osób z porażeniem i

anomaliami w kanałach komunikacji i biostymulacjii wraz z



głównymi ,drogach i scieżkach przepływu bio energii vitalnej ,

w całym nazym ciele ,na prezentowanym szkicu mamy punkty
komunikatory z układem przepływu energii biowitalnych a ich
dojśćia,dopływ -dlatego zalecam taką małą gimnastykę ,malutki

masaż opuszków palcowych wraz z neutralizacją bioładunków



polaryzacji na palcach -przed pierwszym podaniem energii.

-Bo nasz los i nasze Zdrowie leży w gestii naszych rąk -



,,Na tyle jest każdy człowiek warty -na ile może on pomóc
drugiemu człowiekowi w potrzebie jego niedoli bytu ,,

-Mapka naszych dłoni z zaznaczoną polaryzacją dla



lepszego zrozumienia bioelektrycznej neutralizacji

naszych bioładunków na palcach jako one w calośći a ich



polaryzacje i bioładunki a ich żywioły , podczas masażu-

,,Główne kanały jako centralne drogi i arterie energetyczne.



A tu mamy mapki poglądowo wizerunki organów i narządów.

Oraz część dalsza z opracowanymi mapkami poglądowymi.

Dwie dłonie i na nich biostymulatory ,i komunikatory jako one.



Dwunastościanowe -kwarce specjalne .

ODDZIAŁYWANIE NA UKŁAD NERWOWY ,

LIMFATYCZNY ,KRWIONOŚNY ,SZPIK KOSTNY



CAŁE PARTIE MIĘŚNIOWO-ŚCIĘGNOWE
UKŁADY RUCHOWO MAZIÓWKOWE ,

WSPOMAGANIE W PROCESACH
LIMFATYCZNYCH ,KRWIOOBIEGOWYCH

HAPTENOLOGICZNYCH PRZEWIETRZEŃ,

ORAZ POLEPSZANIA I POBUDZANIA DO
BARDZIEJ WYDAJNEJ PRACY -KOMÓREK



DENDRYCZNYCH I WIELE INNYCH

TERAPEŁTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ .
TO  ZDROWIE  WYGENEROWANE  PRZEZ  NASZ

WŁASNY  UKŁAD  IMUNOLOGICZNY  POBUDZONY DO PRACY ORAZ



INŻYNIERIA DUCHOWA I KOHOEZJOLIZA DUSZY I DUCHA.

Więcej wiedzy na temat widoczny w szkicorysunku dłoni możecie znaleść
w innej broszurce pod tytułem ,,Bowis interpretacja wyników-polecam .



ENERGIE Generowane z krućców osadczych wraz z laserem .

-Energe wygenerowane z lasera różowianowca i krućca kwarca bliżniaczego-

-Energie  z lasera specjalizowanego lub jak niektórzy mawiają biała mgła wraz z



funkcją stroboskopowej energii i kwarca herkimerowego jako krućca osadczego-

Tu na tym zdjęciu widzimy laser zielonawiec o mocy ,500 ,oraz laser o mocy 5000 ,oraz

laser specjalizowany ,,Biała mgła z funkcją energii stroboskopowej i laserem



czerwonym w jednym urządzeniu ,oraz zestaw korpusowych głowiczek do lasera biała

Tu widzimy głowiczki osadcze na laser ,,Biała mgła ,, albo stroboskopową odmianę ale
takiego innego i stosowanego w wojsku białego lub specjalizowany inny ,,które to

dodatkowo rozczepiają wiązki świetlne przed ich wejśćiem w krućiec osadczy ,i tak są



one wykonane ze specjalnie przygotowanego wysuszonego drewna pod laser.

mgła do uzyskiwania specjalnych funkcjii ich energii do nasyceń okołoonkologicznych

i nie tylko bo także do zastosowań w bardzo zawiłych i skomplikowanych kontuzjii.I
tak mamy po zmianie czyli zastosowania specjalnej głowiczki możliwość użycia formy



energii ,nadfioletowych ,podfioletowych lub ultrafioletowych i tu pewnie każdemu

nasunie się pytanie ,a po co aż tak dokładnie dzielić i zmieniać te fiolety ,a po to że na
przykład nad-fiolet podany upośledza w naszych ciałach bakterie ,częściowo je

uszkadzając a dalej nasz układ imunologiczny i w nim forma układu żernego tak



upośledzone bakterie bez problemu dobije i sam do końca wykończy ich funkcje ,a
dalej ,weżmy energię podfioletu to on nasz wesprze w walce z upierdliwymi wirusami

i paraliżując je swoimi energiami da szansę naszemu układowi fizycznemu w układzie
obronnym żeby je domordował a my dzięki temu szybciej wrócimy do zdrowia.

Natomiast trzecia forma ultrafioletowa to chyba sami wiecie że nawet sama lampa
ultrafioletowa jest stosowana do sterylizacjii z szerokim jej zastosowaniem ,a my



mamy laser z Energią Ultrafioletową to i jego moc i działanie ma szersze spektrum

jego możliwośći ,pomocy szczególnie dla osób z zaawansowanymi formami cukrzycy i

tak zwaną stopą cukrzucową ,gdzie powstają mega trudne rany wraz ze sączącymi się



płynami ,i tu przychodzi nam z pomocą Energia Lasera ,która działając po malutku i

skutecznie powoduje procesy gojenia się ran i cofania się efektu stopy cukrzycowej
ale żeby całkowicie się pozbyć problemu cukrzycy to Wojna o powrót do Zdrowia trwa

i muszą być dodatkowo zaangarzowane Preperaty z Naszego Instytutu ale w formie



Esencji Energii które współdziałając dają proces wspólny uzdrowczy całośćiowo ...i
mało tego radzą sobie nawet z ,,tłuszczakami uzłośliwionymi,, tak zwaną stopą

słoniową gdzie ,,Lipo-chromogenex,, najnowszej generacjii nie pomaga ,a laser tak!!!

Z tym że w tak zaawansowanych i ekstremalnych zaniedbaniach kuracja trwa bardzo

długo i wymaga wielu poświęceń zastosowań mega terapi uzdrawiającej kompleksowo
wraz z procesami uzdrowczymi ale wszystkich układów wewnątrz organowych i



całych systemów zaczynając od nerwowego ,chłonnego i krwioobiegowego jako startu.

Ale kuracja w tak ekstremalnych przypadkach trwa długo nawet do dwóch lat ale jest

pomalutku skuteczna i muśi być ta wojna o powrót do zdrowia wspierana za pomocą
specjalnych preperatów w formie Esencjii Energii z Naszego Instytutu i do tego



jeszcze energie Laseroterapii -wraz z odpowiednimi kródźcami oraz  dodatkowo tak

wprowadzone Energie nad Ultrafioletu pobudzą w naszej skórze funkcje naturalnego

wytwarzania się witaminy ,,D,, tak niezbędnej dla nas i nie tylko bo te osoby które na
powierzchni skóry mają plamki koloru ciemno brązowego ,które to są zjołczałymi
tkankami komórek tłuszczowych ,dając nie przyjemny widok i efekt starczy przez



niektóre osoby błędnie określane jako plamy po wątrobowe ,a to zjołczałe tkanki

tłuszczowe ,to możemy się ich pozbyć za pomocą energii lasera ,i tak już po

pierwszym cyklu podania energii laserem ,zielonawcem lub różowianowcem mamy



poprawę i polepszenie karnacjii cery i plamki łaciatkowate bladnieją ,ale kuracja

wymaga kilku cyklów aż do całkowitego rozpuszczenia zjołczałych tkanek tłuszczu i

wydzielenia ich przez pory skóry na zewnątrz jej powierzchni ,i w takich przypadkach



zalecam stosować dodatkowo preperat w formie Esencji Energii w celu utrwalenia
dobrego efektu zniknięcia plamek brązowych z powierzchni naszej całej skóry .

-Zdjęcie krućców osadczych -kwarce ,lewoskrętne ,prawoskrętne i zerowe poglądowo-

KWARC  GÓRSKI  KTÓRY  NIE  ŚPI  TO  GENERUJE  WIBRACJE  DO  30.000
UDERZEŃ NA SEKUNDĘ I TO TE JEGO WIBRACJE ICH FALA ,WYSOKOŚĆ

GĘSTOŚĆ , JEST NASZYM CELEM , W JEGO UŻYCIU WRAZ Z ENERGIĄ



LASERA Z WIĄZKĄ ZIELONEJ FALI O MINIMALNEJ MOCY 500 mwat

nasycania ,tak więc kwarce górskie i ich piezoelektryczność oraz

możliwość wygenerowywania o odpowiedniej polaryzacjii ilośći,



ładunków ,wraz z pobudzonymi wibracjami cząstek ,międzyatomowych
powiązań ,w krystalograficznych układach heksagenalnych ,struktur

wibracyjnych możliwości ,nie śpiącego minerału kwarcu ,wywołuje w
naszych kanałach energetycznych ,dobry przepływ płynów wewnątrz

ustrojowych ,kwasów w układzie nerwowym,polepsza wydajność szpiku
kostnego,oraz udrożnienieniu i poprawienie przepływu neurinów, przez

co jest udrożniona ,siłami natury praca naszego układu odpornościowego
, zwiększa się jego skutecznośc w walce z infekcjami na wszystkich

poziomach. POWODUJE TO ŻE SZYBCIEJ POWRACAMY DO RÓWOWAGI
ENERGETYCZNEJ BIOSTABILIZACJI I ZDROWIEJEMY KOMPEKSOWO..



   Tak wyglądają nasze komorki dendryczne lub jak mawiają inni o
nich komórki dendrytyczne czyli mali w nas nasi strażnicy Zdrowia

Pobudzanie ich do intensywnej pracy opisuję w szczegółowy sposób
w tym folderze wraz z zastoswaniem i czasami nasyceń na punkt

lub poszczególne miejsce - kanały energetyczne , układ nerwowy
,układ krwionośny ,układ chłonny i węzły wartownicze chłonne lub
szpik kostny i wiele innych możliwości terapełtycznych,  i po tych od
urazowej terapi regeneracjii układów ruchowo-fizjologicznych
mięśni , włókien zatem kożystajmy ,ale u operatorów którzy widzą



energie pośladowe, ciała ludzkiego i auryczne zaburzenia, na
poziomie astralnym.Oczywiśćie nie zapominając o najważniejszej

kwestii jaką jest poziom duszy i ducha.Bo to on jest najważniejszym
elementem całej układanki w naszych ciałach , a NASZE  Zdrowie.!

KLASTER DENDRYCZNY-Zgrupowana forma komórek dendrycznych



która to tworzy swoistego rodzaju dużą kolonię ,grupę regionalnie

zwartych i utworzonych miejscowo komórek które to zarazem są
strażnikami naszego zdrowia przekazując w sposób dwustronny

informację do mózgu o występującym zagrożeniu dla zdrowia z



zewnętrznego świata ,otoczenia środowiskowego ,od porażeń typu

wirusy ,bakterie ,grzybce ,parazyty aż po różnorodne podrażnienia
od temperatury ,mröz zimno zlodowacenie aż po ciepło upał gorąc

-poparzenia ,chemiczne biologiczne ,radiologiczne i te szkodliwe



pozostałe wszelkie anomalia zagrażaące naszemu zdrowiu ,i to

wówczas nasz mózg uruchamia w naszym ciele układ obronny
,chłonny -imunologiczny w celu stawienia oporu zaistniałemu

w naszym ciele zagrożeniu i podejmuje walkę z tą rozpoznaną i tak



ujawnioną nową patologią zagrożeniową ,lub w drugą jego- stronę

przesyła dobre frakcje i symptony od tych słonecznych ,świetlisto
świetlnych pświat do naszego wnętrza i te dobre i pozytywne nam

energie są przetważane na enzymy ,frakcje i prowitaminy lub około



witaminowe frakcje i zaśilają nasze wnętrze ,i tu przykładem może

być proces przetważania promieni fioletowych na witaminę D i inne

struktury enzymatyczno zdrowotne a wszystko to dzięki komórce



dendrycznej pojedyńczej lub zgrupowanej w swoistego rodzaju ich

kolonię czyli klaster biokomunikacji i stymulacjii dwustronnej i to

one występując miejscowo-regionalnie na naszych dłoniach ,są



także pod naszymi stopami ,na uszach w niektórych miejscach na
plecach głowie ale jako formy komunikatorów z naszymi organami

wewnętrznymi lub całymi systemami układowymi -przekazują
różnorodne energie do wnętrza naszego całego ciała od tych z



,nacisku, masażu ,wibracji ,podrażnienia impulsem magnetycznym

,elektrycznym ,prądowo skumulowanych fal mocy i amplitidy ich



wyprowadzeń aż po ,dźwiękowej fali, świetlistych energi ,laserowo

doprowadzonych lub podanych jako świelisto świetlnych fal energii



ukierunkowanej i tej wiązkowej jak także od energii ale innych - i to
mogą być wibracje czuciowo dotykowe ,od bodźców naciskowych

po te ,przesuwowo pocierane ,lub wrażenia od kontaktu z płynem
sokiem lub energią pasma fali energii barwnej ale przekazanej do



nich od kolorów ich pasm od naturalnych barwników ze świata
kwiatów ,żiół ,minerałów i tu przykładem mogą być osoby ale nie

widzace ale odczuwające pasma wibracjii energii barwy ,które to
odbierają osoby niewidzące ,a czując podczas kontaktu okreslają
rodzaj tej barwy jej kolor i formę dotykowych odczuć wraz z
czuciem pasma emiowanego ciepła od danego rodzaju koloru i to
wszystko opisał znany chromoterapeuta profesor Morton Walker ,a
to nic innego tylko zasluga wysoko wyspecjalizowanych koloni
komórek dendrycznych w naszej skórze ,a to wszystko dzięki tym



komórkom dendrycznym które to są dalej sprzężone z ciałkami

czucia takimi receptorkami pod ich nazwą jako ciałka Meissnera

jako wspólne ich zakończenia zbiorcze w formie takich ich pukli



włókienek listkowo nerwowych ale są one tak poukładane lub tak

splecione w ich formy ale dendrycznch tożsamośći i osobliwośći
klasterowych ,tworząc ich kolonie w formie klastronów i do tego

jeszcze są one wysoce wyspecjalizowane i poukładane w grupy



odczuciowych ich wrażeń i znajdują się one w powierzchni skóry

właściwej i to one odbierają te najbardziej wysublimowane bodźce

czuciowo ruchowe wraz z ich formami czucia fali barw i ich różnic.I



tak w koloroterapiach lub biofitokwiatoterapiach ale wspieranych

mocą energii stroboskopowych i ich oddziaływań na wrażenie barw
w naszym mózgu jest jego odpowiedź hormonalna na takie barwne

bodźce w postaci pobudzania narządów dokrewnych i wytwarzania



przez nie odpowiednich hormonów w zalerznośći od zastosowanej
barwy w koloroterapich i tak w palecie barw zawsze używa się ich

trzech podstawowych barw pochodzących od samej natury i są to



kolory które możemy znaleś w odnieśieniu do potrzeb kręgosłupa:

jako pierwszy z nich to zawsze ::Żółty kolor śłońca ,czerwony kolor



ognia ,i niebieski jako kolor nieba ,i ich uzupełniające barwy i tak

mamy łącznie ich śiedem ,i tak po kolei są to : żółty ,pomarańczowy
,czerwony ,zielony ,niebieski ,fioletowy i indygo i to takie kolory
odczuwają klastery i kolonie komórek dendrycznych w naszej

skórze ,i na nie odpowiada nasz mözg powodując proces pracy jego i



wytwarzanie hormonów ,przez układ- narządów dokrewnych w nas

Każdy operator podający BiobozonoLaserogenezowane śiiły energie



musi dobrze znać to co się znajduje poniżej skóry ,czyli mięśnie

podczepy śćięgna i cały mechanizm poruszajacy dłonią i palcami .. ..



Zapamietajcie nazwy mięśni podczepów na zaprentowanych foto-

sztycho rysunkach bo przyda się wiedza nazewnicza tu pokazana.



Zatem mega dobroczynnie działajace i pobudzajace nas energiie .Te
pochodzenia kosmiczno-odbieralnych poprzez te meteorytowe -

dodane z meteorytów ale tych dobrych przemierzonych i nie tych
szkodzących bo wśród meteorytów mamy całą gamę ,paletę różnych

fal energii i ich promieniowań aż po te radioaktywne złe i szkodzące



i są te energie za pomocą naszych klasterów jak przekażnikami
reakcji, i kontr-reakcji zbierznych statycznych i tych także liniowych
przepływów impulsowo biostymulujących nam układ nerwowy gdy
dojdzie do jego uszkodzeń ,porażeń i anomali z ich paraliżowym i
złym objawem pocznajac od kontuzji ,awari po walce lub bójce albo
złych nawyków wprowadzania igieł od akupukturowych które to są
wkłuwane bezpośednio na połączenia w układ nerwowy ogłupiając
w nim przepływ informacji bodźcowo sygnałowych do mózu i takie

igły i po nich nakłucią dosłownie uszkadzają nam te nitki połączeń i

w tych miejscach nakłuć mamy dziury ,otwory i poprzerywane całe



połaczenia i cóż zaczyna się w takim miejscu martwica i procesy ale
już gnilne i rozpadowe i my już mamy do końca naszego życia taki

jakiś fragment połączenia odcięty bo zgnił i zwapniał w najlepszym
układzie lub dochodzi do porażenia ale jako dodatkowo tego ukadu

grzybami i grzybcami i zaczyna się już całkiem ostro i przykro bo



grzybica się szybko zmutantowi i zaatakuje nam chłonki i układ cały
chłonny i cóż mamy po jakimść tam czasie ale ,,CHŁONNNIAKA,,-lub

stwardnienie rozśiane ,lub grudkowe ,albo gruczolakowe a z czasem

zacznie się coś innego Alzheimer's-  anomalia ,a na początku było



takie nic sobie i tylko nic ,albo łącznie ze złymi mikro prądami źle
podanymi i w ich wyniku dochodzi także do złych porażeń ,i tak dla
przykładu uderzenia i wprowadzenia złych prądowych opcji jej fali
i złej częstotliwośći jej amplituty i mamy przegotowane i poparzone
takie miejsce złego podania impulsu pradowego ,na przykad do tak

zwanego porażenia prądem w skutek awari sieci energoelektrycznej
lub tak ostatni modnego niszczenia bakteri lub parazytów ,robaków

,nicieni ,wirusów ,bakterofii metodami prądowych uderzeń i cóż to



one są także przekazywane i te klastery tak zwane zorganizowane

zgrupowania receptorowych strażników naszego zdrowia stale
kontrolujące go przemiennie w jedną i w powrotną stronę wraz ze

wszelkimi ich zmianami stanów jako wzorcowych dobrych ,i przez



nie zapamiętanych przez nie i ich reakcje - tych malutkich naszych

super strażników zdrowia pod ich nazwą komórek dendrycznych
lub dendrytycznych nie mylić z dendronami lub nićmi zakończeń w

połączeniach nerwowów jako dendryty zatem komórki dendryczne
które to są umiejscowione w błonkowej warstewce naszej skóry ,są



one naszymi najmniejszymi strażnikami naszego w nas zdrowia i to
one właśnie są naszą pierwszą linią obronną i poprzez pajęczą nicio
sieć współpracują z chłonkami wartowniczymi w układzie chłonym

to one są po impulsowych prądowych frakcjach bezpowrotnie w nas

porażone i uszkodzone martwieją rozpadają się gnijąc w nas tu przy



okazji przypomnę wszystkim że nasza skóra okrywajaca nam całą
powierzchnię ciała jest także naszym największym organem zmysłu
czucia i odbierania symptonów ,ciepła ,zimna ,dotyku ,powiewu
wiatru i także wytwarza ona włosy ,paznokcie i to właśnie w niej
tkwią lub gniazdują komórki dendryczne ale w formach ich koloni

lub dendrytyczne tak jak to widzimy na zaprezentowanej powyżej
fotokopi oryginalnego wyniku badań histopatologicznych próbek po



amputacji chłonki pachwinowej gdzie przygotowano preperaty do

analiz i badań krzyżowych potwierdzających wykrycie nowotworu
złośliwej odmiany zmutantowionego chłonniaka z grupy G3 ale w
jego śladowej i początkowej formie uzłośliwiania sie i tworzenia



jego koloni w układzie chłonnycm i przechodzenia do agresywnej
formy ataku i kolonializowania całościowo układu chłonnego który

to możemy diagnozować i analizować metodą skaningową tak jak to
widzićie na zdjęciu jest to beinwazyjna i bezpieczna szybka analiza i
po niej po wykryciu wstępnych form porażeń ,apoptozy zlecić takie

badania laboratoryjne zaawansowanych badań ,ale można także już



po zeskanowaniu bezinwazyjnym podawać energiie stroboskopem
na cały układ chłonny główny i wspomagać chłonki wartownicze w

ich wojnie z porażeniem stosując głowicę kwarcową do krućca i tak

jest naszym mordercą patogenów i tak jak widzimy w opisie z badań
z Instytutu  Hematologi i Transfuzjologi w Warszawie z dnia 20



stycznia 2016 roku ,badania przeprowadzone były przez Panią
Profesor dr.habilitowaną Monikę Prochorec-Sobieszek nie wykryły
w badanej chłonce komórek dentrytycznych ja wolę takie określenie

komórki dendryczne ,bo układ chłonny jeszcze nie wchłania nam

komórek wraz z ich śiecią i ten wynik badań jest potwierdzeniem i
faktem jako twardy dowód badań naukowych dla malkontentów na
istnienie w naszych ciałach takich  komórek dendrytycznych lub
dendrycznych ,które to są pozespalane w swoistego rodzaju kolonie
zgrupowanych ich tożsamośći o różnorodnych ich celach i ich takich



zadaniach powiadamiania naszego mózgu o zagrożeniach w nas
naszego zdrowia i tworzą one ale bodźcowo działających klasterów ,
lub klastronów a zorganizowane są one w nas przez żywy organizm

całośćiowo żeby nas chronić i bronić przed atakami z zewnątrz od

oddziaływań środowiskowych ,jak równocześnie z wewnątrz od nas



samych i wygenerowanych komórek chorych patogenicznych i tych

zmutantowionych ale jak już różnych od tych dobrych wzorcowych

zdrowych na przykład przeinaczonych i zmutantowionych takich
tam rakowych lub nowotworowych i agresywnych komórek innych



które zawsze i w pierwszej kolejnośći atakuja w nas sieći komórek

dendrycznych lub dendrytycznych ,ale proszę ich nie mylić z nazwą

dendryty bo to są inne śieci połączeń o wiele większe i grupsze tak
jak to przedstawiłem na sztychorysunku , bo komórki dendryczne



lub dendrytyczne są mniejsze i w nas są jako nasza pierwsza linia

frontowego i całościowej zorganizowanej naszej obrony zdrowia i

tak te potrzeby w naszych komórkach ochrony i obrony tak zwana
pierwsza linia naszej obrony gdzie mamy - główny węzeł chłonny i



wartowniczy - to od niego odchodzą mniejsze chłonki wartownicze

a od nich jeszcze dalej i jeszczemniejsze tożsamości ,a na ich samym
końcu mamy komóreczki dendryczne jako puklowe tożsamości w
nas czucia ,odbioru i reakcjii jako naśi strażnicy zdrowia w nas i ich
potrzrby na bioenergie ,i na tego typu różnorodne moce i śiły je w
nas zaśilające energie nasz biożywy świat zorganizowanej obrony i
ochrony w naszych całych ciałach i na poszczególnych ich organach



,narządach czy ich śieciowo liniowych frakcyjnych ich układach od

tego kostnego ,krwioobiegowego ,obronnego możemy zmierzyć i

bardzo dokładnie i precyzyjnie po dokonanych opomiarowaniach



uzupełniać ,ale do tego potrzebujemy miernika ,,Bovisa z Volla ..

,,Zdjęcie poglądowo-wizualizacyjne do wcześniej opisanych faktów.

Jak dobrze wykonać kruciec ,i pomierzyć energie generowane przez

kwarce dla zanteresowanych  kontakt do mnie  tel. ,, 66.744,87,98 "



WIDMO ENERGII WYGENEGOWANEJ Z KWARCA NIE ŚPIĄCEGO -W
POŚWIACIE WIDAĆ MOŻLIWOŚCI ,MA 30.000.uderzeń/sekundę.

KWARC ZAMIANA RUCHU MECHANICZNEO NA ENERGIĘ PRĄDU-Po
prostu jeżeli mamy do czynienia z kwarcem górskim ,króry nie śpi ,
a spać może 2100 lat i jest to czas geologicznej fazy ich wzrostu ,a
wpływ na to mają energie kosmiczne i ich okresy zwane ,,procesją,

,w której to najśilniejsze emanacje ich spływ i ich czas zaufania



astralnego ,wraz z działaniem wstecznego ruchu planet zwanego
równonocnym punktem zwrotno wstecznym ,lub punktem zwrotu
wiosennego pobudzania życia -zwanego astronomiczną mocą
punktu procesji zodiakalnej , która to powoduje między innymi
powstawanie -,, epok,,  określanych i nazywanych od procesjii
astromicznej która to także trwa 2100 lat ,i tak mamy takie procesje
epok ,nazwanych od naszego układu zodiakalnego lub także
dawniej zwanego ,,Zwierzyńcem Zadiakalnym ,, - tak znamy go już
na naszej Ziemi od ponad 14.000 -tyśięcy lat ,to właśnie wtedy

Sumerowie obserując sklepienie niebios wyodrębnili i nazwali
obserwowane i widziane z naszej Ziemi - Planety i tą ich wiedzę
naukową rozwinęli i bardziej uprecyzyjnili ,,Babilończycy ,, czyli
prawie -6000 tyśięcy lat temu przed narodzinami ,,Chrystusa,, i to
ich uczeni ,mędrcy i kapłani studjujący w królewskich akademiach
wiedzę z obszarów - astronomi ,matematyki ,przyrody i nauk życia
,nazwali nasz Zodiak i panującego w takiej procesji znaku energie -



jako dominujące i tak mamy epoki ,Ryb ,Barana ,Wodnika i tak dalej
i to właśnie te epoki mają wpływ na kształtujące i pobudzające moce
,śiły,energii i ich spływ z kosmosu na ziemię i te walory, jako moce

pobudzające do wzrostu życia, a kwarce minerałów o ich czystośći
uformułowanych kryształowów w głębinach oczeluśći wnętrzu
naszej skorupy ziemskiej ,i tak przemiennie one narastają przez
2100 lat ,i odpoczywają lub śpią po 2100 lat i to mało tego bo jeszcze
określili i obliczyli ,czas zaufania astralnego ,wagi oraz ich miary, to
i wyznaczyli po ich obliczeniach ale - godziny astralne ,na dodatek
podzielili koło na jego 360° stopni ,natomiast każdy ze stopnia także
dalej podzielili tworząc na nim 60 minut ,a minuty także , ale na 60
jednostek sekund i te ich obliczenia obecna nauka także utrzymuje i
fakt zaufania do ich matematyki i ich wyliczeń , tak więc te bardzo
ich odległe w czasie wyliczenia i ich obserwacje także. a dzisiejsza



nasza nauka potwierdza ,a te osoby które to czytają , a chcą więcej
pojąć i zrozumieć to ich odsyłam do przeczytania i poanalizowania
wraz z zastosowaniem moich opisöw w innej mojej broszurce ,ale
pod jej tytułem ,,Geoemiter,,-polecam i zachęcam -Lucjan ,i tak żeby
sprawdzić czy mamy do czynienia ze śpiącym kwarcem lub innym
minerałem ,czy takim nieśpiącym i drzemiących w nim jego moce
emanujące i czy są to dobre energie i ich ekspozytulary i ich w nich
stymulanty, którymi to były one obdarzone przez miliardy lat ich
narastania  i nasycane z kosmosu , to gdy będziemy w niego czyli w
kryształ kwarcu ale naturalnego nie hodowlńca lub syntezy uderzać
młotkiem to ,kwarc ten minerologiczny i naturalny - nieśpiący nam
te wibracje i ich moc ,ich śiłę uderzania -zamieni jako ten ruch w

formie rytmicznego stałego uderzenia w niego ,na energię prądu
elektrycznego -zjawisko to ,to nic innego jak tylko zdarzenie faktu
energetycznego wraz z funkcjonalna opcją czyli -piezoelektryczność



,i to odkryli i udowodnili światu bracia Curie ,oraz skonstruowali
pierwsze na Ziemi instrumenty do pomiaru tych energii ,i za to ich
odkrycie i udowodnienie światu tych energii mocy a drzemiących w

nieśpiących kwarcach i minerałach dostali ,Nagrodę Nobla w 1903
roku i tak to ich odkrycie i opisanie wraz ze zrozumieniem zjawiska
które także jest czystą naturą każdego z kwarców ,łącznie z tymi

hodowlanymi i syntetycznie wytworzonymi na potrzeby przemyslu



nauki i elektroniki czli - funkcji piezoelektryczność we wszystkich
ale kryształach ,bo dzisiaj rozróżniamy różnicę między określeniem
kryształ górski -oznacza to że jest syntetyczny i hodowlany ,lub
szkło kryształowe bo były i są wyrabiane ,kryształowe karafki ,i
inne ozdobne kieliszki ,podstawki ,cukierniczki ,po prostu cała
galanteria zdobniczo praktyczna ,ale jak kryształy ze szkła i tak było

kryształowe szkło z dodatkiem tlenku ołowiu do miękkiego jego

szlifowania ozdobniczo dekoracyjnego ,także szkło kobaltowe oraz



to drugie określenie ale jako nie kryształ górski , lecz kwarc górski i

,, KRYSZTAŁ GÓRSKI -to szkło i synteza a KWARC GÓRSKI -to natura,, KRYSZTAŁ GÓRSKI -to szkło i synteza a KWARC GÓRSKI -to natura
i minerał pochodzący z procesów przekształceń geologicznych ,,i minerał pochodzący z procesów przekształceń geologicznych ,,

to drugie określenie i jego nazwanie ,czyli ,, kwarc górski ,,- zawsze
oznacza że mamy do czynienia z formą -naturalnym kwarcem który
poczeła natura i one są inne ,śilniejsze ,mocniejsze i na dodatek to
one mogą być śpiące lub nieśpiące ,i te z nich właśnie ,ale jako te
kwarce nieśpiące i w nich ich walory które nadaje im sama nasza
cudowna natura , są naszym kierunkiem -celem w zastosowaniu do
,,Laseroterapi ,i Litoterapi Profesjonalnej , a ta ich dobrze znana



funkcja piezoelektrycznośći , ma ta funkcja dziśiaj bardzo szerokie

zastosowanie ich wręcz wpłyneło ono jako to zdarzenie tej funkcji i
ich odkrycie dla nas wpłynęło wręcz na postęp i rozwój ludzkośći ,ze

szczególnym uwzględnieniem w dziedzinach elektryki ,elektroniki i
piezoelektrycznośći,i jej już dziśiaj tak popularne , lub wręcz nawet
banalne obecnie i dziś zastosowanie i zrozumienie , między innymi



najprostrze z możliwych zastosowanie po prostu w zapalniczkach
piezoelektrycznych ,w czasomierzach ,telefonach komókowych ,i
tak dalej po tablety ,laptopy komputery i nawet rozruszniki serca ,A
my w szczególnie wybrany i dopasowany sposób dla nas te, walory
energetyczne kwarców górskich zaprzęgamy do pracy w słužbie dla

ludzkośći , po ich pomiarach -walorów i wygenerowanych energiach

, wibracyjnych ,fali widma świetlistej poświaty ,drgań ze względu na
dodatkowe pierwiastki zawarte w szczątkowych nasyceniach w ich
wnętrzu oraz ilości wysyłanych równych impulsów o odpowiedniej



amplitudzie częstotliwości jej wysokości i gęstości znalazły i mają
zastosowanie w medycynie jako stymulatory słuchu ,rozruszniki
pracy serca lub stymulatory i pobudzacze pracy fal mózgowych oraz

to my je po przebadaniu ,oprawiamy je używajac do laseroterapi w
szczególnie wybrany sposób do laserów i  wykorzystujemy kwarc
górski wraz z laserem ,do poprawiania naszego zdrowia duchowego
,cielesnego i oddziaływań na aspekty nerwowo -mózgowe , jak i

poszczególne układy od :chłonny, kostny ,maziówkowo-chrzęstny



,układy krwionośny ,nerwowy,-neuronowy ,limfatyczny ,i kanały
energi witalnej ,życiowej,termicznej-biostymulacji , okołokręgowo ,

rdzeniowe ,oraz poszczególne układy mechaneurowe i sterujące od
mięśniowo-szkieletowo ruchowe, jak i podając bezpośrednio energie
z lasera na kanały połączeniowo-organowe ,usprawniamy ich pracę

,usówamy stany zapalne i porażeniowe wywołujące często blokady



,korki i anomalia bólowe w poszczególnych organach ,narządach i

ich tkankach lub w ich punktach nasyceń , zwrotno-pobraniowych
,energii całościowych w wygenerowanych procesach ,przemiany

pokarmu na energię i jej składowe przez nasz organizm życia i jego
mechanizmy powstawania i narastania energi nowych tożsamośći



życiodajnych i energotwórczych ,w naszym całym żywym ciele na
wszystkich nam do tej pory poznanych aspektach źycia i nie tylko ?

Poniżej zaprezentuję na zdjęciach ,kwarce górskiej odmiany w celu
poglądowym -do weryfikowania i zapoznnia się z ich widokiem.I tak

znajdziecie czytając moje opracowania całą gamę zdjęć ,szkiców
wykonanynych przeze mnie w celu dydaktycznym i poglądowym do
nauki rozpoznania i wizualizacjii ,tak więc warto zrobić sobie małą



przerwę i dokładnie przeglądać ,analizując zprezenowane zdjęcia.

 -bo cała gama kwarców wraz z dodatkowymi pierwiastkami w nich
nie jest łatwa do skompletowania i zaopatrzenia się w krućce ale te
o ich specyficznie spec - przeznaczeniu do terapi profesjonalnej .
Kwarce-oliwinowej i żelaźiastej odmiany o specyficznych energiach
,mocach i siłach do zastosowania w biolaseroterapii zaawansowanej

Prezentowane minerały dodatkowo są przerośnięte ,,rutylem ,,

          AMETYST OSADZONY W KRUĆCU WRAZ Z LASEREM !

Ametyst w jego fioletowej barwie jest skondensowana i



zjednoczona energia ognia siły życiowej ,zmysłów i aktywnośći
duchowej ciszy i majestrii , jego energie wzmacniają w nas
wszystkie aspekty majestatu Boskich matryc świadomośći
najwyższych połączeń ze żródłem naszej duszy i ducha.Jego
energie znajdują szczególne zastosowania w przypadku
wszelkich zaburzeń u których podłoża leżą nerwowe napięcia

,tiko-nerwobóle ,i nieprzetrawione przeżycia trałmatyczne
wywołujące różnorodne ,blokady ,kompleksy ,wszekiego
rodzaju nerwice ,stany depresji nerwowej ,halucynacje ,i

histeryjne ataki napięciowo-skurczowe wywoływane lękami o



byt własny i anomalia ,przeważnie wynikające z kompleksów .

    Geoda kwarcowa znależiona w okolicach Wałbrzycha .

GEODA KWARCOWA -JAK WYBRAĆ POD LASER KWARC GÓRSKI
OPRÓCZ POMIARÓW WALORÓW CAŁOŚĆIOWYCH I NIE TYLKO.

Podane energie ametyst-laser na połączenia między nerwowo
-żylne lub bezpośrednio na punkty kul nad - energi sefirotów



powodują ulgę ,zmniejszenie napięcia nerwowo-skurczowe i
neutralizowanie skutków podrażnień z porażeniem nerwowym
miejsowo ,daje ulgę i w znacznym stopniu zmiejsza drżenie
kończyn w niekontrolowanych tiko-nerwach ,trzeba podawać
energię minimum przez okres 1 do 4 minut na jedną kulę energi
sefirotu ,przy guzkowatych stanach na układzie nerwowym trzeba
wykonać minimum od 5 do 8 sesjii podawania energii po 3 do 5
minut na każdy początkowy odcinek układu nerwowego gdzie

występują zwyrodnienia ,zgrubienia zwapień,mięśniakowe narosty



i pogrubienia w celu udrożnienia w nich połączeń między-nerwowo

przepływowych ,gdzie jest -natychniastowa ulga następuje
schłodzenie stanu zapalnego i poprawa higieny oraz doznań na



psychosomatycznych połączeniach wynikająca z udrożnienia

przepływu w nerwie ,następuje od pierwszej sesjii podania energii.

*
*Wybrane kwarce górskie zdjęcie prześwietlania kwarców laserem
ciepłym do cięcia -poświata generowanych energii termiczno



wibracyjnym przez wybrane nieśpiące i mocne Kwarce górskie.

Przy zaburzonej pracy całej trzustki ,częściowych anomaliach splotu

słonecznego i słabej produkcji insuliny można podawać energię na



węzły kanałowe około splotowe w cyklach maksymalnie po 1
minucie na każdy z węzłów ,odczuwalna poprawa nastąpi już po
drugiej sesjii podania energii .Podawanie energii ametystu wraz z
laserem polecam każdej osobie w celu wzmocnienia trzustki ,z
zachowaniem ostrożności u osób w ciężkich stanach tego organu
,szczególnie u cukrzyków w zaawansowanych formach cukrzycy ?

       ,Zdjęcie  ,,Naturalnej geody ametystowej,,-nie dobarwianej .

Podane energie ametystu wraz z laserem, na pośladowe kanały
energii astralnej ,powodują poprzez fale oddziaływania widma
świetlistego i wibracji nie śpiącego minerału odczepienie się od
powłoki aury podczepionych niebytów , złośliwych i futerkowatych



energii pośladowo-gazowych ,pozostałych po osobach nie żyjących
,energie pośladowe w podczepieniach na poziomie astralnym -aury i
jej obrzeżowym wiże tkwią przy każdej osobie która ma wibracje i

roztrzęsioną strefę nerwicową , oraz anomalia psychosomatyczne
,albo niskie uzwierzęcone fobie ,agorafobie ,bo w takich anomaliach
organizm tej osoby ,generuje energie toksyczne jonów plazmowych
pośladowych wibracji , ale bez kontroli nad tym takim zjawiskiem ,a
te energie zazwyczaj są dobrym pokarmem dla różnych gości z Tam.

Na krućce osadcze pod Skaj-laser trzeba zawsze wybrać te kwarce



górskie najbardziej godne-szlachetne z najlepszych o wyjątkowych
walorach na wszystkich poziomach nam dziś znanych i możliwych
do pomierzenia w sposób empiryczny dydaktyczny i nie tylko ! !!!

Goście astralni lub ichne -niebyty pogazowych energii pośladowych
zazwyczaj , podczepieni do poziomu astralnego-aury ,wywołują w

nas utoksycznienie i anomalia co z kolei skutkuje jeszcze większym



rozdrażnieniem i popadania z nerwicy postępującej w stany ataku

szału i obłędu wywoływane ,na poziomie nerwowo-somatycznego

powstawania niezrozumienia. Podawane energie przez operatora



powinny być poprzedzone dokładnymi pomiarami łącznie ze

skaningem radarowym lub sonarowym na poziomie strefy astralnej

i
pola-aury i strefy duchowej i pomierzenia energii kul sefirotów w



kokonie duchowym wraz z pomierzeniem zaistniałych tam blokad

międzykanałowych energii całościowych .Zatem cykl i czas podania
energi ,jest uzależniony od ilości gniazdujących gośći astralnych i



ich charakterów tożsamościowych wynikłych z ich  skaningowego

,sonarowego lub radarowego odczytu.Ale z praktyki wiem i wynika

wszystkie niebyty od czerwonych wyświetleń radarowych w zwyż



aż po widmowe barwy granatowo-fioletowe ,potrzebują dostać

minimum 5 minut energii świetlistych wraz z wibracją ,aby w



ostateczny sposób się ich pozbyć z naszego pola energii poza ciałem

cielesno-fizycznym i przynieść nam ulgę i spokój duszy i ducha.

Super zestaw skaj-laser o mocy 1500 mwat ale z zestawem krućców.



KWARC GÓRSKI O OBUSIECZNYM NARASTANIU HERKIMER I LASER

HERKIMER -kwarc ma specyficzna swoją wewnątrz inną formę
emitowania generowanych energii świetlistych ,inną fale wibracjii
jej wysokość i obusiecznych walorów jego fratalnych fal jest lekko i

łagodnie sharmonizowana poprzez specyficzną implakcje drgań ,o
uderzeniach 30.000 ,na sekundę a impuls wygenerowanej energii



jest miękki i łagodnie powiększany aż osiągnie szczyt możliwości o
łukowatej amplitudzie sharmonizowanej fali  energii wydzielonej
poprzez wysłanie jej do odbiorcy .Daje to szersze pole i spektrum

możliwości zastosowania w inżynierii kohoezjolizowanej duszy i

ducha na poziomach wyższych wymagań i potrzeb matrycowych
energii duchowych z uwzględnieniem świetlistych pasm poświat



platynowo-diamętowych, energii absolutnych,dla poszczególnej i

tak bardzo indywidualnej naszej osobistej ,barwy ale duchowej na
pozimie duszy i ducha z uwzględnieniem ich tonacjii , pasma fal



poświatowej barwy wewnętrznego światła ,jego wielkości mocy i
procesów migotań śił poświatowych ,tu należy zawsze i tak bardzo

indywidualnie ustawić na końcówce skaj-lasera stan skupienia ,lub
rozrzutu energii świetlnej wiązki wygenerowywanej przez laser.

Zdjęcie pośladowej energii ,fluidalnej-czerni absolutnej i jej fale



wibracyjne ,oraz wir przejścia lub aktu zejścia do Tam lub do Onego

,,HERKIMEROWY KWARC GÓRSKI OBUSIECZNY,,-Lub dwuszpicowy.

Zatem za pomocą energii Herkimerowego kwarca i lasera możemy
rozpraszać podłączenia energii TEJ- czernii absolutnej i fluidalno-



prześwitujące energie zejścia, dające możliwość przełożenia aktu
konania w czasie stymulując funkcję życia co za tym idzie odłożenia

śmierci o jakiś czas -dając osobie konającej życie na tydzień lub dwa

tygodnie w celu dla tej osoby uporządkowania przez tą konającą
osobę ,swoich niedokończonych często spraw ziemskich, czy też



duchowych poprawin,nie dających spokojnie odejść do TAM ,lub
przed zejściem całkowitym i odejściem do ONEGO, gdzie wszyscy

trafimy na pewno skoro się urodziliśmy to na pewno odejdziemy do
gdzieś TAM ,albo do ONEGO , bo to od nas samych zależy jak z tąd
odejdziemy z naszego ziemskiego bytowania gdy żyliśmy na Ziemi ?



  Zdjęcie obusiecznego kwarca -herkimera z fantomem we wnętrzu.

Fantom czyli sama natura geologicznych zdażeń podarowała to coś.

Zatem polecam Tym wszystkim operatorom ,pomagającym osobom
które nie mogą odejść do TAM i czasami długo leżąć dokonują AKTU



ŚMIERCI miesiącami w agoni ich żywota konają ,aby czynić ten AKT
-ZEJŚCIA z szczególnym uwzględnieniem i odprowadzeniem duszy i
ducha zgodnie z ich życzeniem w akcie ,po obudzeniu i dokonania

ostatniego wydechu w ziemskim aspekcie życia i przeprowadzenia
do miejsca zgodnie z barwą i tonacją wibracyjną do TAM-amen.

Herkimer osadzony w krućcu do lasera minimum 1500 mwat mocy.



             Energia pośladowa zielonawca z lasera 800 mwat mocy

*
*Energie pośladowe ,skaj laser zielonawiec ,plus kwarc górski ,o
formule zerowej ,nie śpiący o 30.000.uderzeń na sekundę ,daje takie
spektrum możliwości nasyceń ,i fal energii wygenerowanych do
zastosowań o dość dużym wachlarzu możliwości terapełtycznych.

Widok innej energii wygenerowanej z laserów uselekcjonowanych.



                                Zdjęcie krućca osadczego na laser .

Kwarc bliźniaczy ,lewo i prawo skrętny jako jedno,wraz z laserem
różowianowcem ,szczególnie polecam do regenerowania zaburzeń
szpiku kostnego ,podając energię w punkty początkowe kanału
termiczno -duchowych lub na węzły chłonne ,przy ich złej pracy.

ZESTAW KOMPLET KWARCÓW GÓRSKICH PLUS LASER 5000 mwat.

Na widocznym zdjęciu to zestaw,rozbudowany dla zawodowców.



.ENERGIE LASEROWE NADFIOLETOWCA Z RÓŻOWIANOWCEM

Zdjęcie emitowanej energii , laser nadfioletowiec z różowianowcem
plus kwarc górski o formule zerowej nie śpiący ,wszystkie formy

krystalizacji o formnie zerowej są bardzo bezpieczne dla każdego na
początku procesu pracy z wyższymi energiami ,dla bardziej



zaawansowanych operatorów polecam formy krystalogeniczne o

formie kwarcu górskiego prawoskrętnej dla spolaryzowanych osób

o orientacjii plus-dodatnie z końcówką Rh + ,w grupie krwi ,oraz
formy kwarców górskich o formie lewoskrętnej dla tych osób
zorientowanych na minus -ujemne z końcowką Rh - ,w grupie krwi
oraz mamy także formy uniwersalne zerowe lub neutralne ,i jak
można rozpoznać te wewnętrzne struktury powiązań atomowych



cząsteczek patrząc na kwarc z zewnątrz muśimy odnaleść tą w nim

najwyższą ścianę od jego podstawy do jego wierchołka szpicy ,i tak.

Tu na tym zdjęciu widzimy bardzo wyraźnie obie różnicę ,między
opcjami i tak kwarc prawo skrętny jest zaznaczona linią czerwoną
ta jego najdłuższa lub najwyższa ścianka od podstawy do szpicy i jej
przejście z boku lini podstawy ,do szpicy i jej zakończenie na którym
widzimy zejście śćianki do ośi centrum i jest ona lekko wyrośniętą
ścianką ale po jego prawej stronie do ośi centralnej na szpicy ,i taka
frakcja pokazuje nam w geometryczno fraktalno przestrzennej opcji
że mamy do czynienia z kwarcem górskim prawoskrętnej frakcjii i
na dodatek jest to kwarc górski z fantonem w jego wnętrzu ,czyli że



ma w swoim wnętrzu zaznaczony siatką krystalograficzną lustrzane

odbicie jego wierzchołka szpicy w jego strukturze wnętrza obrazu .

,Jest to bardzo ważny element ze względu na pracę z energiami i



podawania tych energii na układ żylny-krwionośny lub na inne
opcje i wymiany elektrolitowych płynów i wód martwiczych a już
przepracowanych w naszych komórkach w celu poprawy ich i

jego wydajności ,udrożnienia czy stopniowego i lekkiego rozbijania

rozlepianiem wibracjami kwarc-energia lasera ,zatorów w naszych



arteriach , żyłach ,i lekkie i stopniowe uelastycznianie naczynek w

nas od tych najmniejszych ich struktur kapilarowo włosowych i w

nich zaistniałych anomali ,zaburzeń i zakłuceń ich od stłuszczenia i



uelastyczniania zwapień i zwyrodnień od żylakowych.Co z kolei

skutkuje stopniowym zanikiem stanów zapalnych w całym układzie

krwionośnym przynosząc ulgę ,i dając komfort dla pracy serca ,jego



przegrody międzykomorowej -ustępuje stopniowo lekka palpitacja

co nie jest bez znaczenia u tych osób z takim problemem jak na foto

lub stenokardia ,anomalia z niekontrolowaną nerwicą sercową i



arytmią zmiany na poziomach międzykomorowymi anomaliami.

Tu widzimy na opisie wyniku badań w Szpitalu Dzieciątka Jezus w
Warszawie ,młoda 20 letnia osoba z ostrym zapaleniem mięśnia



sercowego i niewydajnością zastawki trójdzielnej mitralnej ,i cóż nie

tylko problemy mają osoby starsze ,doroślejsze problem dotyka już
wszystkich ,a przyczyna zawsze tkwi w zaniedbaniach i braku
wiedzy czyli upośledzenia umysłowego ,bo brak dobrej wiedzy jest
właśnie pewnego rodzaju upośledzeniem umysłowym ,i tyle .....!!!!!!



             Zdjęcie bardzo specyficznie ukształtowanej geody.

Zdjęcie geody z kwarcami górskimi i herkimerami -układ kwarców
w geodzie bardzo żadki -gwieździsty ,wygląda jak ,,Jeż,,geologiczny !

Ale do takich czynności terapeutycznych serca ,i takich anomali jak



to widzieliście na zaprezentowanych badaniach i ich wynikach to
jest najlepiej używać kwarca dymnego ale o formie zerowej ,bo jego

wibracje energie i fale generowane oddziaływując na nasze serce, w



nim zastawki czyli zaczynając od tej zastawki półksiężycowej w
aorcie aż po zastawkę dwudzielną pozwalającej krwi przepływać z

przedśionka do komory i uniemożliwiać przepływów odwrotnych
,aż po tą zastawkę trójdzielną i okołosierdziowe otłuszczenia worka
,zewnetrzne jak i wewnętrzne w nich stany zapalne , zwyrodnienia
ze zwapnieniem ,blokującym prawidłową pracę i powodujacym te

powiedzmy procesy z niedomykaniem się zastawek i otłuszczonym



ich stanem zwyrodnieniowym który ,stopniowo stale i po malutku

będzie zanikał podczas podawania energii i dokonuje się stopniowa
poprawa wraz z formą rozpuszczania się anomali i ich regeneracja
a sama poprawa rytmiki pracy wewnątrz serca - w skrajnych tych
anomaliach zaburzeniowych ,lub migotania okołoprzedśionkowego
stenokardi i nierównej pracy komór i przedsionków serca jest to



bardzo bezpieczne nawet dla osób z biologicznymi protezkami na
przedsionkach i w nich umieszczone zastawki tak jak to widzimy na
zaprezentowanym wyniku badań ,z tym że w takich przypadkach
jak równierz z biostymulatorami i bajpasami ,stendami w żyłach to
trzeba zawsze energie Bio-bozonoLaserogenezy -podawać na cały
ale układ krwiobiegowy który to opiszę w dalszej część tych opisów

                     KWARC DYMNY W KRUĆCU OSADCZYM NA LASER

pp. -WIDMOWE  ENERGIE LASERA ZIELONAWCA I HERKIMERA .

Energia zielonawca w Herkimerze jej poświata ,a po jego lewej



stronie kwarc-dymny i to do jego energii w moich opisach wracam.

        KWARC GÓRSKI -DYMNEJ ODMIANY- LUB MORION

KWARC -DYMNY -to ich energia pomaga nam w dążeniu do
duchowego urzeczywistnienia siebie ,gdy nadal jeszcze jesteśmy

silnie przywiązani do poziomu materialnego i jego celu ,jako



podstawę i główny kierunek rozwoju .Wibracje i energie świetliste
wygenerowane wspierają nas i dodają odwagi by porzucić te

aspekty które utrudniają nam wewnętrzny rozwój duszy i ducha i

pomaga zauwaźyć większe aspekty i ich rozwój.Wprowadzone



nowe bioenergie z naszego kwarca-dymnego i lasera do kanału
duchowych jednośći ,wnoszą światło czyste i nowe w skostniałe i
stare struktury duchowych nawyków duszy z jej ulubionych aury
poziomu astralnego ,i przyzwyczajeń ,rozluźniając je sprawia że
stają się one bardziej zrozumiałe i przejrzyste przez co stają się one
nieomal samoczynnie rozwiązywalne i nie są celem nadrzędnego
ich rozwoju ,lecz pojawia się nowa wartość ale na poziomie ducha.

 WPŁYW  KOSMOSU NA ENERGIE W NASZYM CIELE -SZCZGÓŁY



Są Opisane-W BROSZURCE NAUKA WIDZNIA I POSTRZEGANIA
AURY, ale dla Tych Osób które są obdarzone takimi łaskami ,darami
i można ją nabyć po kontakcie telefonicznym: 667448798 -Lucjan

Osoby doznają po podaniu takich energii wietrzenia ducha i duszy z
pozytywnym nowym poczuciem chierarchi ważności w ziemskim
bytowaniu tu i teraz .Z drugiej strony kwarc dymny wraz z laserem
pomaga także  ludziom ,którzy z trudem akceptują materialne
aspekty prawidłowośći potrzeb w tym zakresie na poziomie życia i



jego aspektów bytowania .Pokazując im ,że również ta płaszczyzna
bytu jest manifestacją światła ,i tym samym godzi ich z wyzwaniami

realnych potrzeb w tym zakresie na ziemi.Wprowadzone nowe
enrgie kwarca dymnego i laseru uświadamnia nas że naszym w tu

jest obowiązkiem przebudzenie ukrytej w nas samych mocy



świetlistych energii ,i urzeczywistnienia tych sił w naszym życiu

osobistym i społecznościowym w realiach naszego bytowania na

wszystkich jego płaszczyznach i aspektach wraz z naszym tu



statusem w hierarchi ,pochodzenia .Energie te pozwalają nam uznać

iż nie stanowią one niemożliwych do połączenia się przeciwstawień,

lecz że one wzajemnie się przenikają i wzbogacają nas w dobry i



taki stabilizujący sposób pojąc i zrozumieć status społeczny ale tak

harmonijny oraz zgodny z prawami Boga sposób podobnie jak jest
splecione ze sobą ,,światło i ciemność ,,Kwarc dymny wraz z energią

lasera objawia w naszym ciele fizycznym jego godność i jego całą



majestrię znaczenia naszego ciała ,w rozwoju duszy i ducha oraz ich
wzrostu na wyższych poziomach rozwoju w tej materii jako całości
ze sobą zespolonej nawzajem w połączeniowych strukturach życia i
bycia oraz duszy i ducha wraz z jednośćią Absolutu jako Całośći.

Wizualizacja szkicowa Kwarca -górskiego nie śpiącego o formurze
prawoskrętnej.Jak rozróżnić prawy ,lewy i zerowy -już opisałem..

   TERAZ ZAJMNĘ SIĘ INNYMI OPISAMI O ,,KWARCU RÓŻOWYM,, I



JEGO ENERGIACH W POŁĄCZENIU Z LASEREM I JEGO ASPEKTAMI .

-Na zdjęciu od góry widzimy dwa inne ale kwarce różowej odmiany
,natomiast pod nimi są dwa ametystowe krućce osadcze-naturalne.

Dla lepszego zrozumienia krystalografii ,prawo ,lewo skrętnośći.



-Widok całośćiowy krućców osadczych,- a w nich -kwarce różowe-

Prezentowane zdjęcia są w celach rozpoznawczych minerałów.

Symetryczność a przezroczystośći w strukturach kwarcowych.



                ,,kwarc mlecznej lub śnieżnej odmiany z wrostkami  ,,

        ,,KWARC RÓŻOWY i jego energetyczne dary dla Nas,,

Zatem kwarc-różowy i jego wibracyjne energie wraz z poświatą

różowego pasma widma o różowatym i delikatnym pobłysku lekko



wysublimowanej tonacji podobnej do płatków dziko rosnących

krzewów dzikiej róży .Podane takie subtelne energie na pole energii
duchowej poprzez kule energii sefirotów lub na podstawy pętli na

dłoniach sprzyjają wydelikatnieniu ,łagodnemu usposobieniu



głębszej czułośći i wzbogacają aspekty doznań duchowych otaczając

swą energią i życzliwą wibracją poprzez jej promieniowanie okolice

serca jego pola energii w całości ,powodują te energie ulgę na tym



jako mięśniu sercowym i mocno skołatanemu organowi - sercu oraz

odetchnienie i ulgę w jego rytmice pracy ,ale z naukowego punktu
odnieśienia ,wraz z wzmocnieniem tego głębokiego zmysłu czucia

sercem jako miejsca , i jego rytmem tonem i mądrośćią ale z filozofi
i jej dogmatów pojęcią miłośći jako doznać czysto filozoficznych i to



ich także takie .Odblokowanie tego zmysłu powoduje że znów na

nowo poczujemy stopniowo i łagodnie zaufanie do kwesti miłości
,ale na jej pięciu poziomach zrozumienia darów miłośći ,a jest ich

pięć tak jak mamy pięć palców , czyli na poziomie miłośći jako
poczucia ,siły ,mocy ,uczucia ,oraz zrozumienia lub dynmizmu
seksualnego albo na jej pozimie jako największego daru miłośći
która jest miłośierdziem i na nowo po malutku otworzymy się na
nowe aspekty na tych śiłach po przebytych różnorodnych ciosach



,trałmach ,ranach - zadanych które powstały na skutek innych tych
bezwzględnośći ,nieprzychylnośći lub niedostatecznej zwracanej

uwagi innych ludzi ,lub ich odrzuceniu w ciągu cyklu naszego życia

na aspekty naszych doznań westchnień i zapotrzebowania miłośći ,a



nie jako energi seksu ,i jego fizycznych aspektów jego uprawiania.

Zdjęcie kwarca różowego wraz z innym laserem różowianowcem.

Energie podawane z lasera ale skaj lasera który to wygenerowaną z
niego wiązkę świetlisto świetlną ,inaczej taktuje niż laser zwykły lub



disko laser uwrażliwiając nam duszę i ducha na wszystkie aspekty

wymodelowanego piękna ,ale powołanego do istnienia w świecie

zmaterializowanej energi z uczuciem ,godnośćią wszelaką ,miłością

bezwzględną , bezjakichkolwiek przejaw i oczekiwań ,wychodzącą



naprzeciw ludziom swobodnie i radośnie w formach naturalnych.

A uwidacznia się w formach tak jak żyjemy ,mówimy ,poruszamy

się,jakie mamy pasje i upodobania nasze,oraz nas wzrusza na
piękno: przyrody ,otoczenia,muzyki,malarstwa,poezji i aktu
stwórczego -ożywiając fantazję ,polot wigor i wyobrażnię ale na



pozytywnych apektach życia.Bardzo intensywnie pobudza w nas
radość życia otuloną czułością tkliwością i zrozumieniem -chroni w
nas te aspekty aby nasza dusza i duch jaśniał i rozwijał się w nas w
optymalny sposób na naszej obranej drodze rozwoju duchowego.

-Szkic dla lepszego zrozumienia ,czakr ,sefirotów a uduchowienia-

Zatem podane energie kwarca-różowego komukolwiek i w jakiej -
kolwiek dawce to te biostymulujące energie nie mają jakichkolwiek



ograniczeń ,z wykluczeniem osób po interwencjach chirurgicznych
bezpośrednio na organ serca ,w operacyjnych zabiegach w tej
kwesti materii -można podawać energie ale po bardzo dokładnym
skonsultowaniu się w kwesti dokonanych interwencjii na sercu ale
chirurgicznych ze szczególnym zachowaniem wszelkiej ostrożności

-Szkic z pobłyskami ,od podstawy dwóch kul energii sefirotów-

Energi podać trzeba tyle, ile w danym momęcie organizm jest w



stanie przyjąć, po prostu nie da się przedobrzyć -ani za mało ,ani za

wiele ,po prostu wsam raz tyle.Nadmiar energii zostanie wydalony !

I TU W TYM MIEJSCU I NIE TYLKO PRZYDAJE SIĘ WIDZIEĆ INACZEJ



Wizualizacja struktury krystalograficznej budowy kwarcowej.

#

Kwarc o lewej formule krystalograficznego powiązania całośći w



nim wewnątrzatomowych połączeń w strukturach jego narastania

w warunkach naturalnych dla lepszego pojęcia i zwizualizowania .

Prezentowane szkice i rysunki geomerycznych zależnośći pozwalają



lepiej i głębiej zrozumieć formy krystalograficzne w kwarcach .

Teraz opiszę działanie kwarca-górskiego o krystalicznej jego czystej

formie nie śpiącego ,ale w sposób szczególny ,dla naszych potrzeb
tych wyższych czyli duszy i ducha i jego zastosowań na pole energii



wielkiej całościowego wszechpola energetycznego-,,Tauronicznego''

*Wizualizacja całego pola energii po za ciałem fizycznym *

#WIELKI KOKON ENERGII CAŁOŚĆIOWYCH PÓL TAURONICZNYCH

Całośćiowe zrozumienie Wielkiego Pola Energii Tauronicznych
znajdziecie w moim opisie .Bioenergoterapia i tych co nie rozumieją
odsyłam do przestudiowania i zrozumienia ,całościowych tam
opisanych i zawartych informacjii w tej kwesti materii.Dziękuję za



zrozumienie i wyrozumiałość w tym względzie .Ale całościowe
zrozumienie i poznanie wszystkich aspektów wielkiego pola
całościowego energii ,,Tauronicznych ,, wymaga dokształcenia się w
obszarach dziedziny i tej wiedzy w pojęciu energetycznych i
,,ezoterycznch zalerznośći ,,-ale tej popartej osiągnięciami nauki
szczególnie poznanie choć w szczątkowych zarysach praw i zasad w
fizyce kwantowej dlatego odsyłam w tej broszuce do moich innych
opisów i broszurek w celu nie manipulacyjnym lecz w celu analiz i

przestudiowania całośći oraz jej ,zrozumienia i poznania tych mało



komu poznanych ,zdarzeń faktów energi ale z dziedziny fizyki
kwantowej ale jako energetyki tak często ukrywanych i utajnionych.

KWARC-GÓRSKI ,,NATURALNY,, o jego kryształowej czystośći ,a nie
kryształ górski -bo to określenie ,,kryształ górski,,oznacza szkło lub
w najlepszym układzie hodowlaną odmianę której w sprzedaży i

obrocie handlowym można znaleść pełno ,gęsto i są wszędzie,i za
wszędziami także .Dlatego radzę zaopatrywać się ,u tych osób które ,
rozróżniają i podpowiedzą -doradzając ,czy bardziej wziąść kwarc
prawoskrętny ,lewoskrętny czy o formie zerowej i zademonstrują



państwu wynikające z tego faktu różnice ,bo to krystalograficzne
wewnętrzne połączenia struktury powiązań międzyatomami i nie
tylko ,decydują z jaką orientacją kwarca mamy do czynienia.Ja
przedstawiam opisuję te zróżnicowania w dla was w tym opisie w
formach zdjęć ,szkiców i rysunków -dla Tych osób które wnikliwie
analizują szkice zdjęcia,to zrozumieją wszystkie aspekty różnic i
pojęć , a te osoby co chcą to poznać całośćiowo ,to dla nich moja
propozycja -Litoterapia i jej zrozumienie w całościowym aspekcie i
Ezoterycznym ,poznańiu do nabycia na kartach pamięci mikro.sd.

Zdjęcie pokazujące co możemy znaleść w odpowiednich geodach
,tak więc mamy ,kwarce o górskiej czystośći wody ,kwarce inne i te
obusieczne -herkimery ,kwarce z fantonami ,kwarce z dodatkowymi
pierwiastkami w ich wnętrzu typu , -tlenek azotu ,tlenek wapnia
,tlenek żelaza -krwawnik lub hematyt albo błyszcz żelazawa ,i tu
przypomnę wszystkim bo wiele osób mylnie określa krwawnik i
hematyt jako to samo ,a prawda jest troszkę inna bo krwawnik, to



trójwartościowa odmiana żelaza ,natomiast hematyt to błyszcz
żelazawa czyli czterowartośćiowa odmiana tlenku żelaza ,jak inna.

Widok pryzmatu i przejścia promienia wiązki jednego i poświata.

    Siatka krystalograficznch wrostków w kwarcach i ich pojęcie .



   Zdjęcie fotoptycznego przejśćia promienia światła , a pryzmat.

W pryzmacie następuje rozczepienie jednego promyka na całą
paletę barw tęczy ,można powiedzieć tęcze ,a w kwarcu górskim

jedna fala świetlisto-świetlnych fotonów wygenerowanych z lasera
jest rozczepiona na 1000 tęcz ale o określonej fali ,jej wewnętrznej
pracy w każdym  miniatuowym fotonie ,,paczuszce ,, energii ,i jej



barwy na przykład zieleń, jest rozczepiona na zielonawca,i inne .!

Zatem kiedy zapomnisz o poezjii własnej duszy i ducha ,bo na

przykład jesteś niewierzącą Osobą lub Ateistą i o potrzebach w tym
zakresie ,zapominasz to na pewno zachorujesz lub już jesteś chory
,albo lekko zainfekowany czymś Tam z Tego lub z Tamtego Świata ,
ale równolegle istniejącego w Tu na naszej Ziemii ? Ale TY -zawsze
będziesz Ateistą w swoim sercu ,aż do mometu spotkania na twojej
drodze lub ścieżce życia ,,Śmierći,, i gdy ją spotkasz ,i ona na Ciebie
zerknie to na pewno przestaniesz być Ateistą .W tej chwili jej Zerk...



Spojrzenia na Ciebie -bo skoro się Urodziłeś to na pewno Umrzesz..
Zatem gdy udasz się do Lekarza ,a on  Pan -Lekarz ,dający tabletki i
tylko je wypisujący i rzuca się natychmiast na Ciebie bo jesteś biorcą

tabletki i przy okazjii jak ,gbyby Coś w tobie chce leczyć ogólnie,i bez
nastawienia się na Ciebie i Twój problem zdrowotny nie tylko na

poziomie twojego ciała ,twojego umysłu ,i TWOJEJ Duszy i twojego
Ducha oraz ,omówienia z tobą zależności ,przyczyn i skutków twojej



wizyty u niego -jako lekarza ,to ty po takim jego nastawieniu się do :

-
Ciebie to Ty natychmiast uciekaj -od tego Pana - ,,Lekarza,,- tak jak
chcesz Uciec od Tej swojej Choroby ,jej anomali ,patolgi i wszelkich
zaburzeń w swym całym ciele nie tylko organiżmie fizycznym .. !!..

                                        .-Sokrates-

Widok energi lasera czerwonawca z krućcem z kwarcem górskim.



Zadałem sobie trud ponownego ożywienia TEJ starożytnej wiedzy
tajemnej natury by przypomieć tu i teraz ,jak bardzo aktualne jest to
powiedzenie mimo upływu lat.Zawsze istnieli ludzie,i istnieć będą Ci

którzy byli ,Wrażliwśi od tych przeciętnych ,niektórzy ludzie mają
wrodzone lub odźiedziczone zdolnośći ,do subtelnego postrzegania,
czucia i widzenia obecności Mocy Energii za Światów Innych, tych
równoległych Tam ,i w Onym i tych włuczących się po Tu na ziemi
ale oni są z Tamtąt z Onego i w ich formach pogazowej ich nicośći ,I
to oni ,ale Ci Z Nas Wraźliwszy zazwyczaj czują obecność Boga w tu
na naszej Ziemi i nie tylko. Ludzie Ci stawali się kiedyś ,szamanami
,zakonnikami ,uzdrowicielami ,kapłanami lub dziwnymi wręcz



magami .Ale zasada pozostała do dnia dzisiejszego jedna i ta sama

bez zmian jakich kolwiek i to ona ta Wrażliwość nam oznajmia że:

Na początku był Bóg i na końcu też będzie Bóg ,i wszystko jest
dobre,a my teraz jesteśmy Tu i wszystko się stanie tak, jak to my
zapragniemy ,ale tak godnie i tak głęboko ,w naszym sercu ducha
,zatem miarą naszego życia Tu i teraz niech będzie Dobroć ale ta
Godna i tak głeboka jak nasze potrzeby w Tu i Teraz na Ziemi.



ZATEM GDY ZGADZACIE SIĘ Z MNĄ I Z TYM CO NAPISAŁEM - TO my
razem Ustalmy w pełnej i harmonijnej zgodzie , i TU I TERAZ  że:

1.Wszystko istnieje we wszystkim jako cząstka z Darów Boga .

2.Wszystko odbija się we wszystkim bo tak chce Twórca Boski.

3.Wszystko powstało z Energi i jest ona we wszystkim z woli Boga



4.Wszystko posiada światło bo jest częścią światła Wszechwiecznego

Zdjęcie Boskiego Pierwiastka w Wodzie Żywej w jej cząsteczce
wystrukturyzowanej i powiększonej  1 milion 300 tysięcy razy.

A ciało ludzkie to ponad 76 % wody ,więc warto dbać o Tą naszą
wewnątrz nas istniejącą Wodę ,aby ona także ,w nas żyła i jaśniała



na każdym odcinku jej zaistnienia w naszym Ciele !!Szczegölnie ta

pod naszą skórą płynąca gdzie gniazdują komórki dendryczne i to
na nie oddziaływując ,kwarcem-górskim zerowym wraz z laserem ,

ożywiamy je i pobudzamy do bardziej intensywnej ich pracy i
zabezpieczania naszego zdrowia w naszym całym ciele bo to one
właśnie są naszym wewnętrznym i tak bardzo indywidualnym
strażnikiem zdrowia.Zatem polecam dla każdego taką kurację i



oddziaływanie przez kanały na dłoniach i stopach i podawanie

energii kwarca i lasera poprzez kanały do organów wewnętrznych,
lub inny proces pomocy dla wszystkich i jest to -,,Geoemiter ,,?

Zdjęcie ,,Geoemitera,,-który porządkuje ,,cząski energii elementarne,



w sposób komplementarny ,zainteresowane osoby proszę o kontakt.

,,Cytryn -i jego specyficzna lekka poświata żółej odmiany ,wywołana



związkami tlenku azotu zawartymi w jego wewnętrznej strukturze.

Zdjęcie wiru energii świetlisto-świelnych fotonów -wizualizacja.

-Czyli efekt ich pracy po wprowadzeniu ich do pracy dla nas -



,,1X,,-MAPKA-  WIDOK DŁONI -ORAZ KLASTERY DENDRYCZNE

Mapka -dłoni z zaznaczonymi organami -Klastery komunikacji.

Kwarc górski o krystalicznej czystośći wręcz i formie zerowej jako
doskonały przekaźnik czystej pierwotnej energii ,i światłośći pasma



całościowego widma strumieni wszystkich barw i tonacjii tęczy ,

,łączy nasze potrzeby z ową nierozdzieloną całością ,i przekazuje

nam te energie dla potrzeb naszej całościowo pojętej i zrozumiałej



Energetyki POLA WILKIEGO TAURONU wzbogacając te pola o braki
w nim występujące ,przęświetlając je i uzupełniając na każdym jego
kawałku dodając nam ,tam gdzie brakuje nam tego Boskiego blasku
, abyśmy mogli mu jako czystemu bladku światłośći w nim
zawartych dorównywać na wszystkich jego warstwach stworzenia .

Zaprasza nas abyśmy to my dorównywali jemu i jego promiennemu
światłu z duszą wszechwiecznego światła ducha w nim istniejącego.
Pomaga połączyć naszą duszę i ducha z mocą wszechświata.Otwiera
wszelkie blokady w naszm ciele ,zatory energetyczne i nieczystośći
usuwa je ze wszystkich obszarów anomali w całościowym polu
energi Tauronu, dając nam pełną harmonię duchową i zjednoczenie
przywraca w nas jasność i czystość jako naszą formę pierwowzorca.

Szkic dłoni i na niej te czerwone punkty kropki , to połączenia



całościowe poprzez węzły i nici kanałów Tauronicznych .Podane
energie kwarca górskiego wraz z laserem w te punkty, przyśpiesza
nasze całościow oczyszczanie się z toksyn ,złogów ,blokad ,korköw
należy zacząć zawsze od kciuka dłoni i punkt po punkcie podać
dookoła dłoni -tak jak mamy to zaznaczone na szkicu aż po sam
palec wskazujący ,podawać energie krućcem kwarca z laserem .

Zalecam na pierwszy punkt początkowy obok paznokcia na palcu
kciuka podać energię przez minimum 30 sekund ,i do każdego
następnego punktu dodać od 5 do 10 sekund przedłużając cykle



podawcze energii biofotonowych z zestawu laserowo-krućcowego-
podając energię kolejno aż po sam czubek paluszka wskazującego .

Precyzyjne pokazane miejsca punkty-do podawania energii laserem,
tym po wylewach i awariach mózgowych i okołomóżdzkowych.

Punkty na rysunku w kolorze granatowozielonym z czerwonym



cieniem,szczegółowy -opis podam na końcu tej mojej broszurki .

Tak podane energie będą porządkować całościowo pole wielkiej

energii Tauronicznej ,gniazdując w tym polu i układając się przez
okres czasu do 7 dni -jest to czas w którym to nasze ciało w sposób
całośćiowy zagospodaruje podane energie ,i dopiero po tych siedmiu
dniach możemy zrobić poprawkę ,i podczas poprawki możemy
cykle czasowe zwiększyć do nawet 30% na jeden punk podawania
energii biolaseowych ,ale na obydwie dłonie ,zachowując zasadę że
dla osób prawo-ręcznych podajemy najpierw na prawą dłoń
,następnie robimy przerwę na około 10 minut i podajemy energię na
lewą dłoń .A u osób lewo-ręcznych zaczynamy zawsze od lewej
dłoni ,a po przerwie podajemy energie na prawą dłoń, podczas
podawania energi ,osoba przyjmująca powinna siedzieć , być



rozluźniona i lekko zrelaksowana -bez napinania parti mięśni .

Rysunek wizualizacji przepływu eterycznych fal mocy ,świetlistych
kosmicznych fal w procesie rozluźnienia się naszego całego ciała.

U osób z zaburzonymi mechanizmami ruchu .po wszelkich urazach



- wypadkach i interwencjach należy zawsze ,zachować wszelką

ostrożność ,i obserwować pola energi  pośladowej ,i bacznie śledzić
płynące strumienie energii podawanych na punkt zachowujac taką



zasadę ,gdy strumień podanej energi ,dopłynie do naszego stawu

ramiennego -barku to zawsze należy zakończyć cykl podawania



energii za pomocą skaj lasera z krućcem ,na ten punkt -cel ,jeżeli

zauważymy zastój w płynącym strumieniu energi , to delikatnie

poruszajmy   tym fragmętem ręki ,w taki lużny i lekki sposób ,jeżeli



strumień nie będzie chciał popłynąć dalej .to należy zakończyć

proces podawania energi na ten punkt gdyż został on nasycony  ,i



przejść do kontynuacji terapu uzdrowczej czyli drugiego i

kolejnego ,podając punkt po punkcie energie do okoła palców od



kciuka po palec wskazujący tak jak to jest zaznaczone czerwonymi

punktami na szkicu-rysuku poglądowym dla lepszego zrozumienia.

Kwarc górskiej odmiany przerośnięty srukturami ,rutylu ,żelaza i



,związkami oliwinowymi ,cząsteczkami turmalinowymi -całość

skomponowana siłami cudownej natury ,nazywają je ,,Kwarcami

turmaliowymi ,lub rutylozielonawcami .Prezentowane zdjęcia mogą



posłużyć do poglądowej nauki i rozpoznawania naturalnych,odmian
kwarcowych tożsamośći i ich form identyfikacjii poznawczej .

,,Szkic z profilu pola energii ,,astralnej ,,-wraz z czakrami.

Z przodu organizm wchłania pobiera i absorbuje wszech energie



docierające do naszego ciała łącznie z tymi kosmicznoświetliste i te

eteryczno-życiowe i po ich przepracowaniu , z tyłu na plecach

wydziela je, ale już inne i przewartościowane jest to punkt na dole
poniżej mięśnia grzbietowego tak zwany,, Wulkan wypustowy ,,lub



,,Wielka Brama Wiatrów ,,-bo jest także mała Brama Wiatrów.

Ale zawsze od góry lub wierzchu dłoni ,nigdy ni należy podawać w

punkty od wewnętrznej strony dłoni.Do wewnętrznej strony



podajemy energie kwarca wraz z laserem ,na procesy wzmocnienia

i oczyszczenia ,poszczególnych organów tak jak jest to widoczne ,na

planie mapce dłoni ze szczególnym uwzględnieniem przedramienia



i zaznaczonych punktów zielono-owalnych o symbolu ,,B i C,, gdzie
mamy między kością łokciową a kośćią promieniową miejsca dróg i
układu neuronowych połączeń z sefirotami ,mądrośći ,inteligencji i

oświecenia i podając energie świetlisto laserowe w te -B i C- klastery
można poprawić sprawność w tym zakreśie  ,wraz z zaznaczonymi
na dłoniach klasterami i ich polami wraz ze szczegółowym opisem
poszczególnych organów i współistnie zsynhronizowanych energii .

.
.                  Wizualizacja kuli energii duchowych-sefirotu .



        ,,Całościowy plan wszystkich osobliwośći i tożsamośći ,,

Podane wszechenergie znane i indentyfikowane energie na planie



ciała fizycznego ,poprzez możliwośći komunikacji z jego kanałami.

działają na nie uspokajająco w miejscach w których występują stany



zapalne zwykłe ostre lub podostre i jakiekolwiek anomalia ,energia

kwarca i lasera działa na nie ochładzająco dzięki temu odnajdujemy



spokój i postępującą ulgę ,można odpocząć mijają wszelkie napięcia

wewnętrzne a stres ,kompleks pomalutku stopniowo zanika,poprzez



wspomaganie przemian energi mózgu i zmniejszenie naprężeń okoł

głowia -Wizualizacja wprowadzanych energi przy pomocy kwarca i



lasera do Wielkiego Pola Energi Całościowych -Tauronicznych .

Zatem ustabilizowanie energetyki i gospodarki pracy serca ,



wzmacnia nas i daje nam nowe siły witalne zapobiegając w ten

 sposób wszelkim zaburzeniom równowagi w tej kwesti materii.

 Z kolei na naszą duszę działa otrzeźwiająco ,ponieważ nasza dusza



częstokroć u wielu osób ,kręci się w kółko dokoła w nas naszego
ducha tkwiąc przez ten fakt w rozterce i maraźmie duchowym

Zatem trzeba uwolnić się od ambiwalentnych emocji w swojej duszy

i odrzucenie pokusy próżności innej ducha ,bo prõżność i jej pokusa
są bestią i żyjąc w naszym śnie ,zaczyna ta bestia nim sterować



-wprowadza w nasz sen różnorodne omamy i iluzyjne złudzenia

,zaburzając podczas naszego snu Boskie przekazy myśli Twõrczych.

Zatem tam gdzie żyje niezdrowa pokusa- a wraz z nią gniazduje
próżność nicośći to ,kończy się oświecenie a zaczyna wkraczać Zło?



I to Ono jako zło wkraczając w nasze sny , zaczyna nimi sterować

zniewolając naszą duszę -wlewa poczucie rozkoszy objawiające się

w naszym śnie i rozkręca się spirala rozpusty zła wszelakiego .A
nasza zniewolona dusza ,kręcąc się dookoła ducha poprzez już
dominujące zło ,doznaje degrengolady i jej zgnilizny myśli ludzkiego



Ego ,które karmione Moje, wraz z Ja i Onym .Jest progiem utraty
własnej Duszy człowieka a człowiek się uzwierzęca upadlając Ducha

Kwarc górski wraz z laserem pracując z mocą eteru ,światłośći

absolutu czystości Boskiej matrycy, aktu Stworzenia pierwotnych i
niezaburzonych prawd Boskich ,wzmacnia w nas wglądy intuicyjne



wspiera klarowne myślenie ,pomagając w przezwyciężeniu obaw w
poruszanej wcześniej kwesti materii,jej zrozumieniu i pojęciu .

Zdjęcie kwarca górskiego prawoskrętnego nie śpiącego wraz z skaj -
laserm zielonawcem o mocy minimum 1500 mwat i jego wszystkie
energie.Wprowadzanie takich energi do kanałów duchowych w nas

poprzez punkty ,lub kule energii sefirotów bądz to poprzez wybrane
kanaliki ,ewentualnie w punkty masażu i stymulacjii-ale najlepiej je
podać w ,,KLASTRONY-DENDRYCZNE ,,-opiszę je wraz z punktami i



komunikatorami pod koniec moich opisów do całej inżynierri
kohoezjolizowanej Duszy i Ducha ,i to w nie skierowane wiązki
energii kwarca wraz z laserem natychmiast likwidują blokady ,korki
i wszelkie anomalia po upływie około 30 sekund podawania energii
można lekko przeciągnąć strumień podawanej energii ,ale zgodnie z
procesem jego przemieszczania się w organiżmie dosycając go i
powodując tym przeciągnięciem podawanego strumienia energi
jego szybsze płynięcie i przemieszczanie się w organiżmie .Operator
powinien bacznie obserwować pośladowo lub aurycznie
prawidłowość i postępujące się przemieszczanie płynącego
strumienia energii w ludzkim ciele od ,- podania aż się rozgoszczą .

-Szkic poglądowy do zrozumienia jak i gdzie podawać energie
laserem wraz z krućcem osadczym -na układ kostny opisy w części



dalszej wraz z pełnym zrozumieniem tej materii zagadnienia .

W razie zauważenia braku wchłaniania i rozprzestrzeniania się
energii w procesach rozgoszczenia się jej w ludzkim ciele należy
cykl podawania z przesunięciem zakończyć .BO organizm na ten
aspekt ,momęt podawanej energii dostał tyle ,ile akurat w tej chwili
,i w tym momęcie potrzebował ,do wszelkich regeneracjii i napraw,

-Zdjęcie z prześwietlenia fragmentu dłoni -poglądowo dla lepszego



zrozumienia szkicu z miejscami do  podawania energii laserem-

w swoim wnętrzu i więcej nie potrzebuje ,po prostu energii więcej
nie jest w stanie wchłonąć , do siebie ,do pola energii całośćiowych .

Zdjęcie poglądowe do zrozumienia -w tym przypadku jest



podawana energia świetlisto-świetlnych fotonów, na cały układ

kostno ruchomy od przegubu nadgarskowego -na wystającą kostkę
,tak jak to widać w czerwonym okręgu jako zaznacznika .Na laser
zielonawiec o mocy 1500 ,jest osadzony krućieć wykonany z kwarca
śnieżnej odmiany -czyli o dodatkowych pierwiastkach w nim

zawartych w tym przypadku to związek naturalny wapnia ,żelaza i



odrobinami karneolu -które cudowna nasza natura zaimplakowała

do kwarca ,w procesach jego naturalnego narastania i fosylizacji w



warunkach geologicznch struktury skorupy naszej planety Ziemi.

              Zdjęcie kwarca żelaziastej odmiany z rutylem.

Podawajmy zawsze tyle energii ile jest w stanie wchłonąć organ ,
punkt ,lub kanał ,w procesie jego nasycania i przejdzmy do
następnego miejsca nasycania energią ,zachowując pełną zgodność i
harmonię na wszystkich jej poziomach ,wnosząc , radość i pełnię



zadowolenia u osób ,pobierających energię kwarca wraz z laserem,
czy to zielomawcem ,czerwonawcem ,bądz tymi specjalizowanymi
typu podfioletowiec ,nadfioletowiec ,różowianowiec , lub nad-biel
poświaty diamentowej podawanej z lasera ,,Biała mgła ,,.

Wiązka świetlisto świetlna z kwarca górskiego i energia lasera
specjalizowanego nad-bieli diamentowca na zdjęciu po niżej .

Wiązka energii wygenerowanej -kwarc wraz z laserem biała mgła  .

  KWARC -GÓRSKI odmiany MLECZNEJ lub ŚNIEŻNY

Jest to bardzo specyficzna odmiana kwarcu-górskiego ,może
być biały ,zmętniały ,śnieżno plamkowy -a te frakcje w nim
zawarte to przeważnie wapń w swojej czystej pierwotnej
formie który jako wrostki w czystej odmianie kwarca dodaje
mu szczególik , który wraz z laserem oddziaływuje na nasz
cały układ kośći ,i nie tylko ,- dlatego zwrócił na siebie nasze
zainteresowanie w tej kwesti ,jego dodatkowej materii jakim
jest szczątkowa materia wapnia .Bo nasze ciało znosi



słabości duszy ,gdy się rodzimy a wraz z tym cały bagaż
naszej duszy który mamy ze sobą wraz z wszelkimi jej w nas

obciążeniami ,odziedziczonymi z racjii wtórnych, nie od nas
zależnych ,na samym początku drogi w naszym ziemskim

bytowaniu .To nasze malutkie ciałko musi się oczyszczać i



odpoczywać nabierając sił do rozwoju i energii do życia .

Podając energie , wraz z kwarcem mlecznej odmiany

,pomagamy mamie i całym procesom związanym z



wytwarzaniem pokarmu dla ,,oseska,,-po prostu gruczoły
laktacyjne w piersiach kobiet i kanaliki odpływowe są
wydajniejsze i szybciej spływa pokarm ,a i piersi mamy
oseska są bardziej skłonne do pracy sudka i całego układu
hormonalnego pobudzanego energiami kwarca mlecznej
odmiany -nazwanego przez geologów nie dla zabawy .

          Zdjęcie kwarców mlecznej i śnieżnej odmiany.

kruciec osadczy pod laser a wykonany z kwarca-mlecznego.



I tu przydaje się kwarc górski ,ale ten odmiany śnieżnej ,lub
mlecznej wraz z energią lasera pomoże i temu co dopiero
narodzonemu, jak również tym starszym ,ale z ciągłym
brakiem wapnia ,zaburzeniami w kościach ich
kruchliwośćią i przy złamaniach ,zwichnięciach wraz ze
skręceniami -energie przyśpieszają całościowo wszystkie
procesy regeneracji i uzdawiania w tych obszarach .

Wizualizacja lasera nadfioletowca z różanowcem i kwarcem

 Podane energie usuwają wszelkie anomalia na tym
obszarze  , oraz zakłucające wpływy świata ,a po ich
usunięciu można na nowo się połączyć z matrycą czystą ,
Boskiego aktu stworzenia ,wlewając takie energie doznaje
się na nowo połaczenia czystego -duszy z ciałem .W ten
sposób twoja dusza doznaje doświadczalnie nowego
duchowego uzdrowienia poprzez ,przenikającą czystą i
nieskażoną nową energię, która to wspiera Ducha .W ten



sposób zostają ostudzone twoje emocje ,i rozterki na
poziomie duszy ,ulatują z ciebie poprzez hapteny na
zewnątrz ciała te wszystkie emocjonalne energie ,a ty i twój
Duch łagodnieje ,a dusza twoja subtelnieje rozjaśniając się
,zaczyna błyszczeć na nowo -tym ,Nowym i czystym
Światłem z matrycy Boskiej-Doznając Wszechszczęśliwośći.

Laser różowianowiec wraz z kwarcem górskim.

A dodatkowa zaleta takiej energi to porcja dawki energii
wapnia ,dla wzmocnienia całościowego kośći w naszym ciele
fizycznym .Zatem takie podanie energii kwarca-górskiego
odmiany mlecznej lub śnieżnej wraz z laserem dla osoby o
słabych kościach ,lub po porażeniach radioaktywnych
,wyeksploatowanych zasobach na poziomie kostno-
ścięgnowo ruchowym jest darem życia bez trzeszczenia i
skrzypienia w kostnym układzie ,a szczególnie jest to
bezcenne dla osób z porażeniem odgrzybowym czyli złocistą
odmianą gronkowca ,który nie zdjagnozowany w porę może



się zmutantowić i po pewnego okresie się jego rozrośnięcia
przemienić w jeszcze -grożniejszą odmianę -czyli ,,Gośćia

stawowego ale złocistej odmiany i wówczas mamy to Mega
problem z naszumi stawami z szczególnym uwzględnieniem
naszych kośći paliczkowych w dłoniach i naszych stopach i
w takich przypadkach kuracja uzdrawiająca trwa od pół

roku przy stanach początkowych do nawet dwóch lat przy
stanach podostrych lub zaawansowanych .Energie



uzdrawiające i biofitogenne w terapi trzeba podawać na

Zdjęcie ,,STAPHYLOCOCUS AUREUS,,-gronkowiec złocisty.

 układ kostny ale całośćiowo , zawsze zaczynając od kostki
nadgarstkowej ,poprzez łokieć ,kości barkowe i kończąc na

kości łopatkowej ,zaczynamy zawsze od prawej strony i po
podaniu energii wraz z laserem ,robimy malutką przerwę ,i



tak samo podajemy energie na lewą stronę zachowując rytm

i czasy podawania energii biolaserow uzdrawiające ,ale
całośćiowo i komplementarnie ale ze szczególnym

uwzględnieniem miejsc ,zwyrodnień i anomali w układzie



kostno stawowo ruchowym i kośći i kostek paliczkowych .

Tu widzicie oryginalne zdjęcia z przeprowadzonych badań .



.        Laser pdfioletowiec wraz z krućcem i jego energie.

Cykl naświetleń minimum 30 sek. do 3 minut na jeden punkt

podania energii. Dobrze jest zrobić cykl sesji podawania



energii minimum to są zawsze trzy sesje ale w cyklu co dwa

dni.Poprawa gwarantowana i odczuwalna już po pierwszej

sesjii podania energii biolaserowo uzdrawiające ale na cały



układ kostny ,zaczyna się proces zagęszczania kostnego.

Zapamiętajmy że zapoczątkowane procesy wymagają dużo starań i
stosowania systematycznego nasycania energiami ,o ile nie doszło

do wręcz ekstremalnych zaniedbań i rozmnożenia się patologi w



naszym całośćiowym układzie inżynierii kostno ruchomej tak jak

to widzimy na zaprezentowanej fotokopi oryginalnego wyniku



badań ,po prostu wystarczy go dokładnie przeczytać ,a opisane

wykryte patologie niech wam podpowiedzą resztę ...PATOLOGIA,..

      ,,LASER ZIELONAWIEC lub SZMARAGDOWIEC,,

DLACZEGO WYBRALIŚMY LASER ZIELONAWIEC I JEGO
ENERGIE ŚWIETLISTE JAKO PODSTAWOWE DZIAŁANIE NA

STRUKTURY CAŁOŚĆIOWYCH ENERGII PLAZMATYCZNYCH I



CIAŁO CIELESNO-FIZYCZNE -CAŁOŚCIOWE ZROZUMIENIE
PRZEZ  CHLOROFILE -ENERGIE NATURY I NIE TYLKO !

Zatem nasz laser zielonawiec o mocy minimum od -500 mwat
,połączony z krućcem osadczym wykonany z kwarca górskiego
nieśpiącego o wibracjach 30.000.uderzeń na sekundę generuje

czyste i nie zmanipulowane energie natury o nazwie fotony ,i te
właśnie fotony-jako cząstki energii świetlisto świetlne ,są jak
miniaturowe paczuszki energi ,wraz z ich wewnętrzną zawartośćią
mocą i tempem wewnętrznej ich , pracy-wirowo-falowej, w jej
mikro malutkim wnętrzu całość to cząsteczka foton ,po przejściu



przez kruciec osadczy wykonany z kwarca górskiego ,nieśpiącego .

Zatem foton to malutka cząsteczka energii świetlisto-świetlnych ,lub

taka malutka paczuszka wraz z jej wewnętrzną zawartośćią ,jej
mocą i siłą wewnętrzej jej pracy i tożsamośći wygenerowanej,przez
laser w naszym przypadku zielonawiec ,o minimalnej mocy
przyzwoitośći 500 mwat ,lepszy jest 1000 mwat ,i tak to



wygenerowane cząsteczki z lasera trafiają w wnętrze specjalnie
przygotowanego krućca osadczego z kwarca górskiego nieśpiącego i
po nabraniu nowych właściwośći -energii świetlisto świetlnych
strumieniowo ukierunkowane trafiają do wnętrza naszego Ciała.

Zdjęcie rotacyjnej pracy energii wewnętrzej fotonu.

Także foton świetlisto-świetlny -to nic innego jak: cząsteczka

elementarna nie mająca ładunku elektrycznego ,o masie
spoczynkowej mo=0 ,i spinie 1 h, jest nośnikiem oddziaływań
elektromagnetycznych a wychodzących z naszgo lasera zielonawca,i
taka to malutka paczuszka stanowi kwant energii świetlistej ,gdzie
jej eneria f.E=hv ,gdzie hv jest częstością jej zaistnienia świetlno



tożsamośćiowego po przejśćiu przez kruciec osadczy z kwarca.
Zatem prędkość ich przemieszczania się ,w materiach płynno-
zagęszczonych i ich żywotnośći istnienia są uzależnione od ich pędu
początkowego ,czyli pęd p=hv/c i te ich właściwości zależne są od ich

energii początkowego wygenerowania i ich sposobu powstawania

,na koleinych ich etapach modyfikowania w naszym przypadku jest



to ich przejśćie przez kruciec osadczy wykonany z kwarca górskiego

nie śpiącego i nabrania przez nie jego charakterów ,które zmieniają
nasz foton nadając mu nowych i lepszych właściwości bio-energii.

Szkic dla lepszego pojęcia mocy lasera zielonawca .minimum 500.

Jest to bardzo ważny element ,czyli jaka będzie moc wyjściowa



energii fotonów, z lasera na wyjśćiu ,a przed wejściem w krucieć.

Minimalny efekt wyjściowego nasycenia energiamii świetlisto-

świetlnych fotonów w formie skupienia kulistego -jak w kosmośie.



     Szkic dla lepszego zrozumienia działania ,gdzie ,,E,,-to skaj-laser.

Pozostałe symbole ,,A i B,,-to tulejka okalająca wraz z izolacją oraz
,kwarc górski nieśpiący o symbolu ,,M,,-natomiast symbol ,,S,,-to

końcówka lub szpica krućca osadczego -jako jedna z kilku ścian



wyjśćia z końcówki która wygenerowywuje bio-energie świetlisto

świetlne ,,fotonowe,,frakcje które są naszym celem i potrzebą ,po ich
nasyceniu ,naładowaniu,rozczepieniu i podzieleniu przez kwarc.

Zatem fotony powstają w wyniku przejścia przez układ ,przejścia



atomu lub jego jądra ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej i

mniejszej energii podczas zmiany pędu cząsteczki naładowanej.

Zatem każda ,,paczuszka,,-wygenerowanych fotonów ,ma w swym



malukim wnętrzu swą wewnętrzną falę jej pracy i dodatkowy

ładunek energii świetlisto-świetlny,a uzależniony od wewnętrznych

 walorów kwarca górskiego-jego dodatkowych pierwiastków w nim



goszczących ,i to te dodatkowe , smaczki także są naszym celem.

I tak każdy jeden promyk świtlny -po wyjśćiu z lasera trafia do

wnętrzą krućca osadczego i kwarca górskiego w którym to z kolei
jest rozczepiony na siedem promieni pomniejszych w każdej ze
ścian kwarca podobnie jak w pryzmacie ,dodatkowo nabierając
walorów kwarca i od niego dostaje wibracjii ,prędkośći i rotacjii
wewnętrznych -bo jak kwarc górski nie śpi to ma 30.000 tysięcy
uderzeń wibracyjnych na sekundę .I tak przemienione fraktale i
przyśpieszone oraz rozczepione tożsamośći świetlisto-świetlnych



fotonów wychodząc z krućca osadczego -mają nową osobliwość
wewnętrzną ,oraz swój nowy ruch i jego kierunek przemieszczania -

-Szkic rysunkowy prezentujący jak mikromalutkie paczuszki

biofotonów wykonując ruch śrubowo-obrotowy przemieszczają się
np.we wnętrzu układu krwioobiegowego ,lub wewnątrz układu
nerwowego lub parasymatycznego ,sympatycznego - względnie
,autonomicznego albo na poziomie wewnętrznych wzajemnych
układöw interneurinowych połączeń całościowych -inaczej
prezentuje się praca biofotonów wewnątrz układu kostnego



,ruchomego lub połączeniach włóknowo-ścięgnowych gdzie na

podczepienia i podłączenia włókien ,śćiegnowych najlepsza okazuje

się energia podawana z lasera ,,biała mgła,,wraz z głowiczką



rozczepiającą ,i taka energia jest bardzo skuteczna i pomocna dla

tych wszystkich Osób po kontuzjach ,urazach ,naderwaniach lub po



wyśiłku i przeciążeniu podczas ćwiczeń ale i po operacjach z ostrą

interwencją do struktur włoknowo ,śćięgnowych ,pozrywane i



poszarpane układy inżynierii śćięgnowo mięśniowej ,i kostnej i
dobrze jest podczas podawania energi z laserem zadbać o węglan
wapnia ,ale taki naturalny czyli ugotowane jajka kurze ,obrać a te

skarupki wygrzać w piecyku przez 10 minut w temp.120°C i po ich



oczyszczeniu z błonek zmielić skorupki na mąkę i następnie tą mąkę

połączyć z miodem takim wrzosowym nektarowym i pojeść sobie na

pumperniklu lub waflu ryżowym przez trzy do czterech tygodni ,a



w nas nasze -włókna podczepy ściegna ,mięśni się szybko zagoją...

-wraz z zawartośćią ich struktury energi biofotnowej wewnętrznej

.Czyli nasz biofoton -lub miniaturowa paczuszka energii świetlno
laserowej która trafia do naszego organizmu ,zasilając go swoimi
energiami .Szkic rozczepienia jednego promienia wiązki światła



białego przez pryzmat -dla lepszego zrozumienia i pojęcia opisów .

Tak rozczepione strumienie wiązki lasera w każdej ze ścian kwarca
w krućcu osadczym lub po przejśćiu przez głowiczkę rozczepiającą

Szkice dla lepszego zrozumienia działania krućca osadczego .
Inaczej wygląda forma rozczepienia wiązek energii laserowych po
wyjśćiu z lasera specjalnego ,a następnie przejśćia przez głowicę o
specjalnym wieloszlifie pryzmatycznym -i to w tej głowicy następuje
rozczepianie wstępne wiązek świetlnych wygenerowanych przez
nasz laser i tak przy głowicy o 8 ośmiu ścianach po trzy pryzmaty na
jednej ścianie mamy ich razem 24 ,i każdy z nich rozczepia nam



jeden strumień świetlny z naszego lasera na 7 promieni ,i po ich

rozczepieniu mamy ich 168 pojedyńczych wiązek pomnożonych
przez moc wyjściową lasera czyli np.1500 to daje nam po przejściu
przez głowicę 252000 pojedyńczych strumieni wiązek laserowych o
ich taktowaniu x-30.000 uderzeń -wibracja nieśpiącego kwarca /nsh.

 -Zdjęcie głowicy do lasera specjalnego o mocy minimum1500 mwat-

A na tym zdjęciu widzimy różnorodne ,głowiczki z korpusami ale ze
specjalnie przygotowanego drewna cedrowego i kamieniami ale o



specjalnym szlifie do rozczepiania ,wiązek strumieni lasera ale
takiego specjalizowanego ,o dodatkowych jego funkcjach ,jak na
przykład laser biala mgła z funkcją energii stroboskopu i lasera

czerwonego ,oraz białego wraz z funkcją migoczacej energi białej .

   I te wiązki po ich przeindukowaniu i po ich wstępnej fazie
rozczepienie wychodzą dalej przez komorę wyjściową i trafiają na



krucieć osadczy ,w tym opisywanycm przypadku widocznym na
zdjęciu kruciec osadczy wraz z kwarcem dwunastościanowym
wieloszlifem obusiecznym w wyszlifowany z kwarca
-herkimerowego przetwarza nam dalej nasze wiązki po ich
przejśćiu przez głowicę ,i tak dwanaście ścian dalej nam rozczepia
wiązki świetlno laserowe które co wyszły z głowicy i trafiły do
krućca osadczego i tu w tym krućcu na ich wejśćiu mamy ich o wiele

więcej czyli te wiązki które wyszły z głowicy -252000 musimy
pomnożyć przez dwanaście ścian po ich wejściu w kruciec osadczy i
mamy ich 3.024,000 ,-i tu trzeba je dalej pomnożyć przez 7 bo każda
ze ścian dalej je rozczepia i mamy ich 21.168.000 sztuk i one są dalej
rozbite przez wibracje kwarcu czyli 30.000,- uderzeń na n/sekundę
to daje nam 635.040.000.000. i w takiej ilośći one nabierają we
wnętrzu naszego kwarcu jego tożsamośći i dalej wychodząc są
pomnożone przez 12 ścian na wyjśćiu -czyli mamy mega ich



7.620480000000000 -i każda z tych osobliwośći jest na każdej ze
ścian kwarca i wyjścia jeszcze bardziej podzielona fraktalnie i

rozczepiona na 7 kolejnych elementów .Co w efekcie końcowym
daje nam ilośći wręcz niewyobrażalne -Tych naszych malutkich
biofotonowych paczuszek energii , które przeszły taką drogę od
początkowego ich wyjścia w formie strumieni wiązek z lasera . Tak
więc te nasze smaczki-pierwiastki w kwarcach ,nadają tak bardzo
indywidualne energie końcowe w biofotonowych miniaturowych
paczuszkach, o ich zadziwiających możliwościach terapełtycznych
,regeneracyjnych ,odtruwających i uzdrawiających nie tylko na ciało



nasze fizyczne ,ale także te subtelne pola i obszary bytujące w nas i
gniazdujące ale przede wszystkim poziomy energii tych wyższych

-Rysunek szkicowo poglądowy dla lepszego pojęcia i zrozumienia-
pracy  wirowej miniaturkowych paczuszek biofotonowych energii i



ich zwizualizowana wersja szkicowo poglądowa dla lepszego

zrozumienia i pojęcia całośćiowego-dwunastoszlif herkimerwowy.

-Energie które przeszły całą drogę od ,wygenerowania ich przez



laser i krucieć i jego wiązkę świetlisto-świetlną po efekt finalny .

-Dwunastoszlifowy krucieć w szczególny sposób nasyca biofotonami

         -Zawartość wewnętrzna miniaturkowych biofotonów -



A i ich praca wraz z ich sharmonizowaną falą przemieszczania się-

Wizualizacja wewnętrznej fali pracy energii świetlistej biofotonu.

Szkic do lepszego zrozumienia energii świetlisych ich pobierania
,przetwarzania -nasycania ,wchłaniania przez organizm ,i po ich



przepracowaniu wydalenia na zewnątrz ,są to energie solarno

kosmiczne lub świelisto-świetlne fotony energii słońca i kosmosu.

Zatem dalej idąc ,według obecnie rozumianych kanonów wiedzy
medycyny wojskowej i  tradycyjnej akademickiej ,arternatwnej i
niekonwencjonalnej ,krążenie energii świetlisto świetlnych lub
energii ,świetlno solarnych w żywym organiźmie odbywa się śćiśle
wytyczonymi szlakami-ścieżkami ,drogami lub tzw. kanałami
.Kanały te,biegnące głównie wzdłuż ciała ,nazwane zostały przez
Europejczyków -kanałami głównymi energetycznymi południkami
-lub meridianami .Które absorbują energie ,świetlne solarne lub
,świetlisto biolaserowe ,poprzez punkty ,miejsca i odbiorniki typu



,,czakry,, lub mniejsze sefiroty ,albo poprzez biokomunikatory tak
zwane klastry -czyli zgrupowane kolonie komórek dendrycznych i
to one w dużej mierze w samoczynny sposób same zasysają energie
jako czakry i te kosmiczne jak i te solarne i świetlisto świetlne na
potrzeby pracy całego organizmu żywego ,i jego organów-tkanek.

Szkic -rysunek wirowych procesów ,w bramach wiatru i ich pole.

Zatem nasze kanały energii głównych i biokomikatory lub bio
stymulatory lub ,,klastery,,,poprzez system odchodzących od nich
cienkich odgałęzień ,łączą określone punkty-miejsca na powierzchni
ciała ze szczególnym uwzględnieniem - komórek dendrycznych i



formami zgrupowań jako one ,,klastery,, biostymulanty wraz z

odpowiednio skomunikowanymi ścieżkami ,drogami ich
wzajemnych polączeń ,neuronicznych ,interneuronicznych lub
mechaneuronicznych i klasterami połączeń dendrycznych i w nich
komórkach dendrytycznych jako naszych biostymulantów i
strażników zdrowia ,kontuzjii ,lub ataków ze świata porażeń
,podrażnień ,od tych wirusowych ,bakteriologicznych czy także od
grzybcowych albo od parazytologicznych skutkowo przyczynowych
zdarzeń i anomali i dalej łączą się z odpowiednimi naszym
narządami wewnętrznymi w organiźmie z jego organami i
tkankami.I są tak zwane dwa główne miejsca ,jako - ,,zarządcy
generalni,,-wszech doznań  bioenergii świetlisto solarnych lub



biostymulowanych świetlistych poświat ,to po prostu sa to- dwie
bramy wiatrów ,czyli wejścia i wyjścia energii świetlisto-świetlnych
fotonowych energii jak i tych kosmicznych i tak mamy .Jedną bramę
wiatrów mniejszych usytuowaną zaraz pod czaszki podstawą i

bezpośrednim wyjściem rdzenia przedłużonego z podstawy mózgu

gdzie mamy dwa kręgi ,,Atlas i Axis jako kręgów kręgosłupa które to



obracają naszą całą czaszką wraz z jej całośćią  i to w tym miejscu

mamy bramę wiatrów ale tą - ,,mniejszą,,- w nas ,oraz dużą bramę

wiatrów znajdującą się na wysokości ,ostatniego naszego żebra



rzekomego które to są dwa i nie połączone są one z mostkiem mając

przedni koniec wolny z chrząstką od splotu słonecznego ,z przodu

jako wejście energii świetlisto-świetlnych fotonów, i z tyłu na
plecach po przeciwnej stronie splotu słonecznego jako wyjście lub



wyrzutnia ,ale już zużytych przepracowanych energii z organizmu .

,,Dokładne punkty miejsca ,,Bram wiarów,,-są zaznaczone na lini
rdzenia kręgowego za pomocą znaku -myślnika-jako znacznika



I tak między dwoma słowami ,a na rdzeniu kręgowym są w tych

punkach ,,łezki ,,lub spływająca kropla -jako dodakowy znacznik

,,BRAM,, mała brama wiatrów z topografi anatomicznej budowy
ciała ludzkiego to koniec rdzenia przedłużonego zaraz za



móżdźkiem -który dalej przechodzi w rdzeń kręgowy centralny.

,,Rdzeń przedłużony -jest to górny grubszy odcinek rdzenia
kręgowego przechodzący w rdzeń kręgowy centralny przez orwór
potyliczny wielki .Zawiera szlaki i drogi nerwowe łączące mózg z
rdzeniem kręgowym i mieśći ośrodki odpowiedzialne za regulację
krążenia i oddychania leżą na obszarze terenu tworu śiatkowego.
Natomiast drugi punkt miejsce jako ,,Brama Wiatrów Duża ,jest to
miejsce w którym to rdzeń centralny kręgowy przechodzi w więżbę
połączeń dróg i szlaköw pod nazwą ,,Koński Ogon,,lub początek
nerwu podżebrowego jest to ostatni z nerwów międzyżebrowych i
przechodzi on pod ostatnim żebrem -stąt jego nazwa ,,Nerw



podżebrowy ,i drugi jako stożek rdzeniowy jest to stożkowe

zakończenie rdzenia kręgowego na poziomie odcinka jako tarczy

międzykręgowej L-1 i L-2 lub ,,Ogon Koński,,-bo rdzeń kręgowy
kończy się na poziomie L-1 ,a korzenie brzuszne nerwów



rdzeniowych od pozomu L-2 biegną w dół do odpowiednich
poziomów otworów międzykręgowych ,stąd ich nazwa koński ogon

.I w skład końskiego ogona wchodzą także nici końcowe rdzenia
kręgowego ,wraz ze ścieżkami i dróżkami ich podłączeń w całość.
Tak jak to widać na przedsawionm rysunku poglondowym dla
lepszego zrozumienia tej opisywanej kwesti zagadnienia .

Na prezentowanym zdjęciu -energie są podawane na przegub stopy.



I tak poza tymi głównymi miejscami lub ,,bramami wiatrów ,,-mamy

następne miejsca-punkty im podporządkowane ,najważniejsze z
nich są usytuowane na naszych dłoniach , od ich wewnętrznej

strony i na zewnętrznej , ale o mniejszym znaczeniu komunikacji



całośćiowej ,następnie mamy na obwodach naszych połączeń

stawowo-ruchomch i tu rozróżniamy: obwodowe komunikowanie

się ,lub wejście na stawach kończyn dolnych -czyli kostce stopy jako



punkt dolny ,oraz staw kolanowy i staw biodrowy ,natępnie na ale

-popatrzmy i poczytajmy zaprezentowane analizy wyników badań i
cóż widzimy początki problemów od tylko koślawego chodzenia  i
cóż opisując dalej idząc podawajmy energie na kończynach górnych



czyli staw nadgarstkowy jako początek ,następnie staw łokciowy i
kończymy - staw barkowy .I tak te wszystkie punkty miejsca lub

,,kanały,, łączą się między sobą w pary -bo mamy kończynę lewą i
prawą ,i tak samo te meridiany występują na prawej i lewej stronie

i tak za pomocą nitkowych neuronicznych połączeń całościowych są
razem ze sobą połączone .W ten oto sposób, tworzy się cała sieć
połączeń oplatająca całe ciało.Umorzliwia ona w swobodny sposób
przenieszczania się i krążenia w organiżmnie ,,energiiom świetlisto



-świetlnych fotonów dostarczonych. Do momętu ich wykorzystania
przez całościowe i sharmonizowane w pełnej równowadze potrzeby

całościowe żyjącego organizmu czyli ich zagospodarowania w nas.

     ,,DLACZEGO skaj LASER ZILONY ,,ZIELONAWIE ,,

-Bo tu na Ziemi wszyscy My gramy w zielone -mimo iż



nasza Planeta jest Błękitna -zielone znaczy życie w
odnawiającym się zdrowiu we- Wszechwiecznie
trwającym ,, Życiu przed Naszymi Narodzinami ,,tak
więc warto poznać zalety zieleni ,tego budzącego się
życia na wiosnę wraz z pierwszym promieniem energi
Słońca który także jest zielony jako symbol Życia-

Jeden z trzech mierników ,Bovisa,, które to pozwalają
zmierzyć ,opomiarować braki w naszym ciele energii i
tak może być sam miernik ,,Bovisa,, lub miernik Bovis
ale z aparatem Vola ,lub miernik z funkcją Vola i Bovis
wraz z dodatkowymi funkcjami który to opisuję w
innej mojej broszurce ,którą polecam przeczytać jest
to ,,Bovis interpretacja wyników pomiarowania,, .



A dlaczego laser zielonawiec o barwie specyicznej zieleni,podobnej
w swym zaistnieniu do barwy idealnej takiej samej jak chlorofile.

Chlorofile -zielonawe barwniki występujące w fotosyntetyzujących roślinach
,niektórych drzewach ,i bakteriach -ale w świecie tych pozytywnych bakterii
naszej flory i fauny układu pokarmowego -bakteriochlorofilach ,są to
metaloporfiryny ,zawierające w swoim epicentrum pozycjii cząsteczki
magnezu połączone z alkoholami i fitolem nierozpuszczalne w wodzie ale
rozpuszczlne w alkoholach pochodznia organiczno-roślinnych.



          Chlorofil  pochodzenia wodnego -zbiornik wodny i ich kolonie .

I to one pochłaniają energie kosmiczne i światła widzialne w zakresie pasma

od 370 -760 nm.I rozróżnimy ich 4 rodzje chlorofilu; niebieskozielonawe
,występują one in vio u wszystkich roślin wyższych ,w niektórych sokach
drzew ,i w glonach ,ale w glonach o trzeh formacjach ze względu na długość
fali świetlnej przy której występuje maksimum absorbcji ,natępnie chlorofile
żółtawozielone o stężeniu świtlistym około 2-3 razy mniejszym od
poprzednich ,chlorofile złotawożółtozielonawcowe ,oraz chlorofile
brunatnicowo-zielonawcowe ale one są zlokalizowne w tylakoidach
-chloroplastrowych gdzie wraz z karotenoidami wchodzą w skład
fotosystemów i biorą bezpośredni udział w transporie elektronowych



tożsamości a pozostałe pełnią funkcję anten energi ,przekazując
zaabsorbowaną i pobraną energię do odbiory -poprzez związki ciągu energii
kosmicznej .Zrozumienie zachodzącej biosyntezy za pomocą rysunku.

Zatem biosynteza i biofitogeneza to odwiecznie działające prawo natury.

            Zdjęcie pośladowych energii generowanych przez chlorofile .

I tak samo działają nasze lasery zielonawce i nie tylko .Po prostu poprzez
energie kosmiczne zawarte w nieśpiących, kwarcach görskich i odpowiednio
przygotowanych do pracy z laserem .Przekazują naszemu ciału energie
świetliste wraz z wibracjami i całościowymi energiami -zasilają nas nasze
organy wewnętrzne ,nasze ciała plazmatyczne i energetyczne



Inne zdjęcie pośladowych energii świetlistych , generowane przez chlorofile.

Wprowadzając do nich nowe i skondensowane światło wraz z pozostałymi
dobroczynnie działającymi energiami a wygenerowanymi z kwarców
górskich przygotowanych w formie krućca osadczego pod laser i wiązki lasera

zielonawca -lub jak mawiają Inni ,,,Szmaragdowca,, jako czystośći nad zieleni.



     Także magnetyzm naszej planety Ziemi ,ma specyficznã barwę zieleni.

Nie tylko zioła ,rośliny ,drzewa , minerały -i nasz laser zielonawiec generuje
pasmo energii świetlisto-zielonawcowej , ale nasza cała planeta także

wygenerowywuje energie zielonawcowe ,ale szkoda że jako nasza planeta



oddaje je w kosmos .A my na razie nie wiemy dla kogo te energie i w jakim
celu oddaje je nasza Planeta Ziemia .Może z czasem poznamy lepiej potrzeby
tych innych Tam gdzieś w Kosmosie . ? .

,,KLASTRONY POŁĄCZEŃ KOMÖREK DENDRYCZNYCH A PUNKTY
ICH ZBIORCZYCH FORM I POŁĄCZEŃ DO ORGANOWYCH W
NASZYM CIELE -PRZEDSTAWIONE ICH SZKICE I RYSUNKI
POZWOLĄ DOBRZE POJĄĆ I ZROZUMIEĆ WAM ALE CAŁOŚCIOWO
ZAPREZENOWANE MIEJSCA DO  PODAWANIA BIO-ENERGII
ŚWITLNO ŚWIETISTYCH I KWARCOWYCH WRAZ Z LASEREM !

*
*Zdjęcie ,,Klaster Dendryczny,,są to zgrupowane w kolonie nasze
komunikatory czyli najmniejsze komóreczki dendryczne które
razem stanowią biostymulatory i komunikatory naszego zdrowia w
nas samych są one całościowo zintegrowane poprzez połączenia



całych dróg śieci neuronicznych ,mechaneuronöw z naszym
centralnym ukadem nerwowym i w końcu z naszym mózgiem i tak
komórki dendryczne sprawują pieczę ,naszych strażników zdrowia

w całym naszym ciele i neuroniczno-klaektoryjne całośćiowe nici
komunikacji i przepływu energii eteryczno-kosmicznych wraz z
przepływem impulsów i świetlistofotogenezowanych energii
całościowo pojętych i fal impulsów stymulacjii, zrozumiałych na
tym etapie ich poznania i wykorzystywania dla naszego zdrowia ,

,wzajemno-harmonijnych energii płynących całościowo z Matryc



Energii Boskich -ABSOLUTU- do Nas dla Nas i w nas Samych także.

Zacznę od opisów zrozumienia ,połączenia energii żywiołów i ich

lini kanałów połaczeń,poprzez odpowiednie układanie naszych rąk



ich połaczeń palców i absorbowania energii wyższych ,do tego celu

posłużę się wykonanymi rysunkami-szkicami dla lepszego ich
zobrazowania pojęcia i zrozumienia ,sił i energii w tym zakresie

zrozumiałych ,a znanych i praktykowanych od tysięcy lat przez
,zgromadzenia tajne ,samurajów ,niektórych rycerzy zakonnych
rytu maltańskiego obrzędu ,ale pieczołowicie skrytych i utajnionych
, jako wiedza nie mogąca trafić w ręce przeciwnika lub wroga -dla
wiadomych względów ulepszania się i generowania większych i



przerażających mocy i sił ,w kierunku nieświadomego przeciwnika.

,,ZROZUMIENIE STRUKTUR SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA KLASTERY
DENDRYCZNGO KOMUNIKOWANIA SIĘ A PRZEPŁYW CAŁOŚCIOWY
DROGAMI ,NICIAMI,MIKRO WŁÓKIENKAMI -POŁĄCZŃ CAŁOŚĆI A

ANATOMICZNA BUDOWA wraz z TOPOGRAFIĄ I JEJ ZROZUMIENIE.

       ,,CO KRYJĄ NASZE WNĘTRZA DŁONI I ICH ZROZUMIENIE,,



 -PALEC LUDZKI ,,-jego budowa anatomiczna i jej zrozumienie-

Opis -budowy anatomicznej: 1.Obszar umiejscowiony pod skórą na
końcu palca zawierający komórki nabłonkowe ,które dzięki
procesom ich rogowacenia tworzą między innymi paznokieć ,i jego
macierz paznokciową ,jest to jeden z wytworów skóry jako naszego
narządu zmysłu dotyku ,czucia i odbierania wibracjii ,energii ciepła
żimna podrażnien wraz z całościowym okrywaniem naszego ciała
,bo skóra to bardzo ciekawy organ ,narząd zmysłu dotyku i nie tylko

.
2.Korzeń paznokcia -najmłodsza wytwarzana frakcja przez skórę-
częśći paznokcia -jako twartszego okrycia jest zawarta w macierzy .



3.Oskórek -biaława ,miękka , błoniasta warstwa otaczająca ciało
paznokcia u jego podstawy w okolicy obłączka i oddzielająca je od
skóry palca.

4.Obłączek-jest to obszar paznokcia jaśniejszego koloru i
półkolistego kształtu umiejscowiony u podstawy ciała paznokcia.

5.Wał paznokcia-jest to bruzda skórna otaczająca boczne częśći
paznokcia ,czasem może rozwijać się tam infekcja znana jako
zanokcica wynikła zazwyczaj z jej uszkodzenia ,rozdarcia z raną .

6.Trzon ciało paznokcia-jest to widoczna część paznokcia
umiejscowiona na tylnej powierzchni ostatniego członu palca .Jest
twardy i rogowy ,tworzą go zrogowaciałe komórki nabłonkowe .

7.Łożysko paznokcia -jest częścią skóry na której spoczywa
paznokieć ,służy jako jego podstawa.

8.Brzeg wolny koniec-jest dystalnym końcem ciała paznokcia ,na
skutek ciągłego wzrostu zbliża się do końca palca .

9.Perionychium-obszar skóry oddzielający łożysko paznokcia od



naskórka opuszki palca.

10.Prążki paznokcia -delikatne ,białawe linie wzdłużne .które mogą
lub czasem pojawiają się na strukturze -ciele paznokcia z powodu
defektów zrogowaciałych komórek tworzących paznokieć.

11.Paliczek dalszy -jest ostatnią z kośći palców ,wspierająca
strukturę paznokcia i palca .Wzmacniając go u szczytu .

12.Opuszka palca-jest to obszar w przedniej końcowej części palca
,zawiera charakterystyczne niewielkie bruzdy skórne zwane liniami
papilarnymi ,które są odpowiedzialne za tworzenie się nam na
naszych palcach tak zwanych odcisków palców i ich lini na nich .



13.Tłuszcz podskórny -nagromadzona tkanka tłuszczowa pod skórą
,dokładniej pod tkanką podskórną ,dla której jest formą elastyczną
poduszką amortyzująco i ochronnie działającą .

                 ,,Struktura budowy skóry i jej zrozumienie ,,

,,A,,-warstwa zrogowaciała -jest powierzchniową warstwą naskórka
,gdzie zrogowaciałe komórki są złuszczane i zastępowane przez
inne na miejscu tych złuszczonych.Spody dłoni rąk i stóp posiadają
grubszą warstwę ma na powierzchni pory ,pory są niewielkimi
otworami ,które odpowiadają ujściom przewodów potowych lub
górnym końcom mieszków potowych -pory skórne służą także do
przewietrzania -schładzania i wentylowania wewnętrznych częśći
,tworzy się wokoło powierzchni naskórkowej pewnego rodzaju
warstwa ,lub sfera termiczna a zróżnicowana ona jest przez
tęperaturę naszego ciała a temperaturą otoczenia i daje to skórze
możliwośći samoczynego regulowania temperatury jak również i jej
odgazowywania struktur po przepracowanych i wykorzystanych
energiach i związkach komóreczkowego uzależnienia na poziomie
pohaptenowych i szczątkowo- antygenowych frakcjii -jak
równiocześnie przez te miniaturkowe kominki głębiej dociera



energia świetlist-swietlna biofotonowa ,solarna lub wygenerowana
z czyników zewnętrznych ,laser z krucćem osadczym lub inne .

,,B,,-Warstwa jasna , istnieje tylko w rejonach ciała gdzie skóra jest
grubsza i zbudowana ze spłaszczonych martwych keratynocytów.

,,C,,-Warstwa ziarnista , zbudowana z komórek nabłonka
inicjujących proces rogowacenia skóry .



,,D,,-Warstwa kolczasta umiejscowiona powyżej warstwy
podstawowej ,jest zbudowana ze stale dzielących się keratynocytów.
W jej głębszej strukturze mamy warstwę podstawową skóry ,zwaną
również warstwą rozrodczą jest zlokalizowana w najgłębszej części

i nieustannie produkuje nowe keratynocyty .Keratynocyty są to
komórki tworzące naskórek .Pochodzą z warstwy podstawowej i

stale ulegają przemianom ,aby skończyć jako martwe komórki
złuszczone w warstwie rogowej skóry .Dalej w warstwie
podstawowej skóry mamy komörki Langerhansa i to one mieszczą
się w warstwie kolczastej pomiędzy keratynocytami .Komórki



pochodzenia szpilkowego ,mają znaczący udział w ,,prezentacji
antygenu ,, limfocytom .Poniżej warstwy podstawowej a przed
warstwą siatkową skóry ,mamy milicieniutką warstewkę
mgiełkowej wody żywej osoczowego pochodzenia , gdzie w tej
mgiełce dryfują pływając miliminiaturkowe komóreczki dendryczne
,komóreczki biofotonowe i komöreczki solarno-świetlisto chłonne.
Na prezentowanym szkicu rysunku jest to warstewka zaznaczona
kolorem cimniejszym brązowym dla odznaczenia tej formy strefy .

,,E,,-Warstwa siatkowa ,jest górną warstwą skóry właściwej ,a
utworzona przez brodawkowate zbite twory tkanki łącznej
wnikające do naskórka .

,,F,,-Pochewkowa struktura zawierająca włos i gruczół łojowy.

,,G,,-Gruczoł potowy w postaci skręconych przewodów
-specjalizujące się w wydzielaniu potu i nie tylko .

,,H,,-Ciąłko Paciniego ,jest zakończeniem nerwowym zlokalizowane



w najgłębszej częśći skóry właśćiwej .Odbierają głębokie bodżce
czuciowe ucisku naciskowego na powierzchnie całośći skórnej .

           ,,BUDOWA I ZROZUMIENIE PRZYDATKÓW SKÓRY,,

1.Por jako zewnętrzne ujście kominowe gruczołu potowego ,głównm
jego zadaniem jest wydzielanie potu są umiejscowione w pobliżu
mieszka włosowego skóry .Pot jest wydzieliną produkowaną przez
gruczoły potowe ,Jest złożony głównie z martwej i przepracowanej
wody ,zawierającej duże ilośći rozpuszczonych substancjii które są
już przerobione i wykorzystane przez organizm .Tak więc pot to
98% przerobiona i przepracowana woda a pozostałe 2% to między
innymi ,azot całkowity: 25-60 mg/dm3 , mocznik: 10-575 mg/dm3 ,



chlorki: do 40 mmol/dm3 , sód: 10-60 mmol/dm3 ,potas: 3-10

mmol/dm3 , kwas mlekowy: 45-450 mg/dm3 , kwas moczowy:
0,7-2,5 mg/dm3 , kwas pirogronowy: 4,4 mg/dm3 , tyrozyna: 3,2
mg/dm3 , treonina: 5,5 mg/dm3 , arginina: 13,5 mg/dm3 ,histydyna: 8
mg/dm3 .Parowanie potu odgrywa ogromną rolę w regulacjii

temperatury ciała ,jego przewietrzaniu i odgazowywaniu po
przepracowaniu wchłanianych , energii kosmicznych , świetlistych i



biofotonowych jak równocześnie daje regulację temperatury ciała .

2.Przewód wyprowadzający kanalik zaczynający się w części
wydzielniczej , przechodzi przez skórę właśćiwą i kończy się na

powierzchni naskórka -stanowi swoistego rodzaju komin wentylacji



przez który nasz organizm wyrzuca w procesach przewietrzania i

wentylowania różnorodne tożsamośći od antygenów szczątkowych

haptennów po gazy przepracowane w procesach wymian
elektrolitowych wokół komórkowych -drobiny przepracowanej



wody martwej -potu ,aż po gazowe frakcje które tworzą na
powierzchni zewnętrznej skóry warstwę termiczną ,jest to pewnego
rdzaju forma energii pogazowych którą określa się mianem
warstwy aury jako strefy przewietrzeń pogazowych i ich frakcjii.

Tu na tym foto-gramie widzimy całośćiowy plan przewietrzeń i
frakcji o nazwie potocznej ,,aura,, jako poziom energii astralnej na
powierzchni naszego największego organu zmysłu dotyku i czucia
jakim jest nasza skóra bo jej - całkowita powierzchnia okrywająca
nasze całe ciało u osoby dorosłej może wynośić ponad 2,5 metra
kwadratowego powierzchni a u osoby otyłej ,puszystej nawet 4
metry tak więc w naszej skórze kanaliki przewietrzeń i



utrzymywania stałej temperatury ciała około 36,8 °C mają co robić
po prostu wykonują one przeogromną pracę i to jak ważną dla
naszego zdrowia i zachowania równowagi we wnętrzu całośći.

3.Część wydalnicza w najgłębszej częśći skóry właściwej utworzone
są kłębuszkowe kanaliki wyścielone komóreczkami
wyspecjalizowane między innymi w produkcjii potu .Kłębuszki te są
równocześnie połączone za pomocą niteczkowych struktur
włoskowatych z ,,osobliwośćiami ,, i ,,tożsamościami,, skórnymi i tak
duże zielone owalne tworki na rysunku to: Ciałka Meissnera są
zakończeniami nerwowymi skóry właściwej odbierające i
lokalizujące powierzchniowe bodźce czuciowe zmysłu dotyku .

Natomias te mniejsze na odgałęzieniach włoskowatych białych a w



kolorze jasno zielonym to ciałka Rufiniego-jest to zakończenie
nerwowe skóry właśćiwej a specjalizujące się w wykrywaniu ciepła
.Obok tych ciałek są drugie ciałka na rysunku w kolorze żółtym są to
Ciałka Krausego -i są one zakończeniem nerwowym skóry właściwej
odbierające bodżce zimna.Powyżej mamy jeszcze mniejsze

osobliwośći zaznaczone na rysunku w kółeczkach z małą czerwoną
kropeczką -są to jeszcze mniejsze ciałka wyspecjalizowane w

procesach przemiany biofotonowej energii solarno-świetlnych i



biofotonowych frakcjii zachodzących i zaśilających nas całośćiowo.

4.Zakończenie nerwu sympatycznego ,gruczoły potowe znajdują się

pod kontrolą autonomicznego układu nerwowego i w związku z tym



otrzymują zakończenia nerwowe z układu sympatycznego .

-Na prezentowanym zdjęciu widzimy wyrażnie ,plamkowo łaciate
przebarwienia na powierzchni skóry są to ,,Kwiaty Starośći,,

,,Kwiaty Starośći,,-to nic innego jak tylko w nas zjołczałe tkaneczki



tłuszczowe skóry -pojawiają się w formach łaciatkowatych plamek

w wyniku złej pracy narządu dotyku skóry ,braku odpowiednich

witamin ,pierwiastków i minerałöw i tak możemy pomóc w takich
anomalich podajac energię laserem z krućcem osadczym podając
energię bezpośrednio na miejsce punkt przebarwienia i zmian,ale
trzeba zachować szczególną ostrożność podczas podawania energii



ze względu na rodzaj cery ,jej suchość i pergaminowość oraz tak

bardzo indywidualne potrzeby zdrowotne i karnację cery ,dlatego

każdy operator uzdrawiający a posługujący się laserem z krućcem



osadczym powinien zachować szczególną ostrożność bo możemy

trafić na ,,tłuszczaka,,-czyli na nowotworwe tkanki tłuszczowe nie

agresywne i nie złośliwe ,które to sobie wyrosły i tak tkwią czasem



nawet po kilka lat ale do jakiegość tam powiedzmy czasu aż on jako
tłuszczak ,lipoma się nie powiększy i nie zacznie się powiedzmy tak
namnażać i się nam rozsiewać powiekszajac się do swojej wielkośći
do tyśiąca razy ,od jego stanu początkowej wielkość bo wówczas taki
zazwyczaj on rośnie bo my mamy odpowiednie w naszym ciele dla
niego warunki i predyspozycje lub warunki które sami zmieniliśmy
na lepsze ale dla niego bo to my sami zmieniliśmy te nasze nawyki
pokarmowe ze wzmorzonym apetytem na określone produkty i to
one wraz z płynno wodną w nas gospodarką zaburzyliśmy ,i lipoma
tłuszczak nam twardnieje mutantowiejąc zmienia się ale już w jego
formę mięśniakową ,a można temu zaradzić podając energię na jego
gdy jest tłuszczakiem lipomą ,ale wiązka muśi być jednopunktowa i

to podawana bezpośrednio na cel ,w taki sposób że zaczynamy od
obrysu obrzeża miejsca i dalej wykonując ruchy krężno spiralne od
obrzeża do wnętrza ośi lipomy ,zachowując przy tym zgodność co
do waloru grupy krwi osoby która pobiera energię ,i tak te osoby z



ich końcówką krwi Rh plus (+) to im trzeba wykonywać ruch w

prawo obrotowy i spiralny ,a osoby z przeciwnym Rh minus (-) to
muśmy wykonywać ruch obrotowy ale lewoskrętnie czyli w drugą
stronę obrotu przeciwną do ruchu wskazówek zegarka ,i zapamiętaj
każdy tą zasadę zgodnośći obrotu do potęcjału , PLUS-(+) w prawo ,a
MINNUS -(-) w lewo ,no i oczywiśćie mamy jeszcze ZERO -(0) i tak dla

lepszego Waszego Zapamiętania tego tak Ważnego elementu to



jeszcze Wam dopowiem ,że mieszając łyżeczką w szklance ,kawę
,zioła lub herbatkę to także trzeba zgodnie z tymi zasadami obracać
mieszając ,czyli Te Wszystkie Osoby z końcówką krwi ,,Rh (+) plus
niech zawsze kręcą w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegarka
,natomiast te osoby z końcówką Rh (-) minus niech kręcą w lewą ich
stronę ,natomiast ci co mają ,,O,,(o) ale to stabilne to mieszając zioła

lub herbatke zaparzoną niech obracają z góry na dół ,w ten oto taki

sposób jak kręci się koło w rowerze ,ale jadąc tym rowerem wstecz



do tyłu czyli kręcąc mieszajac ziółka wykonują ruchy z góry do dołu
ale z kierunkiem na siebie bo mają grupę krwi ,O Rh(+) stabilne ,a Ci
co mają zero niestabilne migoczące czyli grupa krwi O Rh(-) to robią
w sposób przeciwny czyli z góry na dół ale mieszając kręcą od siebie

,natomiast Ci co mają ,O, nominalne to niech Sami Zadecydują co i
jak przez co to my zachowujemy zgodność z polaryzacją bioenergi w
tym Naszym Całośćiowym Obrazie Polaryzacji wraz z orientacją w
nas smaku ddanej osoby ,lubiacej słodki ,kwaśny lub ostry i w niej
ruchy- wody i płyny elektrolitowych w jej wszech komórkach ale tak

na poziomie wymian w komórkach i wokołonich nie zostaly w stały



ich sposób zmienione lub zaburzone bo zmiana ich wiru i ruchu w
nich zawsze utrudniona wymianę wód przerobionych- martwiczych

lub wrecz ich powstrzymana wymiana , gromadzi w nas w skórze i
jej warstwach te martwicze wody i płyny ,a w nich kumuluje sie ta

cała masa tkankowo tłuszczowa która daje proces narastania się i



namnarzania tłuszczaków ,lipomy ,zatem zapamiętajcie sobie ruch
i jego zgodność oraz jednopunktowa forma nasycenia energiami bo

tkanka która to jest pożywieniem dla tłuszczaków i on jako ten w
nas tłuszczak w wersji pierwotnej pomału i stale w nas ,rośnie i się
rozwija budując w naszych ciałach swoje komórki, mutantuje i się

zmienia po prostu się uzłośliwia i staje się mega problemem w nas ,i



wówczas trzeba zastosować specjalna forme i inny kruciec żeby po

malutku stale i z wielką dozą ostrożnośći energią lasera ,,lipomę,,
tłuszczaka rozpuszczać i zmiejszać jego wielkość ,ale procesy są
długie i wymagają cierpliwośći i ostrożnośći u obu stron ,takie to
sprawdzone i działające cykle podańia energii na jedno miejsce

Najgorzej jest gdy doprowadzimy przez Zaniedbanie do takiego jak
to Wam pokazuję na zdjęciach ,czyli najpierw była to Lipoma ,ale
ona się zmutantowiła ,przeszła fazę jej rozrostu ,następnie zrobiła



się twarda i zmieniła status na mięśniaka ,czyli mięśniakowienie i w
takiej formie ale już umięśniakowionej ,może namnażać się w nas i

objawić się dosłownie wszędzie na zewnątrz i wewnątrz tak jak to
widzimy na zaprezentowanych zdjęciach nogi ,ale zmiany w tej oto
nodze i całej stopie ale pod skórą ,i zwyrodnienia śródstopia ,stępu a
to mięniak i od ich narastania ,przeżutöw dookoła wszech układów
,od chłonnek zaczynając ,układu nerwowego ,aż po pojawienie się w
narządach ,organach ,w nerkach ,pęcherzu moczowym ,wątrobie
,śledzionie ,gruczołach tarczycy ,w jelitach ,dwunastnich ,drogach
rodnych ,po prostu wszędzie tam gdzie jest tkanka tłuszczowa ,i to
zawsze jako na samym początku takie nic tłuszczak ,lipoma mięka
narośl ale ta pod skórna ruchoma mięciutka i przemieszczająca się



często gdy ją naciśniemy opuszkiem naszego palca ale po pewnym
czasie zaczyna twardnieć i cóż ,póżniej mamy ale już mięśniak ,i

jego dalszy proces rozwoju rozrostowego ,przeżuty- i to on już się
uzłośliwiania czy to w formach włóknowych lub mięsakowych ,i

zagraża naszemu życiu nie tylko temu zdrowiu ,ale mamy już mega
problem ,zmiany onkologiczne ,nowotworowe porażenia przez tylko



takie nic i na dokładkę zaniedbanie...początkowych objawów , ale

może się zacząć także problem od takich tam nic nieznaczących jak
świąt w drogach rodnych ,upławy ,i tak jak to widzimy na badaniu



trzon macjcy i jajniki i w nich mięśniaki które utrudniją zajśćie w

ciąże ,u jednych ,pań ,kobiet to i jak mówią z lekkim przekąsem że to
i dobrze bo i wkładek nie muszą stosować do macicznych ,spiralek
antykoncepcyjnych ,bo ma lipomy ,tłuszczaki ,mięśniaki -no to i jest

lepsze smarowanie podczas uprawiania seksu ,a gdy jeszcze ma taki



efekt suchej szyjki wejściowej do trzonu macicy ,bo brodaweczki się

uszkodziły ,czyli gruczoły Bartholiniego które mają swoje ujście do

szyjki wejściowej do pochwy i jest brak naturalnego śluzowania ,to



takie lipomy to dar no a ten świąt ,upławy ,podśiąkiwania ,zejśćia

śluzu tłuszczakowego ,da się jakość ogarnąć i się przyzwyczaić , a
dla innych pań i kobiet to mega duży dyskomfort i na dodatek jest to

spory kłopot ,więc trzeba działać .podając biolaseroenergię i tyle ...



Podając energie Bio-bozono Laserogenezy na drogi rodne ,muśimy

zawsze zaczynając wyznaczyć linię od jednego stawu biodrowego

do drugiego ale poniżej pępka na odległość czterech palców i z tymi



Zgodnośćiami widocznymi na sztychorysunkach zapoznać się i to

stosować ze szczególnym uwzględnieniem ,grupy krwi jej walorów i
do tego zastosowanie kierunku obrotu i ruchu ,oraz trzeba wziąść

pod uwagę fazę cyklu oczyszczania dróg rodnych ,wraz z opcją czy
dana pani ,jest w menopałzie ,czy w klimakterium a proces jej cyklu
Zmiany jako fakt nwych plamek łaciatkowatych form przebarwień
naskórka na zewnątrznych warstwach skórnych ,czyli zjołczałych



tkanek tłuszczowych ,ale w formacjach już rozległych są zawsze tym

.punkt plamkowego przebarwienia na powierzchni skóry ,czyli
podajemy energię zaczynając od obwodu miejsca plamki i ruchem

w prawo lekko obrotowym przemieszczamy końcówkę krućca i tak
tworząc pewnego rodzaju spiralkę obrotu wędrującą do epicentrum
przebarwienia i czas maksymalny przy pierwszej sesji podania nie
powinien przekroczyć jednej minuty na takie jedno miejscowe
przebarwienie ,wraz z jego zmianami ,i w kolejnych dowkach w
sesjach podawania energii zwiększamy ten cykl podania do 2 dwóch



minut maksymalnie ,ale z zachowaniem proporcjii do karnacji cery

i intensywnośći występującego przebarwienia na powierzchni skóry
ze szczególnym uwzględnieniem tkanek tłuszczowo zjołczałych na
powierzchni miejsca ,gdzie mogą występować nawet do pięćiu
różnych odmian przebarwień plamkowych ,lub zróżnicowanych i z
ich wymodulowanym wyrośnięciem ,szczególnie przy bardzo już
zaawansowanych formach tłuszczakowych wyrośnień ,a jeżeli do

tego powiedzmy dana osoba ma jeszcze problemy cukrzycowe lub



wątrobowe i kłopoty na poziomie tarczycy i gruczołów nadnercza to

mamy mega orzech do zgryzienia ,żeby pomóc takiej osobie ,a jak

dochodzi do tego powiedzmy jeszcze problem typu cała nasza stopa



cukrzycowa lub staw cukrzycowaty to w połączeniu z tłuszczakiem

jest to mega problem ,bo to tylko jest kwestią czasu kiedy taki tam

sobie tłuszczak się szybko zmutantowi ,uzłośliwi i zaatakuje ale już



z mega śiłą i rozsiewem z szybkim jego narastaniem  i z procesem

gnilnym i odpadaniem całych form masy skórnej z tłuszczaka no i

mega pośiąkiwania wybroczynowo aktywne i mega zakażne ,od
powiedzmy jasno czekoladowych po bardzo intensywne rdzawo



ciemno brązowe ,a wszystko się zaczeło od plamki łatki lub ich całe

kolonie łaciatkowate i wówczas trzeba wykonywać większą ilość

sesji podania energii z biofitolaserowo kwarcowych opcji ale wraz z
kompletem mega kuracjii z zastosowaniem Esencji Energii ,i po



złagodzeniu się form tłuszczakowych takich jakie widać na foto ,to
muśimy interweniować chirurgią i dokonywać odcięc ,amputacjii

całych mas form wyrośniętych od tłuszczakowych ,i tak po malutku

poprawiać w sharmonizowanej formie  aż ośiągniemy cel ,czyli



powrót do minimalnej równomiernej i stopniowej poprawy całośći

w wyglądzie i karnacjii barwy cery ,o ile będzie to wogöle możliwe-

Ale stosując energie laserowe wraz z kwarcem górskim zerowym i



nasycając zielonawcem musimy w tak ekstremalnych przypadkach

stosować minimum co trzy dni sesje podań i tak na każdy element
tłuszczaka podawać bioenergie od 5 do nawet 10 minut w celu jego
zatrzymania form rozrostowo namnarzających ,kuracja taka może

potrwać nawet do kilku - miesięcy i po jego zastopowaniu trzeba



zmienić laser zielonawiec na laser czerwony ,czerwonawiec i dalej

kontynułować terapię uzdrawiającą z tym że podając bioenergie z
czerwonawcem energie trzeba zacząć od trzech minut podawania

bioenergii laserowoświetlnych na jedno ognisko tłuszczakowe ,lub



przy stopie ,,cukrzycowej ,, gdy zabliźniają się pośiąkiwania , i po

upływie trzech miesięcy zrobić przerwę jednego miesiąca ,i po jej

zakończeniu zacząc terapię od początku ,i taka terapia może



potrwać nawet do trzech lat w ekstremalnych przypadkach ,bo

wiemy że nawet przeprowadzane terapie z użyciem  aparatu ,,Lipo

Chromogenex ,, laser czerwony do rozbijania celulitu i mega tkanki



tluszczowej nie radzą sobie w przypadku Lipomy -tłuszczaków .

A w przypadku ,,Kwiatów starośći,,-przebarwień zjojczałych jest to

dość prosta sprawa ,ale pod warunkiem że dotyczy to tylko kwiatów
starośći ,bo one nie tylko dotyczą osób starszych tak jak to widzimy
na zaprezentowanym powyżej zdjęciu ,tego typu anomalia czyli
brązowe i łaciatkowe przebarwienia ,dopodają także osoby młode
bo tkankę tłuszczową ma każda osoba a proces jej zjołczenia dotyka



coraz młodsze osoby ,zatem lasero terapia jest bardzo skuteczną
metodą i pewnego rodzaju antidotum uzdrowcze na kwiaty starośći

Ale u tego młodego człowieka widzimy jeszcze coś bardziej groźnego
a mianowicie rozdęte naczynia układu krwioobiegowego ,żylaki ale

na poziomie skroniowym ,żyła skroniowa zbiera krew żylną z żył



ciemieniowych i okolicy skroniowej ,i łączy się ż żyłą szczękową

wewnętrzną tworząc wspólny pień -żyłę żuchwową kończy się ona

na żyle szyjnej wewnętrznej .Zrozumienie różnicy między żyłą a



tętnicą -bo wiele osób ma problem tak więc żyły są to naczynia

krwionośne ,które niosą krew odtlenowioną -krew żylną bez tlenu

zawierającą zbędne produkty i frakcje przemiany materii z tkanek



komórek , do serca i płuc oraz pozostałych organów filtrujących i

oczyszczających nam krew ale gdy trafia do płuc to w nich zostaje

utlenowiona w procesie wymiany gazowej i z płuc trafia do serca i



tam zostaje przepompowana i trafia z żył do tętnic i nimi nieśie

krew ale już utlenowioną ,zatem popatrzcie na skroń tego młodego

człowieka i pomyślcie czy to na skroni to żylak ,czy tętniak ...????



Ale podając energie zawsze dodatkowo musimy sprawdzić parę

szczegółow czyli ,bielactwo ,nabyte ,wrodzone lub dziedźiczne ,oraz
anomalia powstałe po porażeniach po grzybowych -łuszczyca ,po

pozostałe zmiany pozostałe po mikro- organizmach żerujących na
naszej skórze ,bo niektóre osoby mają niby takie nic trądzik jak



mawiają ,a to może być już nie trądzik lecz opryszcz i to już bardzo
zaawansowana opryszcz z porażeniem, ale już wewnętrznym i na

dodatek jeszcze inne zaburzenia i porażenia organów ,tkanek aż po



zaawansowane problemy dermatozy i jej odmian z atakiem na

nasze krwinki ,o cały układ krwiobiegowy a w nim także ,wątroba

śledzina ,mięsień sercowy i pozostałe nasze wewnątrz współistne i
ze sobą w sharmonizowany sposób współpracujące całe układy i



tkanki po błony śluzowe praktycznie w każdej z komórek w naszym

systemie choćby ,chłonny i w nim chłonki , i wówczas po wnikliwym

uwzględnieniu tych dodatkowych mogących występować anomali



wraz z porażeniem i zakażeniem wenerycznym ,grzybiczym lub

,zakłuceń i zaburzeń możemy przystąpić do procesu uzdrowienia

terapi uzdrawiającej z zastosowaniem bio-energii lasera wraz z



krućcem i tu jeszcze jedna nasuwa się mi uwaga ,a mianowicie

musimy podczas wykonywania ruchów obrotowo wirowo skrętnych
wykonywanych w prawo -to tylko w przypadku osób które mają
krew o końcówce powiedzmy -dla przykładu A 1 Rh + plus ,to ruch

w prawo ,a dla tych co mają Rh - minus to wykonujemy ruch w lewo
przeciwny do ruchu wskazówek zegarka ,i jest to dość ważny
elemeny ze względu na harmonię do wiru i jego kierunku obrotu



elektrolitów wokoło komórek ,a te osoby co mają powiedzmy Rh o

zero i są neutralne to trzeba ten ruch wykonywać przemiennie czyli
na jednej plamce punkcie podania w prawo ,a na następnym w lewo

zachowując wszech harmonię to szybciej energie biolaserofotonowe
rozbiją ,rozpuszczą zjołczałe komórki tłuszczowe i spowodują
powrót do naturalnej barwy całośćiowej powierzchni naszej skóry.

- tu zainteresowanym polecam inną moją broszurkę pt,,Batalia o
Zdrowie i Bitwa o Życie a Esencje Energii i Witaminy w Walce z



Boreliozą ,Bartonellą ,Babeszjozą i innymi Patogenami o nasze
zdrowie -polecam zainteresowanym osobą -Lucjan tel.667.448.798,

5.Naczynka włosowate -są to takie niewielki naczynia włosowate
doprowadzające krew do podstawy częśći wydzielniczej gruczołu.

6.Warstwa wewnętrzna gruczołu potowego ,warstwa komórek



nabłonkowych ułożonych dwuwarstwowo w przewodzie
wyprowadzającym i jednowarstwowo w częśći wydzielniczej
.Tworzy wewnętrzną wyściółkę gruczołu potowego .

7.Warstwa zewnętrzna gruczołu potowego jest warstewką komörek
mięśniowo-nabłonkowych pokrywająca cały gruczoł potowy .

8.Ciałko Paciniego -wcześniej je opisałem ,oraz pozostałe także .



,,Zdjęcie warstewki , między tkanką właściwą a tkanką podskórną ,,

Jest to warstewka utworzona jako magazyn między dwiema
tkankami błonowymi,składa się z ,,wody żywej,, -wraz z całością

zmagazynowanych środków odżywczych skóry i jej tożsamośći i
osobliwaśći na wszystkich do tej pory nam poznanych ciałek



,miniaturkowych komóreczek dendrycznych ,biofotonowych i

świetlisto-świetlnych a powstających w tej części odżywczej skóry.

Zdjęcie powiększonej pod odpowiednim mikroskopem ,cieczo-wody



żywej z magazynku międzytkankowego ,gdzie osobliwośći układają

 się w kolonie ,zgrupowania tworząc rodzaj- klastery komunikacji

dendrycznej , a połaczone z całym systemem za pomocą mikromili



niteczek składających się w gigantyczną minisieć niby-,,pajęczego,,

połączenia dróg całośćiowego systemu organizmu ludzkiego ciała .

               ,,Zdjęcie miniaturowych tożsamośći dendrycznych ,,



,,Szkic dla lepszego zrozumienia opisanych zależnośći skóry,,

Pojęcie i zbliżenie zagadnienia a związanego ze strukturą
anatomiczną błony komórkowej -jej szkicogram ,poglądowo.

,,KLaster zgrupowanych miniaturkowych tożsamośći dendrycznych.



     ,,Energia z lasera wygenerowana a podawana na Klaster ,,,

Zdjęcie poglądowe jak szkic do zrozumienia ,biofotonowych energi
wygenerowanych z zestawu laser wraz z krućcem  kwarcowy .

-Rysunek z tożsamośćiami i osobliwośćiami skóry -poglądowo-       -



-           ,,Szkic poglądowy do zrozumienia układu nerwowego ,,

     ,,WGLĄD DO DOWÓDCY I ZARZĄDZAJĄCEGO CAŁOŚĆIĄ,,  czyli
nasz mózg w jego tożsamościowe i osobliwośćiowe nalerznośći .

Całośćiowe zrozumienie zawartośći osobliwośći w naszej głowie i



topograficzno anatomiczne spojrzenie na zarządce nasz mózg .

- Szkice elementów składowych mózgu -w celach poglądowych-
Zdjęcie generowanych energii po synhronizowaniu półkul mózgu-

-Pełna wewnętrzna wymiana wszelkich osobliwośći mózgogłowia-



wraz z przepływem energii bioelektryczno biofotonowych w środku

-Pełne połączenia wraz z generowaniem wyższych tożsamości-i ich
pełna forma zaistnienia orzedstawiona w formie zaprezentowanej -

-Szkicorgramowa animacja prześwietlająca zawartość w głowie .



Zdjęcie realnej interwencjii na otwartej czasce -operacja mózgu-

Wgląd na żywym otwartym ciele do wnętrza dowódcy -poglądowo-

Mózg żywy podczas otwartej chirurgi i interwencji w jego obszary



struktur ,a generowane energie podczas interwencjii do wnętrza .

-Zdjęcie pokazuje wszelkie energie generowane przez mózg-  Ale

najciekawszym elementem jest ,,Szyszynka,, -czyli malutki gruczoł



wydzielania wewnętrznego -inaczej ,,Corpus pineale lub glandula

pinealis ,leży sobie pomiędzy wzgórkami górnymi blaszki pokrywy

I tak szyszynka znajduje się w zagłębieniu pod blaszką czworaczą i



zawsze się kontaktuje z kresomózgogłowiem -.szypułką szyszynki

Ma niewielki rozmiary i tak u osób wybitnych może ośiągnąć

wielkość od 5 do 12 milimetrów długośći i 3 do 8 milimetrów



grubośći ,komórki szyszynki to są pinealocyty których zadaniem jest
wytwarzanie i produkowanie hormonów ,od tych związanych ze
snem czyli melatoniną i jej pochodnymi - metabolity które są

wydzielane przez szyszynkę do płynów mózgowo rdzeniowych i do

krwioobiegu i wydzielanie tych tak nam niezbędnych składników
jest śćiśle związane a bodźcami świetlnymi solarnymi i biolaserowo



świetlistymi i ich zaistnienie powstrzymuje wydzielanie hormonu
snu ale w sposób scharmonizowany .Czynność  i wydzielania
szyszynki przebiega zgodnie z dobową zmianą rytmu cyklu światła
słonecznego i ten rytm wpływa na produkcję i wytwarzanie w niej

różnorodnych funkcji fizjologicznych które są wzbogacane przez
wydzieliny z samej szyszynki w postaći śilnych psychodelicznych
substancjii o ich psychoaktywnym działaniu w naszym mózgu ,jest
to między innymi diametylotryptamina o niezastąpionym jej



działaniu dla naszego rozwoju komórek szarych i naszej inteligencji
wraz z naszym rozwojem i osiągania nad zdolnośći psychiczno
myślowych ciągów energii całośćiowego pojmowania -rozumowania

Najlepszą energią dla wzbogacania i aktywowania do lepszej pracy

gruczołu szyszynki jest laser biała mgła z funkcją stroboskopu ale z



kwarcem górskim herkimerowym w krućcu osadczym na laser.

Ale także żeby naszą szyszynkę ,rozwijać to są dla niej wręcz

niezbędne energie kosmiczne ,bo w szyszynce mamy całą masę
pierwiastków ale w formie ich energii i uwodnionych ich frakcjach



które w naturalnych warunkach nie występują na naszym globie ,

i żeby te tożsamośći się nam w naszej szyszynce zagęśćiły i
zmaterializowały z pozimu ich istnienia w nas , ale w formach

esencjonalnych ,do poziomu pełnej ich krystalizacjii ,to nasze ciało
muśi wchłonąć odpowiednią ilość takich dobrych energii ale tych z



kosmosu pochodzących ,na przykład od meteorytów które to

przyniosły różnorodne energie , w swoich wnętrzach i je emitują
,dając tym samym tym osobą które z takich dobrych energii będą
kożystać ,rozwój i procesy pojawiania się w nas samych ,nowych

walorów ,osobliwośći ,tożsamośći czy nawet , nad taleny twórcze
,intelektualne i te najważniejsze aspekty czyli rozwój duchowy ,lub
na poziomie astralnym czyli naszej duszy i na jej poziomie tym



wyższym czyli na poziomie naszego ducha .Tak więc szukajmy dla
siebie dobrych meteorytów tych nie radioaktywnych dla rozwoju są
one między innymi w ,,GEOEMITERACH,,-które chętnym polecam.

    -UKŁAD  NERWOWY  ,,CENTRALNY ,, W  ORGNIŻMIE  LUDZKIM-

     Szkic poglądowy wyjścia powiązań naczyń układu nerwowego.



Szkicogram do wprowadzania biolaseroenergi w układ nerwowy.

Ramie i Kolejny odcinek z zacznaczonymi miejscami do podawania

Na widocznych sztychorysunkach okręgi to miejsca punktowe pól.



,,Widok mózgu wraz z wyjściem powiązań i połączeń nerwowych.

 -Topografia anatomicznych struktur składowych i mózgowych -



,SZKIC DO ZROZUMINIA ZALEŻNOŚĆI I POŁĄCZEŃ CAŁOŚĆIOWYCH.

1.Nerw okoruchowy III para ,zabezpiecza unerwienie mięśni
gałkoruchowych i mięśniówki gładkiej gałki ocznej .

2.Pasmo węchowe -z trójkątów węchowych wychodzą prążki
węchowe boczny i przyśrodkowy ,podążające do haka zakrętu



hipokampa ,gdzie leży korowy ośrodek węchu .

3.Skrzyżowanie wzrokowe ,miejsce gdzie włókna lewego nerwu

wzrokowego krzyżują się w swym przebiegu z włóknami prawego



nerwu po czym biegną do ciał kolankowych bocznych , a dalej do

korowych ośrodków wzroku ,i aparatu wzrokowego ,,Oka,, .

4.Lejek przysadki mózgowej ,przysadka mózgowa leży w siodle



tureckim -w dole przysadkowym .Należy do struktur podwzgórza

,jest połączona z podwzgórzem za pomocą lejka przysadki .

5.Ciało suteczkowate ,są dwie półkoliste wyniosłośći utworzone z



substancji szarej ,zawierają jądra nerwowe należące do podwzgórza

6.Nerw twarzowy VII para ,ma dwie gałęzie: właściwy nerw
twarzowy ruchowy i nerw parasympatyczno-czuciowy pośredni

unerwiający gruczoły językowe ,ślinianki podżuchwową i
podjęzykowe oraz gruczoł łzowy .Unerwia ruchowo mięśnie
mimiczne naszego wyrazu twarzy i mięśnie szyi.

7.Nerw przedsionkowo-ślimakowy VIII para ,nerw czuciowy
,przenośi wrażenia słuchowe do pola ślimaka i zbiera informacje z
pola przedsionkowego ,pomagając w utrzymywaniu równowagi.



8.Nerw językowo-gardłowy IX para ,nerw czuciowo ruchowy
,wysyła zakończenia nerwowe ,niektóre z nich łączą się z nerwem
twarzowym ,inne biegną do jamy bębęnkowej ,zatoki tętnicy szyjnej
okolic języka i gardła ,a z drugiej strony kubki smakowe i brodawki.

9.Nerw błędny ,jest nerwem parasympatyczno -ruchowy .Opuszcza
jamę czaszki i zstępuje wzdłuż szyi i klatki pierśiowej do brzucha. W
swoim przebiegu wysyła wiele odgałęzień ,niciowych i nerwowych .

.
.            -Zdjęcia przepływu energii i ich wzajemnych relacjii -



-Zdięcie zaburzenia i anomali mózgowych na układzie wewnątrz
wzajemnych połączeń interneurinowych -stwardnienie rozsiane-

-Zdjęcie nowotworowych zmian glejakowatej odmiany -poglądowo-

       -Szkic poglądowy dla lepszego pojęcia i zrozumienia .-



-Energie lasera specjalnego -bursznowo-złocisty na układ nerwowy
sympatyczny lub autnomiczny dają ulgę , powodując udrożnienie-

-inne zdjęcie energii z lasera specjalizowanego bursztnowo-złocisty-

-Z tak wygenerowanych energii walory biofitolaserowe są inne -



-Szkic układu nerwowego podstawowego poglądowo i dydaktycznie-

10.Móżdzek ,narząd nerwowy ,odpowiada za współpracę kory i

ośrodków układu pozapiramidowego .Bank schematów ,ruchowych.



Koordynuje ruchy wielu grup mięśni szkieletowych ,co jest
niezbędne do utrzymania równowagi i postawy ciała .Odpowiada
również za płynność ruchów i ich zbornośćowość z synchronizacją.

11.Nerw dotykowy rdzeniowy XI para ,nerw czysto ruchowy ,wysyła
odgałęzienia do podniebienia miękkiego ,krtani ,gardła oraz do
mięśnia czworobocznego i mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

12.Nerw podjęzykowy XII para ,nerw ruchowy unerwiający mięśnie
języka własne i zewnętrzne polepszające wydajność jego pracy .

13.Szczelina pośrodkowa przednia ,bruzda leżąca centralnie na



przedniej powierzchni rdzenia przedłużonego ,zakończona

otworem ślepym .Przedłuża się do dołu w analogiczną strukturę na



rdzeniu kręgowym jako główna centrala układu nerwowego .

14.Rdzeń przedłużony ,dolny odcinek pnia mózgu .Zawiera jądra
nerwów czaszkowych od XII do IX oraz liczne drogi odśrodkowe i
dośrodkowe .W tworze siatkowym mieśći ośrodki odpowiadające za
regulację krążenia krwiobiegowego i pracą funkcji oddychania .

15.Bruzda opuszkowo-mostowa ,jest bruzdą rozdzielającą most od



opuszki rdzenia kręgowego w jego cetralnym zaistnieniu całośći .

-Zdjęcie układu tętniczego ,żylnego i głównego układu nerwowego-

16.Nerw odwodzący VI para ,nerw ruchowy biegnie do oczodołu i



unerwia mięsień prosty boczny gałki ocznej jako aparatu wzroku.

17.Śródmózgowie ,część górna pnia mózgu położona najwyżej
,między mostem a międzymózgowiem przez konary mózgu
.Utrzymuje stan aktywnośći kory mózgowej .Stłuczenie
śródmózgowia objawia się śpiączką lub utratą przytomnośći.

18.Nerw trójdzielny V para ,nerw o charakterze mieszanym
czuciowo-ruchowy , prowadzi bodźce czuciowe z twarzy ,oczodołów
jamy ustnej , jamy nosowej oraz zabezpiecza unerwienie ruchowe
mięśni żucia i dobrej pracy szczęki w procesach rozdrabiania .

19.Nerw boczny IV para ,jest to nerw ruchowy ,biegnie do



oczodołów i odpowiada za ruchy mięśnia skośnego górnego oka.

Na rysunku-szkicu mamy jeszcze ,konary mózgu -dwie struktury
nerwowe zbudowane z włókien nerwowych i uzupełniającą je po
stronie grzbietowej nakrywka śródmózgowia tworzą połączenie
między pniem mózgu i kresomózgowiem na swoich tożsamośćiach.

,,Neurony -są główną komórką tkanki nerwowej .Przyjmuje i



analizuje bodżce elektrofizjologiczne ,współpracują z całymi
grupami neuronów i jeszcze mniejszych osobliwośći i tożsamośći
.Neuron jest zbudowany z ciała komórki i wypustek ,które łączą się
z innymi neurinami i przekazują impulsy ,Komórki nerwowe mogą
przyjmować różne kształty i w zależnośći od ich wypustek mogą one
być: jedno ,dwu lub wielobiegunowe oplatając układ nerwowy .

          -Zdjęcie neuronowych komórek i ich powiązań w ciele-

Neurony nie regenerują się na terenie ośrodkowego układu
nerwowego poza okolicą hipokampa i nie ulegają podziałom ,co
oznacza ze całkowita liczba neuronów jest niezmienna od drugiego
roku życia i wraz z upływem lat mają one tędencje do zmniejszania
się .Wyróżniamy: Komórki glejowe ,które tworzą strukturalną
podporę centralnego układu nerwowego ,mieszając się z neuronami
i pełnią istotną rolę w odżywianiu neuronów .Wytwarzają wypustki
naczyniowe przylegające do naczyń włosowatych i neuronów
.Istnieją różnorodne typy tych komórek: ependymalne , astrocyty ,
digodendrocyty i jeszcze mniejsze ,dentryty ,fotodendrocytony



,fotonodendrocyty i są one całościowo zespolone przez wewnątrz
wzajemną miniaturkową sieć wzajemnych połączeń i powiązań
całościowych lub nici i niteczek jak w sieci pajęczej jako całość .

-Zdjęcie astrocytowego połączenia wraz z generowanymi
wymiennymi elektrobiofizycznymi osobliwościami informacyjii ,ale
na poziomie wzajemnych wymian fotonodendrocytonowymi i ich
przetwarzania wraz z pełną ich asymilacją wewnątrz

interneurinową konfulabulacją wewnętrznej harmoni i przepływu.



       ,,STRUKTURA SYNAPSA ,,-jako częśći struktury nerwu ,,

Synapsa -to połączenia aksonów neuronów z innymi mniejszymi

osobliwośćiami i tożsamośćiami .Nie jest formą bezpośredniego



konaktu ,lecz funkcjonuje przez obecność neuroprzekażników

.Pomiędzy powierzchniami łączącymi dwa neurony znajduje się

niewielka przestrzeń zwana szczeliną synaptyczną .Przekazywanie



impulsu przebiega zawsze w jednym kierunku i jest nieodwracalne.

               ,,Zrozumienie budowy ,,synapsy,, i jej składowe ,,

,,A,,-Kolbka synaptyczna ,rozszerzenie aksonu zlokalizowane w jego
końcowej częśći ,gdzie następuje kontakt z innym neuronem -jest to
wydzielanie neurotransmisjii .

,,B,,i ,,C,,-Pęcherzyki synaptyczne -zawierające neurotrnsmiter
,tworzą biochemiczne połączenie pomiędzy dwoma neuronami



.Otwierają się zgodnie z poleceniami przekazywanymi przez
impulsy fizjoelektryczne przenoszone przez aksony .

,,D,,-Neuroreceptory ,są receptorami w błonie postsynaptycznej i
ulegają wzbudzeniu lub wyhamowaniu w zależnośći od

neurotransmitera są indukowane przez neuroprzekażniki i



zamieniają je na impuls nerwowy płynący swwoimi śćieżkami .

,,E,,-Błona postsynatyczna ,umiejsowiona na powierzchni wypustki
neuronu odbierającego połączenia synaptyczne .I zawiera swoiste
neuroreceptory które spełniają przeogromną rolę we wspólnocie.

,,G,,-Błona presynaptyczna ,umiejscowiona na kolbie synaptycznej



tego samego neuronu .Zawiera pory ,przez które neuroprzekażniki
wydzielane są do szczeliny synaptycznej i tak zaczyna się ich bieg.

,,F,,Neuroprzekaźniki -maluteńkie związki uwalniane przez błonę
presynaptyczną do światła szczeliny synaptycznej ,które potem są
wychwytywane przez receptory błony postsynaptycznej i w

rezultacie przeniesienie impulsu nerwowego .Istnieją nam poznane
do tej pory trzy rodzaje ,ale różne typy neuroprzekażników impulsu



nerwowego pobudzającego lub hamującego: acetylocholina
,dopanina czy noradrenalina.Po skończonym ich działaniu wspólny

neuroprzekażnik- są degradowane lub wychwytywane złapane
przez kolbę synaptyczną .I to na tyle z opisów układu nerwowego .

Ale zapamiętajmy że jest dobrze podawać na cały układ nerwowy



energię z lasera ale o skupieniu jego strumienia rozrzuconym lub

makowo rozsianym ,tak jak to widzimy na sztychogramie ,a przy
kontuzjach wypadkach gdzie była w układ nerwowy interwencja

hirugiczna z scalaniem połączeń lub były nakłucia igłowe od aku-
punktury w układ nerwowy to w miejscu wbicia igły mam mikro
malutkie ranki otworki po wbitych w nici nerwowych połączeń
igłach i w tych miejscach po wyjęciu igieł ,sączą się nam płyny i soki



z układu nerwowego ,bo wbite igły od akupunktury oszukały w nas
neurony i płynący sygnał symptonu bólu ,a w tym miejscu ta ranka

musi się zagoić i scalić ,i to ona z czasem zwapnieje ,zgrubieje i w

takim miejscu mamy mikro zrośćik i stwardnienie grudkowe a co
nie którzy do igieł podłączają kabelkami prądzik i cóż mamy w
takim miejscu mikro zwarcie lub wrecz poparzenie i obumieranie w
naszych wewnętrznych drogach komunikacji mamy martwicę która
daje proces gnilno rozpadowy i na stałe mamy awarię ,na tych w
nas ścieżkach wewnątrz wzajemnej komunikacjii z dędrycznym
upośledzeniem i brakiem komunikacji na naszych klasterach ,i cóż



tylko malutkie wyeliminowanie symptonu bólu ,i takie nakłucie i to

w takie miejsca należy podawać wiązkę strumienia energii z lasera

pojedyńczą punktową ale w miejsca gdzie doszło do interwencjii.

,,AUTONOMICZNA CZĘŚĆ UKŁADU NERWOWEGO,oraz obok- Układ



chłonny i Nerwowy główny ,ich szkice poznawczo I ICH POJĘCIE ,,

,,FRAGMENT W NAS ODCINKA KOŃCOWEGO AUTONOMICZNEGO



UKŁADU,,-zaznaczony klorem żółtym ,na zielono układ chłonny.

Fragment odcinka  -ale bez kończyn dolnych wraz ze stopami .



,,ODCINEK GŁOWY AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO,,

,,OPISÓW CZĘŚĆ DALSZA O LASEROTERAPI STOSOWANEJ,,

 ,,Klastr komunikacjii dendryczno biofotonowych osobliwośći .



-Zdjęcia układu ,tętniczego ,żylnego i nerwowego-poglądowo-

-Zdjęcia stawu łokciowego i częśći przedramiennej a układy-

   -na prezentowanym zdjęciu ,tętnice,żyły i układ nerwowy-



-część nadgarstkowa wraz z fragmentem kośći paliczkowej-

    -zdjęcie samego układu kostnego nadgarstka -poglądowo-

-prezentowane zdjęcia są dla lepszego zrozumienia i pojęcia
różnorodnośći ,układów i ich pełnej harmoni biologicznej.



-Układ chłonny zaznaczony na ciemno- zielono szkic poglądowy-

-chłonki i ich rozmieszczenie w układzie chłonnym -filtr organizmu-



-Szkice poglądowe układu chłonnego- limfatycznego wraz z
gruczołem mleczowym -w celach poznawczych i ich zrozumienia

Zdjęcie zawartośći osobliwośćiowych tożsamośći w limfie .



               -Odcinek dolny wraz z gruczołem mleczowym -

-Klaster dendrycznej komunikacjii który przyjmuje energie
wygenerowane laserem specjalizowanym nadfioletowcem i



krućcem osadczym z kwarca specjalnego dwunastoszlifu -kwarc o
formie zerowej wyszlifowany na dwunastościanową powierzchnię.

Zdjęcie do przypomienia i zwzwizualizowani-tożsamośći ,,klastera-

,,PODAWANIE ENERGII LASEREM NA UKŁAD NERWOWY



-KOŃCZYNA GÓRNA OD STAWU BARKOWEGO PO DŁOŃ,,

-Szkic z energią w celu zrozumienia procesów wyjśćia energii
biofotonowej i jej rozchodzenia się w organach wewnętrznych-

i tak laser nadfioletowiec jest szczególnie przydatny w walce o nasze
zdrowie z porażeniem odgrzybowym -typu ,,Kropidlak,,czarny

Zastosowana odpowiednia dawka ,porcji energii wraz z laserem i
odpowiedno dobranym krudźcem kwarcowym -to dla grzrybów



-jest efekt ich porażenia i powstrzymania ich rozrostu w naszym
ciele ,i wówczas zalecam uderzenie w ich patogenne struktury ,-??

To nie jest materia lecz forma Esencjii Energii jako ,,Kwarkojony,,

,,ESENCJE ENERGII,,-niszczą całkowicie struktury grzybowe w nas,,



-Energia ultrafioletowca to oprucz ataku na patogeny grzybotwórcze
to dodatkowo wzmagamy wytwarzanie w nas witaminy ,,D,, przez
tożsamośći w skórze -szkic rozgaszczania się energi biofotonowych-

-Prezentowane szkice niech pozwolą wam zrozumieć cykle ,fazy i

Zdjęcie ,,Aspergillius Niger ,,-Kropidlak czarny ,bardzo sprytny i



inteligentny grzyb ,który namnarzając się rozsiewa się wszędzie.

Dawki podawania energi biofotogenalnych bezpośrednio na cel -

,,Laser ,,Rubinowy ,,-jast szczególnie przydatny w walce z grzbicami

naskórnymi ,drożdżycą ,kandidozą i drobnoustrojami żerującymi na



naszej skórze ,a efekt ataku drobnoustrojów to ,,opryszczka- lub

porażenie z wysypem plackowatym lub rozłożysto rozsiewowym.

,,Na zdjęciu efekt porażenia skóry przez drobnoustroje i ich kolonia



i tak niby prosty wirus skóry Herpes simplex potrafi narobić nam

na naszej powierzchni skóry całą masę mega problemów ,a jak się
-zmutantowi i uzłośliwi ,uodporniając się to zmienia się z opryszki

pospolitej ,ale jako pierwszy typ wirusa opryszczki ,a po jego się



uzłośliwieniu i uodpornieniu na ,antybiotykoterapię mamy już inny

typ ,i jego ciężką postać ,aż po rozsiew i ataku na całą powierzchnię



naszej skóy ,a następnie atak na usta ,i znowu się zmienia i stale

uzłośliwia i wöwczas dochodzi do ataku na drogi i narządy płciowe

i tak potrzebuje od pięciu do pietnastu dni żeby się inkubować ,i
wöwczas przebieg porażenia jest bardzo poważny ,a sprawca jest
już wówczas niezniszczalny tradycyjnymi metodami ,jest złośliwy i
mega odporny na działania medycyny tablekowo - antybiotykowej.



    -Pierwsze linie na szkicach to warswa skóry i jej tożsamość-

,,Zapoznanie się z naszym układem nerwowym Centralnym ,wraz z

zaznaczonymi miejscami w formie ,,Czerwonych Okręgów,,-miejsc
podawania Energii Biolaserowo Kwarcowych ,szczególnie ważna



terapia po porażeniach od mikropasożytniczych krętków typu
,,Borelioza ,,-po kleszczowa ,lub Bartonella w klasach IgA ,IgG,IgM,

,,Zdjęcie mega kolonii Bartonelowych krętków mikropasożytöw,,
gdzie po wymordowaniu mikropasożytniczych ,krętków mamy w
całościowym układzie nerwowym centralnym jak i tych mniejszych

,aż po najdelikatniejsze połączenia interneurinowe ,efekt poranień



,podgryźień ,podszczypań ubytki ,i stwardnień od tego stwardnienia

rozśianego po efekt twardziny polekowo tabletkowej , w wyniku
przeszłych terapi śilnymi antybiotykami ,chemią ,megachemią lub

radioterapią ,z poparzeniem i w naszym ciele mamy efekt ,,Tibola



lub Neurobartenoliozy ,albo babeszjozy -czyli mega -uszkodzeń w
całośćiowej naszej wewnètrzenej sieci układu nerwowego,chłonego
i tak stosując terapię uzdrowiającą na układ nerwowy podawajmy

Esencje Energii w formie preperatów z Instytutu jako Kwarko Jony

które przyniosą ulgę i wywłają procesy rewitalizacjii i stopniowego i
wolno przbiegającego procesu uzdrowczego stosując do tego terapie
i energię ,,Biolaseroterapełtyczną,, w miejsca punkty,ale zaznaczone
,,Czerwonym okręgiem na prezentowanych szkicach ,ale taka



terapia powinna być-wspierana -,,Esencjami Energii,,- z Instytutu.

-Szkice układu nerwowego -główne arterie więźby nerwowej-tył.

,,Ramię i centralny nerw pachwowy wraz z nerwami skórnymi,,



,,CZERWONE OKRĘGI TO PUNKTY MIJSCA PODAWANIA ENERGII,

,,Staw łokciowy część górna wraz z odcinkiem ramienia,,

Na zdjęciu widzimy porażenie Bartonellą układu po niżej synapsy ,i
mega kolonię mikrominiaturkowych form przetrwalnikowych



krętka wielokomorowego i wieloskrętnego w klasie IgM a mamy

także klasy Bartonelli -IgA ,IgG ,IgM -i w każdej z niej po -20_ odmian
pasożytów parazytologicznych krętköw od tych z boreliozy aż po te
krętki blade o potocznej ich nazwie kiła ,i tak te krętki odbierające
nam nasze zdrowie ,śiły witalne aż w końcu zabiorą  nam nasze
życie ,są to porażenia ,,ZAKŹNE,, i prowadzą do Śmierci ,są to ciagle
porażenia śmiercionośne a możemy się zrażić od ukąszenia ,lub
drogą kropelkowego zarażenia od krwi ,osoczy ,podsiąkujących
wybroczyn i tak gdy w danej rodzinie atwierdza się porażenie u
jednej osoby ,to kuracją trzeba zawsze objąć cały krąg rodzinny
,bliskich i bliźnich oraz przyjaciöł i znajomych z bliskiego kręgu



kontaktu , łącznie ze zwierzętami od kotów ,psów zaczynając
,najgorzej jest zawsze w gospodarstwach rolnych bo dochodzi cała
populacja zwierząd gospodarskich ,od kur poczynając przez kaczki

świnie aż po wszystko żerne kozy ,oraz krowy i konie ,po prostu
trzeba takie miejsce potraktować jako status ,,Strefy pandemi,, lub
miejsca ale strefy zakaźnej o statusie parazytologicznym i tyle -lub

miejsce strefy zerowej ,bo to zawsze jest tylko kwestią czasu gdy
dojdzie do kontaktu z wybroczynami ,krwia ,limfą więcej opisuję w
innej broszurce pt,,Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z Patogenami,,



    ,,Odcinek dolny stawu łokciowego wraz z przedramieniem ,,

,Podżerają ,podszczypują nam pasożyty układ nerwowy robiąc rany.

,,Dorosła forma krętka -kiły wraz z formami przetrwalnikowymi,,



         ,,Staw nadgarstkowy wraz z całą gałęzią nerwów w dłoni ,,

,,Staw biodra-głownie układ nerwowy biodrowy wraz z miednicą ,

-Szkico rysunki prezentowane są w celu zwizualizowania -  Ale



także do zachowania wszelkiej ostrożnośći podczas podawania

energii szczególnie gdy mamy do czynienia z bólem i anomaliami .



,,Odcinek okołokolanowy część górna z całym fragmentem rzepki ,,

Część od stawu kolanowego -po nerw udowo goleniowy ,a w nim



zaznaczone okręgami miejsca punkty do nasyceń energiamii .

Odcinek stopy wraz z nerwem podeszwowym przyśrodkowym. I tak



podając Energie Biolaseroterapełtyczne możemy mordować coś.

Powiedzmy że to coś to nie tylko pasożyty ,ale także groźne grzyby

,,Najgrożniejsze z grzybów to kropidlak czarny ,śmiercionośne
przekleństwo ,lub klątwa Tutenhamona ,ale i jego odmiany także
które się namnarzają modyfikują  i kolonializuje nasze całe ciało.



Całościowy układ rdzenia kręgosłupa od mózgu po kość ogonową .

,,Fragment środkowej częśći i odcinka piersiowego ,,

,,Odcinek częśći końcowej gdzie rdzeń kręgosłupowy przechodzi w



wiązkę gałęźi nerwowych połączeń pod nazwą ,,koński ogon ,,

,,Końcowy odcinek rdzenia kręgosłupowego ,,-Specyficzna pomoc
dla Tych Wszystkich Osób z problemami od porażeń po
pasożytniczych ,po mikroustrojowych infekcjach i efektami po

,,Mega kolonia w płynach okołokręgowych ,krętki,i jaja infekcjii.



skutkowego ich działania ,po kontuzyjne uszkodzenia ,wypadkowe -

1.Kresomózgogłowie , 2.Móżdźek .3.Unerwienie odcinka ,ale rdzenia
przedłużonego , 4.Rdzeń przedłużony,  5.Więźba unerwienia splotu
ramiennego , 6.Unerwienie nasady łuku i kręgów oraz otworów
między kręgowych, 7.Unerwienie podżebrowe. 8.Stożek nerwowy



który przechodzi w więźbę o nazwie ,,Koński ogon,, układu nerwów.

aż po tych co są w śpiączce ,po urazach i awariach w układzie -mózg
i to wszystko można zlokalizować bardzo precyzyjnymi pomiarami,

,,Na zdjęciu urządzenie przenośne do zczytywań bezinwazyjnych



anomali,zaburzeń ,porażeń podrażnień w całościowym polu energi .

,Rdzeń kręgowy i główny układ nerwowy -czyli dla Osób które czują



wibracje z otoczenia ich naprężenia i odbierają energie świetliste

z reakcją na te zjawiska i zdefiniowane bodźce na poziomie skóry

,skóry jako największego Naszego Organu Zmysłu ,czucia ,dotyku i
odbioru tożsamośći z otoczenia jak powiew wiatru ,ciepła ,zimna



-czyli osoby u których podając energie biofotonowo-laserowe damy

wywołamy pobudzając do działania zapasowe obszary mózgowe i
przez to spowodujemy po malutku powrót do czynnośći ruchowo
odbiorowych wraz z reakcją na bodźce docierające z zewnątrz -

Zatem na początku podajemy energię biofotonowe punkt po
punkcie -tak jak jest to zaznaczone na rysunku szkicowo



poglądowym układ palców i dłoni -podajemy energię laserem
zielonawcem wraz z krućcem osadczym z kwarca herkimera lub
dwunastoszlifu ,bacznie obserwują jak ta energia się rozchodzi i

rozgaszcza się w ciele osoby będącej w stanie -śpiączki -i tu polecam
aby takie czynnośći podawania energii ,dokonywała osoba operator

która widzi -pola energetyczne lub się wspierała asystentem który



widzi ,,aurę,, i bezpośrednio opowiada o zmianach w polu energii .

-Szkic dłoni z punktami podawania energii biofotonowych oraz plan



sztychorysunku na poziomie struktur mózgu zgodny z dłonią ale we

wnętrzu dłoni -mamy zaznaczone obszary na które podając energie



dotrzemy do organów i układu autonomicznego połączenia do

organowego przez wspólne drogi ,kanały ,szlaki -interneurinowego

skomunikowania się całościowego ,po niżej druga mapka szkic ze



szczegółami w mózgu i obszarami ,,zapasowymi,,-które każdy z nas

ma na wypadek ,,awari totalnej w naszym żywym organiźmie .

-I tu proponuję zaczynać bardzo spokojnie i tak indywidualnie po



przeanalizowaniu jak długo dana osoba śpi ,ile ma lat w jakim jest

ona stanie fizycznym czy znajdują się jej ,organy wewnętrzne ,oraz



czy nie doszło do koinfekcjii porażeniowej ,twardziny polekowej -

czy sama oddycha ,i wykazuje jakiekolwiek reakcje na dotyk ,ciepło

,zimno oraz drapanie powierzchniowe i lekkie uszczypnięcie -jeżeli



mamy reakcje ciała na bodźce to możemy zacząc podawać energię

jak na prezentowanym rysunku szkicowym dłoni i palców ,po trzy
minuty na jeden punkt -i tak po koleii punkt po punkcie dookoła
powierzchni wokoło palca wskazującego i kciuka -poniżej mapki



szkice dłoni z opisem połączeń temicznych i interneurinowych dla
lepszego zrozumienia całośći zagadnienia tych co tkwią w Śpiączce-

-Mapka szkic może posłużyć do masażu i podawania energii



fotonowolaserowo świetlistych w celu ożywiania i dodawania sił
mocy wraz z energiami witalno-życiowych na poszczególne organy

Szkic drugiej dłoni uzupełniający wiedzę poglądowo do zrozumienia



I tak dysponując powiedzmy miernikiem, urządzeniem zczytującym

-bioskanigowym i do tego ,,Zestaw do Laseroterapii możemy ,wielu



pomóc niosąc ulgę ,w ich cierpieniu i ich niedoli w ich życiu i byciu.

.          ,,UKŁAD , CHŁONNY , IMUNOLOGICZNY i  OBBRONNY ,,

,,Odpowiedni krucieć kwarcowy ,wraz z odpowiednim laserem da
innym pomoc ,a nam satysfakcję pomocy nie tylko tej fizycznej .



-Chłonki są naszymi biologicznymi filtrami organizmu-czyszczące-

-Zdjęcia układu wraz z chłonkami i komórkami synapsy w głębi-

Widzimy wyrażnie układ limfatyczny wraz z chłonkami-poglądowo.



    -Zdjęcie całościowe do zwizualizowania i podglądu tożsamośći-

,,Układ chłonny naturalny filtr oczyszczający nasz organizm ,,-
mamy w nim układ mehaniczny ,biologiczny i chemiczny wraz z
komórkami żernymi-fagocytami które niszczą wrogie komórki.

Także nasi naturalni zabójcy w nas -Komórki NK-to one atakują w



szczególnosći komörki nowotworowotwórcze oraz wirusy .Dalej-

Limfocyty T-niszczą wirusy ,które przedostały się do naszych
komórek i je podgryzując uszkadzają i zmieniają w patogeny.

Limfocyty B-niszczą znajdujące się w krwioobiegu krwi zarazki.



Komórki Pamięci-to one przechowują w swych zasobach pamięć i

informację o zniszczonych wrogich komórkach ,patogenach i ich



strukturze ,i gdy dochodzi do ponownego zarażenia to podejmują

natychmiast ostrą walkę -dbając o nasze zdrowie i siły witalne.

Ale zawsze jest dobrze wesprzeć walkę o nasze zdrowie z patologia
,,Esencjami Energii,, w formie preperatów z Naszego Instytutu.

Cytokliny -to one koordynują odpowiedż odpornośćiową naszego



układu obronnego i zarządzają podjętą walką -o nasze zdrowie .

A w nas wraz z naszym wiekiem , cały system immunologiczny jest

coraz bardziej słabszy i mniej wydajny zaczyna być coraz mniej
sprawny i wydajny .A jego dobrą funkcjonalność osłabia w nas
-chroniczny stres ,popadanie w stany depresyjne ,zaburzony tryb
życia ,brak świadomego relaksu i odpoczynku ,wewnętrzny brak



równowagi ,naduźywanie alkoholu ,używek a przedewszystkim

stałe branie i nadużywanie lekarst i antybiotyków syntetycznych.

Niech zdjęcia przemawiają ,gdzie są chłonki w całym ciele .



      ,,UKŁAD CHŁONNY OD PASA BIODROWEGO PO STOPY,,

,,ZROZUMIENIE UKŁADU CHŁONNEGO-,,dla tych dociekliwych.
Wynki dla poparcia opisywanych i prezentowanych zdjęć patologi.

-Zatem te wszystkie osoby które ,chcą sprawdzić postęp w pomocy i
jak jest skuteczne oddziaływanie energii laserów mogą zrobić sobie
badania -przed kuracją i po kuracjii a będą  mieć efekt i



potwierdzenie szczególnie przydatne do zanalizowania i oceny .

-Analizując i poruwnawczo oceniając trzeba uwzględnić zawsze
wiek danej osoby ,stan wyeksploatowania organöw , jej - nawyki

pokarmowo odżywcze, grupę krwi i wagę danej osoby-dydaktycznie
Możemy także zrobić sobie zanalizowanie obrazu klinicznego pod



względem ,braków w naszym ciele energii świetlisto świetlnych .

Metoda jedna z wielu ,pokazująca nam obraz stanu klinicznego
naszych narządów ,organów i ich stan biowitalnych śił w nas wraz z



pokazaniem w formie wykresowej naszych braków i anomalii a
wynikłych z braku energii świetlisto świetlnych i tych kosmicznych .

Możemy dodatkowo zobaczyć po zczytaniu ,braki w polu astralnym.

-Widzimy jak pracują ,,czakry,,-soczewki samoczynnego zasysania



energii świetlisto świetlnych i tych kośmicznych ,wraz z ich brakiem

w naszym ciele ,a jest to także niezbędna energia do zdrowego

naszego życia i funkcjonowania ,czyli energie świetlisto świetlne lub



te solarno kosmiczne o które jest coraz trudniej w pożywieniu .

,,Widok czakr a wcześniej widzieliśmy ich zaburzenia ze względu na
braki odpowiednich energii ale na poziomie świetlisto świetlnym .

,więc jest co robić z użyciem lasera i krućca kwarcowego w celu



uzupełnienia braków energii świetlnych ,i nie tylko także kosmiczne

Energie lasera różowianowca ,pozwalają na uzupełnienie braków

energi świetlisto świetlnych ,a tym samym pozwalają zachować



równowagę i powrót czakr do ich samodzielnej pracy zasysania

energii kosmicznych i tych świetlno świetlistych -bo czakry czynią to

same ciągle jako nasze soczewki skupiania energii świetlnych i nie
da się nimi manipulować ,poprawiać czy korygować ,albo jeszcze
gorzej ich energetyzować ,jak to czynią niektóre osoby oszukując



tych co nie mają wiedzy w tej kwesti materii ,i cóż jedynie można
doprowadzając do nich większe ilość lub wiązki czystych energii
świetlisto świetlnych przetransformować na ich lepszą i bardziej
wydajniejszą pracę ,a to zawsze skutkuje doświetleniem naszych

organów w naszym całym ciele ,a szczególnie ważne to jest na
jeśieni ,w zimie i wczesną wiosną ,gdy słońce jest oddalone od
naszej planety i dopływ strumieni światła jest wręcz znikomy i słaby

-Ci wszscy co widzą enrgie plazmatyczne ,lub aurę albo podjęli



naukę widzenia i postrzegania zgodnie z moimi opisami w
broszurce-Nauka Widzenia i Postrzegania Aury-polecam Lucjan ,nie
potrzebują opisów ile czasu podawać energie biofotonowe na punkt
miejsce docelowe -niech zdjęcia i szkice przemawiają same oto One-

-Energie bifotonowe bursztynowo-złociste polecam na nasze całe -
układy nerwowe ,autonomiczne ,sympatyczny i parasympatyczny-

Ale na razie dość opisów z anatomi jej budowy i jej zrozumienia ,



wracam do opisów o biolaseroterapi stosowanej i jej zrozumienia.

                 ,,POZYCJA UKŁAU PALCÓW DŁONI DO
WYGENEROWANIA MOCY SIŁ I ENERII W NICH I TOBIE ,,

Pozycja: -7- wewnętrzne powierzchnie dłoni składamy razem,a
palce splatamy ,Jeden z kciuków ten prawy-praworęczni ,lewy
leworęczni niech ,wystaje i jest okrążony przez ,,obręcz,, stworzoną
przez połączenie palca wskazującego z kciukiem drugiej naszej ręki

Zdjęcie przedstawiające nam prawidłowe ułożenie palców i dłoni To



jest pozycja palców i zawartych w nich żywiołów mobilizująca  siły
obronne naszego organizmu ,przeciwko przeziębieniu ,kaszlowi i
zapaleniu płuc .Mobilizacja tych sił energi i mocy następuje poprzez

wewnętrzne rozgrzanie w naszych trzewiach.Energie te także

uwalniają śluz,który jest odkładany w naszych płucach.Pozycja



takiego układu energi i sił ,ćwiczona jest bardzo pożyteczna dla
ludzi tych co są na warcie ,i którzy przy zmianach pogody cierpią
zakłucenia czynności dróg oddechowych ,stałe ćwiczenie tej pozycjii
może powodować również zmniejszanie się nadwagi,w tym celu
musi być jednak ćwiczona z dużą dokładnością ,rozwagą i godnością
ale trzeba ćwicząc pić dużo dobrej wody minimum 8 szklanek

dziennie i jeść trzeba dużo zimnych potraw ,w ćwiczeniach trzeba
robić dwu dniowe przerwy .bo stosując ją długo i stale mogą

wystąpić uczucia obojętności i letargu.Jeżeli takie objawy nastąpią
to jest to sygnał od naszego organizmu do skrócenia długości



trwania tego ćwiczenia i spożywania ciepłych posiłków ale pić wodę
nalezy zimną ,ale taką nie schładzaną w lodówce ,lecz chłodną i nie
zmniejszać jej ilości-po prostu -To są zalecenia samurajsko-zakonne

,,Energie wygenerowane z lasera specjalnego wraz z kwarcem ,,

          -Druga opcja energii w celu poglądowo dydaktycznym -



,,POZYCJA NR-1,,RĘKA LEWA-PUNKTY-KLASTRONY NA CZERWONO

Pozycja: 1

Palec wskazujący składamy,tak aby czubkiem dotknął podstawy
kciuka ,równocześnie składamy opuszkami: palec środkowy
,serdeczny i kciuk .Mały palec pozostaje wyprostowany i luźny.Taki
układ palców lewej dłoni tej bliżej serca ,funkcjonuje jako pierwsza
pomoc przy objawach ataku serca .Energie i moce wraz z siłami
regulują we trzewiach wiele schorzeń i anomali wraz z
komplikacjami serca .W przypadku odczucia ataku sera, takie
ćwiczenie musi być wykonane natychmiastowo, obydwiema rękami
-da to natychmiastową ulgę ,porównywalną ze skutkiem zażycia



nitrogliceryny.Każdy powinien poznać te ćwiczenie na wypadek

nagłej koniczności pomocy sobie samemu ,po jakimś tam nagłym i



nieoczekiwanym zdarzeniu losowym lub uderzeniu siłami agresjii

czy też zadanym znienacka ciośie na serce lub jego okolice.



Wykonując to ćwiczenie możemy pomagać sobie i innym.

                   Szkic anatomiczny serca i jego tożsamośći .

,,PUNKTY ZNACZONE NA CZERWONO TO KLASTERY -DENDRYCZNE,,

W te podane i zaznaczone na czerwono punkty klasterowe komórek
dendrycznych podajemy energie laserem wraz z kwarcem górskim
w celu wzmocnienia ,zregenerowania i polepszenia pracy w naszym
wewnętrznym całym układzie życiowym,poniżej opiszę zgodnie z
oznaczeniami na rysunku szkicu znaczenie klasterów i ich połączeń.

-A-(19)-Klaster dendrycznego komunikowania się z: kręgosłupem ale
całościowo zrozumianym wraz z jego tożsamościami od pierwszego



kręgu szyjnego ,po kostki ogonowe -możemy cało i śmiało podawać
energie zaczynając od 3 minutowej sesji ,z zachowaniem ostrożności
u osób po interwencjach chirurgicznych w obszarze kręgosłupa oraz
u osób z przepukliną i z implantami kręgosłupowymi ,skoliozą lub
uszkodzonymi dyskami ,krążkami ,w takich stanach i przypadkach
zaczynamy od 1 minuty i stopniowo zwiększamy cykl podawania
energi aż dojdziemy do poziomu 5 minut na jeden cykl podawania .

Najważniejszym elementem w całośćiowo pojętym słowie kręgosłup
jest rdzeń kręgosłupa,lub dokładnie Rdzeń kręgowy ,jest to część
ośrodkowego układu nerwowego kręgowców położona w kanale
kręgowym ,łącząca się z rdzeniem przedłużonym jest zbudowana z
istoty białej i znajdującej się wewnątrz istoty szarej,której przekrój
poprzeczny ma kształt podobny do litery H ,rozróżniamy w niej rogi
, słupy przednie (brzuszne) zawierające ośrodki ruchowe,oraz rogi



tylne (grzbietowe) w których znajdują się skupiska neuronów
odpowiadających za nasze czucie ,natomiast istota biała dzieli się na
powróżki (sznury): przednie ,tylne ,i boczne ,zawierają one różne

szlaki-drogi,ścieżki łączące rdzeń kręgosłupowy z naszym mózgiem .



  -Szkic dla lepszego zrozumienia i pojęcia opisywanych tematów-

Ale także ośrodki tożsamościowe na różnych poziomach rdzenia.
Szlaki te dzielą się na wstępujące ,wśród których znajdują się szlaki
czuciowe-przewodzące impulsy do mózgowych ośrodków ,oraz
szlaki zstępujące (piramidowe i pozapiramidowe) które przewodzą
impulsy -biofizjologiczne i biofotonowo-świetlne rozprowadzając je
do ośrodków ruchowych rdzenia-całośćiowo pojętego.Od rdzenia
odchodzą metamerycznie ,parami układy i nerwy rdzeniowe ,które
następnie po ich rozdzieleniu się tworzą mniejsze odgałęzienie do
poszczególnych organów w ciele ,z organöw następnie do jeszcze
mniejszych struktur naczyniowych ,a z nich jeszcze dalej ,aż do



poziomu komórkowego,a od nich dalej do jeszcze mniejszych
cząsteczek ,tworząc w całośći całośćiową sieć połączeń układu a
wraz z nim wewnątrzcałościowo zorganizowaną sieć połączenia
całościowego skomunikowania się dendrycznego ,niczym misternie
utkana i zorganizowana pajęczyna oplatająca całościowo nasze całe
ciało  w jego strukturach całościowych wewnętrznych,i wzajemnych
komunikatorów sprawnie funkcjonalnego całego systemu i układu  .

,,FOTOGRM NATURALNYCH CZĄSTEK ANATOMICZNEJ BUDOWY,,

Zatem pamiętajmy podając energie świetlisto-świetlnych fotonów



,aby zachować szczególną troskę ,pieczę ,i bacznie obserwujmy

proces wchłaniania i pobierania przez organizm tych fotoenergii
,szczególnie podając te energie na nasz układ chłonny ,lub układ



nerwowy ,badź to na układ autonomiczny ,sympatyczny czy para -

sympatyczny- te osoby które nie widzą całego ,pola energetycznego

-powinny zachować szczególną ostrożność i mieć perfekcyjnie



opanowaną wiedzę z anatomicznego punktu widzenia -topografi

ciała minimum do poziomu pełnej znajomośći organów narządów i

w nich tkanek ich budowy i znajomośći ich działania i pracy jako



komórki życia wraz z ich wydzielaniem i potrzebami odżywczymi .

Najlepiej jest podawać energie biofotonowe świetlne ,na ten klaster

o zgrupowaniu i nasyceniu jednorodnym lub punktowo - kulistym



nie rozrzuconym makowym lub wielopunktowym ,wtedy energia
przechodząc kolejnymi swoimi etapami ,wirując będzie udrażniać
połączenia i energetyzować je całościowo uzdrawiając i polepszając
w naszym ciele tożsamośći i osobliwośći w nas samych - odbiorcę.

Szkic przepływowy podawanych energii świetlisto-fotonowych.

Dokładne zrozumienie nasyceń i ustawień laserowych emisjii opisze

wraz ze szkicami ,pod końcowym opisem w tej broszurce jako ABC-

-H -(1)- Klaster dendrycznego komunikowania się z ,,OKIEM ,,.ale
całościowo jako narządu wzroku wraz z mięśniami poruszającymi
gałką oczną -podawane energie laserem usprawniają całościowo



nam narząd jako gałkę oczną ,przy podawaniu energii maksymalnie
jednorazowo około 3 minut ,można w tym rejonie wykonywać
malutkie okręgi w kierunku ,zgodnie z ruchem wskazuwek zegarka.

Siatkówka jest najbardziej wewnętrzną warstwą gałki ocznej
wyściela dwie trzecie jego powierzchni .Utworzona z tkanki
nerwowej ,zawiera komórki receptoryczne ,które odbierają bodźce
świetlne i przekształcają je w impulsy i tak rozróżniamy trzy
rodzaje tych implsów ,jeden to impuls fizycznobioelektryczny ,drugi
to impuls fotonogenalny -świtlistoświetlny i trzeci impuls to
chemiczno-biofotonowo solarny energii kosmicznych .I te wszystkie
impulsy po ich przekształceniu wędrują swoimi kanałami ścieżkami
przez system połączeń do nerwu wzrokowego i do mózgu
.Natomiast po przeciwnej stronie na biegunie tylnym siatkówki
znajduje się pole obszaru zaopatrzone w żółtą plamkę -zawierającą
mikromalutkie brodaweczki i czopki które to pozwalają wodzić



wzrokiem i są odpowiedzialne za ostrość widzenia i postrzegania.

                       ,,BUDOWA STRUKTURY SIATKÓWKI,,

1.Rogówka-warstwa tkanki łącznej ,należy do aparatu optycznego
oka -pokrywa przednią część gałki ocznej ,jest przeźroczysta.

2.Tęczówka-struktura tworząca część warstwy środkowej ścianki
gałki ocznej .Należy do naczyniówki ,jest w kształcie dysku i w jej
wewnętrznej budowie znajdujemy różne osobliwośći i tożsamośći
jej kolor jest różny w zależnośći od determinującego barwnego
płynu -rodzaju mgiełki w której pływają miniaturowe kryształki
pryzmatyczne,piramidkowe i soczewkowate połączone mikromili
niteczkami w cały układ ocznych rejestratorów i odbiorców i tak
,docierające światło jest w 50% przetwarzane na impuls biofizyczno
elektryczny ,natomiast pozostałe 50% jest przetwarzana na impulsy
biofotonowo-świetliste ,fotonowogenalne i pozostałe .

3.Soczewka struktura nabłonkowa do tyłu od tęczówki ,jej
powierzchnia przednia sąsiaduje ze źrenicą ,a tylna z ciałem
szklistym ,działa jak soczewka dwuwypukła -której zmiany kształtu
pozwalają na skupienie promieni swiatła na siatkówce .



5.Źrenica ,jest to otwór w środku naszej tęczówki leżący do tyłu
rogówki przez który światło osiąga dno oka .Otacza ją mięsień
rozszerzania i zwieracz który odpowiada za jej dobrą  pracę .

6.Komora przednia gałki ocznej -jest to przestrzeń pomiędzy
rogówką i tęczówką wypełniona cieczą wodnistą .

                      ,,Budowa i anatomia tęczówki oka ,,

1.Nabłonek barwnikowy pigmentowy -jest warstwą komórek



produkujących barwnik zwany melaniną ,który chroni i izoluje
komórki fotoreceptorowe ,w nim gniazdują miniaturkowe
kryształki pryzmatyczne ,piramidkowe i soczewkowe, które są
zgrupowane w poszczegónych miejscach zmieniając punktowo
barwę i kolor w tęczówce ,i te ich zgrupowania lub miejscowe
kolonie przetwarzają energie biofotonowe i energie kosmiczno
-solarne ,wraz z implakcjami świetlistego postrzegania i rejestracji
na poszczególne fizykobiofotonowe impulsy świetlisto-świetlne na
szkicu oznaczyłem je -nr.11 i 12  .

-Zdjęcie dna gałki ocznej ,wraz z plamką żółtą i brodawką łączną
-więcej informacjii i dokładniejsze opisy budowy anatomicznej gałki
ocznej znajdziecie w innej mojej broszurce -polecam,,Nauka



Widzenia i Postrzegania Aury -wraz z anatomiczną budową gałki
ocznej jako aparatu widzenia ,postrzegania -tel ,do autora opisów
dla osób zainteresowanych -tel.667.448.798 -Lucjan -polecam.

2.Komórki fotoreceptorowe -wrażliwe na wiązki światła komórki
siatkówki w formie pręcików i czopków które to ,są od góry
skomunikowane z pływającymi koloniami kryształków
,pryzmatycznych piramidkowych i soczewkowych w warstwie
nabłonkowej barwnej.Zawierają w sobie związki chemiczne
,jodopsynę i rodopsynę ,które reagują na energie świetlną i na falę
światła o określonej długośći fali i powodują powstawanie impulsów
które póżniej trafiają do układów sieci połączeń nerwowych .

3.Komórki dwubiegunowe połączone synapsami z fotoreceptorami



.Przechwytują impulsy generowane przez komórki fotoreceptorowe
i przekazują je dalej do komórek zwojowych w pełnej ich symbiozie

,,Tak więc w naszej tęczówce oka mamy takie różne miniaturkowe
kryształki trapezowe które to są poukładane w pewnego rodzaju
takie kolonie lub frakcje tworząc zgrupowania , wraz z kryształkami

soczewkowymi i piramidkowymi ,rozdzielają docierające do nich
wiązki światła na poszczególne ich opcje , frakcje i podcząsteczki .



4.Komórki zwojowe ,odbierają impulsy przekazywane przez
komórki dwubiegunowe i przesyłają je do ciał kolankowatych
bocznych w zawzgórzu i dalej przez drogę układu- wzrokową do
ośrodków korowych w mózgu .

5.Komórki amakrynowe komórki które towarzyszą i łączą komórki
dwubiegunowe z komórkami zwojowymi ,przenoszą informacje o
odebranych impulsach świetlnych i łączą komórki nerwowe w
grupy komórkowe o odpowiednio zorganizowanej orientacji co do
gromadzenia i przekazywania impulsowego biofizycznych implakcji

6.Nerwy i wiązania wzrokowe ,nerw wzrokowy utworzony przez



aksony komórek zwojowych ,które zbierają się w brodawce nerwu
wzrokowego .Po wyjśćiu z gałki ocznej dochodzą do skrzyżowania

wzrokowego .Przechodzą na drugą stronę jako pasmo wzrokowe
,biegną do wzgórza wzokowego ,a dalej do kory płata potylicznego.

7.Komórki przechwytujące energie pasm świetlisto świetlnych i
biofotonowych a zebrane i są przegenerowane przez miniaturkowe
kryształki pryzmatyczne nr,11 i w formach świetlnych trafiają do



szyszynki a inna ich część wędruje drogami sieci neuronów  na
szkicu ,oraz kryształki soczewkowe nr,12 na rysunku poglądowym.

8.Komórki poziome ,stanowią połączenia między fotoreceptorami a
komórkami dwubiegunowymi .Przenoszą informacje z impulsorów
wzrokowych nr,10 na szkicu ,a odebrane z każdego punktu na
powierzchni tęczówki .Razem z komórkami amakrynowymi
nazywane są komórkami pośredniczącymi -interneuronami .

9.Komórki fotoreceptorowe ,bardzo wrażliwe na światło i jego
wiązki strumieni komórki siatkówki sa w formie wypustkowo
słupkowych i pręcików skomunikowane z warstwą barwną
tęczówkową gdzie odbierane są sygnały przez miniaturkowe
kryształki pryzmatyczne a pływajace w melaninowej barwnej i
pigmentalnej warstewce.Zawierają one różnorodne związki
chemiczne pozwalajace zagospodarować i prznieść dalej impulsy



fotonowo świetlne poprzez układ powiązań całościowych do mózgu.

I tak gdy zaczynamy podawać energie biolaserowo kwarcowe to
trzeba uwzględnić ,,oko dominujące i zacząć od lini podziałowej na
szkico rysunku jest to od punktu numer 24 do punktu numer 25
.Następnie zaczynamy od podawania energii na punkty ,11 i 21 z
pierwszej strony gdzie mamy oko dominujące po 3 do 5 minut tak
jak jest to na szkico rysunku po lini zaczynając od góry do dołu
lekko przeciągamy końcówką kwarcową podając biolaserowe
energie laserem zielonawcem .I po malutkiej przerwie trzeba
przejść do do podawania biolaserowych energii w punkty które są
zaznavzone nad górną częśią naszego ucha ,czyli punkty od numeru



19 jako pierwszy i następnie po kolei podawać na punkt nr.5 ,oraz
punkt nr.7 i miejsce punktowe numer 20 tak jak to widzimy na

mapce poglądowej ,zachowując zasadę przeciągnięcia koncówką .

I jest to zawsze początek całościowego zagadnienia z okiem.

-B-(20)-Klaster Dendrycznego komunikowania się z: węzłami



chłonnymi oraz gruczołami płciowymi ,podajemy energie laserem
wraz z kawarcem -zalecam dla pań zachować ostrożność

szczegölnie w czasie trymestru oczyszczania się dróg rodnych, jak
równocześnie trzeba zachować szczególną ostrożność w procesach

laktacjii-karmiące mamy piersią .W takich przypadkach podajemy
maksymalnie na jeden Klastron-komunikacjii , .1 minutę z baczną
obserwacją procesu rozchodzenia się energii świetlisto fotonowych
.i klaektoryjnych i ich absorpcji przez organizm ,i jego organy ,czy
całe systemy połączeniowo drożne-w razie braku przyjmowania



energii, przerwać proces podawania, i najpierw udrożnić kanały ,na
których są na pewno blokady i stany lekkie zapalne .I po ich
wyeliminowaniu powrócić do podania na klaster od którego
zaczęłliśmy nasycenia energią .Węzły chłonne są to skupienia
tkanki chłonnej ,otoczone torebką łączno-tkankową i położone
wzdłuż całej arterii przebiegu całych naczyń limfatycznych .

Reprezentują część stałą układu limfatycznego ,mają zmienną
wielkość od bardzo małych do rozmiarów migdała są bardzo
widoczne u dzieci i mają tędencje do zmniejszania się u osób
starszych.Ich zabarwienie jest różne w zależnośći od ich
umiejscowienia: szare są w płucach ,żóławe w wątrobie ,i białe w
jelitach.Torebka węzła chłonnego tworzy beleczkowanie łączno
tkankowe ,tkanka limfatyczna węzła dzieli się na część rdzeniową i
korową .Zadaniem węzłów chłonnych jest przede wszystkim



wzbogacanie chłonki w młode i nowe elementy i pełnienie roli
specyficznego ,,filtra ,oczyszczającego ze złogów, w organiżmie .

,,Całościowy układ chłonny-limfatyczny ,wraz z chłonkami,,



-Szkic do zrozumienia i pojęcia gruczołów płciowych ,układu

prokreacjii ,układ żeński i męski .Klaster komunikacjii -B-(20)-,

.          -Układ rozrodczy wraz z gruczołami płciowymi -żęński -



-Układ płciowy męski do podawania energii całościowo -na klaster.

.Wczytujcie się w zaprezentowane szkice  , w celu poznawczym.



,Klaster komunikacjii dendrycznej -pobierający biofotony laserowe,,

Klaster-dendryczny w procesie przyjmowania energii świetlisto
fotonowych i laserowych i ich stabilizacja , a wygenerowanych

energii krućcem wraz z laserem zielonawcem ,kruciec z kwarcem o



jego formurze krystalograficznej prawo skrętnie zorientowany .

-C-(21)-Klasrer dendrycznego komunikowania się: z odbytnicą jej

złożonością ,ruchem robaczkowo wędrującym a dającym procesy
lekkigo wypróżniania sie organizmu i pozbywania się wszelkich
toksyn i wydaleń od kamieni ,kałowych ,wątrobowych ,żółciowych
.które to zazwyczaj w końcowej fazie ich wydalania sprawiają



najwięcej problemów i kłopotów z ich wydaleniem .przeważnie się
grupują powodując korki i blokady wydalnicze i wtedy albo musimy
robić lewatywy i przepłukiwania odbytnicze nowymi metodami lub

                                     ,,ODBYTNICA CAŁOŚĆIOWO,,

1.Fałdy poprzeczne odbytnicy ,2.Linia odbytowo-odbynicza .Słupy
odbytu .4.Zatoki odbytu 5.Linia odbytowo-skórna 6.Mięsień



zwieracza odbytu wewnętrzny 7.m. zwieracza odbytu zewnętrzny.

stymulujemy klastry energią lasera wraz z kwarcem i to daje
większe wydzielanie śluzowo-wydalnicze oraz mocniejszy ruch
robaczkowy w jelitach ,a co za tym idzie łatwe i lużne wypróżnienia
pozbawione wysiłków i postękiwań w procesach wypróżnień.

Wizualizacja płynących energii pośladowo-świetlistych w

organach ludzkich bo one płynąc w naszych ciałach je nam



wzmacniają ,oczyszczają i pobudzają procesy - regeneracji.

-D-(22)-Klaster dendrycznego komunikowania się: z całym

układem nerwowym ale całościowe oddziaływanie na niego

-zalecam podawać energie minimum 3 do 6 minut ,można
wykonywać w procesie podawania energii ruchy po małych



okręgach w kierunku prawym zgodnie z ruchem wskazówek

zegarka nie czasomierza -dla zasadowców,lub lubiących
słodkie pokarmy o końcówce grupy krwi R h (+) .plus ,a dla

kwasowców lubiących pokarmy ostre i kwaśne , o końcówce
grupy krwi R h ( - )minus w kierunku lewoobrotowym
przeciwnym do ruchu wskazöwek zegarka .Jest to zasada



zgodna z kierunkiem wewnętrznych wirów energii, płynów

i kwasów ,wraz z przepływem elektrolitów wokoło komórek

oraz płyów w układzie ,limfatycznym , nerwowym ,oraz



prawidłowością obrotową kul energii sefirotów i czakr .

-E-(23)-Klaster dendrycznej komunikacji: wątroby ale jako
całego organu .Jej główną funkcją jest produkcja żółci
umożliwiająca trawienie tłuszczów i wydzielania jej do

dwunastnicy .Magazynowanie i w razie potrzeby uwalnia



ogromną ilość glukozy i innych wchłoniętych subsancji
,odżywczych .Produkuje albuminy i białka krzepnięcia

-fibrynogen ,pełni funkcję detoksydacyjne całego ustroju.

Rysunek poglądowy wątroby i pęcherzyka żółciowego.



Podajemy energie maksymalnie 5 minut ,z zachowaniem
szczególnej uwagi u osób ,po przebytych żółtaczkach , piasku
kamieni na wątrobie ,zawieśiny śluzowo-skrystalizowanej
po kamienie wątrobowe ,blokady przepływowe ,oraz po
wszelkich urazach ,zwyrodnieniach i stłuczeniach łącznie z
lekkimi pęknięciami ,a szczególnie po przeszczepach
wątrobowych i zwapieniach , aż po początkowe procesy
martwicy wątrobowej ze zwapieniami -zwyrodniałymi
wtedy trzeba podawać energie w cyklach po maksymalnie 2
minuty i co dwa dni zwiększać cykl . podawania energii aż
do osiągnięcia pułapu 5 minut w każdym cyklu podawania

-Zdjęcie zdrowych komórek zregenerowanej wątroby-

,operator podający musi sprawdzać skutki ocieplenia i



schłodzenia wątroby w procesach podawania energi, aby
zawsze zachować pełną harmonię wraz z przejściem organu

z fazy ochłodzenia do fazy ocieplenia -bo ochłodzenie to
oczyszczanie i pobudzanie do pracy ,wraz z poruszeniem i

zapoczątkowaniem zrzucania skrystalizowanych form oraz



piasku ,śluzowych kamieni i stwardniałego gruzu kamieni

wątrobowego pochodzenia -i uwalniania stopniowo i po
malutku i systematycznie wraz z oczyszczaniem wątroby ,

woreczka żółciowego i pozostałych tożsamośći razem współ



pracujących i okołowątrobowych wraz z śledzoną i jelitami.

,a proces ocieplenia to rewitalizacyje i rekonstrukcyjne
energie ,które harmonijnie zmienia sam nasz organizm i
jego mechanizmy w procesach ich oczyszczania ,zaśilania i
rewitalizowania i wzmacniania co przynośi natychmiastową
ulgę w cierpieniu ,udręce bólowej i daje natychmiast pomoc,

                             ,,Szkic tkanek wątroby ,,



wewnętrzno-energetyczną i nie tylko .Ale podając energie
laserem wraz z krućcem , trzeba je obserwować i
wspomagać podając bioenergie własne ,które wspomogą
procesy uzdrowcze i naprawcze w organiżmie odbiorcy .Lub
zastosować preperaty z Instytutu w formie Esencjii Energii.

,,Zestaw Esencjii Energii -podstawowy jako Złote remedium.

,,Esencje Energii w formie preperatu ,a w nim koloidy ,jony



,kwarko jony wraz z jodem i kwasem bursztynowym.

-F-(27)-Klaster dendrycznej komunikacji: gruczuł nadnercza
,arytmia sercowa ,także omdlenia niekontrolowane ,astma
,reułmatyczne zapalenia stawów w stanach początkowych
przy stanach ostrych i podostrych zapalnych ,we wcześniej
wymienionych  tożsamościach chorobotwórczych trzeba
zachować zawsze wyjątkową ostrożność, i zawsze w takich
przypadkach podajemy maksymalnie 1 do 2 minut energie w
jednym cyklu -pytajmy wtedy odbiorcę o efekt odczuwalny
przez niego samego, i jeżeli nie czuje przyjemnego ciepła
płynącego do jego organu to możemy śmiało wydłużyć czas
podawania energii na klaster.Nadnercze parzysty gruczoł
wytwarza zawsze dwa podstawowe hormony ,adrenalinę i



noradrenalinę -potocznie są one nazwane hormonami walki

                                  ,,GRUCZOŁ NADNERCZA,,

Nadnercza składają się z warstwy kłębuszkowej która
produkuje hormony mineralokortykosteroidowe -aldosteron



,odpowiedzilny za równowagę pomiędzy jonami sodu i
potasu w organiźmie ,następnie jest warstwa pasmowata

która wytwarza glikokortykosteroidy -hydrokortyzon ,jest to

hormon o działaniu diabetogenalnym -podwyższa poziom
cukru we krwi ,powodując wchłanianie sodu i wydalanie



potasu z moczem w procesie wypróżniania moczowego
.Potem mamy warstwę siateczkową w której wytwarzane są
hormony płciowe o działaniu maskulinizującym u kobiet i
feminizującym u mężczyzn brak tych hormonów powoduje
u co niektórych osób amiany zainteresowania płciowego.

     Szkic nadnerczy i układu krwionośnego w organie .

-G-(26)Klaster dendrycznej komunikacji nerki ale całościowy
organ ,przy jego stanach zapalnych ,kamienicy nerkowej i
infekcjach z krystalizacją i piaskowaceniem się ,trzeba
podawać energie ze sprawdzaniem organu i jego funkcji ,



            Szkic poglądowy do lepszego zrozumienia .

,maksymalnie na początku podajemy do 2 minut energie ,na
klaster i stopniowo zwiększamy cykle podań energii o 50%
aż osiągniemy maksimum 5 minut na jeden cykl podania
.Najczęstszymi urazami nerek są urazy tępe ,stłuczeniowe
-krwiak podtorebkowy ,lub pęknięcia kory-miąższu jak
również uszkodzenia szypuły naczyniowej lub nawet
zgniecenie nerkowe ,zmiażdenia uszkodzeniowe.Czasami



współistne pęknięcie ,i rozdarcie torebki prowadzi do
utworzenia się znacznych rozmiarów krwiaka w przestrzeni
pozaotrzewowej ,lub zaognienie się miedniczek nerkowych ,

co objawia się krwiomoczem ,ostra niedokrwistość ,kolka
moczowodową -spowodowana skrzepami ,aż do ostrego
powikłania ropomoczowego i skażenia krwionośnego .

Zdjęcie kwarca-herkimerowego i generowanych energii.To
kwarcami górskimi o zerowej formie , i kwarcami-
herkimerowymi ,możemy nasycać energiami świetlisto



świetlnych fotonów -wszystkie punkty,klastery komunikacji
dendrycznej ,kanały ,szlaki i połączenia całościowych
tożsamośći zawartych i gniazdujących na wszystkich nam
znanych elementach ,ale precyzyjne  zdjagnozowane
problemy ,anomalia i zaburzenia w organach wewnętrznych
,polach energetycznych najlepiej ,uzdrawiać wzmacniać
-specjalizowanymi odmianami ,kwarcowych minerałów.

-Zatem jeżeli połączymy ,krucieć osadczy specjalny wraz z
kwarcem górskim i dodatkowymi pierwiastkami w nim oraz
odpowiedni laser specjalizowany ,z energią różowianowca
,podfioletowca lub z energią bursztynowo-złocistą to podając
tak ukierunkowane energie biofotonowych świetlisto
świetlnych energii ,możemy szybciej osiągnąć procesy
odbudowy i regeneracjii na poziomie komórkowym ,bądz to
wyeliminujemy zaburzenia i anomalie na przepływach i



wymianach wewnątrz elektrolitowych energii wzrostu i
odnowy nowych zdrowych tożsamośći i  osbliwośći
wewnątrzkmórkowych -da to szybszy powrót do zdrowia.

-Zatem wybór z zastosowaniem energii podstawowej czyli
lasera zielonawca ,czy tego bardziej wyspecjalizowanego

pozostawiam wam -widzącym potrzeby energetyczne ciała
czy poszczególnych organów ,systemów i układów wewnątrz
organizmu ludzkiego ,lub dokonując pomiaru decydujcie.



         WIZERUNEK CZYSTEJ FORMY DO ĆWICZENIA.

Czysta forma układu do ćwiczeń ,-brak punktów klasterów,
.i-(2)-Klaster drndrycznej komunikacji z: stany zapalne ucha
środkowego ,stany ropne-zazwyczaj ,brak drożnośći kanału
słuchowego wywołany jego blokadą ,szumy ,gwzdodzwięki-

poprzez zakorkowanie się wydzielin łojkowatych ,lub silnym
podrażnieniem błony bębenkowej -jej sflakczenie daje efekt
stanu zapalnego ,lub wywołane infekcjami wtórnymi od
parchu ,bakteryjnymi ,lub wirusami albo od grzybcowych



anomali które lubią tłusto maziste wydzieliny potowe i ich
procesy gnilne doprowadzają do podrażnień i infekcji.trzeba

oczyścić drogi dojściowo kanałowe-udrożnić dostęp do
wnętrza ucha fal i wibracji oraz podawać energie laserem

na klaster w celu zneutralizowania objawów -czas
podawania energii to 1 minuta w fazie pierwszej ,i
zwiększamy cykle podawania energii aż dojdziemy do 5



minut ,co dziennie trzeba podawać energie ,po udrożnieniu
kanału słuchowego i podaniu energi laserem zielonawcem

wraz z kwarcem o formurze zerowej ,lub prawoskrętny -na
prawe ucho a lewoskrętny na lewe ucho ,i po takim podaniu
energii następuje natychmiastowa ulga i poprawa stanu
słyszalności dzwięków bez objaw bólu falowego i komfortu
faktycznego z zanikiem szumów dających impuls bólowy.

Zdjęcie energii podawanej za pomocą lasera zielonawca i



krućca z kwarcu górskieo o formule zerowej na klaster.

Tu mamy zdjęcie energii wspólnie dodanych z bursztynu -
J-(3)-Klaster dendrycznej komunikacji z: zatokami ich stany

zapalne oraz polipy-są to ograniczone rozrosty błony
śluzowj o szerokiej podstawie (przysadzistych) lub wyrośli



uszypułowanych wyrastających w kierunku kanału lub jamy
trzewnej mogą przybrać duże rozmiary i ich kształty .

Na ogół polip i jego anomalia są spowodowane procesem
proliferacji (przerostu) którego punktem wyjścia jest stan
zapalny i jego podrażnienie ,wywołuje anomalia na jego
tożsamości .Podajemy energie na klaster po 2 minuty przez

okres- jednego tygodnia - ulga nasępuje po trzecim podaniu



energi ,mija stan zapalny i przychodzi ulga i udrożnienie

kanałów a co za tym idzie odzyskujemy komfort życia ale
jest dobrze zastosować ,,Esencje Energii któte są w formie
preperatów i utrwalą nasze starania o powrót do zdrowia
,polip wraca do swojego stanu normalnego ,błona śluzowa
odblokowuje niedrożne nasze zatoki i kanały mija ból i jego
impulsywność ,odzyskujemy po mału zdrowie i komfort
życia wraz z udrożnieniem w tych obobszarach - anomali.

Szkic poglądowy dla lepszego zapoznania i zrozumienia



całośći opisywanych anatomicznych tożsamośći anatomi .

                     ,,Szkic z wizerunkiem całośćiowym ,,

- ,,Esencje Energii jako pomoc w problemach z zatokami ,,-



Dla lepszego zrozumienia mechanizmu powonienia zapachu

                       ,,Komórki węchowe ,zapachowe ,,

1.Włókna nerwowe pasma węchowego ,komórki węchowe
opuszki węchowej zwane komórkami mitralnymi ,są
połączone z jednej strony z nerwami węchowymi ,a z drugiej
strony wysyłają aksony przenoszące wrażenia węchowe i
zapachowe przez pasmo węchowe do naszego mózgu.

-Zdjęcie aksonów wypustek interneurinowych komórki



węchowej podczas zbierania tożsamośći zapachowej-

2.Kłębuszek węchowy ,jest to punkt w którym nerwy
węchowe połączone są z komórkami mitralnymi ,których
aksony ciągną się wzdłuż opuszki węchowej i tworzą włókna
nerwowe pasma węchowego.

3.Gruczoły węchowe są liczne i rozproszone pomiędzy
komórkami węchowymi w nabłonku węchowym ,produkują
wydzielinę śluzową.

4.Jądro gruczołu sterujące ilośćią wydalanej wydzieliny
śluzowej z gruczołów węchowych.

5.Kieszonka zapachowa ,komórki węchowej .

6.Nabłonek węchowy warstwa podtrzymująca ,pokrywający
tylno-górną część jamy nosowej i zawierający komórki
węchowe wyspecjalizowane w odczuwaniu zapachów.

     -Zdjęcie komórek węchowych ,wraz z błoną śluzową-

7.Mikro receptory wyspecjalizowane w odczuciach



zapachowych ,i węchowych wrażliwośći doznań .

8.Komórki węchowe wyspecjalizowane w rozróżnianiu
doznań wrażenia zapachowego ,węchowego .Są one
komórkami dwubiegunowymi ,które na końcu skierowanym
do jamy nosowej pokryte są niewielkimi rzęstkami ,a na
drugim wytwarzają wypustki nerwowe ,czyli aksony
,tworzące nerw węchowy .

  ,,Energie biofotonowe wygenerowane z lasera i krućca,

-K-(28)-Kaster dendrycznej komunikacji z: wyrostkiem
robaczkowym lub całą ,, ślepą kiszką ,,-czyli jelitem
ślepym,jest to początkowy odcinek jelia grubego w formie
dużego zachyłka i tu wrazie jego , stanów podrażnień
,skręceń ,rozdęć i zapalenia ,uwaga przy ostrych stanach
zapalnych wyrostka robaczkowego- trzeba zrobić -usg-jamy
brzusznej nie podawać energii ,może nastapić pęknięcie i
rozlanie się do otrzewnej -najlepiej w takich przypadkach
usunąć laparoskopowo cały wyrostek robaczkowy.A przy



stanach podrażnienia ,objawami lekkiego kłucia lub stanu
lekkiego zapalenia wirusowo-bakteryjnego ,z objawami

biegunkowymi ,możemy podawać energie biofotonowe .

Wycinek ślepego zaułka wraz z wyrostkiem robaczkowym



jelita grubego i fragmentu z przekrojem-poglądowo .

W przypadku lekkich podrażnień podajemy energie ale z

zachowaniem szczególnej ostrożności ,operator musi
obserwować proces wchłaniania energi i jej skutki
zaczynając od 1 minuty podania energii ,jeżeli kłucie bólowe
mija i odbiorca doznaje ulgi w tym zakresie to
kontynułujemy podawanie energii aż do całkowitego



minięcia anomali i zakłóceń w tym obszarze postępowania.

Natomiast innym problemem mogą być pasożyty w naszych
jelitach i w zależnośći od ich form od ganmet, podczepiaków
,nicieniowców ,owsików tęgoryjców  czy glizd ludzkich



trzeba postępować całkiem inaczej ,ale to jest inny problem.

Tak jak to widzimy na zanalizowanych potwierdzeniach

mamy do czynienia z kolonią pasożytniczą w jelicie grubym



ale zawsze dodatkowo występują jaja złożone przez
pasożyty i tak wymordujemy osobniki dorosłe , kuracja trwa

siedem dni -czyli padną samice dorosłe po kopulacjii ,ale po
nich jajka są już uodpornione ,i tak po mieśiącu dorasta
młodzież która przeżyła pierwsze uderzenie ,i ją musimy



dobić ale śilniejszą dawką , a po 100 dniach mamy znowu

inne namnożenia z złożonych jaj z tych dorosłych samic i

osobników które jako pierwsze padły po kuracjii i ich form



przetrwalnikowych ,i znowu musimy po upływie tych 100

dni podjąc walkę z pasożytami ,i tak za każdym razem przez
okres trzech sesji walki z pasożytami musimy powtarzać bój
o nasze zdrowie i tu sam laser nie wystarczy muśimy także

zastosować uderzenie ,,Esencjami Energii ,, ,ale stosujemy za
każdą poprawką po upływie stu dni ,wraz z sesjami ale także



muszą być one dłuższe i o mocniejszym uderzeniu by robaki
pokonać ,wraz z ich uodpornionym potomstwem , na to co
było zastosowane w pierwszej fazie walki z porażeniem ,i

muśimy zapamiętać że gdy ktoś jeden z rodziny ma robaki to

kuracją trzeba objąć całą jego rodzinę -współmieszkańców
wraz z domowymi zwierzętami i pupilami włącznie i z



zastosowaniem dodatkowym długich podań laserowych

nasyceń albo z podfioletowca ,nadfioletowca lub ultra

fioletowego lasera albo szmaragdowego uderzenia w ,,TO,,



coś co nas od środka podjada ,żywiąc się naszym ciałem.!!!!

WIDOK DRUGIEGO UKŁADU PALCÓW I DŁONI WRAZ Z
KLASTERAMI I ICH ZROZUMIENIEM W POŁACZENIACH

KOMUNIKACJI DENDRYCZNEJ-najpierw mamy literę a po



niej numer ,numer posłuży do rozpoznania na mapce dłoni
miejsca występowania klasteru,punktu zgromadzonych
komórek dendrycznych i ich zagęszczonego rejonu
-komunikacji z danym organem lub zespołem
funkcjonalnym w naszym ciele ale pojętym całościowo.

Mapkę całościową dłoni z numerami klasterów przedstawię
na końcu dla tych co będą chcieli masować klastery przez
ich uciskanie naciskowe na własnych dłoniach wraz z
czasem ,masażu i jego częstotliwością dziennego wykonania.

POZYCJA: składamy opuszki palców serdecznego,małego i kciuka
tak aby były razem złączone, tak jak na przedstawionym rysunku
-szkicu .Pozostałe palce są swobodnie wyprostowane .

Tak ułożone palce podnoszą nasze moce i energie biowitalne w
naszym organiżmie , polepszają naszą witalność i doenergetyzują
całościowo nasz organizm w świetlisto- kosmiczne energie jak i te
solarne wygenerowywane przez naszą Gwiazdę -Słońce ,ale jako
energie całościowe ,redukujące w nas objawy senności i nerwowości



oraz polepszają ostrość naszego wzroku poprzez odpowiednio

dobrany trening ale wykonywany w sposób odpowiedni i godny
daje to także możliwość po skonsolidowaniu się wszystkich energii
dla nas dodatkową możliwość na poziomie aparatu wzrokowego -
gałki ocznej zdolnośći do postrzegania ,zauważania ale troszkę

innego.Powiedzmy pośladowego lub pogazowo termicznego dla tych
osób obdarzonych takimi nadtalentami lub darami . W tym celu



najlepiej rano, o brzasku stanąć twarzą do wschodzącego słońca ,i

tak ułożone palce wraz z dłoniami -obydwiema wyciągnąć ,całe ręce
równolegle do korpusu ciała i przez 10 do 20 minut pobierać dla
siebie spływające energie, z matryc energii Boskich ale całościowo

pojętych ,pozycja jak na zdjęciu na którym ja to prezentuję .autor



tych opisów.Najlepiej uczynić to ,nad brzegiem morza lub akwenu
wodnego jeziora stawu o sporej wielkośći i potrenować układ .

Zdjęcie nad morzem o brzasku słońca ,i proces pobierania energii z

całościowo pojętych matryc energi Boskich a jest ich dwanaśćie jako



podstawa - Absolutu Wszechwiecznego w Wieczności Wiecznego .

-A-(4,lub5)-Klaster dendrycznej komunikacji z: szyszynką jako
gruczołu wraz z naszą głową ale jako -całościowo zrozumiałą

,oraz problemy we wstrząsie mózgu po urazach i jego spóchnięciu



lub wodogłowi ,szczególnie po walkach bokserskich i nie tylko ,oraz
przy zapaleniach opon mózgowych i anomaliach występujących na
poziomie synchronizacjii półkul mózgowych i ich tożsamości w

okołogłowiu -podając energie na klaster albo z krućcem kwarca
górskiego, o orientacji krystalograficznej zerowej,lub jeszcze lepiej
kwarcem górskim dymnym, lub różowej odmiany dobrane zawsze
powinny byc po sprawdzeniu danej osoby grupy krwi jej talętów
oraz temperamentu i stylu ,i wówczas dobrany minerał w formie
krućca osadczego i energi lasera zielonawca do zerowego ,lub
specjalizowanego lasera bieli diamentowej z podfioletem -albo
nadioletem z różowianowcem I podając energię na klaster przez 2



minuty na początku ,aż dojdziemy do cyklu 10 minut podawania
energii wraz z wybranym bardzo indywidualnie kwarcem i jego
walorami dobrze jest także dobrać pod astedent osoby pobierającej

energie ze specjalnym doborem  i laserem odpowiedniej barwy,
specjalizowanym wraz z odpowiednimi jego walorami dobranymi .

Zdjęcie energii z lasera specjalizowanego wraz z krućcem poświaty



bieli diamentowej i laser nadfioletowiec biała mgła i jego energie .

Trzeba zawsze uwzględnić głębokość urazu i temperament odbiorcy

,jego grupę krwi i jego rozwój duchowy i sympton poświaty duszy i
ducha jako świetliśtej energii wewnętrznej i do tych walarów
dobrać laser i kwarc ,na początku sesji podawania zawsze należy
zacząć od laser zielonawiec i kwarc górski zerowy i następnie
przechodzić do tych specjalizowanych ale dobranych indywidualnie
i z wielką haryzmą ,rytem i godnością wszelaką bo to my mamy
pomagać i wspierać jako sami i sobą i swoimi postępowaniami do
osoby pobierającej energie z użyciem lasera ikwarca na krućcu
osadczym .Zatem najpierw prześwietlmy poziom astralny ,potem
duchowy ,a na samym końcu barwę świetlistości ducha osobie, w
jego świątyni trwania i goszczenia u osoby mającej pobierającej
energie lasera wraz z kwarcem.I tu przydaje się widzieć
inaczej.Nauka widzenia aury i innych tożsamości będzie przeze



mnie opisana w formie broszurki w TRAKTACIE EZOTERYCZNYM -w
folderze Samodoskonalenie się.Telefon-667.448.798 Lucjan.

-B-(6)-Klaster dendrycznej komunikacji z: gardło ,krtań,zaburzenia
migdałków gruczołów układu limfatycznego ,zapalenia krtani ,strun

głosowych ,angina ,zaburzenia gruczołów tarczycy jej gruczoły i
mieśnie około kraniowe ,podajemy enerie laserem zielonawcem



wraz z krućcem kwarcowym o formie zerowej zaczynamy od cyklu
podania energii 2 minut na klaster i zwiększamy co cykl aż do
poziomu podania 5 minut przy wszystkich anomaliach ,zachowując
szczególna ostrożność i uwagę u osób z dużym rozrostem tarczycy
oraz przy guzkach tarczycy większych niż 8 milimetrów.Oraz u osób
po trachektomi po interwencjach chirurgicznych w obszarze gardła

krtani i jej okolicach.Tarczca i jej nadczynność polega na
nadmiernej czynnośći i wzrostu metabolizmu ,nasilenie się wielu

fizjologicznych procesów w organizmie człowieka,powoduje



czasami tak zwany wytrzeszcz gałek ocznych .Niedoczynność
tarczycy charakyeryzuje się otępieniem i spowolnionym
metabolizmem .Wrodzona wada niedoczynnośći tarczycy powoduje
kretynizm ,ciężką postać opóźnienia rozwoju umysłowego .

Zdjęcie lasera specjalizowanego nadfioletowca wraz z krućcem .

W większośći przypadków niedoczynność tarczycy spowodowana



jest zaburzeniem immunologicznym ,lub częściej niedoborem jodu i
związane z tym faktem wszelkie anomalia i zakłucenia hormonalne.
Które wywołują procesy martwic ,torbielek ,gózków na obu płatach
tarczycy ,dając następnie procesy gnilne i porażenia chłonek i dalej

-C-(7)- Klaster dendrycznej komunikacji z: dwojgiem ramion i barki
ale całościowo pojęte ,a w nich problem reumatologiczne zapalenia



stawów w barkach które są efektem grzybicy i od grzybcowych
anomali ,trzeszczenia i skrzypienia stawowe w ramionach ,kolanach
łokciach  i nie tylko -we wszystkich w nas połączeniach ruchomych .

,uszkodzenia układu chrzaśtno-maziówkowego w tych obszarach i
wynikłe z tego typu anomalia i powikłania w systemie ruchowym w
ramionach i barkach ich stawach .Podajemy energie na klaser od 3
minut i zwiększamy cykle podań do pozimu 10 minut maksymalnie



.obserwując bardzo uważnie proces wchłaniania i rozgoszczania się
energii laserowych w tych obszarach ich podawania przez klaster.

Możemy zawsze podawać energię ,na docelowy punkt ,klaster lub
miejsce zdarzenia ,anomali ,ale przy bliżej nie sprecyzowanych i
zanalizowanych problemach , podajemy energię na miejsca całego

obszaru , i rejonów sąsiadujących -kończąc wzmocnieniem całego
systemu w którym występują ,zmiany ,anomalie, i zaburzenia w



celu uzdrowienia całościowego w danych rejonach i układach .I w
takich przypadkach zalecam dla każdej osoby ,,Krzem,, ale w formie
Esencji Energii z naszego Instututu który jest panaceum na takie i
nie tylko problemy występujące w układzie całym ruchowym .

Przy zapalnym stanie spowodowanym różnmi przyczynami

zakażnymi lub urazowymi -charakteryzują się one bólem
,zaczerwienieniem ,obrzękiem i wzmożonym ociepleniem
miejsowym ,którym towarzyszą usztywnienia i niewydolność



czynościowa ze strony chorego stawu ,najgorsze są przypadki
reumatoidalne zapalenia stawów oraz septyczne zapalenie stawów

-wywołane przez drobnoustroje ropotwórcze .Wówczas może
rozwinąć się w wyniku rozsiewu bakterii na drodze układu
krwiopochodnej ostry stan zapalno-septyczny ,przez zagnieżdżenie
się bakterii wewnątrz stawu lub w wyniku szerzenia się i rozrostu
drobnoustrojów powstanie ich kolonia która spowoduje dalsze
porażenia i  zakażenia wra z sąsiednimi tkankami i elementami.

       Zdjęcie obuszpicowej odmiany kwarca-herkimerowego .

.Objawy nagłe bóle ,gorączka której towarzyszą ostre dreszcze



,pogorszenie stanu ogólnego -obserwujemy miejscowy obrzęk z
wysiękaniem ,zmniejszenie lub utratę mażi stawowej ,rumień i

nadmierne ucieplenie przechodzące w gorącz i spotęgowany ból.

W takich przypadkach podane energie świetliste fotonów na całe



układy i poszczególne rejony ,powodują szybki proces
powstrzymania i rozwoju drobnoustrojów i powrót do uzdrowienia.

Czysta forma układu palców i dłoni -bez obszarów zagęszczenia
komórek dendrycznych -klasterów ,układ do ćwiczeń i wprawy.

-D-(9)-Klaster dendrycznej komunikacji z: kolanami a w nich

reumatologiczne zapalenia stawów ,gościec przewlekle postępujący
wysieki w kolanach ich przesilenia i anomalia wynikłe z braku



wydzielin maziówkowo-smarownych w tym obszarze oraz wszelkie
zaburzenia wynikłe ze starych i nowych kontuzji w tych obszarach
trzeba podawać energie laserem na klaster od 3 minut podczas

jednej sesji podania energii i kontynułować ,poprawa odczuwalna
nastepuje natychmiastowo -następuje uśmierzenie bólowe ,co od
razu poprawia komfort poruszania się i ruchu w kolanach .Ale
trzeba kontynułować przez okres minimum 2-5 .tygodni a po
ustąpieniu zaburzeń zrobić tydzień przerwy i poprawić przez okres
tygodnia proces podawania energii celem zrewitalizowania się

i rekonstruowania się uszkodzeń siłami energii i natury organizmu



wspomagając go ,energiami biofotonów świetlisto-wibracyjnymi

wygenerowanymi z lasera i krućca osadczego z kwarcu górskiego
zerowego i lasera zielonawca ,lub różowianowcowego .

,,Prześwietlenie rentgenowskie dla lepszego zrozumienia .      .       .



Zdjęcie do zwizualizowania opisywanych sytuacjii,,

-E-(10) Klaster dendrycznej komunikacji z: udem i podudziem oraz
rwa kulszowa ,żylaki od tych drobnych pajączkowatych aż po te
bardziej zaawansowane torbielowe ostre, ale bez posiąkiwania z

wybroczynową formą na zewnątrz ich powierzchni i anomalia w



tym zakresie w udzie i podudziu łącznie z problemami mięśniowo

ścięgnowymi i ich podczepami podłączeń i wewnątrz wzajemnymi
powiązaniami i w nich powstałe kontuzje ,awarie i zwyrodnienia ze



zwapieniowymi skutkami ich upośledzenia ruchowego ,to podajemy
energie po 2 minuty na klaster ,zachowując szczególną uwagę przy

ostrych stanach zapalnych żylaków ,oraz przy torbielelatowatych

żylakach ,lub w nadmierny sposób rozdętych tętnicach ,aortach i tu

w takich przypadkach z pomocą zawsze jest ,,RUBIN,, i jego moce ale



w formie Esencji Energii jako preperat z Naszego Instytutu .

                   ,,UKŁAD MIĘŚNIOWY WIDOK Z PRZODU ,,

         ,,Szkico rysunek poglądowy w celach czysto dydaktycznych,,



    ,,Układ mięśniowy widok całośćiowy tylny od strony pleców,,

oraz przy posiąkaniu żylakowym i wybroczynach żylakowych i
kruchych i zwapionych układach żylnych,podając energie na klaster

obserwujmy reakcję odbiorcy i pytajmy go o jego odczucia w
procesach podawania energii laserem zielonawcem ale krućiec z



kwarcem górski dymnej odmiany lub innym- kwarcem żelaziastym .

Zdjęcie -klaster -,zagęszczona formacja komórek dendrycznych w
miejscowym ich się zorganizowaniu , a pobieranie przez klaster
energii  lasera zielonawca wraz z kwarcem dymnej odmiany .

-F-(11)-Klaster dendrycznej komunikacji z: stopą ale całościowo
pojętej i w niej zwyrodnienia i problemy typu ostrogi posiekania i
opuchliny wynikłe z różnych innych anamali wewnątrz naszego



,,Szkic ścięgien ,mięśni i ich połączeń systemowych w stopie,,

ciała a kumulujące się w naszych obolałych i spuchniętych stopach o
charakterze zimnym lub pieczącym i trzeszczącym układzie ze
względów złego ustawienia się stóp,złego chodzenia -czyli stawiania
lub człapania stopami ,bo jedni najpierw stawiają pięte ,inni płasko



całą powierzchnią stopy -człapią ,i pociągają za sobą całe nogi?..

a prawidłowo powinno się stąpać jak tygrys czyli najpierw palce od
stopy póżniej podbicie i na samym końcu pięta -w ten sposób

                ,,Pięta Achillesa -i ścięgna wizerunek całośćiowy ,,



poruszając się rozkładamy nasz cały ciężar ciała na poszczególne

fragmenty naszej stopy, plus dobre dopasowane buty do naszych



indywidualnych cech stopy ,typu podcięcie ,lub płaskostopie ,oraz

wykształtowane cechy układu naszych kostek palcowych ,ich



skrzywienia i przekoszenia, oraz haluksy ,odciski i zwyrodnienia w
tym obszarze ,wraz ze zwapieniami ,daje nam część informacji ,co
się dzieje ,w naszym całym kostnym układzie, a nie chodzenia tylko

człapoprzemieszczania się i przekusztykiwania się po oczeluściach

 ziemskich i przez to problemów, w całym naszym układzie kostno
ruchowym ,a trzeba zacząć od podstawy czyli naszego obuwia jego



walarów typu podbicie ,futrówka ,wymoszczenie jego wnętrza i

ułożenia się pięty w naszym bucie wraz z otuleniem kształtowym



naszej pięty ,jako podstawy do dobrego dzwigania naszego ciężaru ,i

długiego w zdrowiu panującego naszego całego układu kostno
ruchomego ,jako całość tego zagadnienia i nie tylko.Dlatego polecam



sprawdzić wszystkie wcześniej opisane przez mnie -walory lub ich
brak ,a dopiero po tym podawać energię na klaster stopy w ciągach
od 3 minut na jedną sesję i zwiększać aż do poziomu 10 minut
podawania energii laserem zielonawcem plus kwarc górski zerowy

,lub specjalizowany najlepiej mlecznej odmiany .bardzo skuteczny i
szybko przynoszący poprawę w obszarze stopy i nie tylko w niej .

,,Do celów o specjalnym przeznaczeniu ,laser różowianowiec .

Widok TRZECIEGO układu palców i dłoni i związane z tym moce



,siły i energie oraz żywioły które pomagają nam w takim układzie.

Pozycja: składamy ze sobą opuszkami palec serdeczny i kciuk
(lekko naciskając na wzajem jeden opuszek ,na drugi i tak samo

przemiennie zachowując w tym nacisku, pęłną symbiozę wzajemną)



pozostałe palce są swobodnie wyprostowane i leko rozwarte .

Takie układy palców i dłoni pomoże nam w odzyskaniu uczucia
zaufania do siebie samego i odzyskania równowagi ,szczególnie

przydatne dla tych co po linach chodzą lub w górach na półkach
skalnych, lub na obrzerzach grani się przemieszczają ,lub chodząc

po wysoko zawieszonych kładkach i przesmykach wszelakich sie
przemieszczają oraz taki układ mocy i sił oraz żywiołów wyrównuje
deficyt eneretyczny organizmu ,działa przeciwko słabościom
psychicznym ,i przeciwdziała witalnemu wyniszczeniu.Jeżeli w



czsie chodzenia czujemy się nie stabilni i niepewni -na moczarach
bagnach i wszelkich mało stabilnych ścieżkach i przesmykach
wszelakich to ćwicząc ten układ odzyskamy w trybie
natychmiastowym uczucie pewności i zaufania ,do swojego rytmu
przemieszczania się po różnorodnych oczeluściach ziemskich.

-A-(8)-Klaster dendryczneo komunikowania się z: układem krążenia
jako całość wraz z wszelkimi tożsamośćiami, w nim gniazdującymi

,oraz arteriosklerozą i jej problemami tu trzeba podawać energie



laserem zielonawcem lub czerwonawcem albo, różowianowcem ale

z kwarcem górskim dymnym podajemy energie od 2 minut na
klaster ,z zachowaniem szczególnej ostrożności u osób w

sędziwszym wieku i tych zaawansowanych stanach na układzie



krążenia ,bacznie trzeba obserwować podawane i przepływające
energie ,wrazie blokad i korków -wstrzymać podawanie energii i

odblokować korki i zatory ,i na następnym seansie cyklu podania
powracamy do początku podawania energi na układ krążenia.

.                    Szkic samego układu i całej arterii krwionośnej .



Na układ krążenia całościowego wraz z całośćią organöw w nim

           ,,Całościowy układ wewnętrzny ,,Żylny,, w brzuchu ,,



Żyły to naczynia krwionośne które niosą krew odtlenowaną -krew
żylną zawierającą zbędne produkty i wydzieliny z przemiany
materii , z tkanek do serca i płuc ,gdzie krew będzie utlenowana.

pracujących -podajemy energię świetlistych fotonów krućcem



osadczym wraz z kwarcem górskim ,lub kwarcem-herkimerowym.

           ,,Szkic całośćiowego układu ,,Tętniczego,, w brzuchu ,,

,,Tętnice -są to naczynia krwionośne które transportują krew
utlenowaną z płuc do tkanek ciała -tętnice ,rozchodząc się po całym



ciele dzielą się i stopniowo zmniejszają swój rozmiar do kapilarów.

                ,,Szkic dla lepszego zrozumienia całościowego ,,



        ,,Energie wygenerowanych biofotonowych tożsamośći ,,

-Szkic układu wewnętrznych anomali w naczyniach krwionośnych-

,,Na szkicu możemy zobaczyć proces zatykania się żył ,po prostu
brak przepływu ze względów zwęrzenia się drożnośći w nich .



-Szkic wzajemnych relacjii ,układ krwionośny i układ chłonny-

Tak w drodze wewnątrz wzajemnego oczyszczania się i zasilania
,tętnice ,żyły i nacznia wraz z całym układem filtracyjnym

      -Zdjęcie wspólnych relacjii wraz z chłonkami i synapsami-



    Zdjęcie zwyrodnień i anomali w układzie krwioobiegowym.

-Zdjęcie stanu zapalnego i rozdęcia tętniczego w krwioobiegu-

-Zdjęcie energii biofotonowych w krwioobiegu ,które spalają grzyby
i niektóre pasożyty i ich jaja oraz spalają na pył niektóre patogeny i



komórki niektörych nowotworowych odmian w organiżmie.

-chłonnym -działając wzmacniają nas -proszę przeanalizować szkic

 i wczytać się w sharmonizowaną wewnętrzną symbiozę między



układami wewnątrz działających systemów i ich koleracjii .

-zdjęcie komórkowych zlepków patogenów w krwioobiegu cykl 1.

-zdjęcie rozpadu patogenowych komórek po zderzeniu z
biofotonami ,które gromadzą się w formach kulistych energii
świetlnofotonowych ,poniżej dwa zdjęcia ,kuli energii biofotonöw
oraz drugie z rozpadu jaj pasożyta po kontakcie z energiami



biofotonowymi w krwioobiegu i procesie samodestrukcjii tych jaj.

                  -poniżej rozpad jaj pasożyta w krwioobiegu -

-Krwioobieg z pasożytami i jajami pasożyta w krwiobiegu -ale
zawsze mamy do czynienia z porażeniem grzybiczym i możemy we



wnętrzu krwinek czerwonych znaleść inne parazytologiczne robaki

Powiększenie nicieniowca w krwioobiegu ,oraz jego jaj i rozwoju.

Żyjąc w naszym krwioobiegu ,nicieniowce kopulują i namnarzają
swoje jaja które trafiają do naszych organów ich komórek i proceder



namnarzania się ich w naszym ciele nie ma końca ,zdjęcie aktu
kopulacjii pasożytów w ludzkim krwiobiegu - w celu poglądowym.

.Zdjęcie aktu pokrywania dorosłej samicy w krwioobiegu przez
samca w celach zapłodnienia jej jaj i ich wysiewu do systemu.

,,Jeżeli dojdą do tego ,grzyby i milimikrodrobnoustroje to mamy.??



-Zdjęcie jaja patogenu ,lub obcego w naszym ciele -dydaktycznie.

-na powiększeniu widzimy wyraźnie, proces rozpadu patogenu w
wyniku działania na niego energii biofotonowych w krwioobiegu-

-Zdjęcia samych zapłodnionych jaj patogenów w krwioobiegu.



-Zdjęcie malutkich energii biofotonowych w gigantycznym

powiększeniu są one tysiąc 1000 razy mniejsze od krwinki

czerwonej w krwioobigu -zdjęcie prezentuję w celach



porównawczych ,są to błękitne otoczki wokoło ciałka krwi-

-Zdjęcie czerwonych krwinek ,porażonych i chorych -grzybami-

-Powiększenie pod mikroskopem tunelowym -800,000 razy -



-Jak podawać energię na układ tętniczy i żylny wraz z punktami i

-Zdjęcie komórek nowotworowych ,wątrobowca groźnej odmiany
agresywnej i namnarzającej swoje komórki nowotworowe-rakowe-

I w takich ekstremalnych przypadkach można pomóc ,ale wymagmy
wówczas pełnej współpracy po konsultacjach z Grupą Wsparcia



Profesorów z Naszego Instytutu ,,ESEK-ESEC,, i podjęte rady oraz -

zalecenia trzeba stosować ,a specjalnie przygotowane preperaty w

formie Esencjii Energii zgodnie z zaleceniami stosować i brać



.Więcej wiedzy jest w innej broszurce pod tytułem ,,Batalia o
Zdrowie i Wojna o Życie z Patogenami a Esencje Energii,,-polecam.

                        Ukłda palców i dłoni o numerze ,,3,,

Czysta forma układania palców i dłoni do ćwiczeń i wpraw w
opanowaniu tych ,mocy i śił ale jako ,energii, sił  z - żywiołów ..

Pozostałe klastery jako punkty zgromadzonych koloni
komórek dendrycznych i biostymulatory energochłonne i
komunikatywne są widoczne na układzie palców i dłoni w
połączonych mocach i siłach o numerze -3- i zostały one już
omówione i opisane w poprzednim opisie układu palców i
dłoni i zawartych w nich tożsamościach o numerze -2- więc



drugich i tych samych o nich opisów nie będę tu przytaczać

 ,zainteresowane osoby odsyłam do numeru układu -2- i
ponownej nauki czegoś co powinno być już wam znane -?

Układ palców i dłoni numer -3-najlepiej jest ćwiczyć w takim
miejscu jak widok na prezentowanym zdjęciu ,tam gdzieś na



jakiejś tam grani ,kamieniu głazie lub inaczej ale skutecznie.

WIDOK CZWARTEGO UKŁADU PALCÖW I DŁONI I SIŁ I



MOCY PŁYNĄCYCH W ICH UKŁADZIE WRAZ Z ŻYWIOŁAMI.

Pozycja: palec wskazujący składamy tak, aby opuszkiem dotknoł
podstawy kciuka ,kciukiem przyciskamy ów palec lekko ,pozostałe
palce są wyprostowane i rozlużnione w lekkim rozwarciu .

Są to ćwiczenia z mocami żywiołu wiatru-powietrza i jego
problemami w naszym całym ciele -typu przewiania podziębienia
które z pozoru są mało istotne ,ale jak wielki ,mają one wpływ na
nasze zdrowie ,naszą siłe i kondycje fizyczną ,wie tylko ten ,kto
ćwicząc ten układ ,na nowo zawładną tymi mocami i energiami
.Zaburzenia na tych mocach i siłach to choroby typu: ischiasz
,reumatyzm ,drżące dłonie,szyja ,głowa i zachwianie równowagi w
błedniku i naszych nagach lekko drżacych .Zatem ćwicząc ten układ
powraca nam pewność i równowga na tych anomaliach i obszarach
-gdy zauważymy poprawę ,to od razu przestajmy ćwiczyć ten układ
.Bo jego przedobrzenie może przynieść nam inne problemy w



płucach .Dlatego ostrzegam przed nadużywaniem tych mocy,tych sił

zawartych przez żywioł powietrza i skierowanych do pola naszej
energii całościowo pojętych,i zrozumiałych w tym względzie materi.

                 Zdjęcie krućca osadczego z kwarcem-morionem .

-A-(25)-Klaster komunikacji z: trzustką-lub aparatem trzustkowym
,jej niewydajnością w wytwarzaniu w naturalny sposób przez jej



wewnętrzne komórki- insuliny , a przyczyna tkwi w powiedzmy
komórkach ,,betta,, i popadaniem w cukrzycę ,a jej skutki z tym
związane ,produkt wydzielania egzokrynnego -sok trzustkowy .

Podajemy energie na klaster laserem zielonawcem z kwarcem
górskim zerowym w cyklu od 2 minut i go sukcesywnie zwiększamy
,ale musimy się pytać odbiorcę o jego odczucia w tym względzie -czy
nie ma swędzenia lub efektu gorąca lub parzenia w klasterowym
przekazywaniu energii ,jeżeli takie doznania odczuwa odbiorca o
trzeba zmniejszyć czas podawania energii i podawać tylko przez
okres 2 do 3 minut .Sok trzustkowy powstaje w wyniku pobudzania
przez sekretynę lub cholecystokainę -pankreozyminę .Wydzielane
są one przez błonę śluzową dwunastnicy ,pod wpływem kontaktu z
pokarmem przechodzącym od strony żołądka .Sok trzustkowy jest
doprowadzony do drugiej części dwunastnicy przez system
przewodów -Wirsunga- ,ma odczyn zasadowy ,zobojętnia kwaśną



treść pochodzącą z pracy treśći żołądka i dzięki zawartym enzymom

,,APARAT wysepkowy trzustki: 1.Głowa trzustki 2.Szyja trzustki
3.Trzon trzustki 4.Ogon trzustki 5.Przewód trzuski 6.Dodatkowy
przewód trzuskowy .

 - rozkłada on białka do aminokwasów ,amidy do cukrów i tłuszcze .

Produkt wydzielania wewnętrznego z trzustki ,pochodzi ze skupiska



specjalnych komórek -Wysepek Langerhansa -,które są bogato
unaczynionych ,które są rozpuszczone wokół tkanki gruczołowej

Tu mamy na tym zdjęciu ,,stopę cukrzycową,,-mega ostry stan stopy



poprzez totalne wręcz zaniedbanie i stałe rozwijanie się patologii

egzokrynnej .Komórki te produkują insulinę ,w przypadkach ,w

których ta produkcja jest niewystarczająca -jest to niedobór insuliny
i to on powoduje że w naszym ciele zaczyna się ,rozwijać cukrzyca ..

Zdjęcie kwarca górskieo w geodzie ,kolekcja własnych zebranych



zbiorów autora opisów ,pozyskana geoda w okolicach  Wałbrzycha .

-B-(29)-Klaster dendrycznej komunikacji z: śledziona-w
śledzionie dochodzi do rozpadu i fagocytozy erytrocytów
,rozpadu hemoglobiny oraz powstawania i rozpadu
limfocytów . Śledziona jest także miejscem magazynowania
krwi ,skąd w stanach zwiększonego zapotrzebowania krew
jest wciskana przez śledzionę do naczyń krwionośnych ,

,,Śledziona ,,-w niej dochodzi do rozpadu krwi i fagocytozy



erytrocytów ,także rozpada się w śledzionie hemoglobina ,po
prostu śledziona sprawdza kształty krwinek i je stale sobie
kpntroluje i wyłapuje te wszystkie czerwone krwinki które
to odbiegaja od normy i je po prostu miażdźy ,i z nich
odzyskuje cząstki żelaza ,rubinolitu i inne bardzo cenne
składniki dka naszego organizmu i je przesyła po ich
odzyskaniu do szpiku kostnego gdzie one są na nowo przez

nasze komóreczki macierzyste zagospodarowane ,a to co po
erytrocytach pozostał spala oraz powstają w śledzionie nowe
limfocyty ,a zużyte się w śledzionie rozpadają.Śledziona jest
także naszym miejscem magazynowania krwi ,skąd w razie
jej ubytku -krwawienia i jej utrata w krwioobiegu i w jej
stanach zwiększoneo zapotrzebowania w żyłach  krew jest
..wciskana,,przez śledzionę do krwioobiegu .Awaryjnie.



więc na śledzionę jako cały nasz tak cenny organ podajemy
energie laserem zielonawcem wraz z kwarcem zerowym-tak
jak byśmy podawali energię na wątrobę opis w poz.-E-(23)-

Szkic-rysunek z żywiołami i ich kanałami termicznego
połączenia się z organami wewnętrznymi .Nasze kanały



termiczne dbają o to by nasza stała temperatura ciała

oscylowała w granicach około 36.6°C -schładzają nam

temperaturę latem natomiast zimą podwyższają nam



temperaturę -to one regulują obieg całościowy we
wszystkich procesach przemiany naszego pokarmu na
energie wraz z regulacją temperatury w wewnątrz, i na
zewnatrz na naszej całej powierzchni skórze jako całośći .
WIDOK PIĄTEGO UKŁADU PALCÓW I DŁONI ORAZ ENERGI SIŁ I
MOCY PŁYNĄCYCH Z TEGO ZJEDNOCZENIA SIĘ - ,,ŻYWIOŁÓW,,-.

Pozycja: palec środkowy składamy tak ,aby opuszkiem dotknął
podstawy kciuka ,kciukiem przyciskamy ów palec lekko , pozostałe
palce są wyprostowane i rozchylone w sposób przedstawiony na
rysunku.szkicu poglądowym do wizualizacjii.Przy takim układzie sił
i mocy wspomagamy nasz zmysł słuchu ,wyostrzamy go i niektóre
osoby zaczynają słyszeć głosy i dzwięki inne te brzuchomówcze oraz



niższe dzwięki ale takie ,które słyszą zwierzęta ,nietoperze wilki i

 orły .Pomaga natychmiastowo w stanach szumów lub gwizdu  w
uszach i w trybie natychmiastowym eliminuje ból w uszach ,przy
dłuższym ćwiczeniu eleminuje wszelkie anomalia i zakłucenia w
zmyśle słuchu ,oraz choroby tam się goszczące a nam dokuczające

-J-(14)i (13)-(15) Klaster dendrycznej komunikacji z: gruczołem
grasicy który ,u każdej osoby która ukończyła 21- rok życia zasycha,



ale stanowi on po zaschnięciu zbiór tłuszczowej tkanki bardzo silnie
unerionej i jest takim epicentrum ,układu odpornościowego,podając
energię, na ten klaster pobudzamy do pracy w bardziej wydajny
sposób, nasz cały układ odpornośćiowy ,możemy podawać energię
laserem zielonawcem z kwarcem górskim o formie zielonej czas
maksymalny to 5 minut na klaster ,najlepiej zapytać odbiorcę kiedy
poczuje  ciepło dopływające do wnętrza środka w klatce piersiowej .

,,Grasica po zmniejszeniu się zamienia się w ciałko tłuszczowe.,,

-oznacza  to maksymalnie podane energie i ten czas ,trzeba sobie
zapamiętać lub zapisać dla tej danej osoby i zawsze tyle tylko czasu
podawać energię świetlisto laserowo wygenerowane -,nie dłużej.

Punkt klastra J-(13) płuca i ich wspomaganie w procesie ich się



oczyszczania i odflegmacania ,wspomagania przy podziębieniach-

-zasada wymiany w płucach dwutlenku węgla na tlen po jego
zurzyciu i wymienieniu w naczynkach kapilarowych i proces
utlenowienia krwi w procesie obwodowo płucnej wymiany -

przez podanie energi na klaster zaczynamy od podania energii
przez 2 minuty i stopniowo zwiększamy ,ale maksymalnie do
poziomu 5 minut czasu na jedną sesję ,zachowując szczególną



ostrożność u osób, z astmą po przebytych guźlicach , i u osób z
częściowym zwapieniem płuc.Także po przebytych zapaleniach
dróg oddechowych ,ich podrażnieniach ,czy stanach poparzeń w
wyniku wdychania gazöw .przemysłowych ,bojowych i trujących
oparöw chemiczno lotnych substancjii żrącą drażliwych na płuca

-Przekruj drzewa śródpierśiowo opłucnego-wraz z całościowymi
elementami tożsamośći płucnej wymiany tlenowego w nas układu



zaśilania nas i naszych komórek -w celu poglądowo dydaktycznym -

-szkic rozgałęzień w płucach -poglądowo dla lepszego zrozumienia-
drogowej wymiany gazowej w naszym całym systemie oddechowym
w anatomiczno topograficznym celu poznawczym w nas organźmie.



 .Punkt klasteru J-(15)przepona brzuszna jej odgazowanie
-szczególnie u osób ze wzdęciami i z rozdętymi jelitami ,oraz u osób
z ciężkimi wyprużnieniami -podane energie przynoszą od razu ulgę
i komfort w tym zakresie podajemy energię nie dłużej niż 3 minuty

,gdy przedłużymy proces podawania energi może on spowodować ,

nieregulowane i niekontrolowane wydzielanie się gazów z nas w



formie -piardnięcia szczególnie u osób starszych i nieco otyłych .

-Widok szkicowy naszej przepony z boku dla lepszego zrozumienia

Zdjęcie generowanych energii-laser zielonawiec i kwarc górski.



Mapka lewej dłoni z podanymi numerami klasterowych miejsc ich
bytowania na dłoni obrzeże dokoła numeru to klaster dendryczny.

-i-(16) Klaster dendrycznej komunikacji z: żołądkiem i dwunastnicą

językiem ,ale całościowo pojętych ,podawane energie laserem na



klaster powinny trwać maksymalnie 2 minuty ,ze względu na

różnorodne dolegliwośći ,anomalia ,patologie ,porażenia ,grzybice ,
w tych naszych i w nas tkwiących organach ,od zwykłej nadkwasoty



,nieżytów ,kwaśnośći nadkwasoty paląco piekącej ,aż po takie

cykle refluksu ,po wrzody i zwyrodnienia ze względu na wiek osoby
pobierającej energi -dlatego w tych obszarach podając dłuższe cykle,

                                      ,,Szkic kubka smakowego ,,

trzeba najpierw dobrze zawsze zrobić wywiad i przeprowadzić ,z



osobą odbiorcą energii świetlisto laserowych rozmowę o niej i jej
problemami w tym obszarze wiedzy, ale jest pewne, że gdy osoba po

każda po posiłku lub pićiu płynów gazowanych zacznie ,,pobekiwać-
wypuszczają gazy ustami ,to jest to czas maksymalny dla tej osoby.



Podawane energie laserem zielonawcem i kwarcem na pewno nie
zaszkodzą nikomu ,bo gdy organizm wchłonie tyle ile mu jest
niezbędne podanej energii,- to nadmiar będzie krążyć po śćieżkach
dojścia i nie wywoła skutköw ubocznego działania -biofotony mają
tędencje do zgromadzania się w kule energi tworząc pewnego
rodzaju zlepki kul biofotonowych ,i tak przemieszczają się w
kanałach ,ścieżkach ,naczyniach krążą do siedmiu dni w całym
ludzkim organiżmie a ich nadmiar jest zawsze wydalony ,chyba że
spotkają w swej wędrówce jakieś patogeny ,pasożytnicze gamety lub
inne mikroustroje to oklejając je powodują proces ich unicestwienia
własnymi biofotonowymi energiami .Poniżej zaprezentowane dwa
zdjęcia poglądowo dla lepszego pojęcia energii biofotonowych .

-Zdjęcie zlepka kuli energii biofotonowych a w jej środku patogen
ganmety -nicieniowca ,pewnego rodzaju bardzo niebezpiecznego
mikro małego pasożyta który się rozmnarza w naszych -jelitach ,a
przemieszcza się praktycznie po całym naszym ciel i jego organach
czyniąc z nas samych dla siebie pokarm i tak po spotkaniu się z
biolaserowymi energiami zostanie nimi jak gdyby otulony lub
oklejony, a następnie porozrywany na drobne strzępki gdy jest on
młody ,a te osobniki dorosłe przeżyją a młodzierz po prostu ulegnie



spaleniu i rozpadzie na pył lub proch nicośći -który nasz organizm
wydali w pocesie jego wypróżniania i wydalania stolca . .Bo są to
energie świetlisto.całościowe.wraz z energią i ich falą uderzenia. A
formy dorosłe trzeba wybić używając odpowiednich preperatów i to
one w formie Esencjii Energii odpowiednio brane pozbawią nasze

ciała takich niechcianych w naszym wnętrzu patologii ,robactwa.

Język i kubki smakowe na nim -jedni mają tylko tyle ile jest smaków
-czyli pięć ,a drudzy  mają do 50 kubków smakowych ,dla przykładu
żeby być kiperem smakoszem win to trzeba mieć minimum 45-
kubków smakowych , a ile masz Ty przelicz te dary na swym języku



bo może masz ich tylko 5 .albo aż 5 pięć -pomyśl zatem pijąc winko.?

Lub przyprawiając zupkę ,gotując wszyscy mawiają że super
smakuje ,ale ja zawsze się pytam takiej osoby ile masz kubköw

smakowych ,i zawsze jest u tych osób co zachwalają swoje kulinarne
smakołyki ,,PROBLEM,,-z ich odpowiedzia ,ba nawet nie potrafią



wymienić ,wszystkich pięciu smaków ,bo mamy maksymalnie po 10
kubków smakowych w każdym z tych pięciu smakach ,co daje nam
razem maksymalnie ich 50 sztuk ,i tak każdy mistrz kucharski żeby
nim być jako mistrz to muśi przynajmniej mnieć ich około 35 sztuk.

Zatem język na nim smaki ,brodawki i do nich włączne w cały układ
smakowy kubki smakowe -które decydują o naszych walorach i ich
gustach i smakach wraz z ich pełną identyfikacją .Na szkicu kolor
pomarańczowo -brązowy -to miejsca rozpoznania smaku gorzkiego
,kolor fioletowy to smak kwaśny ,kolor ciemno zielony khaki-to

smak słony ,kolor ciemno czerwony na szpicy języka to smak słodki



,natomiast w epicentrum na trzonie jęzka to smak-morski .Język

wraz z brodawkami pokrywającymi błonę śluzową i to ta jego
chropowatość  jako narząd zmysłu smaku a-mamy ich tylko- 5- i
maksymalnie możemy mieć po 10 kubków smakowych z każdego
rodzaju smaku ,czyli łącznie maksymalnie 50 kubków smakowych

ale niestety nie każda i nie każdy ma ich tyle ,niektóre osoby mają
ich tylko pięć sztuk ,czyli po jednym kubku smakowym na jeden



rodzaj rozpoznawanego smaku ,i tu mam pewnego rodzaju

ciekawostkę ,a mianowicie żeby być ,,Mistrzem Kucharskim ,, to
trzeba mieć minimum od 35 do 42 kubków smakowych ,a po to żeby
przyprawiając ,zupy , potrawy mieć rozpoznanie co do pełni ich

dodanych przypraw w celach czysto smakowych ,a dalej idąc to
żeby być ,,Kiperem,,-smakoszem win to tu musimy mieć minimum



45 kubków smakowych żeby wymlaskać i wysmaczyć wszystkie

egristiencje i wspaniałośći związane z bukietem smakowym wina ,

a co niektóre osoby mając tylko 5 kubków smakowych twierdzą że
mają nie smak tylko nosa do potraw -ale to jest bzdura ,bo trzeba
posmaczyć żeby poczuć smak potraw czy bukiet win ,i tak nasz
język i w nim zawarte kubki smakowe możemy sobie sami policzyć
ile ich nam podarowała nasza cudowna natura ,tak więc nasz język



spełnia rolę mikro rozcieracza mikro cząsteczek witamin soli i
pierwiastków minerologicznych które są bezpośrednio i częściowo
wchłaniane wraz ze śliniankowo-kanałowym procesem zasilania
organizmu i przez kanaliki i kanały bezpośrednio wchłaniane.
Całościowy szkic w przekroju ,za językiem migdałki podniebne i tak
każdy ma dwa migdałki na dole gardłowego łuku sklepienia górnego

jamy ustnej i jeden migdał zaraz za trzonem języka w gardle ,i to
one jako nasze migdałowe opcje wydzielają specyficzną formę śluzu
i w nim enzymy które to współpracują z naszymi śliniankami i to
one chronią nas przed infekcjami od grzybów i grzybcowych
ataków a śluz dodatkowo nawilża nam struny głosowe i je chroni
przed ich nadmiernym wysychaniem ,i wiodczeniem się lub ich
innym procesem czyli utraty ich elestycznośći i form flakczenia ,a co
za tym idzie zmianą głośni i zmianami w naszym głośie ,jego
charakteru ,barwy wybrzmieniowej ,co nie jest bez znaczenia u
ludzi którzy spiewaja ,solo lub w orkiestrze ,zatem dbajmy o nasze



migdałki w gardle ,a ci co je utracil ,bo mają amputowane ,no cóż

nigdy nie będą artystami dźwięku ,śpiewakami ,bo są w tej kwesti
upośledzeni brakiem migdałków i często i gęsto będą popadać przez
całe ich życie w podrażnienia i porażenia od grzybowcowe ,wraz z

ciągłym śluzowaniem z wydzielin nosowych i popadaniem w katary



,chrypki gardłowo strunowych porażeń ,a i na dodatek będą stale i
ciągle chrapać -brak migdałków , dwie struktury gruczoły układu
chłonnego ,odpornościowego -w obrębie cieśni naszej gardłowej i
pierścienia chłonnego ,czynne całe życie ,sterują układem chłonnym
i pracą ślinianek  -naturalny filtr oczyszczający organizm ludzki.

-H-(17)Klaster dendrycznej komunikacji z: jelitami ich pracą jelit i  z
ich ruchem robaczkowym jako jelit cienkich i jelita grubego ,na ten
klaster dendroniczny nigdy nie ma ani za mało , ani także za dużo
podanych energi bo każdy z nas ma jakieś tam inne , anomalia -

od kamieni kałowych ,przez brak śluzu ,do rozdęć i problemów z



wypróżnianiem ,a wszystko tkwi w naszym codziennym pożywieniu
oraz w procesie przyjmowania pokarmu ,jego tępie żucia, połykania

,,przeżuwania i popijania w procesie posiłku wraz z nerwowością i
stanem napięcia wywoływanego przez nas w wewnątrz organizmu

.I potem biorą ludzie różne tabletki ,pigułki ,proszki na rozluźnienie



wypróżnienie ,odgazowanie i wypiardnięcie i po co to wszystko ??

.Zatem jedzmy po mału ,spokojnie w charyzmatyczny sposób w
pełni zrelaksowani ,małymi kęsami i popijajmy ,a tak spożywany
pokarm będzie nam lepiej smakował ,poprzez dopieszczanie nam
kubków smakowych .A i mniej problemów i sensacji jelitowych
będziemy mieli .Zatem na klaster podajemy energie laserem wraz z
kwarcem od 2 minut i możemy zwiększać stopniowo aż do 10 minut
podania ,zawsze obserwujmy bacznie procesy wchłaniania energi



biofotonowych nasyceń przez organizm zachowując zdrowy

rozsądek ,szczególnie gdy podajemy energie świetlnobiofotonowe
bezpośrednio na schorowany i zużyty organ ,lub jego zespół całości.

Dłoń druga -prawa z mapką klasterów dendrycznej komunikacji.

-G-(18) Klaster dendrycznej komunikacji i biostymulacji z: sercem



jako całościowo pojęty organ ,czyli mówiąc ogólnie mięśniem serca

na tym punkcie zalecam zachować szczegölną ostrożność i ci co nie

mają dobrej wiedzy w tej materii anatomi niech ten klaser omijają



,ze względów wiadomych ,aż uzupełnią swą wiedzę w tej materii .

          ,,SERCE,,-przekrój przedsionek prawy i komora prawa,

,ale nikomu nie zaszkodzimy nawet tym z stenokardią ,i arytmią ,



serca ,podawanie energii biofotonowych o niskich i krótkich cyklach

,podając energie do 30 sekund laserem zielonawcem z kwarcem
zerowym ,a ci co widzą ale dogłębnie inaczej to ,można podawać
energię do 2 minut ,ale obserwujcie przegrodę serca ,jej zwapienie



na odcinku środkowym ,oraz więcowe rytmy fal wyjścia i pracy
zastawek ,podawana energia po rozgoszczeniu się będzie działać,

,,Organ serca a chłonki ,przy nim -układy,chłonny i imunologiczny ,,
,poprawi całościowy obraz pośladowo energetyczny ,całego organu,
i zacznie go stopniowo usprawniać na wszystkich jego poziomach ,



łącznie z lekkim i sharmonizowanym sflakczeniem przegrody serca-

Szkic przekroju serca ,wraz z przegrodą i komrami-całośćiowo.

-
łącznie z rozdęciami komorowymi ,nastąpi poprawa pulsu ,jego
motoryki i rytmu pracy ,ale czyńmy to po pomiarach ciśnienia



,tempetaury ,i zrelaksujmy odbiorcę mówiąc mu co widzimy u niego

na tym obszarze i jak te energie życia poprawiają komfort w tym
zakresie ,w procesie podawania energi ,świetlisto-fotonowych ,

pytajmy odbiorcę o jego odczucia w tym zakresie jego odczuć i
możemy podawać energie biofotonowświetliste nawet tym którzy
mają wszczepiony rozrusznik serca lub zainstalowane ,stendy w ich
krwioobiegu ale zachowując szczególną uwagę i obserwujmy jak
płyną świetisto świetlne energie biolaserowe ,ale tu podkreślam że



takie terapie może wykonywać tylko osoba operator ktöry widzi
aurę i postrzega pośladowe energie zbierzne ,a ci z operatorów co

nie widzą bo nie mają takich zdolnośći i darów Bożych niech wogule
nie podają energii osobie która ma protezy serca ,rozruszniki lub

stendy w krwioobiegu -i stymulatory pracy mięśnia sercowego ,a Ci
co widzą mogą podawać .Ale zapamiętajmy maksymalnie 2 minuty
na klaster ,ale z pełną i wnikliwą obserwacją rozchodzenia się
energi ,od klasteru po organ z zachowaniem szczególnej ostroźności



pod każdym względem ,w szczególnośći dodatkowo u Pań które są

w czasie menopałzy -czyli zakończony cykl jajeczkowania i koniec
prokreacjii czyli możliwośći zajścia w ciąże i urodzenia potomstwa

ale dalej mieśiączkują bo jest to ,jej okres w stanach przejściowych
do drugiego cyklu -klimakterium ,należy zachować nad wszelkiego
rodzaju stopień bezpieczeństwa i ostrożnośći ,bo zmiany w ciele i te
hormonalne w ciałach i fizjonomice budowy drug rodnych u kobiet
dają im ostre palpitacje serca , wraz z uderzeniami ciepła ,gorąca i



zimna przemiennie ze stanami zakłuceń w pracy serca i motoryce.

-Energie biofotonowe z krućca osadczego z dwunastoszlifu-

Dla zainteresowanych osób polecam przeczytać ,moją
boszurkę pod tytułem ,,BURSZTYNOBROZJA ,,a klimakterium
,jest tam szczegółowo opisane to zdarzenie ,wraz z budową



anatomiczna i środkiem zaradczym -antidotum na to.

      Zdjęcie energii wygenerowanej   z lasera specjalnego.

-Zdjęcie z wglądem do tętnicy -widzimy maluteńkie
błękitnawe biofotony na krwinkach czerwonych ,na



patogenach rozgwiazdy -i procesy uzdrowcze -jak działają

biofotony i ich energie w naszym układzie krwioobiegowym

-Zdjęcie przedstawia proces spalania przez biofotonowe



energie lasera wprowadzone do krwioobiegu -komórki
nowotworowej --odmiany wątrobowcowego nowotwora

złośliwej odmiany i jak go oklejone na nim moce -biofotony
degradują do poziomu nicośći -dematerializacjii -zdjęcie

przedstawiam w celach dedaktyczno poglądowych .

Szkic poglądowy do rozstawienia nasyceń energii świetlisto



fotonowych ,a podawanych na klaster komunikacji
dendrycznej w tym przypadku nasycenie rozsiane ,makowe.

                  Układ palców i dłoni  do ćwiczeń .

      Czysta forma do ćwiczeń i osiągania doskonałości .,
SZKICE I RYSUNKI -na tym etapie opisów .Pozosałe
zaznaczone klastery na rysunku nr.5.opisałem wcześniej



dlatego na zaznaczonych polach klastrów opisuję te nie
opisane do tej pory i ich znaczenie i zastosowanie .

UKŁAD PLCÓW I DŁONI NUMER SZEŚĆ ORAZ SIŁY MOCE I
ENERGIE PŁYNĄCE Z TEGO UKŁADU PALCÓW I DŁONI.

Pozycja: czubek kciuka i palca wskazującego lekko stykamy ze

sobą,i leciutko nawzajem uciskamy impulsywnie .Pozostałe trzy
palce pozostają wyprostowane i lekko rozwarte,oddzielnie .Tak jak



przedstawiam to na rysunku szkicu .To na pozór prosto wyglądająca
pozycja ręki jest w stanie rozwiązać wiele problemów zdrowotnych

 .
Jest  ona uniwersalnym środkiem przeciwko duchowemu napięciu i
panującemu we wnętrzu bałaganowi jak równocześnie działające

medium na porządkowanie kręcącej się duszy ,która to tkwiąc w
marażmie bezradnośći w stosunku do naszego ciała wykonuje öw
taniec wirowy dokoła ducha ,ze względu na efekt postępku ciała
,jego umysłu -a w nim naszego Ego ,naszego Ja ,naszego Moje .I nic
nie mogąc czynić jako dusza, wirując tkwi w maraźmie ze względu



na brak narzędzi do zmian wszelakich .A ciało i jego umysł wraz z
jego wytworem czyni To ,Coś innego i nic po nadto.Wykonując takie
ćwiczenie ,wzmacniamy pamięć w szarych komórkach ,polepszamy
możliwości koncentracjii, i wzmacniamy duszę -uspokojając jej wir

marazmu.Takie ćwiczenie pomaga przy bezsenności lub nadmiernej
senności regulując tą powinność każdej osobie która trenuje układ.

Z koleii przy stanach popadania w nieuzasadnioną depresję oraz
przy wysokim skaczącym ciśnieniu krwi ,zalecam każdemu szerokie
praktykowanie tego uniwersalnego ćwiczenia układu palców i dłoni



..Ćwicząc go z godnością trenując i sposób szczególny  ,i impulsowo
naciskowy  -lekko, z czasem zwiększając sobie wzajemny nacisk
-wzmacniamy pozostałe drzemiące energie ,siły ,moce i żywioły
gniazdujące w naszych palcach i w naszych dłoniach to zdrowie .

To ćwiczenie szczególnie jest przydatne dla tych osób króre ,,udają
ślepych ,,mają zakryte oczy i uszy ,a kożystając tylko ze zmysłu

czucia i dotyku w celu wyćwiczenia ,w swoim ciele wyższych form
komunikacji i dyscypliny na potrzeby wojskowe lub potrzeby
uprawianych sportów typu karate ,nindźitsu i podobnych walk.

.   Zdjęcie widmowych energii lasera czerwonawca z kwarcem .

-J-(30)Klaster dendrycznej komunikacji z: pęcherzem moczowym,



jako organ całośćiowo pojęty,oraz zapaleniem tego organu które
obejmuje, pęcherz moczowy oraz miedniczki nerkowe,objawy ból w
boku ,lekkie stany podgorączkowe ,z dreszczami , krwio i ropo mocz

                                   ,,Mikroskopowa struktura nerki,,

- częste oddawanie moczu-bolesne parcie na mocz  występuje także
ropomocz (wzrost białych krwinek w moczu ),przy lekkich stanach
objawach bólowych może być skrystalizowana forma osadu



moczowego w pęcherzu jego zamulenie lub złogowe w nim osady .

Podajemy energie laserem zielonawcem od 1 minuty ,zwiększając
cykl na każdej sesji aż do 5 minut podawania energii ,ale odbiorca

energii musi bacznie w czasie kuracjii przywracającej zdrowie,



obserwować poranny wydzielany mocz,jego barwę i częstotliwość
opróżniania pęcherza moczowego,poprawa nastąpi ale stopniowo
po trzeciej sesji podania energii na klaster dendrycznej komunikacji

Inaczej z kolei jest u płci żeńskiej -a szczególnie u młodych pań i
pokwitujących dziewczynek i ich układ moczowy .Sromu zapalenie
proces wywoływany jest między innymi gdy występuje fizjologiczny
brak hormonów płciowych żeńskich -estogenów-działających



traficznie na błonę śluzową narządów płciowych .Powszechnie
występujące droboustroje ,zakażenie grzybem ,opryszczka ,inne i
,występuje intensywne pieczenie świąd podczas wydalania moczu

,,PĘCHERZ MOCZOWY,,- Vesica urinaria -albo zbiornik urynowy
1.Moczowód 2.Ściana pęcherza 3.Ujśćie moczowodów 4.Cewka
moczowa 5.Trójkąt pęcherza -na trzonie pęcherzowym .

,objawy bólowe połączone z intensywnym swędzeniem,pojawia się
czasami zmiana barwy wydzielanej uryny na kolor żółto-zielony
wraz z wydzieliną śluzową .Podobne objawy pojawiają się u kobiet



,w procesie stenozy -zwężenie otworu , 'przewodu w stopniu

powodującym spowolnienie przepływu ,ale nie całkowite
zatrzymanie .Takie zwężenia mogą być dwojakowego rodzaju

,,BIOSKANING,,-czyli bezinwazyjne opomiarywania ,oraz zczytujący



z biostymulatorów w nas ,anomalia i zaburzenia w polu energii,,

Opis-.Organiczne i czynnośćiowe .Czynnośćiowe spowodowane
przemijającymi skurczami zwieracza lub całkowitego narządu
,które są wywołane czynnikami fizycznymi ,bólowymi ,zapalnymi
zakaźnymi ,toksycznymi ,nerwowymi i zmianami hormonalnymi.

Zdjęcie pobierania energii z matryc, Boskich Absolutu z
wykorzystaniem sił i energii oraz mocy płynących z ukladu
palców i dłoni nr.6. Stoję nad brzegiem morza ,po kostki w



wodzie o wschodzie słońca w chłodny styczniowy poranek .

-i-(24) Klaster dendrycznej komunikacji z: pęcherzyk żółciowy, jako
organ całościowy i jego kanały ,ścieżki i połączenia ,najczęstrze to
zapalenie ścianki pęcherzyka żółciowego ,jego podrażnienia i osady,

może być spowodowane czynnikami chemicznymi (zrzucanie soku



trzustkowego)lub objawy wywołane bakteriami ,objawy -ból
podobny do kolki wątrobowej zlokalizowany w prawym boku-

                 ,,Szkic woreczka żółciowego z przekrojem,,

,,ENERGIE BIOFOTONOWE PODAWANE LASEREM Z KRUĆCEM,,

podżebrzu,gorączka,nudności ,wymioty lub pierwsze symptony
żółtaczki -podajemy energię na klaster od 2 minut laser zielonawiec
wraz z kwarcem górskim o zerowej formie i zwiększamy co sesję aż



do poziomu 5 minut ,ból i kolka przechodzi stopniowo i w trybie
natychmiastowym po drugiej sesji podania energii na klaster
dendrycznej komunikacjii ,ale kurację trzeba kontynułować do
dwóch tygodni minimum i zastosować Esencje Energii z Instytutu.

 Zdjęcie energii generowanej z kwarca bliżniaczego i lasera

zielonawca o mocy 1500 mwat-kwarc prawy i zerowy w



jednym jako zrostek geologiczny  wraz z rutylem jako fanton
we wnętrzu tego zrostka geologiczneo jako ciekawostka.

       Czysta forma układu palców i dłoni do ćwiczeń  .

 

-F-(12) Klaster dendrycznej komunikacji z: zębami ,szczęką

dolną ale jako układ kostny ,zawias szczęki wraz z całością
szczęki górnej i w nim anomalia bólowe i niesprawne
działanie -skrzywienie szczęki, ból na stawie szczęki lub jej
dolne nadmierne wydłużenie z klapaniem szczękowym ,po
urazach i ich przywracaniu do normy funkcjonalności -żucia
,gryzienia i rozmiażdźania pokarmu ,i nie tylko także urazy
po uderzeniach i odnieśionych konuzjach ,urazach szczęki
,szczególnie jej wypadanie u bokserów i nie tylko.Podajemy
energie laserem zielonawcem lub specjalizowanym ze
względu na problem pourazowy w wyniku uszkodzeñ w
walkach bokserskich zawodowych u kikboksera i nie tylko.



Energię na klaster podajemy zaczynając od 2 minut do 10
minut w cyklach co dziennych przez okres minimum 2 do 3
tygodni ,laser zielonawiec z kwarcem górskim

,prawym ,lub lewym a na dolną część szczęki punk centralny

zerowym kwarcem górskim.Innym bardzo szkodzącym



schorzeniem jest ,grzybica ,kandydoza , hiperkeratoza
,nadziąślaki , leukoplakia ,oraz nowotwory występujące na

krawędzi dziąsła ,koloru czerwonego wina a z czasem

przyjmujące dość duże rozmiary nadziąślakowe .Powodują



częste krwawienia zęböw procesy gnilne i ich wypadanie

.Innym złym stanem jest ostre zapalenie tkanki okołozębnej
i okołowierzchołkowej zazwyczaj wywołane orzez infekcję

drobnoustrojów na początku ,zęby zaczynają się kiwać i
rozwija się proces w kierunku zmian ropnych ostrych i
zgorzelinowych puchną okołodziąsne otuliny ,zaczyna się
obrzęk śluzówki ,podwinięcie szypułek okołozębnych i z tym



gorączka stan zapalny,powiększenie się węzłów chłonnych i
zbieraniem się treści ropnej wraz z frontalnym zapaleniem
całych kanałów okołozębnych i porażeniem śliniankowym.

-POZOSTAŁE ZAZNACZONE NA CZERWONO -I NIE TYLKO
KLASERY KOMUNIKACJI DENDRYCZNEJ A WIDOCZNE NA
UKŁADZIE PALCÓW I DŁONI NR.6.ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ



PRZEZE MNIE OPISANE I OZNACZONE-MIŁEGO POZNANIA I
PRACY NA TYCH OBSZRACH WIEDZY ŻYCZĘ WSZYSTKIM
ZWOLENNIKOM PRACY Z ENERGIAMI TEGO TYPU-AUTOR.

                ,,Szkic rysunek do przypomienia punktów ,,

   Można sobie go wydrukować dla lepszego zapamiętania .



         Szkic układu mięśniowego dłoni -poglądowo .

Widok grzbietowej lub wierzchniej strony i włókna ścięgna.



        Szkic układów strukturalnych podczepów mięśni .

Drugi widok całośćiowego układu śćięgien ich powiązań ale
od stony wewnętrzen w naszych dłoniach -poglądowo .



          ,,Układ podczepień mięśniowo-włóknowy ,,

                              ,,Szkic drugiej strony ,,

Na prezentowanych sztycho-rysunkach te ,zielone okręgi to



punkty podawania energii laserem zielonawcem i kwarcem

-mlecznej odmiany z tlenkami wapnia ,to sobie wzmacniamy

kośći i cały układ kostny -bardzo ważne dla tych wszystkich



po chemioterapiach ,skarzeniach radiologicznych pęknięciu

złamaniach ,przebytych interwencjach chirurgicznych w



układ kostno-ruchowy typu wstawiane endoprotezy ,

-Szkic klatki piersiowej ,widok z przodu wraz z fragmentem

barkowym obojczykiem i kośćią łopatkową -i chrząstkami-



-inne przeszczepy i wszczepy do kostne,implanty , ale nade

wszystko jest to polepszające każdej osobie -której  podajemy

energię na układ kostny warunki szpiku kostnego,oraz jego



lepszej i bardziej wydajnej walki ze wszystkimi anomaliami ,

-szkic widoku klatki piersiowej i ożebrowania od tyłu ,wraz z

Zatem warto się dobrze zapoznać z dobrą topografią anatom



icznej budowy i jej tożsamośći i osobliwośći w niej tkwiące.

całośćią układu kręgowych pierśiowego odcinka i z tylną
powierzchnią łopatki i obojczkiem stanowią obręcz barkową
,zaburzeniami i infekcjami -których skutki odkładają się na
długie lata we wnętrzu naszych kośći ,jak i samych ich
strukturach składowych -tak więc ,podając energię laserem
powodujemy szybszy proces wydzielania przez organizm



związków wapnia i zalewania miejsc po urazach typu

,,UKŁAD KOSTNY -zielone owalne punky to miejsca
podawania energii biofotonowych na nasz-nadgarstek
dłoni.pęknięcia ,złamania i interwencje chirurgiczne .Jak

również dla tych wszystkich z reumatyzmem ,goścem
stawowym ,żeszoczeniem kostnym ,anomaliami szpiku



kostnego -po białaczkowe odmiany i zaburzenia w temacie
kośći ,ich częśći ruchome -stawy ,ścięgna i podczepy
mięśniowo -włóknowe ,wszekiego rodzaju kontuzje
wywołane ,wysiłkiem ,naderwaniem ,stłuczeniem lub
wywołane skręceniem ,zwichnięiem lub innym atakiem sił
zewnętrznych i kontuzjowaniem z awarią tych obszarów

,,Szpik kostny i jego potrzeby energetyczne ,,-zatem szpik
kostny to tkanka wypełniająca jamę szpikową .Szpik kostny
zawiera bogatą sieć naczyniową i zestaw komórek zdolnych
do produkcji krwinek -szpik kostny czerwony lub
ulegających transformacjii do komórek tłuszczowych
tożsamośći -żółtych -szpiku kostnego wraz z istotą korową o
strukturze laminarnej -blaszkowej znajdowanej w wewnątrz



kośći a budującej trzony kostnych osobliwośći i okostną.

    -Zdjęcie szkicu tożsamośći kostnej budowy i jej struktury-

-Dobrze jest przy ostrych anomaliach na tożsamości
wewnętrznej -podawać energie biofotonowe laserem
specjalizowanym podfioletowcem i przemiennie
zielonawcem -wraz ze krućcem kwarcowym specjalnym-

-Energie biofotonowe ,kwarc herkimer i laser podfioetowiec-



     -Szkic dokładnej struktury anatomi układu kostnego-

-Budowa i zrozumenie co piszczy lub trzeszczy w kośćiach-

-Prcesy narastania struktury tkanki kostnej od narodzin-



             -budowa struktury kośći -szkic poglądowy -

              -Anomalia w układzie kostno ruchomym-

-zdjęcie komörki nowotworowej -szpiczaka kostnego-



Zielone okręgi to miejsca podawania energii biofotonowych.

,podczepień mięśni ich włókien a wraz z tym totalne
neutralizowanie wszystkich stanów zapalnch bólowych i
wcześniej opisanych .Na każdy z na zielono ,lub wcześniej
na czerwono, zaznaczony punkt podajemy energie laserem
wraz z krućcem kwarcu-mlecznego .lub śnieżnej odmiany
kwarcowej -podajemy czasowo od 2 minut do 6 włącznie
-podając punkt po punkcie ,najpierw prawej ,a potem lewej
dłoni-ręki po bark stawowy i kość barku .Zaznaczone na



ciemno zielony kolor na szkicu znaczki to: - końcówki krućca

,
wraz z błękitno-granatową strzałką -pokazującą kierunek

podania energii świetlisto-świetlnych wraz z kwarcem i



laserem i tak wygenerowywane świetlisto świetlne energie-

,,Kończyna görna układ kostny -miejsca podania energii,,

                                    ,,Widok po urazie ,,

Zdjęcie po operacji chiruricznej i skręcenia kośći śrubami



dla ich wzmocnień połączenia po ciężkim urazie i złamaniu.

Zmieniając końcówkę -krucieć na kwarc z dodatkiem
pierwiastka żelaza -typu krwawnik ,lub błyszcz żelazawa

albo końcówlę z kwarcem wraz z rutylem ,kwarcem



dymnym ,kwarcem-morion lub cytryn ,albo ametyst i
podając energię na te same punkty .Możemy eliminować
braki w produkcjii krwinek i wzmacniać cały układ krążenia
-polepszając jego pracę i wydajność .Ale dokładnie i
precyzyjne opisy znajdziecie dalej -opiszę je trochę póżniej.

Układ szkieletowy dla lepszego rozeznania i poznania.

Na prezentowanym szkicu ,punkty zaznaczone na kolor



ciemno -zielony od nr.1 do nr.7 to punkty podawania energii

,,Szkic całościowy poglądowo -prawa i lewa strona tak samo,,

,,,RYSUNEK -POGLĄDOWY -DO PODAWANIA ENERGII ,,,



Podajemy energie laserem zielonawcem o minimalnej mocy
500 mwat ,wraz z kwarcem mlecznej odmiany ,lub kwarcem
wraz z zawartośćią pierwiastków wapna , w celu

wzmocnienia układu kostnego po wszelkich przebytych

kontuzjach ,złamaniach i zwichnięciach ,skręceniach lub



interwencjach chirurgicznych w całośćiowy układ kostny .

               Staw biodrowy i wyjście kośći udowej .

                           Prześwietlenie nadgarstka .

Podając energie laserem zielonawcem wraz z krućcem
kwarcowym o formie zerowej -zaczynamy od punktu nr.1



-na stopie kostka stępu ,lub kość stępu ,tak jak jest to

pokazane na ,,Rysunek -Poglądowy ,,-czas podawania energii

to minimum 2 minuty ,na każdy z punktów ,zaczynając od
punktu nr.1 kość stępu -a kończąc na punkcie nr.7 obojczyku
lub obręczy barkowej .I tak zaczynamy najpierw jedną
stronę -od stopy po bark następnie robimy malutką przerwę
około 3 minut i podajemy energie na drugą stronę .tak samo



jak na popzedniej stronie punkt po punkcie od nr.1 do nr.7.

             Szkic stawu kolanowego wraz z całością.

ĆWICZCIE UKŁADY SIŁ MOCY ŻYWIOŁÓW A OŚIĄGNIECIE



SZCZYTY W TYCH OBSZARACH -TEGO ŻYCZĘ WSZYSTKIM.

                    Klaster dendrycznej  komunikacjii .

Zatem dbajmy o nasze klastery tak jak i o nasze Zdrowie.

Mapka do analizy polaryzacjii ,żeby nie robić biozwarć na
polaryzacjii dłoni w czasie ćwiczeń, i doskonaleń układu



palców i dłoni z wykorzystaniem mocy sił i energi ,żywiołu
jako medium do osiągnięcia stanu doskonałości w tym Celu.

     Polaryzacja i rozkład bioenergii na rozwartych palcach .

POLARYZACJA -BIOŁADUKÖW- W DŁONIACH MĘSKICH A U
PAŃ JEST ODWROTNIE USYTUOWANA WIĘC NIE CZYŃMY ?

WPŁYW KOSMOSU NA MOC SIŁĘ I ENERGIĘ  A  ASTEDENT



ROZMIESZCZENIA PLANET I KONSTELACJI W DŁONIACH.

,,GODZINY PLANETARNE ICH ZROZUMIENIE W CELU
WYKORZYSTANIA DOBROCZYNNIE DZIAŁAJĄCYCH ENERGII

KOSMICZNYCH A SPŁYWAJĄCYCH NA NAS PODCZAS



ĆWICZEŃ UKŁADU PALCÓW DŁONI RĄK CAŁEGO NASZEGO
CIAŁA A MATRYCE BOSKICH ENERGII ABSOLUTU CAŁOŚĆI
Najlepiej ćwiczenia pobierania energii ,wykonywać zawsze

o brzasku dnia, podczas wschodu słońca nad wodą ,ja czynię
to nad brzeiem morza, ale można wykorzystać każdy akwen
wodny typu brzeg jeziora ,lub potok płynącej wody ,nad jej

brzegiem -zawsze bądzcie skierowani swoją twarzą, do
wschodzącego słońca ,i bosymi stopami ,wejść trzeba do
wody na głębokość kostek u nóg ,niech woda obmywając



nasze stopy ,zabiera wszystko to ,co chcemy nimi podeptać
-pozbyć się i wydalić z własnego całego naszego organizmu .

Ręce opuśćmy w dół i ułożne na naszych udach ,z lekko
rozchylonymi palcami ,aby nie robić palcami biozwarcia

.Następnie unieśmy całe ręce do wysokości naszych barków



i ułużmy wybrany na ten dzień, a wcześniej już
przećwiczony układ palców i dłoni ,następnie skierujmy
naszą głowę w kierunku wschodzącego słońca, i patrząc w
jego wnętrze i -jego sprawczą Moc Życia ,połaczmy się z nim
-i czerpmy z niego Siły Moce i Ogień Wicznie płonącego

Życia .I bądźmy zdrowi ,uśmiechnięci ,i mili , na zdjęciu
wizualizacja jak to uczynić ,ale Tak godnie i wyjątkowo ,z



zachowaniem wewnętrznej haryzmy ,w sharmonizowani i z

zachowaniem godnego hołdu dla stwórcy całości absolutu .

Pierwszy promień o brzasku -to ten zielony i jego Moc i Śiła



           DRUGI INDYGO ALE TURKUSOWEJ ODMIANY

TRZECI -ZŁOTY LUB- ZŁOTO-BIAŁY TAK JAK JEST SŁOŃCE

,, CZAS ZAUFANIA ASTRALNGO ,,i  GODZINY ASTRALNE ,,



Powróćmy jednak do ,,godzin planetarnych .Pierwszą taką
godziną po wschodzie słońca określa się kolejno każdego
dnia ze względu na nazwę geniusza planetarnego.

1.Niedziela poświęcona jest gwieżdzie SŁOŃCU .

2.PONIEDZIŁEK poświęcony jest planecie WENUS .

3.Wtorek poświęcony jest planecie MEKURY .



4.Środa poświęcona jest KSIĘŻYCOWI .

5.Czwartek poświęcony jest planecie SATURN .

6.Piątek poświęcony jest planecie JOWISZ .

7.Sobota poświęcona jest planecie MARS .

Natomiast po zachodzie Słońca pierwsza,,godzina



planetarna ,, nocy należała zawsze do Jowisza,po czym szły

następne: MARS ,SŁOŃCE itd.Śiłą rzeczy pierwsza ,godzina
planetarna dnia ,w poniedziałek poświęcona była
Księżycowi,we wtorek Marsowi ,w środę Mekuremu ,w

czwartek Jowiszowi , w piątek Wenus ,w sobotę Saturnowi
,w niedzielę Jowiszowi.Jak z tego wynika każdorazowy
regent dnia miał poświęconą sobie pierwszą godzinę



planetarną po wschodzie słońca.Te godziny planetarne są

spuścizną po genialnych matematykach i astrologach jakimi
byli Babilończycy w prostej lini dobrej  Sumeryjskiej wiedzy

spadkobiercy i ich obliczenia i geniusz wiedzy, wraz z całym
dobrodziejstwem ,ich mocy ,siły ,i żywiołów , do dziś
obowiązują , i nikt tego faktu nie podważa -po prostu trzeba
kożystać z czasu , godziny ,miejsca ,i brać całymi garściami
dary ,siły i moce natury ,naszej planety i całego kosmosu.



         INNE ROZMIESZCZENIE ORGANÓW NA DŁONIACH

                              WIEDZA STARO CHIŃSKA

Dłoń prawa i zaznaczone miejsca i organy ale do igieł .



    -  DŁOŃ LEWA WDŁUG WIEDZY STARO-CHIŃSKIEJ    -

,,Nasze dłonie ,ręce są najważniejszą częścią naszego Ciała,,



Bo to mój ,twój ,nasz,los leży w naszych dłoniach ,rękach.I to
stare powiedzenie trzeba wziąść całkiem dosłownie ,że nie
tylko linie na naszych dłoniach wskazują nam przeszłość bo
to jest już historia i ją każdy z nas zna,ale także te linie na
naszych dłoniach pokazują nam naszą przyzłość ,lecz przede
wszystkim poszczególne nasze palce u rąk ,posiadają
całkiem osobne ,swoje własne funkcje i władzę wewnątrz
naszego organizmu wraz z bioinformatorami komunikacjii.

Kto tę władzę posiądzie ,może zachować swoją odrębność
zdrowotną w ciele cielesno-fizycznym ,ale także posiąść
sekrety większe czyli swą duszę i ducha- jej cel w tym
ziemskim jej ,Bytowaniu w ciele wraz z duchem jako



podstawę istnienia we Wszechświecie Jako Całości Absolutu.

Odpowiednio złożone palce u rąk naszych i przepływ w nich
pól bioenergii ,ich siły i mocy był zawsze od tysiąc- leci
używany jako ,cel dla zdrowia ,lub rytuał religijny i za
pomocą palców i ich w sprawdzony i potwierdzony
sposób,specjalnie poukładany -leczono i uzdrawiano
innych,oraz samych siebie -nadużywano tych mocy i sił
,wynikających z układu palców ,do celów nie zgodnych z ich
przeznaczeniem ,bo skoro można leczyć i uzdrawiać to
równierz można ,szkodzić i uszkadzać .Dlatego ja znając



ponad 20 układów palców ,i ich sił i mocy opisałem 7 ale
takie które nikomu nie wyrżądzą zła .lub krzywd jakichś
.Zatem możecie ćwiczyć do woli ,i trenować ile tylko
zechcecie ,bo te narysowane i opisane układy tylko
pomagają i uzdrawiają wraz z ich mocą ,z nich płynącą.

Ale zapamiętajćie sobie że do całośći zawsze będą potrzebne
preperaty w formie ,,Esencji Energii ,z nazego Instytutu ,bo
to one są niezbędnymi elementami w każdej terapii która
ma Was poprowadzić do odzyskania Waszego Zdrowia w
waszych zbyt mocno wyeksploatowanych ciałach i ich
organny .lub wybić i wykończyć ,wirusy ,bakterie ,grzyby
,parazyty aż po te ganmety ,owśiki ,glizdy i taśiemce ,oraz te
najważniejsze potrzeby na poziomie ,,ASTRALNYM,,-czyli



naszej duszy wraz z aurą i w niej czakrami jako soczewkami
energii świetlisto świetlnymi które samoczynie się regulują i

pracują ,wraz z poziomem wyższym -,,DUCHOWYM,,i w nim



naszym Duchem darem Bożym i jego tożsamościami i jego

osobliwościami -pobłyskami ,sefirotami w nim zawartych .



Układy odpowiednio poukładanych palców u rąk są jak
orbity i układy konstelacjii gwiazd na niebie ,na wzajem się
wzmacniają i wzajemnie na siebie oddziaływując wirują

,uzupełniają się w sposób sharmonizowany, jako całość we
wszechświecie ,a odbiciem naszego ziemskiego w tu  ciała,

 jest człowiek, ten Boski-niebiański na wszechnieboskłonie



ale wśród gwiazd na nieboskłonie i spływ wszechenergii dla
nas. I całe galaktyki w nim zawarte świecąc- przesyłają nam,
tu na Ziemię ,swoje moce i ich energie -dla nas jako ich, w
nas odbicie .Więc warto się uczyć ,i ćwiczyć i nic ponad to.

To one świecąc wysyłają swoje moce,energie dla nas w Tu.

Widok naszych pleców i zaznaczone na nich ,punkty
klastery do komunikowania się z energiami świetlistymi w
naszym całym kręgosłupie -a kolory zdrowia w nim i ich
funkcje a zasilanie go ,w nowe energie laserem z kwarcem o
formurze zerowej ,lub kwarcem z dodatkiem tlenku wapnia
-tak zwany kwarc mlecznej odmiany ,lub kwarc z dodatkiem



tlenku żelaza typu ,krwawnik lub hematyt ,błyszcz żelazawa

Barwy w kręgosłupie i ich znaczenie ,a wpływ energii



świetlistych na rozjaśnianie i uzdrawianie duchowe na
poziomie astralnym ,oraz wchodzenie do barwy emitowanej
światła dominującego ,,Barwy ducha,,-Świątyni wewnętrznej
całościowo zrozumianej energii Absolutu -opiszę potem.

Energie z kwarca herkimera w krućcu ,wraz z laserem
zielonawcem ,a podane na przykład przy przesileniu całego
układu mięśniowych połączeń i podczepów na plecach
gwarantują stopniowe i systematyczne zanikanie ,nerwo
-tikowych naprężeń ,wraz z przemieszczającmi się
odrętwieniami i pulsacyjnym bólem .Dlatego waro podawać
energie ,bo są bardziej skuteczne od baniek ,czy stawiania
pijawek ,badź to oklejania bolących rejonów pleców



plastrami rozgrzewającymi ,podane energie dodatkowo
niwelują wszelkie rodzaju, stany zapalne i opuchlinowe .

Wizualizacja układów mięśniowych a rozmieszczonych na   .
.        plecach dla lepszego zrozumienia całościowego.



        INŻYNIERIA. DUCHOWA A KOHOEZJOLIZOWANE     .
.        ENERGIE MATRYC BOSKICH ENERGII ABSOLUTU

Szkic przedstawia widok pleców i zaznaczone cztery punkty
-za pomocą których możemy wprowadzać energie
świetlistych ciągów ,bezpośrednio na komunikatory -ścieżki
podczepień lub podłączeń ,tych pasożytniczych tożsamości
energii pośladowo gazowych ,które to tkwiąc w maraźmie
ziemskiego ich niebytu ,a podczepieni do naszych energii



całościowych -czerpią nasze wygenerowane energie ,w
procesach ich zainiacjowania przez mikroimplozje,

       -SZKIC Z POKAZANYMI PUNKTAMI-MIEJSCAMI-

i wygerowanie ,,jonów śnieżnych ,,-są to energie do
zagęszczania form niebytowych ,albo szczątkowo pogazowe



energie plazmatyczne ,i tu przydaje się dar widzenia i
postrzegania -barw światła dominującego ,,barwy duszy i
świetliste ciągi energii rozbłyskowe tkwiące w naszym
kręgosłupie wirujące wokoło rdzeniowych kanałach energii.

Szkic poglądowy w wyciku kręgosłupa do analizy i nauki .

                                   ,, OSTRZEŻENIE ,,

ZAWSZE PYTAJCIE O POZWOLENIE WEJŚCIA DO ŚWIĄTYNI
.    DUCHA OSOBĘ -U KTÓREJ WIDZICIE ZMARSZCZENIA

WGLĄD I ZAGLĄDANIE DO ŚWIĄTYNI WNĘTRZA DUCHOWEGO
-powinny dokonywać osoby operatorzy poza pierwszym stopniem
doskonałości duchowej -uduchowieni i czyści ,przed wejściem
polecam otworzyć matrycę energii Boskich i niech Światłość
płynąca stanowi dla was zabezpieczenie i ochronę ,przed



przeczytaniem światłości wnętrza u osoby ,która wyraźiła na to
zgodę ,wchodzenie bez zgody w świat subtelnych przekazów energii
świetlistych absolutu ,tym- ,świat daje lekcje pokory ,nauki i
godnośći, dla jego materii ,zatem należy to czynić Godnie i z Rytem
wszelakim zachowując estymę, i harmonię całości ,bo- możemy
doświadczyć zniekształconych obrazów i podszeptów z onych jako
te ichne i demonicznych ,z drugiej strony świata duchowego ,ale o
zakrzywionej materii tożsamej -jeśli wejdziemy do niego bez
pozwolenia.Jest to moja rada i zarazem każdego obowiązek i
ostrzeżenie w jednym ,bo nie jedna osoba jest obłąkana od nich.

.                     PYTAĆ ZAWSZE TRZEBA O ZGODĘ .

Cztery punkty kontaktu i podawania energii ,świetlistych laserem
zielonawcem lub specjalizowanym wraz z kwarcem osadzonym na
krućcu osadczym na rysunku są oznaczone jako, granatowo.
indygowe miejsca w czarnym obrzeżu ,i oznaczone od nr.1 do 4
.Punkt centralny oznaczony symbolem ,,x,, w czerwonym polu
między punktami nr.3 i 4 -to ,,Wielka BRAMA wiatru ,,lub punkt



centralny na mięśniu grzbietowym .Tym miejscem organizm wraz z
jego tożsamościami wyrżuca przepracowane energie ,kosmiczne -po
ich zassaniu, przez-czakry ,soczewki w aurze -poziom astralny ,nie
duchowy .I na ten punkt ,,Wielka Brama Wiatru,,-nigdy nie
podajemy energii -po prostu nie będą one wchłaniane do wnętrza
lecz będą wirem tubowym wylatywać na zewnątrz -na rysunku jest
to oznaczone znakiem ,,x,, w czerwonym polu jako ostrzeżenie .Jako
zakaz podawania energii w tym mijscu lub jako w punkt i cel .

  Szkic pola energii ,,aury,, i jej warst składowych widok -do nauki .

Wizualizacja dla tych co o tym już zapomieli -z przodu mamy czakry
,soczewki zassysania energii kosmicznych -w poziomie astralnym
,,aurze,, a z tyłu punkt wyrzutowy przepracowanych energii
kosmicznych i świetlisto całościowych ,,Wielka Brama Wiatru,, Ale
wracam do dalszych opisów: zatem po podaniu energii laserem
zielonawcem na cały układ kostno-ruchomy ,zaczynając od kostki
na przegubie prawej dłoni ,przez kostkę łokciową do kostki



barkowej a kończąc ,na kości łopatkowej i jej dolnym punkcie
Przechodzimy na drugą lewą stronę i tak samo czynimy jak w
prawej stronie .Następnie schodzimy w dół i zaczynamy od kostki
stopy prawej,następnie punkt na kolanie i kości punktowej
miednicy punkt górny i po podaniu energii laserem ,przechodzimy
do kostki stopy lewej i tak samo jak przy prawej podajemy kolejno
punkt po punkcie energie po 1 do 2 minut na każdy z punktów.I po
takim podaniu ,robimy malutką przerwę .odbiorca w tym czasie
niech się lekko zrelaksuje -wykona po dwa skłony do przodu i dwa
półprzysiady.W tym czasie ,podczepy lub goście astralni w polu jego
energii całościowych i ich energia plazmatyczna zagęszczona będzie
migotać w chwiejny sposób ,po podaniu energii na układ kostny ,a
my po malutkiej przerwie,przechodzimy ,do tyłu odbiorcy i na
punktu od 1 do 4 podajemy energie laserem w celu całkowitego ich
wyeksmitowania z energii całościowych odbiorcy .

Zdjęcie końcówek krućców kwarc osadczych na laser do podawania
energii świelisto laserowych w inżynierii kohoezjolizy ducha i duszy

,,POMIARY STREFY DUSZY I DUCHA,,-podkreślam raz
jeszcze pomiary -nie są to badania jak twierdzą
malkontęci ,są to pomiary faktycznie zaistniałych
anomali ,zaburzeń ,podczepień i podłączeń ,do pola



energii plazmatycznej żywej osoby ze świata ,,ONYCH,,

Mierniki do precyzyjnych pomiarów infekcjii duchowych

podczepień na poziomie ,kręgosłupa-jako centrum ataku ze strony
świata astralnego ,oraz precyzyjne lokalizowanie gniazdujących



niebytów zdematerializowanych ,lub zagęszczonych form
bytowania pogazowo-plazmatycznych, pozostałości energetycznych
po osobach i istnieniach już nie żyjących ,w formach ciała

cielesnego ,a bytujących w maraźmie ziemskiego bytowania ,i
oczekujące na pomoc w odejściu do Tam ,lub do Onego lub
czekające na wyeksmitowanie ich do wszechwiecznośći z
Ziemskiego ich Bytu.Skaning i lokalizowanie w empiryczny sposób.

Szkic energii sefirotów ,jest to odbicie istniejącego wizerunku w



gwiazdozbiorze -niebiańkiego Człowieka ,do lepszego pojęcia i
zrozumienia energii -Duszy poziom astralny i aura ,oraz poziom
ducowy Duch i sefirotu ,oraz Energii Boskich Matryc Absolutu.
Więcej w mojej innej broszurce ,,BIOENETGOTERAPIA tom 1,

,,BIOTERAPIE część pierwsza tom 1 ,oraz tom 2 z anatomią pełną.



,,Drugi szkic całościowych pól i energii poza ciałem fizyczny,,

,,OPIS DLA TYCH CO CHCĄ WSTĘPNIE ZROZUMIEĆ ENERGIE ,,

-WIELKI KOKON WSZECH ENERGI LUB POLE ENERGII TAURONU-



       ,,Punkty  podawania  energii  na  plecach  i ich  zrozumienie,,

Punkt nr.1.-Kula energii sefirotu ,poziom duchowy ,,INTELIGENCJA,,

-lub moje ,,JA,,-jest to sfera podczepień astralnych gości ,w ich-nieich
bycie ziemskiego marazmu .zazwyczaj podczepiają się w ,,punkt,,
-sefirotu inteligencji wirujący bliźniaczo z punktem nr,2-mądrośći w



rytm wstęgi mobiusa -jest to początkowa ich faza podłączenia się .

,,Szkic mięśni głowy -dla lepszego pojęcia i zrozumienia anatomi,,



Tu przypominam odcinek mięśniowy szyjny,i bramy -zrozumienie.

Szkic poglądowy wizerunek zadni i Bramy ,oraz ich wyjśćie  .



     ,,Więcej w broszurce ,,Bioenergoterapie część pierwsza tom-1 ,,.
.   Szkic odcinka kręgosłupa szyjno-pierśiowego -jego fragment .

Podczepy to energie pośladowo gazowe ,,Bałwankowatej odmiany
złośliwe ,,-nie opiekuńcze.Zazwyczj podłączone na odcinku Kifozy.

Zmaterializowana lub zagęszczona forma niebytu łagodnego .
Podajemy energie laserem na centrum punktu nr.1 przez 2 minuty
,następnie zataczamy malutkie okręgi -podając cały czas energię



maksymalnie 3 minuty .Po podaniu energii i się jej rozgoszczeniu w
ciele ludzkim -jest to około 3 do 5 minut -podłączamy skaner i

sprawdzamy efekt naszej pracy ,czyli proces wyeksmitowania
energii pogazowo-zmaterializowanej ,z podczepienia do żywej
osoby ,którą zaśililiśmy energiamii świetlisto-świetlnymi .

,,ODCINEK SZYJNY ,,-i podczepy do niego lub noszący



na swoich barkach dusze pokutujące z ONYCH ,,

W czasie podawania energi na sefirot -inteligencjii ruch obrotowy

wykonujemy w prawo dla tych osób o ich grupie krwi -o rh (+)-a dla



tych osób z grupą rh (-) w przeciwnym kierunku do poprzedniej

grupy krwi a te osoby co mają grupę zerową neutralną bez zmian.

Zdjęcie osoby z podczepionymi energiami -plazmatyczno



-pogazowymi po osobie zmarłej ,a podczepionej i żerującej na

żywyej osobie i czerpiącej wygenerowane energie jonów śnieżnych.

-Tego typu energie po osobach zmarłych można zdjąć ręcznie,ale
musi to uczynić osoba uduchowioma z Takim Darem Bożym ,ale
bezpieczniej jest to uczynić ,laserem zielonawcem wraz z krućcem



kwarcowo-herkimerowym -podając energie w punkt podczepu.

Punk nr.2.-Kula energii sefirotu poziom duchowy ,,MĄDROŚĆ,,-lub
moje ,,EGO,,-jest to strefa podczepień gośći astralnych na ich

poziomie identyfikowania ich .jako ,,FUTERKOWATE,,-energie



postrzępione o jadowitym ich charakterze ,i złośliwośći stałej .

Zdjęcie formy ,,jadowitej i futerkowatej ,bardzo szkodzącej zdrowiu.

Podajemy energię w punkt centralny -zaznaczony na rysunku
kolorem granatowo .indygowym ,przez okres czasu ,do 2 minut , a



następnie nie przerywając podawania energii laserem ,wraz z
kwarcem ,zataczamy małe okręgi, ale w kierunku lewo skrętnym

-czyli przeciwnym do ruchu opisanym w punkcie podania energi
nr.1.cały czas przez okres czasu do 5 minut na jedną sesję podania
energii ,w przypadkach energii futerkowo-złośliwych podczepień.

Zdjęcie podczepionej energii pośladowej z drugiej strony w głebi



widać czarną złośliwie fluidalną formę podczepienia , u osoby żywej
-ale mimo młodego wieku już ciężko zainfekowanej szkodliwymi ,

chorobotwórczymi energiami toksycznymi od podczepienia z Onych

.                                    ,,AKT ZADUMY I WYCISZENIA,,



Wszystkie rzeczy pojawiają się po coś w nas i w naszych ciałach
cielesnych ,a ciała ,cierpią , bolą i zmieniają nas ,a potem odchodzą
te wszystkie nasze Ziemskie -bóle ,cierpienia i troski pozostawiając
w nas ,ale tych -MYŚLĄCYCH i będących Elastycznymi ,dar nauki i
dar pokory nad naszą wewnętrzną duszą a wraz z nią te inne nasze

,,EGO,,-nasze JA,, i nasze ,,MOJE,, takie marne materialnie Ziemskie-
a MY doświadczeni zachowajmy tą NAUKĘ ale głęboko i w DUCHU,,

To jest ich - z tych Tam ,lub z Onych taka ich natura .Kiedy wiesz o
tym ,nic cię już nie niepokoi ,nic cię nie rani ,stajesz się po prostu
dumny doświadczony ,i głębiej uduchowiony i wyciszony .To proste



.Prędzej czy później to ma przyjść ,jak szczęśćie lub nieszczęście
,może ci się przytrafić lub nieprzytrafić -To Ty Sam decydujesz .

Kiedy wiesz o tym ,nie pożądasz niczego ,i niczym się nie martwisz.
Poskramiając zmysły ,jesteś szczęśliwy:  cokolwiek robisz lub co
działasz to daje ci To -radość -bo jesteś wyciszony i rozumiesz To.

Zdjęcie zmaterializowanych form pośladowo-gazowych energii



,lub gośći astralnych ,w ich ziemskim ich  maraźmnie bytowania -

,,Zatem tu na Ziemi nie jesteśmy tylko ,,MY,,-są także ONE i ONI.

Punkt nr,3.- Punkt podłączeń do Serca i Trzuski ,.-miejsce to jest
obok bliźniaczo gniazdującego ,punktu nr.4.- są to dwa punkty

energii duchowych-lub miejsca ,na klucze obok  ,,Wielkiej Bramy



Wiatrów,,-punkt nr.3 jest nazywany jako ,,Łaska .Miłosierdźia
Bożego,, -i w to miejsce trafiają -najbardziej podłe i upadłe energie !

Kiedy o tym wiesz -bo się to materializuje i widząc, tą formę -to- Ci

widzący -więc możesz działać dowolnie ,bez przywiązania -czy jest



coś do ośiągnięcia duchowego ? Cały strach i żal  pochodzi z niczego

,kiedy o tym wiesz -uwalniasz się od złego ,uwalniasz się od Tego
,uwalniasz się od Onego ,a pożądanie roztapia się ,stajesz się

szczęśliwy i uduchowiony przez -przebyte doświadczenie jesteś



wyciszony i szczęśliwy: świat i światy , równoległe ze wszystkimi

swoimi cudami ,stają się pokorą nicości w niczym ,jesteś TY i jesteś
Doświadczony .bo czyni To -w Tobie Mocna Wiara - ,a nie religia i jej
doktryny ,nakazy ,zakazy i obowiązki  -lub namaszczenia i inicjacje .

Natomiast drugi punkt bliżniaczy, o numerze 4.-na rysunku szkicu
jest nazywany jako ,,Majestat Boski i Wspaniałość,, i tak do tych
punktów -podczepiają się goście astralni .punkt nr.3-niebyty



Furkowate i najeżone ,bardzo szkodliwe energie czerni pośladowo

gazowych ,energii zmaterializowanych uzwierzęconych i złych .

Całościowy widok .boczny i czołowy kręgosłupa do nauki .



Jest to energia bardzo ciężka do wyeksmitowania z całościowych

energii Tauronicznych ,osoba podająca w ten punkt energię, musi

najpierw udrożnić kanał na dłoni lewej ,są to miejsca oznaczone na



sztychorysunku jako punkty owalne o symbolu ,,B i C,, niebieskie i

po ich uwolnieniu i udrożnieniu ,własną biostymulującą energią i

po jej przyjęciu,przez organizm odbiorcy i zsynhronizowaniu mocy



Zaczyna podawać energię biolaserowoświetlne na centrum punktu .

Ale trzeba czynić to .Bardzo ostrożnie i z wielką haryzmą rytu
duchowego -mniej uduchowione osoby -operatorzy ,powinni mieć

przy sobie asystę duchową .która będzie ich wspierać w zmaganiach



i zarazem ich zabezpieczać , czyli tego podającego energię na punkt-
ale z zachowaniem Godnośći co do zaistniałych walorów z Onych i
ichnych -a wiemy to z praktyki ,że ci mniej uduchowieni zazwyczaj

,przejmują w akcie oczyszczenia , te czarne energie na siebie .I mają
problem z uwolnieniem się z tych energii ,a koniec jest tragiczny-
postępująca arytmia serca ,stenokardia ,zawał serca i zejście
,Dlatego to opisując -przestrzegam zarazem, te osoby mniej
uduchowione -przed takim końcem.Dlatego podejmując decyzję
-musicie Sami Siebie najpierw osądzić i ocenić wasz stan DARU
BOŻEGO -tu polecam moje opracowanie -,,AKT DO SUMIENIA''-dla
tych wszystkich którzy pochopnie ,czasami podejmują w takich
sprawach decyzję -Po prosu trzeba być ,,CZYSTYM,,-bo to coś dopada
wszystkich łącznie z zaawansowanymi kapłanami i wprawionymi w
bojach i działaniu ,niech ta informacja z gazety będzie przestrogą i



ostrzeżeniem dla każdego łącznie z Egzorcystamii -tylko poglądowo.

-Poniżej druga część artykułu jako dawka do przemyśleń -



          -Część druga opisu z gazety jako przestroga do analizy -

,o czym nam donoszą pisma i gazety poanalizujcie Samii ........ bo cóż



popadanie w rutynę ,gubi wszystkich zaglądających w tunel czerni..

-Dla zneutralizowania-TYCH- energii ,,KRÓL KRÓLÓW ,,-SYN BOŻY,,



                                            ,,,JEZUS CHRYSTUS,,,

                                         -OPISU CIĄG DALSZY -

.I dopiero podawać energię ,na ten punkt.-punkt zejścia lub
przejścia jako otwór na klucz do bramy ,,Wielkiej Bramy Wiatrów
,,Czasów podań energii na punkt nie podaję w sposób świadomy
-dlaczego bo ci co takie żeczy robią -muszą widzieć a oni - Widząc
-podadzą tyle ile trzeba na ten -punkt ,czyli ani za mało ,ani za dużo
-trzeba podawać tyle ,aż czerń odpłynie w inne miejsce -,lub opuśći



oddalając się od Swojego nośiciela i dawcy energii dla Tych z Tam .

Zdjęcie przedstawia ,,Monstrum -które oczekiwało w łazience pod
prysznicem -na osobę ,która wygeneruje odpowiednią ilość energii
jonów śnieżnych w celu podczepienia się -zdjęcie zrobiło,, Widzące
Dziecko ,,-w wieku 8 lat ,w domu za pomocą aparatu cyfrowego .

    Energia kwarca-herkimerowego wraz z laserem specjalnym .

,Ale Ostrożnie i Z Godnością Wszelaką ,,-bo w tu ,To jest Wasze



,postępowanie z energiami ze świata z tam z ,,ONYCH,,i wasze-

Bycie ,i Życie. ??A czerń nie znośi braku osoby , jako jej nośiciela .!

Zdjęcie tego Samego ,,Monstrum,,-po jeogo zagęszczeniu materii-

przed jego wyeksmitowaniem do Tam w Onym -Po jego z tamtąd



odprowadzeniu do Wszechwiecznego Jego Celu -zapanował spokój i

zgoda w całej rodzinie ,w społeczność wokoło .i w otoczeniu ,A Ci z

Was co zaglądają w ,,CZERNI OTCHŁAŃ,,-niech Zapamiętają Sobie



ale tak Wszechwiecznie ,że po zaglądnięciu ,Będziecie ,,INNI,, ale już
na zawsze nosząc w sobie ,,zmianę,, lub -,,Piętno ale ,,CZERNII,,-!!!!!!

Punkt nr.4.-o nazwie ,,MAJESTAT BOSKI I WSPANIAŁOŚĆ,,-punkt-A-

gniazduje bliźniaczo ,z punktem nr.3. lub ,,B i C,, -po jego przeciwnej
stronie ,obok  ,,Wielkiej Bramy Wiatrów ,,-to ten punkt nr.3 lub D-



jest skomunikowany z woreczkiem żółciowym ,wątrobą i splotem

słonecznym ,jest to miejsce i cel podczepień gośći astralnych o ich tej

czerni-absolutnej której potrzebą jest energia żywiciela -światłośći



,która jest fluidalną przezroczystośćią ,tak jak szkło lub diament -o
takiej to barwie lub nie barwie -bo jest przeźroczystością ,i o takim -

Zdjęcie ,,Zmaterializowanej energii pośladowej która ,nie chciała
przedstawić -swojego Oblicza i Swojej Tożsamośći w Tu jej istnieniu
i tak.Na polecenie Duchowego Egzorcysty +++ ,, Apagge ,, +++odeszła

szukać kolejnego jej nosiciela i żywiciela energetycznego ? Bo czerń
absolutna jest taką formą fluidalnej przeźroczystości ,i tu dla jej
nam zrozumienia przychodzi z pomocą świat minerałów dla jej
lepszego zrozumienia tej barwy i tu weźmy jeden pierwiastek węgla
o jego symbolu ,,C,,- to węgiel i zawsze kojarzy się nam z czernią ,i
jej odmianami barwy od sadzy spalenizny aż po czarne węgle i tak



mamy odmiany węgla -brunatny ,węgiel kamienny ,gagat ,cejloński
,alotropowy-angielski a na samym końcu tych wszystkich odmian
czerni pochodzącej od węgla mamy diament też jako węgiel .I tak

poruwnując odmiany czerni doszliśmy do diamentu jako efektu
czerni-absolutnej ,jest ONA-po prostu fluidalną-przeźroczystością .

I w ten punkt podczepiają się energie ,,Monstrów,, i zazwyczaj mają
te ,,Monstra ,,-podczepioną gromadkę ich wspomagających innych



ale mniejszych, a im wiernych pomocników z energiami ciężkimi

-nie jest łatwo wyeksmitować takie energie ,energie śmierci i aktu
odejścia .Niektórzy mawiają widząc tego typu gromadkę gości
astralnych wraz z ich szefem ,,Monstrum,,-że taka osoba ma do
dwóch tygodni życia i bycia w tym Swoim Ziemskim Bytowaniu !!!.

I żeby dać szansę takiej osobie ,to trzeba podawać energię na ten
punkt ,ale dopiero po konsultacjii z swoim własnym opiekunem



duchowym-zazwyczaj jest to któryś z czterech archaniołów i jeżeli
On Jako Archanioł da zgodę to Można przedłużyć życie ,i bycie takiej
osobie z czernią-absolutną.Lub fluidalną energią przejżystośći.

Zazwyczaj jest to czas wyznaczony Przez BOGA i maksymalnie może

wynośić 40 dni i 40 nocy -a po nim następuje ,,AKT ZEJŚCIA ,,Inni mi
opowiadali że ,takie osoby z fluidem jeszczę żyjąc w Tu na ziemi ,za



zwyczaj są już po spotkaniu z ,,Selekcjonerem dusz ,,-więc kroczy za

cieniem takiej osoby ,Kroczy Śmierć,, i nie ma na to rady ,po prostu
trzeba odejść do Tam ,przez otwór w punkcie nr.4 ulatuje duch i
dusza ,oraz pozostałe frakcje energii życiodajnych lub pogazowych.

Niektóre osoby na końcu swej drogi doznają Łaski Bożej, i czują ,i



widzą co ,Za ich cieniem Kroczy ,pozostaje zawsze pojednać sie z
Bogiem i nie szukać w sobie lub dookoła winnych ,,trzeba odejść,,.

,,DOKONĆ AKTU RACHUNKU SUMIENIA ,,-LUB POJEDNANIA SIĘ Z
BOSKIMI PLANAMI.-co do Naszego Istnienia w Bycie Ziemskim .

-Na zdjęciu energia akwamarynowej poświaty błękitowej odmiany.



,,KRAŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA-lub KOŃCOWY-LORDOZA,,

,,Tu widzimy na szkicu ,,Kośći ogonowe,,-i tak mamy dwa typy na
kuli Ziemskiej -1.Hiumanoid i on ma dwa trzy kośći ogonowe ,i typ
2.Małponoid i on ma cztery do nawet sześćiu kośći ogonowej .

Zatem KAŻDY -Ktoś kto podejmnie się zdjęcia Lub odsunięcia
Energii Fluidalnych -podejmując taki Trud -ratowania drugiego



Bliżnego ,na ten okres 40 dni i 40 nocy ,,TO NIE Potrzebuje Moich
opisów -wskazówek , i rad ,bo jeżeli dostał zgodę ,Tą Archanielską

,,Tak jak dwunastu ,apostołów ,dwunastu uzdrowicieli ,dwanaśćie
miesięcy to i dwunastoszlif specjalny herkimerowy do celów
Wyższych o specyficznych jego możliwośćiach i zaletach to ,,ON,,

,,Laser o odpowiedniej ,,Mocy i falii świetlisto świetlnej w całośći,,



-To czynić to będzie - ,,Godnie,, - ale jako,, On Operator ,,-i Sam i
świadomnie ,lub jego ręką i resztą w tej dłoni - pokieruje NIM - Jego
Archanioł -STRÖŻ I Opiekun .A ja tu ,i tyle, co mam tu do napisania .

Zdjęcie ,,Stygnącej Twarzy Osoby -po jej Duszy Odprowadzeniu.

-Zdjęcie zagęszczonej formy pogazowego zaistnienia niebytu -



,,KANAŁY TERMICZNE -POLARYZACJE -ŚWIETLISTE,,

Szkic z zaznaczonymi -punktami dostępu do kanałów
duchowego schłodzania ,lub ocieplania połączeń
międzykanałowo-duchowych komunikacjii z ,,polem
poziomu astralnego -aurą i podczepieniami do pola
energii astralnych ,,gośći astralnych,,-lub pogazowych
plazmatycznych rozrzedzonych energii po osobach



zmarłych -a bytujących w maraźmie ziemskim .

Odcinek ręki po obręcz barkowo-łopatkową.



-PUNKT -pierwszy ,,A,, +(+) -jest to miejsce między
kośćią łokciową ,a kośćią promieniową na ręce

PRAWEJ na wysokośći oddalonej od zgięcia



łokciowego na odległość 4-czterech złożonych palców

,na grzbietowej częśći kośći promieniowej ,jest to
przedramie zgięcia łokciowego-tak zwana pustka

między kościami i wiele w tym miejscu jest kanałów,
-naciskająć lekko ten punkt naszym opuszkiem palca



.kciuka -na kość promieniową przez mięśnie
-poczujemy lekki promieniujący ból -oznacza to że
mamy podłączenie astralne ,i na ten punkt podajemy
energię laserem zielonawcem lub specjalizowanym
wraz z krućcem osadczym z kwarcem-herkimerowym.

  Dokładna wizualizaja przedramienia -poglądowo.

Podając energię kwarcem różowym ,lub kwarcem z
dodatkiem tlenków -pierwiastków, rutylu, turmalinu
,periodytowej odmiany oliwinu ,także ametystu ,na
miejsce lub punkt to czas podania energii lasere od 3
do 5 minut .W tym czasie płynące energie spowodują
zawirowanie osiowe podczepienia astralnego tych z



,,Onych,, lub z Tamtego świata równoległych energii
pogazowych ale szukających pomocy u nas i w naszym
polu energetycznym będące ,energie muszą płynąc
minimum podania trwa ono do około 8 minut jest to

,,Kruciec osadczy pod laser z kwarcem różowym ,,

Kruciec osadczy z ametystem i energią nadfioletowca.



Czas aby po udrożnieniu otwarciu kanału termiczno-
duchowego przejść na plecy i podać energię na dużą
,,Bramę Wiatru,, -punkt nr.3 -lub punkt nr.4.Są to
podłączenia astralnych gośći na odcinku centralnym
.od czubka naszej głowy ,barków ,korpusu ciała aż po
biodra i stawy biodrowe i gniazdujące lub goszczące w
naszym polu energii astralnej -podczepy i podłączenia
,z różnorodnośćiami i ich toksycznymi energiami .

-PUNKT-drugi ,,B.2-(-).-jest to miejsce na rzepce kolana



prawego ,z dwoma tam miejscami do podania energii

laserem wraz z krućcem osadczym ,i tak zawsze jako

podpunkt na rzepce pierwszy jest to wyjśćie z rzepki



kośći udowej w kierunku stawu biodrowego i na ten
podpunkt podajemy energię ,ukierunkowaną na cel.

  ,,Drugie miejsce podania energii -szkic poglądowy,,



     Druga ręka wraz z przedramieniem -poglądowo.

przez okres czasu od 3 do 5 minut ,i po podaniu



energii przechodzimy do podpunktu drugiego , na
rzepce kolana prawego jest to miejsce dojścia do

rzepki kośći piszczelowej i kośći strzałkowej do strony
stopy .I na ten drugi podpunkt także podajemy energię
laserem wraz z krućcem osadczym przez okres czasu
od 3 do 5 minut podczas jednej sesjii podawczej ,



 .I po rozgoszczeniu się podanych bio- energii w całym

organiźmie -przechodzimy od strony pleców podając

energię na punkt nr.4-w pobliżu ,,Wielkej Bramy



Wiatrów,,-są to wszelkie podłączenia astralne na
odcinku od bioder ,stawów biodowych po stopy .

Zdjęcie rentgenowskie odcinka kręgosłupa ,częśći

wraz z częśćią klatki piersiowej ,gdzie widzimy kręgi i



dojście do ,,Wielkiej Bramy Wiatrów,,-wyrzutnia
przepracowanych energii świelisto-kosmicznych a
zassanych podczas nieustannej pracy-,,czakr-soczewek
tych większych ,i tych mniejszych -czyli kul energii

duchowych -zwanych sefirotami energii Wyższych,
zasysania energii -kosmicznych i przetwarzanych



przez organizm na energię uzdrawiającą ,dającą  ruch

w całym naszym Ciele fizycznym ,duchowym i jego
wewnętrznych manifestorantów całośćiowo pojętych i

nam zrozumiałych wraz z pracą ich przemieszczania



się w organiżmnie i przepływu w naszych organach i

narządach spożytego pokarmu w celu zamiany materii
spożytego pokarmu na energie i jej części składowe



tożsamośći pozostałych frakcjii energi ich elementów .

-Zawsze możemy sprawdzić ,efekt podania energii
,która zazwyczaj do siedmiu dni krążąc się rozgaszcza,

a dodatkowo możemy zastosować preperat w formie
Esencjii Energii ,który to działając w nas samych
dodatkowo nas wzmocni i uodporni na działanie



obcych i nam szkodzących Tych energii z Onych,,

,,Szkic i rozmieszczenie energii duchowych kul,,

Zazwyczaj po pierwszej fazie podczepień -okres od 6
do 9 miesięcy i udomowieniu się przez podczepy w



naszym polu i jego energiach -dochodzi do fazy drugiej
polega ona -na ataku naszego układu chłonnego .

,,Dokładnie widzimy miejsce ,punkt gdzie jego miejsce
to klin podczepienia mięśnia grzbietowego
,grzebieniowego ,a okrywającego barki i łopatki,



błękitnym owalem zaznaczone miejsce ,na szkicu

.,,Pozostałe zaznaczone punkty na szkicu służą do

podawania energii na układ krwionośny i jego mega
wzbogacanie i zasilania energiamii świetlistymi



,wibracyjnymi i energominerologicznymi w całośći

podawanymi laserem wraz z krućcem osadczym.

Widok poglądowy od małej do dużej ,,Bramy Wiatrów,



        Szkic z dokładnymi miejscami bram wiatrów.

.       Dla przypomnienia tym co już zapomnieli ....



,,WZMACNIANIE UKŁADU KRWIONOŚNEGO,,

,,Podając energie biolaserowe bezpośrednio na naczynia w
naszym całym krwioobiegu nie tylko go wzmacniamy ,ale
także oczyszczamy z całej masy mikromalutkich ,grzybów

pasożytów ,drobnoustrojów ,wirusów i bakterii które tam
powiedzmy dziwnym zdarzeniem losu się przedostały ,które
w nim krążąc ,pływają i go wręcz porażają ,wyżerają nam z



krwinek czerwonych -żelazo ,rubinolit ,niszczą je a my po
mału podupadamy na naszym zdrowiu -chorujemy ,a nasza
śledziona ,wątroba ,nerki ,gruczoły nadnercza są ciągle i

stale przez te drobnoustroje osłabiane ,czy wręcz niszczone
przez te mikromalutkie grzyby ich ataki,i tak najbardziej
niebezpieczny z całej masy odmian i rodzajów grzybów jest
,,Kropidlak czarny ,, jest tak sprytny i inteligentyny że żeby
go zlokalizować ,namierzyć w naszym organiżmie ,to
musimy zastosować specjalny czas pobrania do badań
materiału próbek biologicznych wymazów ,płynów i tym
czasem jest pełnia księżyca -bo on jak grzyb w nas i pasożyt
śmiercionośny namnaża się podczas pełni księżyca ,tworząc
za razem formy jego przetrwalnikowe ,ale w formie takich
to jego kapsuł które to są tak malutkie że krążąc w naszym
krwiobiegu są przepuszczane przez pory kanalikowe w tych
najmniejszych naczynkach kapilarowo włoskowatych i w ich



procesach odgazowywania układu krwiobiegowego te od

kropidlaka kapsułki przetrwalnikowe są wraz z gazami po

prostu wyrzucane do struktur całościowych wymian ale na
poziomie wyrzutowm ,haptenowo antygenowych cząstek ale



te kapsułki przetrwalnikowe pochodzace od namnorzeń od

kropidlaka czarnego ,srebrzystego ,śiwakowego lub jego

mutacji nie są wyrzucane przez pory skórne na zewnatrz
lecz się zatrzymują i tworzą kolonie -bazę do reemisjii ,a tu



widzimy erytrocyt krwinkę czerwoną i na jej zewnętrznej
powierzchni -porażenie ,,kropidlakiem srebrzystym ,a w jej
wnętrzu na pewną są jego formy namnorzeń i do tego są je

szcze merozoity kolpuskularne odmiany form porażeń i to
one wgryzują się nam w krwinki czerwone i w nich tam



dojrzewają odżywiając się związkami żelaza ,rubinolitu i
gdy osiągną fazę dorosłą to we wnętrzu erytrocytu się po

prostu rozmnarzają kopulują i składają formy przetrwań

,ich jajka tropozoity ,ozoity ,a merozoity po kopulacjii po



prostu wydostają się na zewnatrz już zniszczonej wyżartej

we wnętrzu czerwonej krwinki krwi ,i trafiają do naszego

krwio obiegu atakują w naszym wnętrzu nam serce ,wątrobę



,śledzionę i nerki ,organy te puchną ,powiększają się ,- a my

mamy coraz mniej śił a one tworząc wspólnie i koalicyjnie
taki to współistny obraz klinicznego porażenia -,,Apoptozę ,,i



to one zazwyczaj tkwią nie tylko w naszym krwioobiegu ,ale

także niszczą w wewnętrznych strukturach krwiobiegu to co
im utrudnia ich wędrówkę zaczynając od serca i jego w nim



zastawki które to degradują niszczą ,bo to one są barierą dla
nich i to one się niedomykają są przez nie stale upośledzane
,wapnieją mamy stany zapalne podostre i cóż zaczyna się w

naszym całym układzie krwioobiegowym i możemy pomóc
mu wzmacniając go energią stroboskopu tak jak to widać na

zaprezentowanych zdjęciach ,czyli nie tylko skaj-laser ,ale
także megawojskowy stroboskop wraz z głowicą -krućcem



nieśie pomoc przy anomaliach ,porażeniach także dla nas i

naszemu sercu niedoczynność pracy ,palpitacje ,stenokardia
i takie nawet wstępne fazy lekkich anomali możemy wykryć
metodą bezinazyjnego bioskaningu echokardiogramu serca

i z odczytów bezinterwencyjnych i kardiografotestu mamy
to co nas zniesmacza ,łącznie ze wstępno początkowymi ale
już do uchwycenia tą techniką wojskową anomalia zastawek
od tej półksiężycowej po tą dwudzielną i także tą trójdzielną
mitralną ,przedśionki z puchliną i powiększające się w sercu



rozdęcia na komorach łącznie z przegodą miedzykomorową
i w nich porażenia spowodowwane apoptozą ,zatorami i

także przedsionowe przetoki ,dziury ,rany po parazytach

wraz z ich -komorami mamy stan ich rozdęcia ,przegroda



międzykomorowa serca jest podgryzana i mamy w niej sito
dziury i  proces jej przeciążenia z puchliną i ona flakczeje

wapniejąc , i cóż czeka nas protezka lub aparacik w sercu
,taki zastawkowy jak to wcześniej było na fotokopi badań ,a
to one merozoity i apoptoza - i ich ciagle rosnąca kolonia w
nas w naszym krwioobiegu i trafiają się one nam wszędzie
tam gdzie docierają arterie naczyń krwiobiegowych ,są one



takżę w warstwach naskórkowo błonkowych naszej skóry i

przeważnie z nich i ich form kapsułkowo przetwalnikowych
które to w procesach odgazowywania układu krwio obiegu

wydostaja się przez pory kanalikowych odgazowywań do



innych struktur poza naczynkami krwionośnymi i w takich

to przeróżnych miejscach nawet nie do pomyślenia możemy
je odkryć podczas badań ,trafiają się dosłownie wszędzie jest

to komórka złośliwej śmierći i stale ona pasożytuje na nas i



w naszych organach ,narządach ,komórkach i układach się

rozwija tworząc metastazę w jej kolpuskularnej odmianie

mamy totalną apoptozę i mega porażenia metaboliczne w



nas tworzą się opuchlizny potem puchliny wodne mamy już
mega zaburzoną gospodarkę wodno elektrolitową i torbielki
,guzki ,grudki , i coż operacja amputacja i dalej stomia i jak
już inne czeka nas życie , a to nic innego jak tylko zmienione
formy od totalnego wręcz porażenia ,były na początku tego i
tworzą się nowe frakcje powstaje od nich czynik rakowy od

tych form takich małych włókienkowatych zmian aż po już
pałeczkowate formy i ich odmiany wyśiewają się fraktalne



zmiany merozoitowych form ,ozoity ,tropozoity tworzą się
mega mutanty rakowe o mega ich porażeniu i one dają w

nas mutacje ,wraz z grzybicą tworzą środowisko onkologii i

dalszeje agresjii ,mamy mutanty nowotworowej zmiany i od



nich dalszy proces porażeń ale już nowotworowych zmian a

w ich miejscach dochodzi pod naszą powierzchnią skóry do
plamicy rozlanej puchlinowej ,lub jej odmian plamicowych

potrafią pojawiać się plamy plackowo rozlane zwykłe ostre



lub w formach uwodniono rozdętych plamic i dochodzi do

przebarwień pod powierzchnią skóry od takich jej form ich
białawych ,plackowo brunatno krwistych aż po granatowe

lub bronzowo czerwonawe ,i z czasem mogą nam -narastają



torbielki ,malutkie guzki ,tak zwane potocznie nic znamiona

ale nie ulegajmy nicośći i te cośie nic niby obserwujcie bo to

zmiany skórnych ,aż po czarne odmiany narośli ,czyli taką



pierwszą formę nowotworowej odmiany czerniaka skóry i

gdy one ośiągną status rozrostu to mamy ,guzy ,narośle i w

nich procesy ale gnilne i uzłośliwione pekająco czerwone i



wraz z innym jego sprzymierzeńcem i koalicjantem jest to

Tu popatrzmy na badania i stale obniżajace się proporcja
krwinek czerwonych krwi do tych białych ,po prostu te są
wyżerane przez merozoity i obniża się ich stale liczba ,i tak
jak dojdzie do tego taki sobie ale-gronkowiec złocisty wraz ,
z grzybami i grzybcem we wnętrzu na naszych narządach
,organach i całym układzie krwiobiegowym w naszym ciele



lub w naszym układzie pokarmowym całym od tak- gardła

'migdałków, strun głosowych ,tarczycy -przez jelita , aż po



odbytnicę i hemoroidy i wraz z pozostałymi pasożytami w
naszym ciele od tych mikromalutkich krętków boreliozy-

Aspergilus niger,,-kropidlak czarny -jak czarna śmierć lub -
zadana czarną magią klątwa Tutenhamona-nie ma ratunku.

Tak jak dawna ekipa archeologiczna która w Egipcie  Dolinie



Królów odnalazła sarkofag Tutenhamona i po jego otwarciu
wchłonęła mega dawkę ilościową .kropidlaka czarnego i po
sześciu dniach od porażenia wszyscy umarli .A jest on tak
sprytny i inteligentny że potrafi przetrwać nawet ponad
-2.000 -dwa tyśiące lat -śpiąc lub hibernując ,gdzie kolwiek
od starych grobowców ,piwnic wraz z mumiami po lodowce

na Grenlandii -gdzie może w formie zahibernowanej trwać

nie tysiące lat -ale miliony lat i po jego się aktywowaniu lub
ożywieniu -nieść śmierć i zagładę ,ale gdy przedostanie się
do naszego ciała ,to go atakując potrzebuje w zależnośći od
ilośći jego struktury która trafiła do naszego ciała od dwóch
do nawet pięciu lat na jego rozwów ,rozrost i procesy się



namnarzania w naszym ciele- zanim nas pokona -uśmierci.

Zatem po porażeniu od kropidlaka czarnego i jego odmian
zmutantoionych dochodzi zawsze do totalnego zaburzenia

metabolizmu w naszych ciałach i cóż mamy ,,Apoptazę, i już



takie mega anomalie od puchlin wodnych wywołanych od
zaburzeniia elektrolitowej wymiany wód martwiczych,które
to w ich zatrzymaych formach powstrzymują tłuszczowe
tkanki one z kolei gnijąc tworzą tłuszczaki o ich formach od
grudkowych po formy zmutantowione -lipomy aż po takie

bardziej wyrafinowane i zmodyfikowane ich odmiany  i
uzłośliwione w połączeniu z plamicą puchlinowo gnilną lub
rozstępowo wyrzutową aż po formy wyrzutów na skórnych
ale jako czerniak skóry i po takie bardziej zaawansowane
rozszczelnienie naczynek w całym układzie krwiobiegowym
amomalią wymian okołoodgazowywanych powstaje plamica



okołomartwicza z rozczelnianiem i podsiakiwaniami z żył

,tętnic do wewnętrznych strutur mięśniowych lub organów i
narzadów wywołują mega porażenie sepsą ,lub jej odmiany
bardziej zaawansowanej plamicy wyrzutowej z porażeniem



w wewnątrznych strukturach takich anomali rozstępowych
ale na zewnętrznych powierzchniach skóry ,i w zaułkach i
zmarszczkach ,fałdkach na powierzchni skóry mamy mega
porażenia grzybiczne z ich reemisją i totalnym porażeniem.

A gdy w pakiecie mamy koinfekcje parazytologiczne takie to

od ,-bartonelii ,neurobartenoliozy ,babeszjozy ,tiboli -aż po
te większe pasożyty typu ganmety, ozoity albo bąblowiec lub



podczepiaki ,obleńce -czy ganmety ale te nicieniowce , aż po
owsiki ,włosogłówki ,tęgoryjce -glizdy ludzkie ,razem ze sobą
kolaborując i współpracując z grzybcami ,grzybiczną całą jej

ferajną od kropidlakową to się w nas wylęgają ,namnażają i
składają formy przetrwalnikowe ,kokony ,jaja ,kapsuły i to

zawsze podczas pełni księżyca ,oraz te z nich sprytniejsze i



bardziej uodpornione na działania tabletek ,leków ,śilnych
antybiotyków ,sterydoterapi i hormono-tabletko terapii to

się przetwarzają mutantowieją i te ich już mutanty , po ich

osiągnięciu fazy osobniköw dorosłych ,się dalej -rozsiewają



-namnarzają i tworzą nowe odmiany koloni patogenów nas

atakujących i porażająco działających ich ataków wraz z
całym mikromili światem , drobnoustrojowych porażeń w
nas gniazdujących i żyjących w naszym ciele ,jego narządach
,organach ,tkankach mamy odmience mega sprytne i od nich

kolonie przerzutów na współistne pozostałe w nas organy -



tak więc podając tylko jako wsparcie terapeutczne energie

świetliste-biolaserowe ,bio-bozono-laserogenezy możemy je
porażać i upośledzać ich procesy namnorzeń form kapsół  -

kowych ich wyrzutów poza układ krwioobiegowy poprzez



jego doszczelnianie czyli zmniejszanie się szczelinek naczyń

tu widzimy fotokopię oryginalnego badania krwi ale bez
kodu ,szyfrowego lecz w normalnym opiśie nazewniczym ..



krwiobiegowych do procesów odgazowywania krwi w nich i
tym samym powodujemy procesy powstrzymania w naszym

układzie atreri namnorzeń i przrmieszczania się ozoitów w

krwioobiegowym ,a jeżeli użyjemy do tego powiedzmy in



plus Esencje Energi z Naszego Instytutu ESEC-ESEK i lasera

ultrafioletowego to przy okazjii nasza cała skóra będzie

wytwarzać większą ilość witaminy ,,D,, w jej procesach



przetwórczych energii ultrafioletowych na witaminę.A

zatem na potwierdzenie moich wcześniejszych opisów
pokazuję wam wyniki analia ale metodą zczytywania jako

przykład ,mega kolaboracjii świata ,grzybów ,wirusów,



bakterii i pasożytów w naszych ciałach fizyczno cielesnych.

-Proszę poczytać i poanalizować jak kolaborują ze sobą-

-Oprucz tych elementów musi jeszcze powstać w nas w



naszym ciele środowisko mega toksycznych odpadów .

,,Kropidlak czarny,,-o mianie koloni -60 ,,ASPERGILUS NIGER
i wraz z nim ,gronkowce ,paciorkowce,pałecznikowce
grzyby nas uśmiercające .A ci z Was czytający tą broszurkę
jak chcecie więcej zrozumieć to polecam Wam .inną moją
broszurkę w wersjii podstawowej pod tytułem ,,Batalia o



Zdrowie i Wojna o Życie z Patogenami a Esencje Energi i
Witaminy ,,-lub w wersjii profesjonalnego opracowania pod
tytułem,,Batalia o Zdrowie i Wojna o Życie z Patogenami
,Boreliozą ,Bartonellą,Neurobartenoliozą ,Tibolą ,-możecie ją
nabyć po kontakcie ze mną pod numerem telefonu
:667.448.798-Lucjan lub drogą kontaktu elektronicznego
lucjanzgdanska@gmail.com  -  biofitogenaza@gmail.com

PUNKT -.1- (-)Lewy staw łokciowy i w nim arterie



naczyń krwioobiegowych tak jak jest to na rysunku ..
Najlepiej jest wzmacniać oczyszczać i uwalniać od
paskuctw wszelakich nasz cały układ krwiobiegowy za
pomocą podawania energii biobozonolaserogenezy na

: 
Nasze arterie całego w nas -układu krwioobiegowego
używając krućcow osadczych na laser ,a wykonanych
a -Kwarcu różowego lub Herkimera albo -Ametystu
,Ametrynu ,Kwarcem Żelażistym ,w zależnośći jakie
chcemy anomalia usunąć ,wyeliminować ,wybić lub
uszczelniać w naszych strukturach naczyń ,żył ,tętnic
,porażenia od czy grzybów,wirusów,bakterii czy być



może od merozoitów i ich koloni zmutantowieńcöw.

        ,,Szkic poglądowy dłoni wraz z tętnicami,,



lub kwarcem górskim przerośniętym związkami
,Hematytu ,Karneolu ,tlenkami błyszczy
żelaźiastej-Krwawnikiem ,albo trójtlenkami żelaza

typu -krwawnik albo czterotlenkiem hematytu lub



żelazodwutlenkami  -energie biofotonowe trzeba

   ,,Szkic poglądowy stopy z punkami podawania,,

podawać przy wszelkich problemach ale najlepiej na
układ tętniczy -przypominam jest to układ



transportujący krew utlenowaną wraz z pozosałymi

osobliwośćiami odżywczymi i tożsamościami ,gdy
mamy do czynienia z plamicą krwistą i puchliną tak
jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu ale w

tym przypadku to jeszcze jest ,,Apoptoza krwinek ,, i
rozszczelnienie naczynek kapilarowo włosowych -
mega porażająca patologia i samymi energetycznymi
działaniami do naszych tkanek w całym ciele nie



damy rady wnieść uzdrowienia trzeba użyć Esencji .
.Podajemy energie w miejsca punkty zaznaczone

,,Odcinek od stawu biodrowego po kolano,,



na szkicach poglądowych zielonymi owalami .

                   ,,Szkic całej kończyny dolnej,,

I tak każdy punkt ,to miejsce od wewnętrznej strony



zgięcia , stawowego : np.-łokciowego -łokieć lewy

              ,,Odcinek dolny stawu łokciowego,,

,poniżej kośći ramiennej -widzimy wyraźnie pod skórą



naczynia żylne i w te miejsca podajemy energię na

jedną arterię,i na drugą arterię w kierunku barku



-dobrze jest zawsze zacząć podawać energię
zaczynając od trzech miejsc na nadgarstku -czyli od

wewnętrznej strony nadgarska podajemy energie na

układ krwionośny laserem zielonawcem wraz z
kwarcem.I tak należy podać energię na prawą i lewą



rękę .Z zachowaniem równowagi i czasu podań.

Całośćiowe zrozumienie tożsamośći w głowie i szyii.



              ,,Widok korpusu ciała całośćiowo ,,

,,dla lepszego zwizualizowania i zrozumienia ,,



           ,,Widok wnętrza arterii krwionośnej,,

Zdjęcie od środka w pępowinie , i widok krwi
pępowinowej wraz z pozostałymi tożsamościami.

,,Krew pępowinowa,,-w jej składzie znajdziemy nasze



komórki macierzyste które są takie same jak te obecne
w szpiku kostnym między innymi we wnętrzu kośći

.Są one w stanie wyprodukować , krwinki białe i ich
pochodne od monocytów ,bazofili ,krwinki czerwone,i

płytki krwi ,a także inne potrzebne komórki bardzo
mało zróżnicowane ,które mogą przekształcić się



,podzielić i zmienić swoje podstawowe funkcje w wiele
typów komórek od tych obronnych po atakujące

,żerne i humoralne aż w końcu zainstalują się do

naszych tkanek odnawiając je i regenerując.Komórki
te są wykorzystywane podobnie jak komórki szpiku
kostnego w celu przeprowadzenia przeszczepu u
osobników ze zgodnośćią tkankową chorujących na
białaczkę ,chłoniaka i inne podobne choroby .Krew
pępowinową pobiera się przy porodzie i przechowuje



przez długie lata w prywatnych bankach krwi .

Zdjęcie erytrocytów krwinek czerwonych,białych krwi

powiększone 200 tysięcy razy ,wraz z pozosałymi
frakcjami i tożsamościami .Zatem erytrocyty to takie



krwinki czerwone .Elementy komórkowe pozbawione
jądra ,obecne są w krwioobiegu u wszystkich ssaków .

Zdjęcie krwi wraz z zawartością -robactwo ,jaja- w

Pasożyty ,mikromałe ,drobnoustroje ,mikrowirusy.

krwioobiegu  po zakażeniu przez -ukąszenie insekta i
wprowadzenie jaj do krwioobiegu ,na zdjęciu forma



dorosła osobnika po wykluciu się z jaj złożonych
podczas ukąszenia insektowego i zarażenia jajami .?

   Zdjęcie nowotworowych komórek w krwioobiegu.

Erytrocyty -zawierają barwnik krwi hemoglobinę i
transportują tlen i dwutlenek węgla,krążą we krwi
obwodowej ,średni czas ich życia wynośi około 100 dni
ich zadaniem jest transport tlenu z płuc do różnych
organów i tkanek co umożliwia funkcjonowanie
wszystkich układów ważnych dla życia.A w powrotnej
drodze transportują dwutlenek węgla także do płuc w
celu jego wydalenia w procesach oddechu ,i pobrania
na nowo tlenu i w ten sposób krążą w krwiobiegu



krwi obwodowej -zasilając nas w tlen-element życia !! .

,,Leukocyty,,-inaczej krwinki białe ,komórkowe
składniki krwi obwodowej i w organach hemato-

limfopoetycznych.Leukocyty to komórki należące do



układu immunologicznego ,które pełnią funkcję
obronną naszego organizmu.W oparciu o ich budowę i
funkcje ,którą spełniają dzielą się na: Granulacyty

obojętnochłonne -ich zadaniem jest działania

przeciwbakteryjne ,Granulocyty kwaso-chłonne
-uczestniczą w procesach o charakterze alergicznym -i
tu warto przypomieć że większa ich ilość decyduje że
nasze ph krwi jest zorientowane jako kwasowo



-informacyjne i nasze Rh jest minusowe (-)  po głównej
grupie krwi np. A1 Rh - ,minus i wtedy taka osoba lubi
pokarmy ostre i kwaśne, bardziej niż łagodne i słodkie
z wiadomych względów i przyzwyczajeń -natomiast ,

,Granulocyty zasado - chłonne -pomagają w procesach



o charakterze zapalnym ,i gdy nasza krew ma większą

ich ilość - to nasze ph jest dodatnie czyli -mamy grupę



krwi np.A1 Rh + dodatnie, i wtedy lubimy pokarmy
słodkie ,o charmonijnym ich zestawieniu , a mniej
kwaśne ,ostre i o tym fakcie, wiele osób zapomina ,a
jest to zrozumienie podstaw energii  , natomiast:

Limfocyty-mają zdolnośći do rozpoznawania
substancji obcych i biorą udział w odpowiedzi
komórkowej i humoralnej na te substancje,
Monocyty-są to komórki oczyszczające krew naszą w
krwioobiegu i udrażniają procesy jej krążeniowe
.Granulocyty pozostają we krwioobiegu przez 9 do 12
godzin ,później przechodzą do tkanek gdzie mogą
spełniać swoje specyficzne funkcje przez kilka dni



,limfocyty mogą przechodzić z krwi do chłonki i do

narządów limfopoetycznych ,gdzie mogą pozostawać

nawet przez wiele lat .Krwinki białe posiadają jądro.



Żylaki-przewlekłe schorzenie polegające na bardzo

znacznym rozciągnięciu ścian naczyń żylnych

,głównie w obrębie kończyn dolnych.Zmiany te



pojawiają się u osób ,które stoją przez bardzo długi
czas -mogą być konsekwencją stanów zapalnych lub

uszkodzenia mechanicznego naczyń krwionośnych



lub porażeń od wewnętrznych i żywieniowych ......

Do walki o zdrowie jako wsparcie wspomagające jest
dobrze zastosować energię z białej mgły ,tak jak  na
pasożyty i drobnoustroje żyjące w krwioobiegu jest
dobrze podawać energie różowianowcem laserowym
wraz z kwarcem herkimerowym ,kwarcem zerowej
formie i laserem, lub z krućcem kwarcowym z
dodatkiem pierwiastków żelaza ,miedzi i podajemy
energię na układ krwionośny ,i tak tu bym polecał
używać specyficznych kwarców ,wraz z pierwiastkami
tlenków w ich wewnętrznej strukturze krystalo -
graficznej .I tak polecam kwarce-herkimerowe ,lub
kwarce-górskie z dodatkiem lub frakcją i wrostkami
,krwawnika ,hematytu, karneolu ,błyszczą żelazawą



,lub cytryny ,kwarce dymne ,moriony ,żelazawce i
podana energia z nich wraz z laserem nas ożywia .
,,Zdjęcie różnorodnośći ,tożsamościowych kwarców ,,

      -HERKIMEROWE-KWARCE wraz z piewiastkami .

,wzmacnia ,oczyszcza ,i rewitalizuje nam cały układ
obwodowo-krążeniowy i zaśila komplementarnie nas
,nasze organy ,nasze komórki .przedłużając nam życie
w zdrowiu i lepszym młodzieńczym aspekcie
funkcjonowania całościowego naszego organizmu.Nie



wspominając o oczyszczaniu z mikromili dodatków.

-zdjęcie zdrowych krwinek czerwonych-erytrocytów.

Erytrocyt sierpowaty -chora krwinka krwi porażona . .



.     Zdjęcie generowanych energii kompleksowo.

-ZROZUMIENIE O DNA wersja STARA i NAJNOWSZE-

       Szkic helisy Dna -dla lepszego zrozumienia .

,,Zdjęcie wady genetycznej ,rozerwane połączenie
między -chromosonowe ,bo tu przypomnę że każdy
ma po dwie pary chromosonów ,z lini męskiej ojca 23
,i z lini żeńskiej -mamy także 23 i to one decydują o



naszej płci ,w zależnośći od przewagi jesteśmy albo

samcem ,albo samicą -i tu innej opcji nie ma tylko te
dwie tak jak dwa słupy w naszym ,,dna,, natomiast
każda interwencja związana z aspektem operacyjnej
zmiany płci , to już problem natury seksualnośći w nas

po prostu jest tylko kosmetyką na poziomie własnego



wizerunku cielesnego aspektu ,taka zmiana jest po
prostu tylko - poprawą higieny psychicznej, danego
osobnika u którego występuje chorobą psychiczna ,a
związana z jego płcią u danego osobnika -bo skoro
urodził się jako samica -kobieta ,a teraz po operacjii
ma być psełdo -samcem -męższczyzną -lub odwrotnie
,to tylko i wyłącznie jest zmieniony wygląd cielesnego
aspektu ale powierzchownie -bez funkcjii rozrodczo
prokreacyjnych -bo w kodzie dna zawsze pozostanie ta
pierwotna forma przyciału , -czyli samiec- lub samica .

-Szkic dla lepszego zrozumienia struktury -dna-



-Całościowe zerknięcie na budowe chromosonów-

         ,,szkice do zrozumienia chromosomów ,,



,,UKŁAD CHROMOSONÓW,,-mamy ich po dwie pary.

-Jedna para od ojca ,a druga para od mamy razem -



Uzupełnienie opisów kodu ,,dna,,-wizualizacja .

-Nowe głębsze i bardziej szczegółowe zaglądnięcie w

starą helisę -bo mamy lepsze i bardziej precyzyjne



urządzenia do powiększania i podglądania -dna-

-Najnowszy szkic wglądu ,w telomery i jeszcze głębiej

kwantiniseki oraz poszczególne elementy w kariotypie
a zrozumienie zależnośći tętna życia- bycia w zdrowiu



a zrozumienie chorób odziedźiczonych w tym- ,,dna,,

-dziś widzimy więcej i głębiej jak tętni w nas życie-

-poprzeczna w heliśie i jej struktury ale obecnie -gdzie
widzimy bardzo wyrażnie narostkii porażenia na niej
-kwantinisekowych opcji wewnątrz wzajemnych
koleracjii życiodajnej informacjii o stanie w nas i jego



komórkach które się odnawiając zachowują nas w
zdrowiu ,lub w zaburzeniu ze skrzywieniem
skazowym i wytwarzaniem wewnętrznych patogenów

-zdjęcia patogenów potworków nas mordujących ale
od środka i przez nas samych -tak-wychodowanych !!!

.                -   ,,OPIS CIĄG DALSZY ,,



,więc polecam wszystkim zarzywać i kożystać z
dobrodziejstw natury i ich energii.A dbając o układ
krwioobiegowy dbamy o serce ,watrobę ,śledzionę
trzustkę i pozostałe organy ,narządy -wewnętrzne .

PUNKT ,,D.1+ (+) ,-rzepka lewego kolana wraz z
dwoma podpunktami podawania energii laserem
wraz z krućcem kwarcowym,pierwszy punkt podania
energi to: wyjście kości udowej z rzepki w kierunku



stawu biodrowego i kośći kulszowej-czas podawania
energii to minimum 3 do 5 minut ,drugi podpunkt to
miejsce dojście do rzepki kośći piszczelowej i kośći
strzałkowej w kiernku stopy.I tu pod wewnętrzną
stroną rzepki .kolana mamy arterie żylne i na nie
także podawajmy energie -najpierw jedną stronę a
potem drugą stronę -tak samo jak pierwszą .Ale tak

najlepiej jest zacząć od podania energii od kostki i w



niej całego układu powiązań wraz ze śćięgnami pięty

stopowej i układ krwionośny ,potem dalej rzepka i
podkolano i całośćiowy układ naczyń pod kolanem,

,następnie staw biodrowy i arterie krwioobiegowe



-najpierw prawą całą stronę od stopy po biodro
,następnie lewą stronę także tak samo jak -prawą ,i jak
podajemy po trzy 3 minuty -to zachowajmy ten cykl na
wszystkie punkty podania energii laserem wraz z
kwarcem oraz czas i nasycenia kierunek podań .

Szkic poglądowy szkieletu część dolna od frontu .



      Zdjęcie rezonansowe kolanowych połączeń.

           Zdjęcie wglądu w arterie i połączenia .



               ,,UKŁAD ŻYLNY I PUNKY MIEJSCA ,,

             ,,Głowa i górny odcinek barkowy ,,



,,BARK odcinek do görnej częśći stawu łokciowego,,

-Zatem nauka przez podglądanie Topografii ciała-



,,Odcinek dolnej częśći wraz ze stawem łokciowym,,

                   -Kończyna górna cała z nadgarstkiem-



,,Energie podajemy w miejscach punktach tak jak na
układ tętniczy przedstawiony wcześniej ,,

           ,,Odcinek biodrowy i staw biodrowy ,,

-Wizualizacja do kolana wraz z fragmentem rzepki-



          ,,Odcinek rzepka i staw kolanowy i stopa ,,

    -Czyli oglądając szkice rysunkowe wiemy gdzie -



,,Szkic korpusu ludzkiego wraz z arteriami.

-dla lepszego zrozumienia całościowego układu -



,,Podgląd tego co w naczyniach krąży i nas zasila.

Na zakończenie zawsze możemy podać energie na
dłonie i punkty -G.(18) i A-(8) -miejsca te są na szkicu

mapce obydwu dłoni ,,1X,,-Mapka -widok dłoni oraz
klastery dendryczne -podaję dla przypomienia .I takie



podanie energii na zakończenie każdego cyklu fazy

podawania biolaseroenergii jest zwięczenień -każdego
operatora ,,biolaseroterapełty ,, i w ten sposób podane
energie zawsze są w organizmie i krążąc zasilają nas



wzmacniając przez okres czasu od 7 siedmni do 12
dwunastu dni ,w zależnośći jak długo były podawane
energie czy 3 trzy minuty jako minimum do 5 minut
jako maksimum -ale zawsze na pierwszy raz podajemy

-Zdjęcie energii biofotonowych w krwioobiegu-
-maksymalnie przez okres czasu do -3 trzy ,minuty .!!

Szkic poglądowy przekroju naczynia krwionośnego .



          -Inny widok wnętrza tętnic -poglądowo-

Widzimy wzmocnione erytrocyty w krwioobiegu.

    Zdjęcie przygotowanych minerałöw pod krucieć.



    SYN BOŻY ,, JEZUS CHRYSTUS ,, TEN KTÓRY POKONAŁ ŚMIERĆ

               ,,  AKT   MIŁOŚIERDZIA   WSZECHWIECZNEGO  ,,



                        Energie lasera zielonawca i herkimera .

     Laserowe energie poświaty świetlistej ,dające zdrowie i życie

,,WYKONUJĄC POMIARY I SKANING -Trzeba koniecznie ,informacje
przekazać ,,W TAKI SZCZEGÓLNY I WYJĄTKOWY  SPOSÓB,,-po to
ażeby osoba u której dokonaliśmy pomiarów ,nam na zawał serca



po tej -INFORMACJII -nie odeszła do Tam .Zalecam wszelką
ostrożność w przekazywaniu ,,-TAKIEJ WIEDZY ,,-po pomiarach !!!.

,,ZROZUMIENIE STREF DUSZY I DUCHA A ENERGIE,,

-Biofotonowe drzewo życia ,a aspekty energii całośći-

-Konary drzewa energii biofotonowych to absolutny -
wszechwiecznie spływający dar energii z matryc Boskich
Zamysłów Aktu Myśli Stwórczej ,pień drzewa -natomiast
jest aktem Wiary i głodu Wiedzy jako motor postępu
nauki i jej zrozumienie ,podłoże wraz z korzeniami -to
czas i byt na ziemi wraz z aktem życia przed narodzinami
,nie życia po śmierci jako relacji wtórnych -drzewo



biofotonowe to symbol wiedzy ,,CAŁOŚĆIOWEJ,,

    PIEŃ DRZEWA ŻYCIA -PLECY I KLASTERY KOMUNIKACJI  .   .  .   . .
.   CZERWONE PUNKTY WRAZ Z ORBITAMI JAKO UZUPEŁNINIE.

Klastery -punkty komunikacjii uzupełniające -po obu stronach

rdzenia kręgowego i kanały okołokręgowe ,oraz docieranie do mocy



i śił -wielkiego słupowo-świetliście wirującego centralnego słupa

-Tu mamy zdjęcie młodego człowieka z mega problemami które
powodują martwicę kręgosłupa -Choroba Szojermana- ale już jest



mega dobrze i wychodzi z tego problemu ale kuracja jeszcze trwa i

jest dosłownie w toku ,pobierania Esencjii Energii i stałego przez

niego tego Pana po jego przeszkoleniu i zmotywowaniu -stosowania



Bio-BozonoLASEROGENEZY i jeszcze terapia jakiś czas potrwa.... bo i
schorzenie jest o charakterze stałym i przewlekłym i trzeba będzie
się jeszcze natrudzić parę ładnych mieśięcy , żeby terapia pomogła...

Zaprezentowane zdjęcia mają tylko posłużyć w celu dydaktycznym.

W całośći połączeń od ,,Matryc Absolutu ,, LUB GWIAZDY CAŁOŚĆI



-KLAEKTORYJNYCH,,-po energie ,,Praniczne ,,-ziemskie drzemiące w
jądrze naszej Planety  ,, Ziemii ,,-ziemiańskie energie całośći bytu .

,,NASZ CAŁY KRĘGOSŁUP -jest podzielony na pięć ,odcinków energii
świetlnych i kolorystycznych potrzeb ,czyli energii kosmicznych
,energii świetlistych i pozostałych róźnorodnych tożsamości
,stanowiących w jednolity sposób ,,Wielki Słup -lub pień drzewa

Życiowego .Nas interesuje ,na tym etapie ze względów potrzeb na
poziomie energii świetlisto-całościowych ,i zaburzeń z tym faktem



niedoboru na poszczególnych jego odcinkach energii ,a możliwośći
ich uzupełnienia i podania za pomocą ,lasera wraz z kwarcem .

-Energie podawane i wygenerowane z lasera specjalnego
-seledynowcowe energie złotawo zielone ,po niżej zielonawiec.

SZKIC POGLĄDOWY KRĘGOSŁUPA I PODCZEPIÑ MIĘŚNIOWYCH



  Wraz z kolorystką gniazdujących energii świetlisto-świetlnych.

                              Poglądowy wygląd całościowy .

,,Szkic dla zrozumienia korelacjii energetycznych wielkiego słupa



energii wspólnie wirujących ,energie te powstają między głównym
kanałem rdzeniowym ,a układami nerwowym ,krwionośnym i

limfatycznym tworząć -Wielki Słup ENERGETYCZYCH relacji.

.
.          ,,PONATTO POWSTAJĄCE KORELACJE ENERGETYCZNE



INTERNEURONOWO SĄ SĆIŚLE ZE SOBĄ POŁĄCZONE DAJĄC

CAŁKOWITĄ I SHARMONIZOWANĄ SYMBIOZĘ ENERGI ŻYCIA ,,

,,WZAJEMNIE NAPĘDZAJĄCE SIĘ ENERGIE WIELKIEGO SŁUPA,,



                      ,,ODCINEK PIERWSZY -STREFA DUCHOWA -,,
Odcinek ,,Strefa duchowa ,,składa się z- 7 -siedmiu kręgów szyjnych

,oraz mniejszej ,,Bramy Wiatrów,,-zaznaczona na błękitno-owal.

a jest to miejsce ,punkt połączenia się kregosłupa z czaszką.Energie
zawsze na całym odcinku kręgosłupa podajemy po jego lini ,ale
oddalonej od osi kręgosłupa po 3 trzy centymetry ,z jego lewej i
prawej strony nigdy nie podając na oś rdzenia .Zawsze zaczynamy



od strony serca odbiorcy i dolnego kręgu i podając energie lekkim
ruchem posuwistym przesuwamy końcówkę ku górze ,raz z lewej
strony ,i drugim razem z prawej strony .Energia wpływa w kanały
okołokręgowe ,i tam pozostając w wirowym jej rytmie w kanałach
około-rdzeniowych rozkłada się w okresie nawet do siedmiu dni .

.        Naturalny widok z bramą wiatrów mniejszą i 7 kręgami .



ODCINEK DRUGI KREGOSŁUPOWY i TRZECI-STREFA UMYSŁOWA I
STREFA EMOCJONALNA-NA POZIOMIE ROZUMU I JEGO UMYSŁU
Strefa umysłowa i strefa emocjonalna ,składa się z odcinka

kręgosłupa i 12 kręgów piersiowych ,barwa w strefie umysłowej

kręgosłupa odnośi się do -tego moje Ego ,oraz to moje JA ale zawsze



wraz z moje bo MOJE jako władcze zdanie podkreślane ale w ,myśli
,naszej -pamięci oraz pojęcia rozumowania ale w sposó praktyczny

Strefa emocjonalna ,kręgi te zwierają informacje o sferze astralnej
-aurze,o duszy i związkach z innymi ,uczuciami takimi jak radość
,miłość ,nienawiść ,złość oraz agresja nienawiść i te trałmatyczne
wzburzenia wraz z reakcjami na środowisko i otaczający świat .I
długo gniazdują wirując na tym odcinku te przepracowane energie
świetlistych barw, ale już zużyte ,czekają na ich oswobodzenie się, i
wydostanie się na zewnątrz przez ,,Wielką Bramę Wiatrów ,, bo one



już jako te zmienione i przerobione nie mają wartość dla nas w nas

,,Zaznaczone owalem zielonym dwie Bramy Wiatrów ,Mała u
szczytu podejścia rdzenia do mózgu -rdzeń przedłużony i Wielka
brama na odcinku gdzie jest podłączone ostatnie nasze żebro do
kręgosłupa .owal drugi,,gdzie rdzeń przechodzi w ,,koński ogon,,

 na zewnątrz, energie podajemy podobnie jak na pierwszym



odcinku kręgosłupa  z zachowaniem charmoni i majestri całośći.

Energia ze skaj -lasera różowianowca wraz z nadfioletem w całośći

.

               ODCINEK -TRZEĆI -STREFA METABOLICZNA



Strefa metaboliczna  kręgi w tej częsci kręgosłupa reprezentują

energie świetlne na poziomie związanym z całym zagadnieniem
przemiany pokarmu i jego materii na poziom energii,i całośćiowymi
procesami metabolicznymi takimi jak ,trawienie , jedzenie ,i potem
wydalaniem toksyn po całośćiowych i zakończonych- procesach,

fizyczno-chemicznych i energetycznych przemian całośći ,ruchem



robaczkowym w jelitach i pracą organów w brzuchu ,ich potrzeby

energii świetlistych na ich potrzeby wykonywania całej pracy a



związanej z odżywianiem ciała i procesami wchłaniania i poboru.

     Całościowy układ kostny kręgosłupa wraz z tożsamościami .

                        ODCINEK KOŃCOWY -STREFA FIZYCZNA

Strefa ta nieśie ,w sobie energie świetlnych barw ,i dostarcza nam
informacje o fizyczno cielesnym przepracowaniu i samopoczuciu
jak równocześnie barwa w tej strefie jest odbiciem naszej ukrytej
seksualnośći oraz dewiacjach ,obsesjach i nawykach związanych z
prokreacją ,rozmnarzaniem się i wykonywanych przeciążeniach na
tych wcześniej opisanych walorach ,a gniazdujących w tej strefie .



   ,,CAŁOŠĆIOWY WIDOK BARW I ENERGII ŚWIETLISTYCH ,,

Zatem każdy operator,podający energie świelisto-laserowe wraz z
kwarcem na krućcu osadczym-nie tylko jest operatorem ,ale także
dawcą na poziomie własnych energii w nim drzemiących ,ale na
poziomie całościowo pojętych i zrozumiałych energii ,,



Klaektoryjnych -TAURONICZNYCH ,dlatego powinien po
każdorazowym podawaniu energii zrobić ,przerwę dla Siebie .!!

,,Szkic poglądowy dla lepszego zrozumienia Energii i ,,Bram,,-z
przodu -splot słoneczny ,oznacza wejście energii -po przeciwnej



stronie na plecach jest -punkt wyjścia -Wielka Brama Wiatrów,,

,,BO NIE KAŻDY KTO WEŹNIE LASER,,  -BĘDZIE SKUTECZNIE
POMAGAŁ -BO  DO  CAŁOŚĆI JEST PORZEBNY  - ,,  DAR BOŻY  ,, ,Czyli
osoba jako operator podający energię musi mieć ,o najmniej drugi

stopień doskonałość duchowej i Godnośći i Wiedzę w odpowiednio
zrozumiałej formie ,oraz narzędzia , i instrumenty pomiarowe i



diagnostyczne ,a przede wszystkim jego wiedza ,,On i Jego Walory,,

,a dopiero potem odbiorca energii i dla niego nieśiona pomoc .Na
wszystkich zakresach możliwości .I wtedy razem ,On , miejsce

,narzędzia ,czas i wiedza .Dają w Całości To COŚ -CO się określa i
nazywa jako: BIOLASEROTERAPIĄ INŻYNIERII KOHOEZJOLIZY
DUSZY I DUCHA W CAŁOŚĆIOWO POJĘTYM I ZROZUMIAŁYM POLU



ENERGII TAURONICZNYCH -I POMOC NA WSZYSTKICH JEJ

OSOBLIWOŚCIACH I TOŻSAMOŚCIACH CAŁOŚCIOWO POJĘTYCH.
,,Szkic końcowego odcinka gdzie rdzeń kręgowy przechodzi w układ

splotowy wiązki całośćiowych odgałęzień nerwowych połączeń pod



nazwą ,,koński ogon,, jako całość korzeni wewnątrz-komunikacjii

  .
.   Prześwietlona forma za pomocą rezonansu magnetycznego.



,A 1X,,MAPKA GEOLOGII DENDRYCZNEJ -do wydruku -opis na końcu

    Opis szczegółowy wraz z numeracją-pod końcowym opisem .



     DŁOŃ UZDRAWIAJĄCA A DARY I PRZEKAZ ENERGII    .

,,Nasze dłonie ręce są jedną z najważniejszych części ciała,,

Ćwiczenia wzmacniające ogólnie wszystkich i całośćiowo ,
bioenergoterapełtów ,operatorów laseroterapi ,i po
inżynierii kohoezjolizy ducha i duszy ,przedstawię pięć zdjęć
wraz z układem rąk i całych dłoni do ćwiczeń i treningu.

Wyciąnij przed siebir ręce i obróć wnętrze prawej dłoni,a



lewej ku górze .Zaciśnij dłoń skierowaną w dół w
pięść.Następnie odwróć położenie dłoni i zaciśnij palce lewej
ręki w pięść.Powtórz to 4 razy ,i się lekko rozlużnij .

Po tych ćwiczeniach opuść ręce wzdłuż ciała ,i pooddychaj
spokojnie trzy razy przeponą brzucha ,i trzy razy płucami .

Po wykonanych oddechach ,podnieś do góry ręce i uformuj z
dłoni kulę. Przez chwilę obracaj dłonie tak ,jakby między
nimi znajdowała się materialna -zmayerializowana kula lub
piłka ,i tak ją poobracaj aby nadgarstki raz jednej to drugiej
dłoni się także poruszały.Potem wyobraź sobie ,zamykając
oczy powiekami ,że podrzucasz tą kulę -piłkę raz na lewej



dłoni ,następnie przerzuć ją ,na prawą dłoń i także ja
popodrzucaj .Co bardzej wrażliwsze osoby poczują w jednej
z dłoni płynące ciepło lub mrowienie.Oznacza to że ta dłoń
jest aktywna i powinna służyć do uzdrawiania ,a ta druga do
wspomagania tej uzdrawiającej .

Po podrzucaniu kuli zrób małą przerwę,tak jak po śćiskaniu
pięśći i ,chwyć prawą ręką za palec lewej ręki i w myślach
bądż to półgłosem powtarzaj kilka razy dźwięk ..aaaaaaa...
Potem zmień rękę i uciskaj palec wskazujący prawej ręki i
tak samo powtarzaj kilka razy dźwięk ...aaaaaaa...Zatem ci z
was ,co dopiero odkryli po tych ,ćwiczeniach u siebie dłoń
aktywną -uzdrawiającą -to na początku niech poćwiczą na
sobie ,przykładając dłoń aktywną ,na miejscach gdzie ich
boli lub odczuwają w jakimś miejscu dyskomfort,to trzeba
przyłożyć swoją dłoń aktywną, i tak długo trzymać w tym
bolącym miejscu ,aż całe ciepło z dłoni przejdzie do bolącego



miejsca ,i odczują na dłoni aktywnej uzdrawiającej chłód.To
należy dłoń odjąć ,i dać jej odpocząć ,można poćwiczyć w
tym czasie odpoczynku specjalne ,układy palców ją
wzmacniające i szybciej regenerujące w niej siły i moce.

        Ćiczenia i trening dłoni aktywnej uzdrawiającej.

Trening i ćwiczenie tego układu palców ,dłoni aktywnej daje



wewnętrzny spokój duchowy na poziomie duszy i ducha
,uspakaja i podnosi witalnośc i doenergetyzuje organizm ,

wyrównuje pracę serca wzmacnia te obszary wzroku
pozwalające ,spostrzegać inaczej i głębiej. Tak ułożone palce
powinny być lużno połączone -natomiast nadgarstkiem i
przedramieniem powinno się wykonywać ruchy w kształt
,ósemki lub wstęgi mobiusa do momętu poczucia gorąca
spływającego po małym odchylonym palcu.

Energie dłoni -a w nich tych dominujących ,moc ,siła i- !!!



            Mapka ze szkicem do treningu i ćwiczeń dłoni.

Celem przypomienia układu i relacjii energetycznych-szkic.

Wykonując taki trening ,łokieć mamy przytulony do boku ,i
płynnym i łagodnym ruchem nadgarstka ,głównie ,z lekką pomocą



przedramienia ,wykonujemy kształt ósemki, tak jak na rysunku.Ale
tak Godnie i wszekim rytem .Po poczucia ciepła lub gorąca w
malutkim palcu robimy przerwę .I możemy po przerwie ściągnąć

większą ilość energii Światłości z Boskich Matryc Absolutu .Lub
poćwiczyć układ palców wspomagający ale już dwiema dłońmi .

Matryce ENERGII ŚWIETLISTYCH ABSOLUTU DLA TYCH CO ODDALI



Z SIEBIE CAŁE ENERGIE POCZAS PODAWANIA DLA ODBIORCY .

Wizualizacja Energii Świetlistych z Matryc Absolutu,,Ogień Życia,,

,,Inny układ do wpraw i ćwiczeń sprawnośći czucia energetycznego.

Układ dłoni do ćwiczeń uzupełniających lub wspomagających
Ćwiczenie trzeba wykonywać dwiema dłońmi jednocześnie ,w ten



sposób: najpierw rozchylamy po dwa palce tworząc nimi ,,V,,i potem
robiąc ,,V,,przemiennie poruszamy ,jak ryba ogonem palcami na

przemian ,w dwóje złączone ,raz w górę ,drugim razem w bok i tak
pomalutku i godnie i z rytem wszelakim trenujmy nasze dary.

-A gdy w ćwiczeniach osiągniemy percepcję -to uczmy się dalej.



Wizualizacja ściągania energii świetlistych-całościowo pojętych.

Podobne energie daje laser specjalizowany z kwarcem górskim .

Laser specjalizowany różowianowiec i jego energie .



Opiekunowie duchowi ,dla tych bardziej uduchowionych.

.              ,,ARCHANIOŁOWIE  ICH  JEST - CZTERECH ,,

                 -,,MICHAŁ  GABRIEL  URIEL  RAFAŁ ,,-

Jest ich Czterech jak cztery ramiona krzyża lub cztery pory
roku ,albo cztery Armie BOGA , i każdy z Nich jest Jednym



Dowódcą z Jednej Armi Boga jako - Archanioł ,A ich z kolei
Naczelnym Dowódcą i Królem Królów jest ,,Jezus,, Syn Boży.

A jakiego ty masz opiekuna ,drogi czytelniku moich opisów ?

Czy go znasz ,i On kieruje Twoimi Ścieżkami Życia i Bycia .!

,,WRACAM DO OPISU SZCZEGÓLNEGO ODDZIAŁYWANIA,,



 ,,ENERGIAMI LASERA NA CAŁOŚCIOWE POLE TAURONU,,

Zaprezentuję szkice do treneningu ,i ćwiczeń ,dla tych osób
które chcą synchronizować sobie półkule muzgowe 'oraz dla
tych co mają problemy autystyczne -są inaczej postrzegani
ze względu na ich wewnętrzny świat ,i pomoc dla nich w
szybszym formułowaniu ,mowy ,oraz zrozumień świata ich
otaczającego ,oraz osób z postępującymi zanikami pamięci .

Widok układu palców i dłoni do rozgrzewki i treningu ,w
komunikowaniu się z wyższymi energiami duszy i ducha
-poprzez wygenerowanie albo w świadomy ,sposób połączeń
wewnątrz strukturalnych ,i wytworzenia nawej iskry w
naszym mózgu -bądź u osób chorych ,może nastąpić takie
zdarzenie w sposób od nich całkowicie niezależny, ale im
także należący się ,po prostu -trzeba uczyć tego układu
,poprzez zabawę -dla dzieci autystycznych ,oraz tych
urodzonych z wodogłowiem ,lub poprzez gry dla osób



starszych, z zanikami pamięci ale postępującymi .I po
opanowaniu do percepcji tego układu ,muszą się dalej uczyć

i ćwiczyć ten układ palców i dłoni ,ale oddzielając dłonie ,i
czyniąc to samo ale na rozdzielonych ,dłoniach od siebie .

Osoby chcące zsynchronizować półkule mózgowe powinny
-dodatkowo trenując -po opanowaniu tego układu ,zacząć



trzymając w nierozerwalny sposób układ palców i dłoni
-wykonywać obroty kulisto-liniowe ,w ten sposób że
,obracamy nadgarstkami i płynnym ruchem przedramienia,
tak jakby kręcąc małe ósemki całym układem ,z tym że

łokcie powinnu być nieruchome -pracują nadgarstki i
przedramiona wraz z całym układem dłoni i palców.

Całościowe pole energii Tauronicznych ,a oddziaływanie
laserem poprzez, punkty na dłoniach ,i ich kanały na
całościowe zdarzenia w wielkim polu duchowych zaistnień.



Widok dłoni wraz z punktami w kolorze granatowym z

czerwonym cieniem ,są to punkty-miejsca podawania
energii laserem zielonawcem wraz z kwarcem górskim o



formie krystalograficznego układu-zerowej .

      ,,DO SYNCHRONIZACJII PÓŁKUL MÕZGOWYCH ,,

W celu -poprawienia sprawnośći wymiany przepływu informacjii
w mózgu ,podajemy energię laserem na pięć punktów zaznaczonych
na szkicu zaczynając od górnego punktu, obok paznokcia na kciuku
-ręka pojedyńczo zwarta ,-prawa ręka -to lewa półkula mózgowa

,natomiast lewa ręka -to prawa półkula mózgowa .I tak na



pojedyńczą prawą rękę podajemy po 1 minucie energię ,po kolei
punkt po punkcie -zaczynając od miejsca obok symbolu ,,x,, i dalej
koleno , razem 5 punktów-na szkicu zaznaczone kolorem zielonym
w środku z granatowym obrzeżem , ostatnim jest punkt -na
paliczkowym przegubie kostki drugiej kciuka , -są to dwa prawie

bliżniacze punkty ,jeden jest większy a drugi obok niego mniejszy .
Jak zaczniemy od prawej dłoni ,to tak samo podajemy na lewą dłoń i
zakończymy na lewej -punkty podania są w tych samych miejscach
.Czyli na bocznej krawędzi obrysu lini ,złorzonych kształtów z palca
wskazującego i kciuka .I tak po podaniu energii pobudzającej
komórki nerwowe w mózgu ,prawej i lewej półkuli mózgowej
,robimy mała przerwę ,i po przerwie ,odbiorca układa obie dłonie
razem ,i przystępujemy do podawania energii laserem do
synchronizowania półkul mózgowych -całościowo na obie dłonie
,następnie -podajemy energie na pojedyńczą dłoń złożonego  układu
na drugiej ręce tak samo jak podawaliśmy na pierwszą rękę .



Szkic poglądowy budowy ,wszystkich tożsamośći składowych mózgu

Zatem aby doświadczyć i móc wiedzieć czy się polepsza ,umysł i
mózg nasz potrzebuje doświadczenia .Motywacją doprowadzającą
nasz mózg ,i umysł do percepji jest jego oświecenie ,które mózg
osiąga poprzez jego synchronizowanie i polepszoną wydajniejszą
pracę jego półkul mózowych .Ale żeby sam umysł i mózg sam w
sobie , stwierdził że osiągnął -poprzez jego oświecenie coś lepszego
niż jedynie wzrost przemocy ,naiwnośći czy jego własnego otępienia
i głupoty -musi sam stwierdzić w sposób niebudzący żadnej
wątpliwośći ,że stał się on bytem uduchowionym czy też wręcz
religojnym bytem -ale jako On umysł i mózg .Jeżeli po takim
oświeceniu nie może on rozpoznać żadnej sprawy uduchowionej i
jej zakreślić ,poznać ,opisać i zdefiniować -jako faktu co osiągnął ,ale
jako on umysł i mózg ,to wywołuje w nim marazm i wewnętrzną
tylko debatę między umysłem ,a mózgiem.I ja taką debatę nazywam
funkcjonowaniem duchowośći , na poziomie materialnego mózgu



.Tymniemniej niezaprzeczalne ,,Ego,,-doświadcza także oświecenia.

Energie laserów specjalizowanych -podfioletowiec.

Ale zawsze gdy dłonie są połączone ,podajemy energię na prawą

dłoń ,czyli na lewą półkulę mózgową.Chyba że mamy do czynienia z



osobą, po porażeniu mózgowym ,i paraliżem ciała -to wtedy
podajemy energię na tą półkulę mózgową ,w której doszło do
,,awarii,, w wyniku której ,nastąpił paraliż ciała .Także dla osób
które urodziły się z wodogłowiem lub z przecienionym rdzeniem
kręgosłupa na odcinku od pierwszego kręgu szyjnego po kręgi
piersiowe ,lub mają rozdęcia lub przepukliny na odcinku
krzyżowym ,lub lędzwiowym z lekkim niedomaganiem funkcji
ruchomych ,na kończynach dolnych lub wadą porażeniową w
wyniku wodogłowia ,wraz z zniekształconymi funkcjami biodrowo
ruchowymi-ale bez zniekształceń układu kostno ruchomego ,tylko
wadami wynikłymi z podrażnień centralnego układu nerwowego
lub ,mózgowym upośledzeniem funkcji ruchu i ich awariami .!!
Widok ogólny wraz z częściami rejonów i ich podziałem,
szczególnie pomocna dla tych osób ,po ciężkich urazach i

paraliżach pozawałowych wylewach lub torbielach tętniaku



albo naczyniaku-w celu pobudzenia zapasowych obszarów

mózgogłowia do pracy poprzez stałe - zabiegi i ćwiczenia .

Szczegölnie przydatna -dla tych co są po ,,awarii,,mózgowej-paraliżu



ciała ,i tam gdzie on wystąpił ,to w ten rejon ,podajemy energię
laserem na punkt ,po rozgrzewce ,przez minimum 3 do 5 minut na

okres jednego tygodnia ,w tym czasie osoba chora lub po kontuzjii-
gimnastykuje sobie , ten sparaliżowany rejon ciała ,i po tygodniu
znowu przychodzi ,po energię -są to procesy długotrwałe i krok po



kroku ,stopniowo i po malutku , będzie paraliż ustępował-czyli
energia laserem ,bio-bozonolaserogeneza ,odtwarzanie ruchu

,masaż ,fizjoterapia plus stopniowo wprowadzana gimnastyka da

efekt odtwórczy porażonych partii w mózgu i powrotu do zdrowia.



Mapka z organami i trzewną mózgu odpowiezialną za ich pracę.

Widok dłoni wraz z punktami do podawania energii ,a trzewna
mózgu i jej funkcjonalne rejony ,i ich powiązania całościowe. Proces
trzymania dłoni razem ,podczas podawania energii laserem.

Współczesna psychologia i wszyscy mistycy i wielcy uzdrowiciele
świata obecnego ,zachęcają nas do relaksacjii i higieny umysłowej



na codzień ,po to by stać się lepszym i bardziej uduchowionym i

mają rację i ja do nich także dołanczam się i zgadzam się z faktem
potrzeby i odpoczynku mózgowego , i jego higenizowania .Ale nasz

umysł i rozum ,nie ufa wszystkiemu -co twierdzą wszyscy ,lubi tą
swoją odrębność ,tą inność samą w sobie ,gdyż wie, że nie ma nic do
osiągnięcia , bez dokonania zmiany ,ale takiej wewnętrznej w sobie



samym jako on umysł i mózg .Więc trzeba go co dziennie ćwiczyć

,bo mózg-umysł rzadko kiedy pozwala zagospodarować te zapasowe



obszary w naszym mózgu ,więc ćwiczmy i gimnastykujmy go i siebie

  Układ całościowy palców i dłoni do ćwiczeń i gimnastyki mózgu.

Na tak ułożome dłonie u osób z autyzmem i po ciężkich ,,awariach,,
mózgu zawsze podajemy energię laserem zielonawcem ,wraz z

kwarcem zerowym ,na początku ,przez 1 do 3 minut na pięć



punktów na kciuk ,tak jak do rozgrzewki w procesie synchronizacji.

Lepiej jest podawać energię na mózg przez układ połaczeń ,laserami
specjalnymi ,typu nadfioletowiec , podfioletowiec , biel-diamętowa ,

lub ultrafioletowiec są bardziej skuteczne i kuracja przebiega
szybciej. Bo umusł nasz będzie oponował ,że musi zobaczyć czy jego



wysiłki są tak dobre i tak możliwe ,aby były efektem, dla niego
samego i dla jego mózgu możliwe i opłacalne obópólne zgodne
całościowo -więc będzie zawsze szukać wyjść arternatywnych i

porównawczych siebie samego do innych .Bo bez porównań ,rzeczy
i ćwiczenia stają się bardzo nudne dla naszego umysłu ,ponieważ
przestaje on jako umysł doświadczać nowych zjawisk i popada w
odrętwienie ,a my przez to traćimy naszą elastyczność i płynność .

Laser ultrafioletowiec i jego energia wraz z kwarcem lewoskrętnym.



Tak więc ci co podjęli walkę ,po tych kontuzjach i urazach w mózgu i
na umyśle wraz z tymi co im energiami lasera służą ,i pomagają w
osiągnięciu celu .Jakim jest zagospodarowanie zapasowych
obszarów mózgu do jego pracy muszą uzbroić się w cierpliwość i
pełne zrozumienie ,bo walka o przywrócenie tego co było normą
jest ostra ,długa i nie jednego zniechęcająca ,ale jako walka podjęta
kiedykolwiek walczysz sam w sobie ,jako twój umysł i mózg
prowadzi zawsze do wytworzenia w tobie, więcej i większej energii
.Ale pamiętaj o tym żeby tą nową energię obracać w dobro ,a nigdy
nie doprowadzać do faktu obrucenia tego nadmiaru energi w zło.

.Zatem wystarczy ,się dobrze wczytać w szkice i rysunki -a moje
opisy są zbędne -więc kto z operatorów chce niech sobie wydrukuje.

    ,,PROCES PRZYGOTOWANIA KWARCÓW NA KRUĆCE ,,

Opis ten jest dla tych osób które chcą ,same zrobić i wykonać
w szczególny sposób kwarce górskie do pracy z laseramii ,i



wykonać krućce osadcze z zastosowaniem ich energii -do

pracy w służbie dla ludzkośći -czyli najpierw musimy mieć

odpowiednio wybrany i wyselekcjonowany surowiec ,po
prostu naturalne geody ,wraz z wyrostkami kwarcowymi ,o
odpowiedniej wielkości ,i ich walorach wyjściowych ,czyli
formy krystalograficznej budowy ,wewnątrzatomowych ich



powiązań wzajemnych,następnie każdy z wyrostków trzeba
,wyciąć i przemierzyć -podstawowe standardowe pomiary:

Ilość uderzeń na sekundę,Wysokoś emitowanej fali gęstoość
,jej długość ich amplituda wraz z jej systematycznośćią oraz

Gęstość generowanego pola ,i jego przydatność do laserów
.Strukturalne wewnątrz wysępujące .pierwiastki ,ich energie
i ich emisyjne częstotliwości .I po takiej wstępnej selekcji



pomiarowej ,surowiec ,posegregowany i pogrupowany
,poddajemy fali naświetleniowej laserem gorącym

-przestrzelając go ,-część surowca pruby nie wytrzyma

,odpadnie ,po prostu nastąpią odpryski i odszczepy rysy w



strukturach wewnątrz połaczeniowych ,a te które przejdą ,to
badanie to będą doskonałym materiałem wyjściowym. Do

wykonania krućców kwarca pod lasery i dalszej ich obróbce

Procesy selekcjii surowca,pod lasery i ich zastosowanie.



-Zdjęcie ciągu przygotowań kwarców pod krućce osadcze-

Przestrzelanie gorącym laserem ,tych wyselekcjonowanych
wybranych kwarców ,i ile z nich odpadnie ,a ile pozostanie ?

I po takiej czynnośći mamy przygotowany ,odpowiedni taki



surowiec ,jako bazę wyjściową do dalszego przygotowania

kwarców, pod krućce osadcze do laserów .Trzeba je dociąc ,i

skalibrować pod tuleje miedziane ,następnie wypolerować



ich końce i przygotować ,do ich zaprasowania pod prasą,o

odpowiedniej sile nacisku ,ale obwodowego-żeby kwarce
posiewały od szpicy odpowiednie polaryzacyjne fale ,o ich

strumieniu zgodnym z ich pierwotnymi krystalograficznymi



walorami ,które posiadły przez miliony lat narastając w
geodach ,tam pod ziemią się tworząc i narastając.I jest to ten
dopiero- etap ,wstępnego ich spasowania ,i synhronizowania
przed ich ostatecznym osadzeniu w kruciec osadczy na laser

Zdjęcie kwarca górskiego-herkimera ,nazwa ta pochodzi od
nazwy chrabstwa ,w którym znaleziono takie na wyprawie
geologicznej-tą specyficzną formę narastania kwarcowego
-czyli obusiecznie lub dwustronne równomierne i rośnięcie
w naturalnych geologicznych strukturach w ziemi ,oznacza
to, że każdy kwarc górski -herkimer ,ma dwa szczyty -czubki
jeden na górze i drugi po przeciwnej stronie -obusiecznie
ustawione względem siebie ,niekóre osoby ,nazywają je jako
,,diament -herkimerowy,,- ze względu na ich specyficzne



walory energetyczne ,i kształt -czyli dwa szczyty-tak jakby
,pierwszy z nich był lustrzanym odbiciem ,tego drugiego po
przeciwnej stronie tego ,pierwszego ,na zdjęciu widok
herkimera-po pomiarach i przestrzeleniu -gorącym laserem ,

  
Zdjęcie standardowej formy kwarca górskiego ,ale już
wyselekcjonowanego ,za pomocą pomiarów jego walorów.

jest to forma surowca przygotowana do dalszej obróbki
,przed przycięciem i ,,skalibrowaniem ,,-go pod gniazdo
tulejowe miedziane i następnie ,wstępne obwodowe
zaprasowanie go ,w prasie o opowidnim naisku i jego sile ,
przed jego ostatecznym osadzeniem , w krućiec montarżowy



, i jego ostatecznym procesem zainstalowania końcowego

Prezentowane zdjęcie innych form zakończeń kwarców ,ale
tych dobrych-przydatnych ,do pracy wraz ze skaj- laserem .

,następnie zacementowania -ich -specjalnym do tego celu



,,cementem ,,-wraz z dodanym sproszkowanym meteorytem
i dodatkiem końcowym ,i przygotowaniem go na krućiec

osadczy do lasera -w celu wykorżystywania ,jego walorów
energetyczno- świetlstych poświat ,jego wibracjii ,i ilośći

drgań o sharmonizowanej amplitudzie ,-jej długośći i



wysokości oraz gęstośći -cykliczności,- jej występowania
-bądź to na jego szczycie, lub bokach okołoszczytowych

-sćianach skierowanych na punkt ,,zerowy ,, zawsze
,,skalibrowany,,- w specyficzny i indywidualny sposób ze

względu na ich bardzo różne i tak indywidualne formy
pierwotnego narastania w geodach ,i skierowania poprzez



ściany okołoszczytowe ,na- centralny punkt szczytu ,wraz z
jego wiązką emisyjną -całościowych tożsamości energii.

         Zdjęcie końcówek wraz z izolacją zewnętrzną .

Efekt finalny-gotowe ,krućce kwarcowe pod lasery -ale od
przestrzelenia ich gorącym laserem ,do finalnego efektu



,droga jest jeszcze daleka zawila i kręta - skomplikowana .

Na zakończenie -proszę wszystkie osoby-operatorzy ,podający
energię laserem ,o poinformułowanie każdego odbiorcę ,że są to

bardzo bezpieczne czynnośći zabiegowe ,i każda osoba może- po
przeczytaniu moich opisöw -może podawać energię laserem ,ale



musi mieć dobrą wiedzę anatomiczną ,i Boże Łaski i Dary ,oraz
odrobinę cierpliwośći Anielskiej - i widzieć przynajmnij ,,aurę,-a
widzenia aury można się także ,samemu nauczyć ,po przeczytaniu i
zastosowaniu się do zaleceń -opisanych w mojej ,innej broszurce
,,Nauka widznia i postrzegania aury-metodą Lucjana-polecam , !

Ale jeżeli ktokolwiek i gdziekolwiek -po podaniu energii laserem

poczuje ,jaki-kolwiek dyskomfort, lub brak higieny psychicznej -to



niech uda się taka osoba ,do swojego lekarza -tego prowadzącego i
skonsultuje z nim cały proces ,i jego z tym związane odczucia ,może
będzie potrzebna jakaś -terapia psychiatryczna ,a związana z tym

dyskomfortem ,i brakiem higieny psychicznej -w celu całkowitego
wyeliminowani tego faktu ,u odbiorcy ,energii podanej laserem, a
faktem zaistniałego znismaczenia a zazwyczaj to jest brak wiedzy .!!

Super całościowy zestaw do Inżynierii-Kohoezjolizy duszy i ducha



.Miernik skanująco-pomiarowy wraz z specjalnym programem i

krućce kwarcowe na skaj-laser.Zestaw rozbudowany całościowy do

diagnozy i analizy pomiarowej -a nie badawczej to -laseroterapia .



                    Zestaw podstawowy do biolaseroterapii.

Oferta na krućce osadcze pod każdy skaj- laser od 1500 mwat.....do .

Inny zestaw do biolaseroterapii-traktowany jako podstawowy ,ale



rozbudowany o możliwośći zmiany ilośći wygenerowanych
powierzchni świetlisto -świetlnych  ,zróżnicowanych nasyceń.

W zestawie końcówki wymienne , do zróżnicowania wiązki lasera .

Krućce kwarcowe ,prawo sktętny ,zerowy ,lewoskrętny ,herkimer



,cytryn-z azotem ,żelaziasta odmiana kwarcu z tlenkami żelaza .

Zdjęcie do przemyślenia i zadumy nad ,,Inżynierią duszy i ducha.

Energie ,technologie ,wiedza i umiejętnośći ,dary , i łaski duchowe
,ale te nietuźinkowe bo takie ,inne i tak bardzo indywidualne .

 a pomoc dla tych w potrzebie -niech będą dla Was -podających



energię nie obowiązkiem lecz pasją i waszym Godnym celem na
ziemi .Zatem czyniąc innym ,lub chorym to dobro dla nich ,Czyńcie
to Tak jakby to ,wy bylibyście w takiej potrzebie gdy ,los o tym dla
Was i o Was zadecyduje ,doświadczjąc Was taką udręką .Chorobą
lub kontuzją.Kwarce i ich zastosowania na obecnym etapie są w
opracowanich będą wzbogacane i aktualizowane po ośiągnięciach.

Propozycja otwara ,dla wszystkich zainteresowanych dobrymi
krućcami na lasery ,samodoskonaleniem się i pogłębianiem swojej
wiedzy na różnych płaszczyznach energetycznych i kohoezjolizy
duszy i ducha ,wraz z wieloma praktycznymi technikami ,radami w
zastosowaniach praktycznych ,i uzdrawiających całośćiowo .



 Mapka do wydruku-poglądowa wraz z organowymi klaesterami.



                        Zestaw do wydruku dla tych co chcą .



                              Zestaw do wydruku pary dłoni .



                            ,, DŁOŃ LEWA DO WYDRUKU !!



                           ,,DŁOŃ PRAWA DO WYDRUKU !!



               ,,DWIE  DŁONIE  TĘCZOWE  DO  WYDRUKU,,



      ,,POLE ENERGII POCHŁANIANIA I WYDALANIA FOTONÓW,,



 ,,B1 X ,,-Mapka do wydruku,Geodezja Klasterów Dendrycznych .

    OPIS ZNACZENIA KLASTERÓW PONUMEROWANYCH OD 1 -30 .



,,ZNACZENIE OZNAZONYCH KLASTERÓW -PÓL DENDRYCZNYCH ,,

,OPIS UŻYTEJ NUMERACJI NA KLASTERACH DŁONI,
1.Oczy jako organ całościowo zrozumiany nr,1 .-zaćma ,uszkodzenie
siatkówki ,zapalenie nerwu wzrokowego ,brodawczyca powieki oka.

2.Uszy wraz z całym mechanizmem słuchu nr.2.-zapalenie ucha
środkowego ,stany ropne ucha ,szum w uchu ,gwizdy i podrażnienia.

3.Nos i zatoki całościowo nr.3.-zapalenie zatok ,impulsowe i miejscowe
bóle ,podrażnienie polipów ,stany zapalne gruczołów śluzowych i zatok .

4.Szyszynka jako cały organ nr.4.-zachwianie równowagi ,lęki ,fobie
,omamy ,lunatyctwo ,padaczki ,urojenie i rozdwojenie osobowośći ,stany
shizofreniczne i paranoidalne ,zaburzenia snu ,zaburzenia urojenia fobi.

5.Głowa całościowo nr.5.-wstrząśnienie mózgu ,wodogłowie ,zapalenie
opon mózgowych ,torbiele brak synchronizacjii ,anomalia w okołogłowiu

6.Gardło ,krań ,migdały nr,6.-angina ,zapalenie krtani ,podrażnienia
strun głosowych i ich stany zapalne ,zaburzenia w funkcjonowaniu
tarczycy ,guskowienia tarczycowe ,podrażnienia migdałków ich stany
ropno zapalne ,anomalia u tych co mają amputowane migdały -hrapania.



7.Ramiona i barki nr.7.-zapalenie stawów ,gościec stawowy, dna stawów
,reumatyzm ,trzeszczenia i braki mażiówkowe wraz z ich podrażnieniem.

8.Układ krążenia ,obwodowego nr.8.-arterioskleroza ,stany zapalne
,żylaki pajączkowej odmiany ,rozdęcia ,zwapienia i kruchość naczynek
krwionośnych złe krążenia ze skokami ćiśnieniowymi ,zatory,wypuklenia

9.Kolana ,rzepka całościowo nr.9.-wysieki kolanowe ,gośćiec, puchlina



przewlekle postępująca ,grzybiczne porażenia ,dna w rzepce , zapalenie
,uszkodzenia ,anomalia w rzece jej skrzypienie bólowe - podrażnieniowe .

10.Udo i podudzie nr.10.-rwa kulszowa ,tiko-nerwomigi ,bóle ,żylaki
pajączkowate i torbielatowate ,drętwienia i samonastępujące neuroruchy
napięciowo skurczowe ,stany zapalne włókien i podczepień mięśniowych.

11.Stopa całościowo nr.11.-gościec stawowy ,podrażnienia naderwania



skręcenia, pięty -ostrogowacenia ,zmiany haluksowe ,płaskostopie .

12.Układ kostny wraz z szczęką i zębami nr.12.-pruchnica ,stany
zapalne okołoszczękowe ,opadanie dziąseł ,odwijanie się szyjek
okołozębnych wraz ze stanami zapalno podrażnieniowymi ,infekcyje
anomalia w kanałach okołozębnych ,ruchomienie zębowe wraz z ich
przesuwaniem się do tyłu lub przodu ,podrażnienia żuchwy i szczęki.
13.Płuca w całośći nr.13.-rozedma płucna ,zapalenie płuc
,grużlica,zwapienia płatów płucnych ,astma ,odflegmienie płuc.

14.Układ odpornościowy ,grasica nr.14.-pobudzanie całego układu do



bardziej wydajnej pracy i jego mobilizowanie do walki z anomaliami.

15.Przepona brzuszna nr.15.-rozdęcia i sflakczenia ,szczegulnie u
kobiet po porodach ,rozstępy sflakczenie opadanie obfisy u osób otyłych

16.Żołądek i dwunastnica nr.16.-nadkwasoty ,refluksy ,uszkodzenia
błon osłonowych ,owrzodzenia i podrażnienia żołądka i duwnastnicy .

17.Jelita wszyskie całościowo nr.17.-skręt kiszek ,rozdęcia opadania z
owrzodzenia jelitowe ,martwica zła praca jelit i ich ruchu robaczkowego.

18.Serce ,osierdzie w całośći nr.18.-choroby więcowe ,osłabienia
mięśnia serowego ,uszkodzenia zastawek ,zwapienia przegody serowej
,zapalenie mięśnia sercowego z lekką jego palpitacją ,stenokardyczną .

19.Kręgosłup całościowo nr.19.-zesztywnienia ,przepukliny złogowe
,brak elastycznośći,zapalenia okołokręgowe ,choroby pourazowe skręcen
zwichnięć,przesuwające się krążki ich zwyrodnienia zmiażdźenia płytkie
i zwapnienia ,lekkie przepukliny całośćiowe kręgosłupowe ,naderwania i
nadszarpnięcia około podczepieniowo włóknowe ,stany podrażnień ,ostre
wraz z naderwaniem podczepień mięśniowych ,włóknowych -nerwowych.

20.Gruczoły płciowe i węzły chłonne nr.20.-zmiany zwyrodnieniowe



,stany zapalne jajników i jajowodów ,prostata ,powikłania wynikłe z
procesów przekwitania i zmiany w układzie rodnym,prokreakcyjnym.

21.Odbytnica całościowo nr.21.-hemorojdy ,stany zapalne żylaków
odbytniczych ,owrzodzenia i zwyrodnienia na kiszce stolcowej.

22.Układ nerwowy cały nr.22.-zaburzenia emocjonalne ,drżenie
kończyn ,wykonywanie niekontrolowanych ruchów ,tików i gestów w
sposób samoczynny ,podrażnienia nerwowe i stany zapalne układu
nerwowego ,samokurcze i bolesne samozesztywnienia mięśniowe.

23.Wątroba cała nr.23.-wirusowe zapalenia wątrobowe,marskość
,zwapienia częściowe ,uszkodzenia pożółtaczkowe ,spuchnięcia płatów z
rozdęciami z tego faktu wynikającymi-tak zwana twarda i zimna wątroba.

,,CZĘŚĆ DRUGA ZROZMIENIA OZNACZONYCH PÓL KLASTERÓW,,

24.Woreczek .pęcherzyk żółciowy nr.24.-złogi zkrysatalizowane sole
,kamienie żółciowe do wielkośći 11 milimrów ,stany zapalne śćiankowo
-żółtaczkowe ,anomalia ataków żółtaczkowych -bóle rozdęcia dróg i
kanałów okołożółciowych ,żółtaczka -procesy rekonstrukcjne .

25 .Trzustka całościowo nr.25.-słaba krzepliwość ,niewydolnośći
insulinowe ,zaburzenia cukrzycowe ,cukrzyca ,zaburzenia soków
okołotrzruskowych ,problemy z dwunastnicą ,i z trawiennym układem.



26.Nerki całościowo nr.26.-stany zapalne ,piasek na nerkach ,kamienica
nerkowa ,po dializowaniach ,po niewydolnośći nerkowe ,stany martwicze
i ropno-moczowe po spuchięciach nerkowych ,torbiele ,guzy i mięśniaki.

27.Nadnercza jako gruczoły całościowo nr.27.-problemy w układch
rodnych ,stany zapalne ,guzakowienia jajników ,problemy z trzymaniem
moczowym ,problemy w procesach menopałzy i klimakterium ,częste
ataki hormonalnych zmian i chuśtawek w tym zakresie ,a w szczególnośći
u Pań w zakończonym cyklu jajeczkowania i zmianami fizjologicznymi .

28.Wyrostek robaczkowy nr.28.-stany zapalme ,ataki bólowe w rejonie
ślepej kiszki i wyrostka robaczkowego ,także przy skręceniu kiszek i przy
rozdęciach ,szczególnie jelia grubego i problemami z wyprużnieniem .

29.Śledziona jako całościowy organ nr.29.-zaburzenia w całym tym
układzie krwioobiegowym ,anomalia w krwi ,leukocytowe anomalia



,niedokrwistość ,przy słabych ciśnieniach ,żylnych i tętnicowych stany
zapalne śledziony ,uszkodzenia pourazowe śledziny ,i mechaniczne.

30.Pęcherz moczowy i układ całośćiowy nr.30.-stany zapalne ,świąd w
rejonach cewki moczowej ,nocne posiąkania urynowe ,zamulenia i piasek
w pęcherzu moczowym ,moczenie niekontrolowane ,stany zapalne ostre

zwieracza szyjki cewki moczowej ,podrażnieni i problemy z wydzielaniem



urynowym ,anomalia w moczowadach ,stany pourazowe i zapalne w
układzie moczowo-wydalniczym i jego mechanizmach z wstrzymaniami.

    ,,MAŁE A,B,C,-ustawień i nasyceń laserowych.

Najbardziej silny skaj-laser i jego energiie fotonowe .



Podstawą jest zawsze dobre początkowe zaistnienie.

Szkic przejścia i wygenerowania fotonów laserowych.

Regulowanie odległośći na wyjśćiu ,daje lepszą jakość.



Następny etap to -krucieć osadczy wraz z kwarcem.

            -Szkice dla przypomienia i zrozumienia-  -
.             Powyższy szkic jest opisany wcześniej .

Przygotowane odpowiednie kwarce wraz z ich
energiami -smaczkami ,czyli ich indywidualnymi
pierwiastkami w ich strukturze krystalograficznej.Te



na zdjęciu to dunastoszlify z herkimerów do zadań
specjalnych na poziomach najcięższych energii
,poświat fluidalno monstualnych podczepień do pola
energii plazmatycznych -lub energii ,, Taurona ,,

Układy krystalograficzne ,a ich pojęcie i zrozumienie.
Daje zawsze wiedzę z czym mamy do czynienia .

Siatka połączeń wewnetrznych pierwiastków w



kwarcu ,daje dodatkową energię w świetlistym fotonie

jako całośći wygenerowanych z krućca osadczego.

P,,Figury koordynacyjne -szkic dla lepszego zrozumienia ,krućców



osadczych na lasery -a końcowki lub szpice na kwarcach górskich.

Wirowy ruch ,,paczuszek fotonów,,-energii świetlisto
świetlnych w kanałach ,szlakach ,meridianach ma

ruch korkociągowy lub śrubowo-skrętny ,w procesach
wędówki i rozgaszczania się w żywym organiżmie.



Tak więc -wirując energie dokonują wewnętrznych
procesów napraw ,rewitalizacjii i uzdrawiania całości

w równomiernej i sharmonizowanej kolaboracjii z

ciałem fizycznym ,jego organami i subtelnymi ciałami



energii duszy i ducha w całościowym pojęciu materii.

Wizualizaja ruchu we wewnętrznych tożsamościach
,układ nerwowy ,krwioobiegowy ,czy w kanałach

okołordzeniowo kręgowych ,jak równocześnie ,w tych



strukturach energii wyższych -całościowo pojętych.

Szkic -rysunek z nasyceniem energii wychodzących.

,,Ustawienia nasycenia wielopunktowe , lub makowo
rozsiane powinno się stosować do całościowego podania i
oczyszczania strefy ,,astralnej ,,aury przez dojścia i kanały
wcześniej opisane ,wraz z zastosowaniem krućca osadczego
z kwarcem-herkimerowym ,lub po dokonanych pomiarach
na poziomie strefy astralnej zastosować inny rodzaj kwarca
,w zależności od podczepionych tożsamości energii złych i
plazmatyczno-pogazowych i ich uciążliwości występujących
lub gniazdujących fluidalnych energii niebytowych wraz z



uwzględnieniem ich fraktalnych złośliwośći w nas.Także do

zastosowań ,w podawaniu energii na układ kostny ,ruchowy
,mięśniowo-ścięgnowy chłonny-pozostałe wcześniej opisane.

Zdjęcie zawartośći malutkiej ,,paczuszki fotonowej,,



wygenerowane energie po przejśćiu przez cytryn.

Nastawienie jednopunktowej kuli energii świetlistych ,polecam do
oczyszczania sfery duchowej pozimu ducha i eliminowania

podczepień energii pogazowo-plazmatycznych po osobach już nie
żyjących ,ale żerujących w niebytach duchowych ich duszy zaistnień



,szczególnie te  infekcje ciężkie i monstrualne i złośliwie jadowite

-Kruciec osadczy z cytrynem puls laser specjalny bursztynowo-złoty-

,podrażniające układy nerwowe ,i pozostałe powinno się stosować
krucieć osadczy dwunastoszlifowiec ,kwarc-herkimerowy ,oraz te



wszyskie wcześniej opisane , w zależnośći od ich zaistnień i
podłączeń do wielkiego pola energii całościowych, przez punkty
podania opisane i zaznaczone na szkicach i rysunkach

poglądowych.Oraz podając energię na układ krążenia krwi
obwodowej ,bezpośrednio na naczynia krwionośne ,w rejonach
nadgarstkowych naczyń krwionośnych ,w zgięciach łokciowych od
ich wewnętrznych stron ,jak i na zgięcia podkolanowe od ich strony
wewnętrznej ,oraz na układ nerwowy jego anomalia i zaburznia
.Oraz wszystkie przypadki wcześniej opisane w tych opisach.

Ustawienie na końcówce wyjściowej z lasera dużej ilośći kulistych



tożsamośći ale także punktowo plamistych i energii świetlistych,

 ,jest idealnym rozwiązaniem w nasyceniach dla osób po paraliżach
,wodogłowiach i kontuzjach ,po wypadkowo-neuronicznych
anomaliach ,przy lękach ,urojonych stanach przerażenia ,i fobjach
zaimplakowanych lub wynikłych ze względów na porażenia
elektrostymulacjne .Podawane energie na kanały termiczno-

-chłodzace lub około wirowe ,ale międzykanałowo-rdzeniowe ,w



ścieżkach bocznych ,w ciężkich urazach i powikłaniach kręgowych ,

przepuklin kręgowo zapalnych, i po urazach w tych obszarach ,oraz
uszkodzeń krążków we wcześniej opisanych stanach i przypadkach.

Wizualizacja -falowej wewnętrznej rotacjii ,,fotonu-paczuszki,,po jej
przejśćiu przez kruciec osadczy i wygenerowaniu się do wnetrza



podanej tożsamośći -proces rozgoszczenia się i przetrawienia tych
energii świetlisto-świetlnych przez organizm ,trwa do siedmiu dni ,

,regenerując struktury wewnątrz komórkowe ,i ich  powiązania
telomerowe dając im nową moc i energię telomeryzacji do ich
rewitalizacjii ,i wyrzucania martwic ,po urazowych szczątkowych
antygenów lub już nawet gnijąco toksycznych odpadöw , po ich
przepracowaniu i wykorzystaniu całościowym przez organizm.

Szkic do zrozumienia rozczepienia wiązki energii lasera w krućcu



kwarcowym jako nasadki na laser specjalnie pzygoowanej innej.

,,Jeden promień światła jest rozdzielony na siedem ,w jednej ścianie.

-Zatem dla tych wszystkich Osób lubiących wiedzieć więcej i
dokładniej -podaję że na szpicy krućca osadczego mamy ,sześć

boko-ścian pryzmatycznie zakończonych -daje nam to 6_śćian



pomnożone przez 7 rozczepionych wiązek z jednej tylko wiązki

strumieniowej energi lasera -mamy 42 rozczepione wiązki ale
trzeba je z kolei pomnożyć przez 30.000 tysiecy uderzeń na sekundę
-które generuje nie śpiący kwarc górski to da nam wynik -1.260.000.i
jest to w przypadku tylko jednej jedynej strużki świetlnej lasera ,a

przy mocy 1500 mwat trzeba wynik pomnożyć przez 1500 strużek
,promieni świetlnych lasera ,i wtedy mamy wyobrażenie o ilośći
wygenerowanych ,biofotonowych energi -na cząstkę nano-sekundę
.Natomiast gdy w krućcu osadczym mamy do czynienia z kwarcem



dwuszpicowym -herkimerem to wynik finalny należy podnieść do
potęgi 6 -szóstej ,a w przypadku dwunastoszlifu podnośimy wynik
finalny do potęgi 12 dwunastej ,i takie ilośći biofotonów mamy .

-Z kolei całkiem inaczej wygląda ilość wygenerowywanych
biofotonów w przypadku -laserów specjalizowanych wraz z

dodatkowymi osadawianymi ,,busorami rozczepiajacymi ,,-a osadza



się je na przejściowy kruciec zaraz za laserem a przed krućcem
osadczym i w takich przypadkach mówimy już o trylialdach
wygenerowanych biofotonowych tożsamośći na sekunde i te
miliminiaturkowe energie biofotonowe są 1000_tyśiąc razy mniejsze
od naszej- krwinki czerwonej w naszym krwioobiegu -

Tak wygląda rotacyjna praca energii świetlisto-świetlnych fotonöw.

   Wizualizacja regeneracyjnych procesów ,okołokomórkowych .



Zrozumienie falowych przepływów udrożnieniowych w kanałach.

Kształty i ich zrozumienie w końcówkach osadczych na lasery.

-Formy przestrzennych brył ,dają pełniejszy obraz do zrozumienia .



W wieloukładowych formach dochodzi do efektu ,,lustrzanki,,

Układy przejść ,a efekt ,,lustrzanki-procesy dla lepszgo zrozumienia.

      Efekt finalny -biofotony świetlisto-świetlne ,wygenerowane .

-energie lasera zielonawca wraz z krućcem osadczym -jako wersjii



podstawowej w biolaseroterapi stosowanej i praktykowanej .

,,Podawanie energii na układ kostny od kostki przegubu na stopie.

   Zdjęcie widoku lasera całościowe -można nabyć na ,,Alegro,, ale
muśi to być skaj-laser lub ten wojskowy nie taki disko-laser i tyle.

Także pamiętajcie ustawiając ,końcówki laserowe do nasyceń ,o



zachowaniu spokoju i pełnego zrozumienia odbiorcy energii.

Zatem spokuj ,cierpliwość i radosno-wesoły uśmiech na twarzy.

Zdjęcie gotowych krućców osadczych dla lepszego poznania widoku.

#

Oferta na krućce osadcze pod lasery -kwarce -prawoskrętne ,zerowe
,lewoskręrne ,kwarce z dodatkami pierwiastków ,cytryn- tlenek



azotu ,kwarc herkimer ,kwarc żelaźiasty z tlenkami -krwawnika

-hematytu -rutylem -do wyboru ,lub kwarc mleczny z wapniem

,także kwarc różowy ,kwarc dymny ,kwarc z fantonem lub morion



,ametysty,cytryny  ,po uzgodnieniu telefonicznym tel: 667.448.798

    Schemat kwarcowych wzajemnych tożsamości wewnętrznych.

   Zdjęcie do rozpoznawania autentycznych kwarów naturalnych.

Okazy ze świata geologii ,ciekawostki i różnośći po przygotowaniu i



przeszlifowaniu stanowią nie lada atrakcje i dodatkowe energie.

Proponuję dla bardziej zaawansowanych wyrafiowanych z wiedzą -

operatorów pakiet instrumentów pomiarowych ,z programami ,do



pomiaru ,analizy stanu zdrowia ,anomalii i zakłuceń ,porażeń typu

analogowego tak jak to widzimy na zaprezentowanym zdjęciu i tak
mamy miernik analogowy ,,Bovisa z aparatem Volla ,, -ten mniejszy
lub Miernik analogwy ,,Bovisa z funkcją Volla,,-większe albo inny w
formie elektronicznego odczytu typu ,,AQA-Tester ,, albo na tablety
do instalki na smartfony ,lub już zainstalowane na tabletach -typu
10 cal.-,lub 7 cal.-,ewentualnie wersja ,mini naramienna smartfowa



ale -oprogramowanie do specjalnych celów badawczo skanujące -

skaningu ,sonarowego ,wibracyjnego ,podciśnieniowego -całkowita
analiza i pomiar ,stanu faktycznie istnijącego ,i diagnostyka -dla
zainteresowanych osób ,przyjadę przeszkolę -dokształcę ,pomogę w
dziedzinie ,,Kohoezjolizy inżynieryjnej duszy i ducha ,,dla tych ośób
z takimi Bożymi Darami lub Biolaseroterapi stosowanej ,i użytkowej

Zatem nowe rozwiązania ,nowe propozycje nieśienia pomocy tym



udręczonym i chorym tak żadkie jak białe dziko rosnące lilie wodne

,,MAPKA PODCZEPIEŃ ENERGII -PLAZMATYCZNO-DUCHOWYCH,,



            UKład polaryzacjii ogólnie rozumianej i stosowanej.

Szkic do zrozumienia polaryzacjii ,i elektroładunków na dłoniach



dla Tych Osobliośći i Osobistośći co chcą te sztychy Wydrukować..

poszczególnych ,ale rozwartych palcach u dłoni ,wraz z zarysem



kanałów grzewczo -termicznych ,a docieplaniem lub schładzaniem
organów wewnętrznych -dla tych co nie rozumieją podsaw

energotermiki wewnątrzorganowej i jej zależności w ciele ludzkim.

Po uprzednim kontakcie i umówieniu terminu , i miejsca
przeprowadzenia szkolenia , albo indywidualnego -osobistego - ,

lub grupowego ,po pomiarach zdolności i możliwości ,wraz z darami



i łaskami Bożymi ,w tym zakresie szkolenia i dokształcania -na co

wystawiam potwierdzenie - Certyfikatowe .  Zapraszam wszystkie

zainteresowane osoby z darami i łaskami Bożymi w tym zakresie .



        Zdjęcia urządzeń do skaningu ,pomiarow precyzyjnych .

Tablety wraz z oprogramowaniem do diagnozy i analizy, pomiary

   Ametyst ,cytryn i kwarc-herkimer jako gotowe krućce osadcze .



   Inne krućce osadcze pod znormalizowane końcówki laserów.

Kwarce lewoskrętne ,prawoskrętne i te o formacjii zerowej z
krystalograficznego punktu zastosowań w litoterapii profesjonalnej
jak także te z dodatkowymi pierwiastkami mineralogicznymi we
wewnętrznych strukturach powiązań między atomowymi
cząseczkami a wykrystalizowanych siłami natury w procesach
narastania kwarów w warunkach geologicznych ziemi które trwają



od kilka milonów lat ,po miliardy lat ich fosylizcjii w skałach ziemi.

Zestaw terenowy ,laser o mocy 1500 mwat wraz z kwarcami

.        Szkic dłoni do wydruku lub podglądu i nauki zapamiętania.



               Zestaw do ,,Biolaseroterapii ,,-zaawansowanej .

Zestaw zaawansowany trzy lasery ,zielonawiec o mocy 1500 mwat
zasilany akumulatorkiem ,specjalizowany podfioletan
-różowianowiec o mocy 1000 mwat ,zasilany bateryjkami ,oraz laser
,nadfioletowiec -zasilany bateryjkami ,wraz z zesawem kwarcowym
kwarc-prawoskrętny , lewoskrętny , zerowy , oraz -cytryn ,
kwarc-dymny ,  ametyst  ,  kwarc-herkimer obusieczny .Dodatkowo
różdżka dipolowa , do udrażniania przepływu energii świetlistych .

,,Zestaw sześć krućców,bez lasera -wersja z przejściową redukcją,,

M&  :-) ...Pozwalam umieszczać moje opracowania na waszych
stronach w internecie z wykluczeniem celów komercyjnych, ale w
całości i po uprzednim wysłaniu do. Mnie autora tych opisów



,minimum- sms na numer telefonu , i podania ,pełnej nazwy strony ,
gdzie będzie moja publikacja umieszczona .tel-667448798  + lucjan +
,a osobą- prywatnym ,do ich nauki pozwalam klonować , moje opisy
do woli , ale o Laseroterapii i te pozostałe także ,ale te , gdzie jest
moja zgoda wyrażona taką formą pisaną ,jak ta Tu istniejąca

Opisuje w każdej wolnej chwili ,wszędzie na tablecie aktualizując:

Materializuję z poziomu energii do poziomu zmaterializowanej -

Jest to wersja ciągle rozpisywana i dosmaczana o coraz to nowsze
osiągnięcia w tej kwesti materii -za przekoszenia i skruty w opisach
osoby zniesmaczone ,,Przepraszam ,,-dosmaczać i korygować  będę
po zakończeniu tej formy opisu w tej broszurce,słowa i terminy
,zwroty są sprowadzone do określeń płaskich i ogólnie pojetych i
zrozumiałych przez wszystkich ,dlatego niektóre słowa i wyrażenia



przeze mnie tu zapisane są spłaszczone a słownictwo lekko ubogie
,w celu dotarcia z tą wiedzą do każdej osoby nazwy medyczne i te
zaszyfrowane kodem znanym tylko tym co parają się medycyną ale
akademicką,a zdjęcia szkice i rysunki niech dopowiedzą same resztę
dla tych osób dociekliwych zatem czytajcie ogladajcie tu pokazane
sztychorysunki i zaprezentowane oryginalne wyniki badań ,analiz i
diagnz a te z Was czytajace Osobistośći i Osobliwośći ,o ich bardzo
wyrafinowanym i bardzo bogatym słownictwie z wyższych sfer
niech sobie sami dopowiedzą analizujac i wizualizując fotogramy i
fotki ,zdjecia tu pokazane i TYLE .Ale mój zamysł tego przekazu tej
wiedzy- jest z góry tak opisany, aby był zrozumiały przez każdego i
każdą osobę nawet taką a anomalią mozgu , bo śiła tego przekazu to
Cel poznawczy dla wszystkich bez względu na ich Moc zrozumienia-

Zestaw ,,Pięć-krućców-bez lasera ,osadzane bezpośednio na
końcówkę lasera znormalizowanego o mocy ,1000 lub 1500.

-DLA TYCH WSZYKICH OSÓB KTÓRE SŁABO ZNAJĄ BUDOWĘ CIAŁA
CZŁOWIEKA i Jego Topografię to-POLECAM IM MOJĄ INNĄ



BROSZURKĘ DO SAMODOSKONALENIA SIĘ I NAUKI -ANATOMIA W
OBRAZKACH_-dzwońcie wyślę pocztą za pobraniem do wszędzie i za
wszędziami także ale w formie elektronicznego zapisu na nośnikach
pamięci elektronicznej ,peny ,karty sd -polecam- tel.667.448.798.

Oraz ,, BIOENERGOTERAPIA-część pierwsza tom 1 ,oraz
Bioeneroterapia część druga tom 2 z Anatomią w obrazkach
dla tych osób wygodnych i wzrokowców ,Nauka Widzenia i
Postrzegania Aury ,Geoemiter i jego zastosowanie i jak go
rozstawiać dla naszej ochrony i nie tylko ,Energie Drzew i
Sanatorium Leśne jak z tych energii kożystać ,Woda Cud
Życia -jako Twór Myślący i Żyjący ,Akt do Sumienia -dla tych
wszystkich na rozdroźu duchowym ,BATALIA o ZDROWIE i
WOJNA o Życie z Patogenami ,a Esencje Energii i Witaminy
w walce z Boreliozą ,Bartonelą,Neurobartoneliozą ,Tibolą i
wieloma innymi Patogenami -polecam szczególnie dla Tych
osób które nie wiedzą jakie robić badania i jak się poruszać
w gąszczu słöw szyfrów i kodów nazewniczych a
stosowanych w wiadomym celu -oraz wiele innych nowych



nigdzie nie publikowanych opracowań a mających

praktyczne  zastosowanie w najnowszych kierunkach
bioterapii ukierunkowanej ,w procesach uzdrowczych i
energioinformacji stosowwanej komplementarnie-polecam.

-ZROZUMIENIE ZRÓŻNICOWANIA ENERGII LASEROWYCH-

-Energie szczególnie przydatne do wybijania z naszych



tkanek pasożytujących odmian niektórych grzybów w
tkankach ,organach ,narządach czy układach od krwio-

obiegowego przez limfatyczny po chłonki i obronny .

,Poglądowe zdjęcie z porażeniem okołogrzybowych anomali.



        -Laser podfioletowiec ,jako specjalizowana energia-

-Laser nadfioletanowiac ,do celów specjalnych-zabijania

między innym bakterii i porażeń wirusowych ,oraz do



wsparcia skóru i jej tożsamośći do wytwarzania witaminy-D-

Na zdjęciu widzimy kolonię porażenia bakteriologicznego.

       -Laser zielonawiec ,jako podstawowa energia -



Biostymulatory i Biostabilizatory wód i elektrolitów w nas..

-Lasery secjalizowane i podstawowe ,wraz z rozczepiaczami-

     Energie szczególnie przydatne do walki z patologiami



drobnoustrojami ropotwórczymi i ich skutkami porażenia.

      ,,Energia lasera specjalizowanego ,,bursztynowcowa,,

,,Energia bursztynowcowa ,neutralizuje- jaja pasożytów i
drobnoustrojów ,powstrzymuje rozwój form przetrwania-



Laser złocisty ,specyficzna odmiana energii-bezcenna moc
na wiele odmian wirusowych anomali i ich skutki w nas.

Zatem popatrzmy na ten świat nas osłabiający i mordujący.

,,Dorosła forma wraz a namnarzającą się kolonią wokoło,,



              -Laser czerwianowiec do celów specjalnych-

-Taka energia rewitalizuje i pobudza w szpiku kostnym
nasze zmagazynowane komórki macierzyste do ich pracy.

    Czerwianowiec powstrzymuje modyfikowane mutanty.



.          -Energie lasera różowianowca specjalnego-

Taka energia pomaga komórkom żernym oczyszczać układ
krwioobiegowy poprawia udrożnienia ,szczególnie ważna
dla tych osób z problemami okołożylakowymi i z żylakami.

Szkic układów naczyń krwionośnych ,a zrozumienie żylaki .



  ,,Energia ultrafioletowca i jego specyficzne możliwośći,,

    -Taka energia styrylizuje podczas kopulacjii pasożyty-

-Energie szczególnie przydatne do walki z mikropasożytami.
Bo Batalia o nasze Życie w Zdrowiu ,nie zawsze bywa udana.



-Energie lasera błękitnawca z dwunastoszlifowcem i jej moc-

Popatrzmy na mikromili krętki rodzaj szczególnych porażeń

-Na zdjęciu widzimy mega kolonię krętka bartoneliozy .



-Energia lasera nadfioletowego i herkimera na grzybowce-

Taka energia podawana w kilkunastu sesjach na chlamedię.

Giną drobnoustroje i pałeczniki wraz z niechcianą odmianą
opryszki ,pleśniakowatej z upławowymi i świąt dającymi.



-Energie nadbieli lasero-stroboskop wraz z herkimerowcem-

Takie moce i Nadenergie białej mgły możemy wygenerować
ze stroboskopu ale tego megawojskowego one także działają



,,Kropidlak czarny i inne grzybotwórcze patologie giną,,

,Po prostu przy takij podanej wiązce energii -muszą się

ropaść w proch i w procesie wypacania są wyrzucone na
powierzchnię skóry -jako niechciana odmiana odpadowa.



-Energie lasera szmaragdowca wraz z herkimerowcem -

Takie energie są szczególnie przydatne na wiele mutantów.

,,Mutantowiec i odmieniec śmiercionośnej choroby raka .



Energie uniwersalne z lasera zielonawca ,ich nigdy nie jest
za dużo bo działają kompleksowo regenerująco i
wzmacniająco na nasze tkanki ,komórki ,narządy organy.

Energia z krućca herkimerowego i wiązki nadbieli strobos.



Zatem kożystajmy kiedykolwiek przydaży nam się taka
możliwość ,bo tych energii świetlisto świetlnych zawsze jest
mało ,a dlaczego bo w skali powiedzmy jednego roku ile jest
dni tych słonecznych z pełną ekspansją promieni-niewiele ,a
nasze ciało i my odpoczywając ,śpiąc -pół naszego życia
będziemy mieli zawsze niedobór energii świetlych jasnych.

,, Zestaw profesjonalny -powiedzmy terenowy przenośny,,



-Zdjęcie z rozczepiającymi końcówkami na lasery specjalne-
między innymi laser biała mgła z funkcją stroboskopową.

Z wyrazami szacunku ,dla TYCH wszystkich , i w  Tu  i  Teraz  ,  jak



równocześnie  dla +  ,, Tych  w  Tam , i  Tych w  Onym ,,  +

A dla osób zainteresowanych polecam także mierniki ,,Bovisa ,, i

Bovisa z Funkcą Volla oraz AQUA-Tester ,, jak na zdjęciu -dzwońcie.

I na samym końcu ,,tak dla przypomienia ,, dla Wszystkich
Operatorów i wykonujących ,,Laseroterapię,,-że zawsze muśicie
swoje wątpliwośći konsultować z Lekarzem prowadzącym daną
osobę nie mając Wykształcenia Medycznego ,i niech Wasz konultant



który będzie Was wspierał w Zmaganiach i Walce o Cudze Zdrowie
będzie minimum Docentem Doktorem Habilitowanym ,lub jeszcze
lepiej Profesorem z dostępem do najnowszych ośiągnięć w
dziedzinie medycyny Akademickiej ,Wojskowej ,Konwencjonalnej

z dostępem do Laboratorium i zapleczem szybkiego udzielania
pomocy dorażnej ,szpitalnej lub interwencyjno doradczej ,to zawsze
zapewni Wam szybką możliwość dobrej Konsultacji-Obskulatorium ,

Polecam takż dla zbieraczy ,kolekcjonerów ,meteoryty ,aerolity ,od



tych kamiennego pochodzenia po te metalowe ,przebadane i o ich
dobrych energiach nie radioemisyjnych i szkodzących ,oraz także

amulety ,pierśćienie i talizmany ,o odpowiednich ich walorach

,kształtach i z minerałami ,kamieniami szlachetnymi żadkimi ,



,,POZDRAWIAM -PRZESYŁAJĄC ,,  DAR  ŚWIATŁA  ABSOLUTU  ,,

                                 ,  (  + + + Lucjan..+ + + )  ,  .

                            Zdjęcie poziomu astralnego ,,aury ,,

Opisuje dla tych co chcą nieść pomoc innym i bliźnim :



Ordine Farmacisti a Pontifice Maximus.

+Lucjan Antoni Jan vel Kaper Gdański +

Kontakt najlepiej Telefonicznie ,667.448.798-   .od 9.oo.- do - 21.oo.



biofitogneza@gmail.com    lub   lucjanzgdanska@gmail.com



-Część dalsza -



-Część końcowa-



                ,,ESEC,,-ESEK- Grono i Grupa Wsparcia Profesorow,,

   Zapraszamy do Samorealizacji i Samodoskonalenia się i Nauki .

+++++ Lucjan +++++

,,Polecam także inne moje broszurki i opisy ,po niżej prezentuję ich
okładki dla osób zainteresowanych własnym rozwojem duszy i



ducha i poprawą bioenergetyki własnego ciała cielesnego.









          ,,DO ZOBACZNIA NAD BRZEGIEM MORZA ,,-być może ?

,,Zapraszam Wszystkie Osoby do Samodoskonalenia się i



Doskonalenia Się- na poziomie Własnego,,Ducha i Duszy,,


