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BURSZTYNOWA TA
NALEWKA

-PROSTA tylko NALEWKA-

NALEWKA Z BURSZTYNU
NIE ZEZWALAM WYKORZYSTYWAĆ MOICH OPISÓW DO
CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ MOJEJ ZGODY

NALEWKA NA DOBRYM BURSZTYNIE

,Nalewka na bursztynie bałtyckim jak ją zrobić samemu,
JAK WYKONAĆ CUDOWNY DAR NATURY

,, BURSZTYNO - ABROZJA LUB NALEWKA NA

BURSZTYNIE JAK JĄ DOBRZE ZROBIĆ ,,

Opracował: Lucjan Antoni Jan 1 -tel.73.4269.907 lub
667.448.798. Albo kontakt formą elektroniczną
lucjanzgdanska@gmail.com biofitogeneza@gmail.com

,,WSTĘP DO ZROZUMIENINA,,

Podstawowym składnikiem jest dobry najlepiej samemu pozbierany na plaży, po

sztormie ,bursztyn Bałtycki ,albo zakupiony u sprzedawców ale Taki który nie został

poddany obróbce termicznej ,lub procesowi klaryzacji ,bo po takich na nim zabiegach

bursztyn traci Jod ,i olejki eteryczne oraz najważniejszy składnik ,kwas bursztynowy i

na nalewkę się nie nadaje ,bo po tych procedurach technologicznej obróbki staje się

tylko ozdobnym materiałem wykorzystywanym do wyrabiania ,galanterii zdobniczej i

używany jest w jubilerstwie do wytwarzania ozdobnych rekwizytów nie mających nic
wspólnego z jego oddziaływaniem na nasz organizm i jego zapotrzebowania na

energie płynące ale z naturalnego bursztynu ,czyli elektrostatycznych jego
właściwości i tak opiszę jak rozpoznać dobry bursztyn -czyli taki który nie został

wygrzewany w celu jego poprawienia widoku lub klarowany w autoklawach tylko ten

nie poddany procesom technologicznego jego pozbawienia ,kwasów bursztynowych
,jodu i olejków eterycznych które to są ale w bursztynie naturalnym bałtyckim ,a
następnie opiszę jakie trzeba spełnić warunki procesu pozyskiwania z bursztynu jego
jodu i kwasów bursztynowych żeby dobrze wykonać ,dar od natury nie naruszając jej
praw zasad ,i uczynić to trzeba w Godny sposób ,oznacza to że trzeba zachować kilk

niezbędnych zasad ,prawideł które są gwarantem dobrze wykonywanej nalewki z
bursztynu naturalnego ,Ja autor tego opisu znam procedury ,zasady i kanony jak
dobrze go rozpoznawać i jakie dochować ,,Godne,, warunki żeby wykonać dobrze
działającą nalewkę od ponad 50 lat , i nauczyłem wiele osób jak zrobić ten Cudowny
Dar i Lek zarazem od naszej Cudownej Natury .Bo wiele osób twierdzi że wie jak to

zrobić i jak wykonać nalewkę ,ale gdy ja spytam o szczegóły ich wytwarzania takiej
nalewki to zazwyczaj te osoby nie wiedzą co mi odpowiedzieć ,na proste pytanie ,jakie

trzeba zachować ,regóły ,zasady i kanony żeby dobrze zrobić niby to tak bardzo z tego
pozoru prostą nalewkę wiele osób po prostu tylko zalewa bursztyn spirytusem i tle.??

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

Ludzie od tyśięcy lat doceniają walory złotego runa daru skarbu
od Neptuna króla morskiego opiekuna daru dla Ludzkośći- ale
tak wyrzucanego jak gdyby od niechcenia przez opiekuna tego

złotego skarbu ,,Neptuna ,,i przez morze po sztormowych
przenicowaniach dna morskiego wysianego na plarzach u nas.

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

1.Sposób jako pierwszy rozpoznania naturalnego dobrego bursztynu polega
na przeprowadzeniu,,- próby ogniowej-,,polega ona na bardzo szybkiej i
prostej zasadzie podczas zakupu ,bursztynu na nalewke uprzedzmy handlowa
sprzedawcę ,jeżeli się zgodzi na próbę ognia oznaczać to może że ma on dobry
surowiec ,bo ja w obrocie handlowym spotkałem wiele -różności pod nazwą

Bursztyn ale nic wspólnego oprucz nazwy nie było,spotkałem przeróżne inne
żywice wszekiej masći i orientacjii ,stymorol ,kalafonie do lutowania ,i wiele

wszelakich podróbek.Tak więc weźmy malutki kawałeczek bursztynu w palce
i ogrzejmy go w płomieniu zapalniczki około 30 sekund ,bursztyn się Nam nie
zapali bo potrzebuje rozgrzania go do temperatury ponad 200 stopni Celsjusza
żeby zapłonąć ,a tak wysokiej temperatury nie utrzmamy w naszych palcach.I

po podgrzaniu szybko unieśmy ogrzany kawałeczek bursztynu pod nasze
nozdża ,wciągając wydzielającą się woń z bursztynu,jeżeli poczujemy zapach

kwitnących wiosną sosen, i aromat jodu -to mamy dobry surowiec na Naszą
nalewkę ,natomiast jeżeli obwąchując ogrzany kawałek bursztynu poczujemy

odrażające zapachy typu spalony plastik lub płonące i śmierdzące odpady

chemiczne to nie kupujmy Takiego czegoś pod nazwą bursztynu.Postraszmy-

-Zdjęcie oryginalnego bursztynu i żywicy epoksydowej syntezy jako przykład-

,,Korale z plexiglasu w formie Galanterii ozdobnej - to podróbka - bursztynu,,
-sprzedawcę oszusta .Bo bursztyn pięknie pachnąc po jego ogrzaniu nawet
naszą temperaturą ciała około 36,8 stop.Cel. najpierw wydziela jod , a potem
olejki eteryczne o zapachu kwitnącego wiosną lasu i na samym końcu ulatnia

się lekkim wirem kwas bursztynowy-ale w połączonym tonie aromatu lasu.

2.Drugi sposób polega na ,,próbie wodnej''-próba ta jest bardzo stara i także
jest skuteczna ,polega ona na tym że ,nalewamy do szklanego nacznia typu-

,,Na zdjęciu ,,Konglomerat,,-podróbka bursztynu w formie zlepka żywicy
,plastiku i kalafoni a całość odpowietrzona i zalana ,stymorolem sama chemia,
-słoiczek szklanka lub inne plastikowe naczynko , albo pojemnik , aby było
przeźroczyste - wodę zwykłą kranówke lub inną , ale słodko zorienowaną ,i do

tego naszego pojemnika wrzucamy, kilka kawałeczków drobnego bursztynu i

jak mamy do czynienia z prawdziwym bursztynem , to będzie on leciuteńko

opadał na dół naszgo naczynka po jego włożeniu do wody w naszym
testowym naczynku i po jego opadnięciu na dno , tam pozostanie ,a my po
jego opaenięciu na dno ,weżmy kilka łyżek soli kuchennej czyli (chlorek sodu )

minum 5 łyżeczek od herbaty na jedną szklankę i po dosypaniu tej soli do
wody ,wymieszajmy dokładnie naszą wodę z bursztynowymi kawałeczkami
które to opadły na dno ,poczekajmy aż woda się uspokoi, po naszm jej
połączeniu ze solą lub jej mieszaniu i poobserwujcie te kawałeczki bursztynu
po uspokojeniu się wody .I jak się one unoszą nad dnem naszego naczynia ale
już z osoloną wodą to ,oznacza to, że mamy naturalny i prawdziwy bursztyn

nadający się na naszą nalewkę .I im więcej dodamy soli osalając naszą wodę
tym wyżej będzie unośił się nam dodany bursztyn ,bo taką on ma naturę po

prostu w słonej wodzie ,,pływa lekko unosząc się nad dnem .Natomiast każda
podróbka ,po opadnięciu na dno naszego naczynka ,i osoleniu wody , tam

pozostanie i nigdy się nie unieśie do góry .Bo bursztyn ma w sobie dodakowo
mikro drobinki tlenu i powietrza które to między innymi pozwalają -mu jako
bursztynowi pływać w słonej wodzie oraz włościwośći elektostatyczne w nin
drzemiące wraz z kwasem zawartym w bursztynie pozwalają mu pływać .

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

Ten okaz znalazłem ,wraz z innymi na plaży w okolicy Sobieszewa po

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

mroźny poranek ,jest już oszlifowany z warstwy o nazwie (kora ,zwietrzlina ),i
wypolerowany.Bo idąc ,,Na Bursztyn,, trzeba umieć rozróżnić rodzaje sztormu

przypływowy lub odpływowy ,tęperaturę ,i miejsce jego wyrzutu na brzeg , no

i oczywiście ciśnienie i bardzo ważny element fazę i cykl księżyca .Bo jeżeli
nie uwzględnimy tych Walorów -Warunków to nic nie znajdziemy tylko
pospacerujemy sobie brzegiem morza -słuchając szumu śpiewu fal morskich .

-Zdjęcie poglądowe w celu edukacyjnym ,jak wygląda podrobiony na mający
udawać bursztyn wyrób galanteryjno ozdobny z żywicy poliesterowej ,,3.Trzeci sposób polega na metodzie ,energi bursztynu i jego właściwości
elektrostatycznych możliwościach a więc musimy przgotować malutkie
skrawki -kawałeczki gazety ale takiej zwykłej i nielakierowanej ,oraz- ścinki
włosów ,następnie wziąźć kawałek bursztynu i przez około 1 minuty pocierać
bursztynem o kawałek materiału wełnianego w sposób dynamiczny i po jego
naelektryzowaniu metodą przez pocieranie szybko przybliżyć bursztyn ,do
wcześniej przgotowanych skrawków gazety i włosów , i jeźeli mamy do
czynienia z prawdziwym kawałkiem bursztynu to skrawki papieru gazety i
włosów zostaną przyciągnięte przez niego jak gdybyśmy je przykleili i będą
przylegać minimum 1-3 minut ,podobny efekt daje magnez i opiłki metalu.W
przypadku braku tego zjawiska ,czyli elektostatycznego przyciągania , wiemy
na pewno że mamy do czynienia z podróbką bursztynową ,a w obecnym
czasie gdzie mamy szeroko stosowane żywice ,kleje w ,plastikach mamy masę

możliwośći wyrabiania i wytwarzania różnorodnych podróbek ,i na rynku ich
orzybywa i pojawiają się w każdym sezonie nowe i bardziej lepsze- podróbki.

4.Czwarty sposób polega na metodzie prześwietlenia bursztynu światłem
ultrafioletowym metoda mało używana ze względu na duży koszt lampy
ultrafioleowej , ale warto ją opisać dla tych szczególnie co lubią wszystko

-Inny rodzaj chemicznej podróbki bursztynu ,jak widzimy na zdjęciu wiedzieć i znać.Musimy do prześwietlenia wybrać takie kawałki bursztynu
które są lekko przeźroczyste te o barwie mlecznej i zabrudzonej nie nadają się

do prześwietlania i tak przepuszczając wiązke światła na przestrzał przez

kawałek prawdziwego bursztynu ,zauważymy na padającym cieniu plamę

cieniową w kolorze fioletu ,a tam gdzie światło za absorbował nam bursztyn
to padający światłocień będzie miał kolor zielono-seledyowy , ale będzie on
otoczony mgiełką o barwie lekko fioletową -takie zjawisko oznacza że mamy

bursztyn prawdziwy naturalny który nie zosał poddany obróce termicznej .

Na tym okazie po niżej -bursztynu widzimy dokładnie ,warstwę zewnętrzną
-korową zwietrzlinę ,mówi ona nam że bursztyn pochodzi z ziemi nie z morza

Okaz bryły bursztynu bałtyckiego wykopany w lesie pod Gdańskiem na

Stogach bryłka o wadze 580 gram ,odmiana bursztn miodowo-mleczny .

-Synteza chemicznej żywicy ,w formie galanterynej - podróbki bursztynu5.Piątym sposobem rozpoznania prawdziwości lub autentyczności bursztynu

jest metoda dobrego znawcy ,który nie jeden bursztyn miał w dłoniach, lub
setki kilogramów bursztynu przerobił ,obrabiając go na wszystkie jemu tylko

znane sposoby .Po prostu trzeba ukruszyć odrobinę bursztynu zębem, swoim,
i rozgryzując na pyłek między zębami rozsmarować tą powstałą masę na
podniebienie przy pomocy języka nie otwierając przy tej czynności buzi . I po
dokładnym wymoszczeniu tą papką bursztynową ślinową - podniebienia
-zassać malutki strumyk powietrza ustami do buzi ,jeżeli poczujemy smak
kwasu-bursztynowego z odrobiną nutki żywicy leśnej to mamy prawdziwy

bursztyn , i taką papkę proponuję połknąć ,da to nam na długie chwile i dni
pozostający smak jodu ,wraz ze smakiem w buzi pięknego aromatu letniej
bryzy fali motskiej i wykfintnie wysmakowany pomlask szumu morskich fal.

-Żywica i nic więcej ,a niektórzy handlowcy ,,używają nazwy oszukańczej,,

-którą ostatnio spotkałem jako ,,bursztyn lany,,-to cytat oszustwa i blamasz.

Gdy poczujemy inne smaki niż ten co opisałem to proponuję tej papki nie

połykać lecz szybko wypłukać usta i wyszorować dokładie swoje zęby ,nie
oszczędzając wody do wypłukiwania tego co dziwna papka nam pozostawiła.
ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA NAM ASORTYMENT ,,CUDU DARU NATURY ,,

Widok asortymentu nalewki bursztynowej ,w seperatorze do rozpylania ,oraz
wersja do picia - w buteleczkach większych i z dodanymi do naszej nalewki
dodatkowo koloidami , jonami i kwarko jonami oraz fito-koloidami lub mili hepter kwarki ale gdy dodamy kwarko jony materii to już mamy inny rodzaj

preperatu jest to już Esencja Energii jako mocny Terapełtyk ale Medycyny

Energetycznej jako Sedymentujące Esencje Energii niematerialnej , ale cząstki

między innymi zdematerializowanych cząstkowych molekół masy atomów

jako one już jako te molekuły tryptonu energi porkularnej sedymentujących

Esencjii Energii ale pod postacią jako Kwarko Jony bazowo wyjśćiowej opcji

ale pod terapełtyki stosowane w Medycynie Energetycznej przez Nasz Instytut

który to jako jedyny wytwarza struktury niematerialnej energii jako kwarko
jony wybranych czastek :palladu ,platyny ,złota ,srebra ,cynku miedzi ,także
osmu ,rodu- albo czasami ,osmu z grafenem ,rodu z diamentatyryną i także

ich formy opcjonalnie dopasowywane do potrzeb ,także minerałów - rubinu
,szfiru ,diamentu ale także ,topazu ,oraz berylu geologicznego i mineralnego

jako kamień szlachetny o najwyższych czystościach - jego odmian od zieloni

jako szmaragd ,akwamaryn odmiany błękitnej lub złocistego heliodoru bądz

to różowego morgantu a to wszystko z jednej rodziny geologicznej odmiany
berylu jako kamienia szlachetnego oraz inne- turmalinowe i wraz z nimi ich

cząstki ale o czystośći spektralnej i geologicznego pochodzenia z samorodków

Pozyskanych na wyprawach geologicznych i to z nich przygotowanych opcji

kruszców metali ,oraz ciemna wersja nalewki bursztynowej tej koniakowej
odmianu ale mega-stężona na zawartość jodu i kwasu busztynowego w niej

samej , do dodawania po 2 do 5 kropelek na 1/2 szklanki letniej herbaty wody

,można także dodawać do koniaku ,wina ,piwa po od 2 do 5 kropelek w celu
wzmocnienia serca i układu krążenia w Australii w Sydnej ,dodają nalewkę

do piwa ,sera ,twarogów łącznie z syropem klonowym i do wielu innych
różnorodnych zastosowań w produktach spożywczych które opiszę później.

-''A TERAZ WRACAM DO DALSZEGO OPISU JAK DOBRZE ZROBIĆ NALEWKĘ-''
Zatem Mogę pomyśleć śmiało ,że po zapoznaniu się z tym moim opisem ,jak

rozpoznać i wybrać prawidłowo , Ten prawdziwie naturalny bursztyn - nikt

już nigdy nie kupi u Nikogo podrobionego, fafszywego ,surowca ,na nalewkę

bursztynową.Myślę że jest to pora po zapoznaniu Was mili moi czytelnicy z
wiedzą jak rozpoznać dobry surowiec ,naturalnego dobrego bursztynu przejść
do opisu co dalej z nim zrobić .Kontakt telefoniczny z autorem: 734.269.907.
Zdjęcie wykonane pod mikroskopem -cząstki -kawasu bursztynowego -

WPŁYW -PEŁNI I NOWIU , KSIĘŻYCA MA PRZEOGROMNE ZNACZENIE NIE

TYLKO NA ENERGETYKĘ ,NALEWKI, ALE WPŁYWA ON ,RÓWNIERZ NA
WZROST I NAMNARZANIE ,SIĘ GRZYBÓW, PROCESÓW DOJRZEWANIA

SERÓW ,GOJENIA SIĘ RAN i ICH PROCESY OCZYSZCZANIA SIĘ Z MARTWYCH
KOMÓREK ,PRZYPŁYWY I ODPŁYWY WÓD ,KLAROWANIE I DOJRZEWANIE

WIN ,MIODÓW PITNYCH ,ORAZ ZACHOWANE SIĘ MOTYLI -OWADÓW I ICH
PROCESÓW ROZMNARZANIA ,JEST TAKŻE BODZCEM DO WYZNACZANIA I
STYMULACJII DRÓG POWROTU NA TARŁOWISKA DLA RYB ,ORAZ TAKŻE

STYMULATOREM DLA OZNACZENIA KIERUNKU LOTU DLA ,WĘDRUJĄCYCH
KLUCZY PTAKÓW .I WIELE INNYCH PROCESÓW -Rozmnarzania się i motyli i

tworzenia form przetrwalnikowych wśród świata mikro mili odgrzybcowych
po parazytologiczne mikroby ,także pyłki niektórych roślin samoczynnie się

zapylają w procesach rozsiewowych i ich pylenia ich kwiatów i jest to tylko ta
cząstka tych zjawisk które WYWOŁUJE ENERGI PEŁNI KSIĘŻYCA .Na przykład

w ekosystemach natury stymuluje procesy krystalizacji i wzrostu wszelkich

pierwiastków ,biofitogenalnego pochodzenia ,między innymi chlorofile ,glony
i śinice w pełni księżyca generują energię fluoroestencyjne- tak zwany efekt
procesu poświat świetlnych ,a związany z ich rozrostem i energią generowaną

podczas pełni księżyca rozmnarzają się i kopulują parazyty ,owśiki glizdy ale
także ważki ,niektóre poczwarki w tym czasie przepotwarzają się w ich to

piękne motyle i tu opiszę jeszcze inną ciekawostkę ,a mianowicie niektóre
płazy jaszczurki , raki kraby które to mają zdolnośći regeneracyje to podczas
pełni kśiężyca przyspiesza się w nich proces odrastania kończyn i utraconych

między innymi ogonów ,niektóre małże ,mątwy i ośmiornice się namnarzają.

Widok morskiego wybrzeża ,księżca i jego dobroczynne mega - energie ..?

Bo księżyc reguluje odpływy i przypływy wody w morzach i oceanach ,jak

równierz ma wpływ na siłę ,i intęsywność sztormowego burzlowania
falowego ,tak zwany efekt przepłukiwania dna i wypłukiwania z warstw

osadowo-dennej kawałków bursztynu ,zazwyczaj tam osiadłych a po ich

wypłukaniu ,wyrzucenie ich, przez fale ,na brzeg akwenu lub plaże i tam
własnie możemy go znaleść najlepiej bezpośrednio podczas sztormu .

,,CIĄG DALSZYCH OPISÓW JAK ZROBIĆ NALEWKĘ Z BURSZTYNU,,

Bursztyn na dobrą nalewkę ,trzeba dobrze wymyć najbardziej
skuteczną metodą jest ,zalać w słoiku szklanym bursztyn w osolonej

wodzie na 1 litr wody dodać 3 do 5 łyżek soli kuchennej (chlorek
sodu ) i po wymieszaniu dodać bursztyn ,zamknąć słoik i pozostawić
w spokoju na okres 2 do 5 dni-w tym czasie zmiękną wszystkie

osady i przyklejone resztki roślinności .Po tym czasie bursztyn
odcedzamy i starannie najlepiej ,w drobnym sitku plastikowym wypłukujemy pod biezącą wodą .Po wyczyszczeniu jest dobrze
kawałeczki bursztynu rozłożyć na papierowym ręczniku, i ułożyć na

parapecie okna, na dwa dni ,żeby swobodnie on wysechł ,ale na
oknie skierowanym na północną stronę -to tak nabierze on nowych
sił i energii wraz z przedziwnymi mocami a płynącymi z północy .

Potrzebna nam będzie do zalania szklana butelka z szczelnym
zamknięciem -koloru zielonego lub brązowego ,albo normalnego
przeźroczystego szkła z tym że przeźroczyste pojemniki trzeba

dodatkowo opatulić ,okryć materią ciemnej barwy folią aluminium.
nie przepuszczającej światła i promieni słonecznych i z zalaniem .
Musimy poczekać z czynnością zalania do pełni księżyca -jest TO
bardzo ważny czas ,zalania naszej nalewki bursztynowej .CZAS TEN

OKREŚLA SIĘ MIANEM ''- CZASU -ZAUFANIA- ASTRALNEGO ,,- lub
czasem synodycznym z astronomicznego punktu odniesienia czasu.

Bo bursztyn jest elektrostatyczny i najsilniejsze wibracje energi oraz

polaryzacyjne osiąga podczas pełni księżyca , i to dla tego właśnie

waloru , warto poczekać z zalaniem go spirytusem do pełni księżyca

Zalewając bursztyn dobrym czystym spirytusem , minimum 96%procent trzeba zachować ,takie to oto proporcje , ze względu na

pojemność butelki ,słoika ,ale o odpowiednim kolorze -wsypuje się

zawsze 1/3 pojemności naszego naczynia bursztyn ,i dolewa 2/3
wielkości dobrego spirytusu podczas pełni księżyca ,następnie
trzeba naczynie bardzo dokładnie i szczelnie zamknąć ,po to ,żeby
żadna ,nawet najmniejsza porcja ,lub odrobinka choćby ździebełko

jodu czy spirytusu nam się nie ulotniła .Czynności zalania powinna
dokonać osoba godna i uduchowiona -nie taka złośliwa lub chora i

zniesmaczona relacjami życia,albo panie podczas oczyszczania się
im drõg rodnych, też nie powinny takiej czynności ,w tym czasie
czynić zalewając bursztyn ,ze względów depresyjnych, lub ich

zmian hormonalnych albo innych.-menopałzowych wzburzeń lub
klimakteryjnych wzburzeń falowego oddziaływania ich zaburzeń i
anomali gorąca i ciepła przemiennego .Także płeć męska - ale w ich
to andropałzie ,impotęci, oraz osoby psychicznie niezrównoważone.

!! Zatem.- Po zalaniu bursztynu dobrym spirytusem i jego szczelnym

zamknięciu ,trzeba porządnie go wymieszać, ale w ten sposób że ,
nasze naczynie trzeba obracając łagodnie- do góry nogami ,przez
okres czasu -minimum 5 minut ,nie szejkerować niech w tym czasie
- łagodnie i swobodnie kawałki bursztynu opadają z góru na dno i w
stronę odwrotną , namaszczając się spirytusem i tak przez całe pięć
minut .UWAGA NIE NALEŻY WYKONYWAĆ przepłukiwania
metodą ,szejkerowania lub gwałtownego miksu ,lub wstrząsów o
dynamicznych ruchach -bursztyn swobodnie opadając zacznie

pomalutku nasączać się spirytusem ,a jego powierzchnia-warstwa
korowa będzie namiękać i stopniowo uwalniać jod w niej zawarty.

I takie przepłukiwanie czekać nas będzie ,co 3 do 5 dni -bo spirytus

Tu widzimy proch mąkę z bursztynu ,zalaną w kufelku spirytusem.

- nie rozpuszcza powierzchni bursztynu ,tylko ją zmiękcza ,i w
procesie przepłukiwania ,co trzy dni ,wypłukujemy z powierzchni

bursztynu ,wszystkie zawarte w nim elementy mineralogiczne , i

energetyczne ,olejki eteryczne , jod ,kwas bursztynowy ,i pozostałe
frakcje osiadłe w bursztynie ,Bursztyn zalany spirytusem musi w
nim pozostać ,na okres miesiąca synodycznego jako minimum ,lub

lepiej okres miesiąca gwiazdowego ,jest to czas ,około minmum 60
dni kalendarzowych nornalnego kalendarza nie tego astralnego.

Zdjęcie pośladowej energii świetlistej -dobrze zrobionej nalewki .

BRYŁKA OKAZU BURSZTYNOWEGO Z MOJEJ KOLEKCJI -680

gram.Okaz ten -wypłukał sztorm z klifu morskiego -SOPOT 1998.

Dalej zaprezentuję cykle i fazy księżca celem lepszego zrozumienia

Pojęcia miesiąca synodycznego i gwiazdowego .Tak bo to Gwiazdy z

dalekich galaktyk wpływają enegią ,na naszą Ziemie nasz Księżyc
decydują o nasyceniach dobrymi lub złymi energiami ,czy wręcz

szkodliwymi ,dlatego bardzo Ważnym elementem zalania nalewki
bursztynowej jest czas tej cznności ,oraz osoba która tego dokona
,składniki , i miejsce wykonania ,oraz proces samego mieszania .

Najlepszym Czasem Astralnym ,jest moment który sie nam tu zdarza

raz na pięc lat ,bo raz na pięć lat gwiazdy ,na obrzeżach Naszj drogi

Mlecznej ustawiają się w maju ,w kształt Wielkiego Krzyża Północy i
raz na pieć lat mamy na niebie dwa drogowskazy na północy kuli

Ziemskiej ,jednym jest stale widoczna ,,Gwiazda Polarna ''-jest to
jedna z Wszystkich Gwiazd która nie wędruje ,po prostu trwa tak

stabilnie w jednym i tym samym miejscu w Galaktyce - natomiast

drugim drogowskazem jest Wielki Krzyż Północy - bo mamy jeszcze

na południu mały krzyż Południa ,tak zwany mały krzyż św,Piotra,
ale na Północy mamy . Wielki Krzyż -gdzie jego epicentrum stanowi
zbiór Gwiazd o nazwie Deneb i on Deneb z kolei składa się z 40.000_

czrerdziestutysięcy ,Gwiazd gdzie każda z nich 10.000- razy jaśniej
świeci od naszej Gwiazdy w układzie słonecznym Naszym tu-Słońcu.

Widok mapy- Galaktyk z niebem- majowego ,DENEBU i Wielkiego
Krzyża Północy , wraz z Lutnią , Łabędziemm i Lisem ,pełny i
zwarty-WIELKI Krzyż PÓŁNOCY -układa się raz na 5 pięc lat.

I to raz na pięć lat można osiągnąć , Najsilniej działającą, Nalewkę

Bursztynową .Ja autor tych opisów ,raz na pięć lat robię tą -nalewkę
ale w takich ilośćiach ,żeby na cały okres do następnego ,ustawiwnia
się gwiazd takiej to Nalewki mnie wystarczyło i ja robię dwa rodzaje
nalewek w tym czasie -z bursztynu miodowego i koniakowego .

1.Z wybranych i wyselekcjonowanych kawałeczków bursztynu, o
barwie ,miodowo mlecznej ,odmian królewskich kawałeczków ,

kredziakowych i tak zwanych żużlakowych odmian z dodatkiem

mchów ,paproci ,porostu i ziemi zawarych w bursztynie o nazwie

żużlakowym ,oczywiście dodatki te które gniazdują w bursztynach

pochodzą z okresu ,eocenu czyli około od 38.000.000 milionów lat

temu do 40.000.000. lat temu i energetyka tych dodatków jest inna.
Tu widzimy na zdjęciu kwarko jony w Esencji Energi to Terapełtyk
jest stosowany w Medycynie Energetycznej w pracach ESEC-ESEK,,

2.Druga odmiana nalewki bursztynowej ,jest zawsze wykonywana z

odmian bursztynów prześwitujących lub takich przepuszczających

promienie światła dziennego -są to wszystkie możliwe odmiany, od

koniakowych ,przez odmiany winiakowe , aż do ciemnej odmiany

bursztunu maderowej odmiany barwy czy ciemno wiśniowej tak jak

to widzimy na foto ,czasami trafiają się nawet -czarne odmiany lub
te najbardziej żadkie czyli bursztyny królewskie błękitne i zielone.

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

Północy w którym to raz na pięć lat ustawiają się Gwiazdy w sposób

idealny w miesiącu Maju od 3 do 24 Tworząc Wielki Krzyż Północy
lub jak Mawiają Uduchowieni -,,Wielki Krucyfiks ,,-do odczyniania

Egzorcyzmów ŚWIĘTYCH w obrządku celebry Rzymskim .Poniżej na
prezentowanym zdjęciu cykl ustawiania się gwiazd drogi Mlecznej.

Miesiąca Synodycznego i Gwiazdowego ze względu na przebytą

drogę przez Księżyc.Widok na zdjęciu pozwoli zrozumieć różnicę

,między miesiącem synodycznym a gwiazdowym-który jest lepszy ?

Cykle i obroty fazy - księżca i jego jak Bardzo ważne Energie które

wpływają na odpływy i przypływy morskie ,księżyc też ma wpływ

na grzyby ich rozsiew ,i wzrost wydajność owocnikow grzybowych

jak też smak i generowane energiie ,szczególnie te walory doceniają

Smakosze Truflli grzybowych ,wpływa też na procesy dojrzewania

serów ,klarowania leżakujących trunków od win ,koniaków likiery,a
wszczególny sposób na miody pitne ,z maślaczami włącznie oraz na

proces składania i gromadzenia mirry przez mrówki w ich kopcach

.I mógłbym wymienić tu jeszcze ponad 100 innych przykładów .Ale

wracajmy do Cudu i Daru od Natury Dla nas Wszystkich Od Niej To
Właśnie , zależy Nasze to Zdrowie i nie Tylko.Zatem podsumowując

,zachowajmy te przeze mnie, autora tych opisów Zasady Ryty i Rady

Zakreślone jako minimum: Zachowawcze przy wykonaniu dobrej

Nalewki Bursztynowej-ale jako -Daru Cudu Natury.Która nasycona

dodatkowo energiami całośćiowo pojętymi i w zrozumiały sposób

zaprzęgniętymi do pracy w Tu i Teraz dla Nas i Naszego Zdrowia ,a
gdy ona już trafi w nasze trzewia a wraz z tym do Naszych komórek
,naszych organów- naszych tkanek oraz narządów to spowoduje w

nas wręcz eksplozje wzmocnienia i doda nam ale zdrowia ,mocy sił
witalnych dając higienę psychiczną wywołując proces uzdrowczy .
Zatem szukajmy bursztynu Wszędzie i za Wszędziami Także . ?

Tak jak mamy wszystkiego po 5 .Palców u naszych dłoni ,kierunków

,smaków ,żywiołów ,poziomów naszego rozwoju, zmysłów to i Pięć

będzie Rad lub zaleceń ale jak dobrze zrobić nalewkę bursztynową:

1.Po pierwsze- Dobry bursztyn -taki wyselekcjonowany i wybrany .

2.Dobry czas jej wykonania -w celu wykorzystania energii Wyższych
3.Odpowiednia Osoba uduchowiona i z wiedzą - taka wybraną.. !!!...

.4.Odpowiednie miejsce do wykonania nalewki nie porażone
geopatycznie i oczywiści odpowiednie naczynie do nalewki .

5.Dobry spirytus ,nie taki z bazaru ,lecz ten najlepszy Apteczny, lub
minimum Spirytus rektyfikowany z zieloną nalepką 96 procent.

PEŁNE ZROZUMIENIE KSIĘŻYCOWYCH FAZ I CYKLI

,, KWADRY I WĘDRÓWKA ,WRAZ ZE ZROZUMIENIEM KSIĘŻCA ,,

I tak popłynął czas naszej zalanej nalewki ,od pełni do pełni ,przez
wszystkie fazy, i cykle księżyca poprzez cały miesiąc gwiazdowy, aż
do miesiąca synodycznego ,a w tym czasie co 3 do 5 dni wzieliśmy

nasza zalaną spirytusem nalewkę ,w swe dłonie i z Namaszczeniem
wszelakim i z Godnością ,ja delikatnie i z GODNĄ naszą haryzmą

Mistyczną -przepłukiwalśmy ją ostrożnie ,wywołując mieszanie sie
w niej zalanych bursztynów, To ona Nalewka Odpłaci się ,Nam JEJ
Dobrem ,za dobro dla niej uczynione w procesie jej wykonania .
W tym miejscu prezentuje ,Wam Ciekawostkę na Skalę Swiatową !
BURSZTYN BAŁTYCKI Z KAWŁKAMI WE WNĘTRZU METEORYTÓW
METALOWEJ ODMIANY,A ZNALAZŁEM GO NA PLAŻY PO
SZTORMIE POD. GDAŃSKIEM w okolicach miejscowości Sobieszewo
i nie ma żadne muzeum na ziemi w swych kolekcyjnych zbiorach

bursztynu z meteorytem-chyba to jedyny taki okaz na świecie ?

METEORYT -Metalowy w bursztynie bałtyckim -ma on bardzo

łagodne energie kosmiczne ,na poziomie fal- Alfa.-miękkie i
wibracje pola o ciągu 11000 gausów ,o naprężeniu 20.000 tesla

,energie zielonej fali skupienia 57 jednostek mrd.i pulsacyjnej
energii protonowych skoków uderzeniowych równych 30.000

uderzeń impulsów na sekundę ,odługości fali i jej wysokosci równej
4 jednostki hola .Prezentuję -ten szczególny okaz i zarazem
ozdobnik moich zbiorów ,z wykluczeniem inkluzjii które też mam,

W swojej kolekcjii a najcenniejsza jest w niej nieżądląca pszczoła .

Zlewanie nalewki po jej skończonym procesie przygotowania.Po
wcześniejszym ostatnim jej ,przepłukaniu z wymieszaniem ,

przez obracanie , zlewamy naszą nalewkę bursztynową , przy
okazji zlewania możemy ją przecedzić ,ale używając do tego sitka
plastikowego albo , antystatycznego z wykluczeniem tych ale sitek

metalowych, można zastosować płutno lniane gazę wyjałowiona lub

inne z naturalnych składników, i zaraz po zlaniu ,trzeba szybciutko
, rozlać do butelek, naszą nalewkę i szczelnie zamknąć ,szybkość w
tym zakresie zamykania szczelnego ,jest po stokroć porządaną
czynnością , ze względu na procesy parowania ,i ulatniania się, Jodu

i olejkõw eterycznych ,a wydobytych z taką Wieka ,starannością z
bursztynu .Pozostałe kawałki bursztynu po ,zlaniu nalewki należy

przepłukać pod bieżącą wodą , wysuszyć rozkładając na ręczniku
papierowym,i po wyschnięciu włożyć do woreczka płuciennego
pozostawiając je, na okres miesiąca synodycznego ,w ciemnym

miejscu.Niech bursztyn sobie odpocznie -poleżakuje i nabierze fal.

I po jego Odpoczynku w tym woreczku płuciennym ,połóżmy go na
desce drewnianej, i porozbijajmy go , na drobniejsze kawałeczki
bądź to , drewnianym tłuczkiem, do rozbijania kotletów ,albo

drewnianym wałkiem do ciasta.I tak to rozdrobniony na mniejsze i

drobniejsze kawałki bursztyn ,ponownie możemy zalać ,na nowo

spirytusem ,ale trzeba koniecznie zachować ,zasady i rady
,wcześniej przeze mnie autora tych opisów sformułowane ,z tym że
drugi raz wykorzystany ten sam ,ale rozdrobniony bursztyn ,musi

przebywać dwa razy dłużej w spirytusie -czyli dwa miesiące

gwiazdowe . Okres czasu który podaję jest to czas jako ten taki
minmalny ,możemy bursztyn zalany spirytusem, trzymać w nim
bardzo długo ,a on na pewno się nie zepsuje ,będzie tylko ciemnijszy
o barwie kawy lub bardzo ciemnej herbaty ,madery ,winiaku i tyle.

Zdjęcie fal energii wygenerowanych z dobrze zrobionej nalewki z
bursztynu bałtyckiego ,powiększonej mikroskopem elektronowym.

Tunelowym w laboratorium 500.000 razy pokazuje energie
poświatowo świetliste i ich tożsamości ,oraz fragmenty związków

pochodzenia żywicznego z tak zróżnicowaną energią Świetlistą.

INNY RODZAJ. ENERGII ŚWIETLISTYCH ,, KULE-SEFIROTU ,,
Jak stosować i jak brać nalewkę bursztynową ,dokładnie opiszę na

końcu mojej broszurki, a te osoby co chcą więcej zrozumieć to im to
polecam inne maje opracowanie jako ,,Batalia i Bitwa o Zdrowie -ale

ogólnie mowiąc możemy stosować nalewkę do użytku zewnętrznego
,jak równocześnie do użytku wewnętrznego popijając i dodając ją do
płynów ,pokarmów i pożywienia wszelkiego, oraz do inchalacjii
,pamiętając o jednej Jedynej złotej - zasadzie -żeby do dodawanych

produktów ,Te owe Produkty ,nie były nigdy cieplejsze aniżeli taka
to bariera tempeatury 65 stopni Celsjusza ,po prostu powyżej 70 do

75°C-stopni następuje proces niszczenia ,kwasu bursztynowego,jodu
i zaparzania elementów pochodzenia żywicznego od bursztynu ,
przez co je niszczymy .A tak nie ma żadnych zastrzeżeń i ograniczeń

co do stosowania minimalny wiek osoby to 3 -tygodnie życia i już
można podawać nalewkę bursztynową po dwie kropelki dla oseska
dodając do płynów i napoi .pokarmu ,A ja zajmnę się teraz
opisaniem jak z dobrze zrobionej Nalewki Bursztynowej wykonać .
,BURSZTYNOBROZJA z Kwarko Jonami Z NALEWKI BURSZTYNOWEJ,

,,-

B U R S Z T Y N O B R O Z J A JAK. ZROBIĆ. SAMEMU. ,,-

Bursztynobrozja to bardzo silnie oddziaływujący naturalny
antybiotyk lub jak niektórzy mawiają Potężny sojusznik człowieka
w chorobach wszelakich, a jednocześnie także Potężny Morderca,
wirusów ,bakterii , aż po niektóre odmiany robact wszelakich ,a
gniazdujących ,lub mieszkających ,w Naszym Ciele i jego organach

,czyniąc w nim spustoszenie i podumieranie naszych komorek, a w
końcowym rezultacie Nasze Zejście .czyli śmierć i odejście z
ziemskiego naszego bytowania ,poprzez totalną ignorancję porażen.

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

1398 roku był on Rycerzem Zakonu Krzyżackiego ,w Malborku pod
Gdańskiem ,po odkryciu jego pozostały do dnia dzisiejszego ślady
Opisy zarządzeń Zakonnych zabraniające ,pozbierany po sztormie
Bursztyn dla Swojego użytku zachować ,można było tylko malutkie

kawałeczki zachować i to wielkości paznokcia ,większe natomiast
trzeba było koniecznie oddać Zakonowi .Widok obecny Apteki.

Ponoć kiedyś w tym miejscu była apteka Rycerstwa CAŁEJ Europy ?

ZDJĘCIE ZARZĄDZENIA KRZYŻACKIEGO

ZARZĄDZENIE KRZYŻCKIE PRZETRWAŁO DO CZASÖW OBECNYCH

Karą za niezastosowanie się do zarządzenia była Smierć ,przez

odrąbanie głowy publicznie ,i tak to wszyscy rybacy ,w osadach
nadmorskich byli dawcami ,dla poczynań krzyżckiego Wielkiego
Maga ,który wyrabiał na Zamku w wielkiej Tajemnicy Miksturę
Życia pod nazwą ,,Mariawici'' .Z czasem Krzyżacy udoskonalili

miksturę a nawet wyrabiali na zamku specjalne opakowania do Tej

Magicznej Mikstury od 1297 roku - w postaci glińianych garcków w
kształcie i wielkośći zaciśniętej pięści ,wypalanej w piecu ,które to
do dnia dziśiejszego można wykopać wszędzie w całej Europie.Koszt
tej miksturki - był prze-ogromny ,cena małego glinianego antałka z
Mariawici miała równowarość ,wioski lub osady w śile 100 chłopa , i

tak to Zakon się bogacił i rusł w śiłę handlując Miksturą ,w całym
Państwie Krzyżackim , i poza nim a Państwo Krzyżackie w tamtym

czasie było ogromne .A wiedza o Tajnej Miksturze ,Mariawici płynąc
rozchodziła się sama i obrastała w legędy o jej Boskim działaniu tak
jak czysta źródlana woda , każdy jej potrzebował na zadane rany.
ZDJÈCIE ŻRÓDEŁA I JEGO ODPŁYW -gdzieś na KASZUBACH.

Zakonnik ów i Wielki Mag ,odkrył że prażąc w kadziach miód ale z

barci przedni ,wraz z dodanym dla polepszenia smaku ,bursztynem

a ogrzany do temperatury około 70 stopni ,za pomocą płonących
głowni ,wydziela z siebie przjemną woń ,i tajny iście magiczny

dodatek ,zatem dodawał całe - kawałki bursztynu ,-dużego ,i dla

zagęszczenia sproszkowanego ,na mąkę -także w młynie na Zamku
mielono bursztyn ,i tak to przygotowana mikstura ,położona na
cięte głębokie rany ,powoduje szybki proces gojenia się ran , i
przywracane są siły , i chęc do walki. A w tamtych czasach zadane
ciężkim mieczem , lub toporem ,ciosy i rany ,powodowały procesy
gnilne ,kończyny odpadały , a pacjent w boleściach umierał ,i nic mu
nie pomagało ,z wyjątkiem mikstury z dodanym bursztynem .
.Przypuszcza się , że ów Mag WIELKI I smakosz miodowych
trunków ,w amoku pijackim ,dosypał bursztynu przez przypadek ,a
miód -gorzałka ,zwykle była popijana na Zamku ,dość często była też
pita ,w zimnie i piło się ją na gorąco ,dla rozgrzewki i ON nią został
poparzony , a inna z dodatkiem bursztynu mu się rozlała na te
oparzenia i przez przypadek się on wyleczył ,i od tego czasu po

dzień dzisiejszy ,bursztyn i jego właściwości , oraz jego energie ,są
wykorzystywane i działają .Z innuch ciekawostek jest jeszcze jedna
a dotyczy ona wyrabianych na zamku słodyczy i smakowitych
cukierków rycerskich -opisuję to dokładnie w innej mojej broszurce
którą także polecam przeczytać pt.,,BURSZTYNOBROZJA i Mariwici a
Menopałza i Klimakterium -polecam Lucjan . I Tak -To skoro to coś
działa od ponad 700 lat i to z dobrym jego skutkiem na dodatek daje

zdrowie jest opisane .To trzeba z tego korzystać całymi garśćiami .

Więc- Po To -Jest Ten- mój opis cały:
Żeby z tego cudownego daru natury koniecznie kożystać.

Jak dobrze wykonać nalewkę już wiecie ,więc po jej wykonaniu
trzeba wam jeszcze do niej dodać , srebra koloidalnego ,srebra
jonowego i srebra kwarko-jonowego ,oraz złota jonowego .I tak
mając te wszystkie dodatkowe takie składniki ,czyli razem 5 pięc
.Wszystkie trzeba ze sobą połączyć zachowując zasadę ,że gęste

dodaje się do żadszego , ale to żadsze w naszym przypadku.Koloidy
,jony ,i kwarko-jony pamiętając że gdy dodamy ,,Kwarko Jony, to my

mamy już inną nową wartość naszego tego - Terapełtyku bo Esencję
Energii w nim ale-zapamiętajmy że koloidy srebra, złota,platyny to

Tu na tym sztychorysunu widzimy formy ułożonej strukturu na tej

powierzchni o wielkośći jednostkowej -,,nano - i ilośći frakcji na niej

są dość duże cząstki materii bo koloid to jest około 15 atomów tej to
dodanej materii ,natomiast nano to milio mikronomilimetrów gdzie
włos człowieka ma około od 40 do 100 mikronomilimetrów z kolei w

nas zdrowa krwinka czerwona erytrocyt -wielkość 7,5 mikronomili

metra ,natomiast wirus to od 20 do 30 nm ,bakterie od 200 aż do 80

,000 nm ,a komórka jajowa człowieka to 150 nm ,ale gdy posłużymy

się jednostką mniejszą i dokładniejszą bo to -,A angstremem - to ich
wchodzi około dzieiśięć miliardów na jedno nano i wówczas nasz
ten koloid to około 50 angstremów- natomiast taki ten kwarko jon to
tylko taki 1 (jeden ) angstrem naszej tej innej dematerialnej - materii

ale pocięty strumieniami energii protonowej na MILION cząstek i to

już nie jest materia cząstkowa atomu lecz jej nowa uzyskana forma

jako Esencja Energi Sedymentującej Biofitogenezowanej ,natomiast
określenie nano srebro lub nano złoto to forma wytworzona ale na

potrzeby galwanotechniki nakładania nano powłok metalizujących

co przy technologi elektronicznych podzespołów jest nornmą -czyli
cząstka nano to większa struktura cząstkowa materii od koloidu i to

nano to zawsze oznacza że zostalo wykonane galwanotechnologią ,
bo dziś to już nano srebro ,nano złoto wyrabiane galwanotechniką

ma przeogromne zastosowanie tych wód w szpitalnictwie od pralni
zaczynając a na czyszczeniu podłóg kończąc bo nanowody srebrne
działają aseptycznie czyli bakteriobujczo i higienizują nam pościel
ręczniki ,bieliznę zatem nano wody srebrne wytwarza się w mega
ilośćiach znalazły one także swoje miejsce przy produkcji biomydeł

kremów w środkach czystośći ,ale także do wyrobu specjalnych
takich grzebieni , szczotek ,łyżeczek jednorazowego użytku także
używa się do wyrobu husteczek higienicznych i papieru toaletowego
ale dość już tych opisów o zastosowaniu mega nanowody ja wracam
do dalszego opisu i tak łącząc kompozytarne nasze wszystkie tak to
starannie cząstki to najpierw ,musimy ze sobą połączyć najlepiej w

bioreaktorze ale z użyciem innym stabiliaacjii fotonowych energii i

mieszadełka wirowo-protonowego i po takim ich połączeniu ,muszą

pozostać ze sobą razem na 5 godzin żeby energie sedymentujące się
w nich ustabilizowały ujednorodowiając się i wówczas mogą przejść

kolejną fazę procesu dematerializacjii atomowych molekuł energii z
poziomu ich materialnego do poziomu Esencjonalnego Energii jako

już inny poces dający lepszą wartość jako one Kwarko Jony Energii.

Zatem dla lepszego zwizualizowania popatrzcie na erytrocyt krwi -

krwinkę czerwoną która jest porażona grzybem kropidlaka tak jak

to widzimy ,a kwarko jon jest jeszcze milion razy mniejszy od tych

form przetrwalnikowych grzybca kropidlaka śiwakowej odmiany .

Tu widzimy na krwince czerwonej kwarko jony które zamknęły lub
jakby zalepiły otworki wygryzione w jej strukturze przez grzybca..

.Następnie dodaje się taką super dobrze sporządzoną pod ten cel ale

Nalewkę bursztynową ,zachowując jej proporcje po 20% z każdego

-Zdjęcie samorodka srebra ale- geologicznego-spektralnie czystego-

składnika,czyli dodajemy do tych 80% składniköw ,już ze sobą

ustabilizowanych 20% nalewki ekstraktu ,ale trzeba dodawać ją ,po
mału ,stałym i harmonijnym strumieniem ,ciągle lejąca sie nalewka

bursztynowa wywoła ,w naczynku w bioreaktorze ,piękny lejowy

wir prawoskrętny, ale uczyni się to samoczynnie,jeżeli wir będzie
odwrotny ,oznacza to że nasze składniki były niedobre.I wszystko
trzeba zrobić na nowo ,i od początku.Natomiast wir prawoskrętny
jest oznaką dobrego przygotowania składników .I po ich złączeniu
się na nowo uruchomiamy bioreaktor, wraz z mieszadełkiem ,ale

dopiero po czsie ,jak nasze złączone ze sobą składniki ostygną i
osiągną tym samym ,wstępną fazę połączeniową ,Czas łaczenia z

mieszaniem to minimum 5 godzin,po tym czasie mamy zrobioną i

przygotowaną bursztynobrozję o przeogromnej dawce energii .Jest

to po prostu-panaceum na wiele problemów zdrowotnych i nie tylko

-Zdjęcie kwarko jonów srebra spektralnego a wyżej mamy koloidy i
z nimi w melanżu kwarko jony pogladowo w odpowiedniej wodzie-

,, ESENCJA ENERGII z Kwarko Jonami ale w - BURSZTYNO-BROZJI,,

Zdjęcie naczynia w którym następuje proces ujednorodowiana się
składników ,które są w sposób szczególny ,przygotowany zaczynając

od wody ale jak innej i w szczególny sposób zrobionej do kwarko

jonów bo kwarko jony to nie koloidy lub nano lecz jeszcze mniejsze
cząsteczki bo gdy weźniemy powiedzmy taki koloid cząstki materii i

go potniemy na 1.000.000 milion mniejszych jego cząsteczek to ta
nowa uzyskana ich wielkość to nie materia lecz Esencja Energii i

one są wytwarzane w jedynym Naszym Laboratorium ,, ESEK-ESEC i
stanowią formy terapełtyków do picia w - Medycynie Energetycznej

ale jako jej nowa wartość możliwa do uzyskania ale w takich innych

jej nowych formach ,zdematerializowanej materii molekół atomów i

takie to poprzez przygotowane dodatki ,z odpowiednich cząsteczek
pierwiastków biofitogenezy o - odpowiedniej wielkośći ,czyli mamy

Zdjęcie przedstawia proces przygotowania ale odpowiedniej wody .

Tu widzimy inną i kolejną procedurę jej etap wytwarzania w wodzie
tych-frakcji fraktalno przestrzennych kwarkojonów ale fito-koloidy

z naturalych jonów i ich najmniejsze cząsteczki pierwiastkowe jako

hepter- kwarko-jony ,które są w całości w bioreaktorze rozbite z ich

poziomu czastek materii molekularnych atomów ,do ich to poziomu

Esencjii Energii jako terapełtyki zdematerializowanej formy i potem
następnie razem w harmoni złączone i dodane całościowo stanowią
one jako preperat bazowo wyjściowy do naszej- mega nalewki ale
już wzmocnionej czyli jako jej jedna z wersjii -,,BURSZTYNOBROZJI,,-

. i jej procesach rozbicia z materi do poziomu ,,ESENCJII ENERGII ,,

,, CO DLA NAS CZYNI Terapełtyk-,,BURSZTYNOBROZJA ,, Z NALEWKI,

Przywraca Nam i wokoło Nas równowagę bipola elektrostatycznego

,co skutkuje natychmiastowo ,rozprężeniem sie wszystkich złych

napięć ,na wszystkich ich poziomach energetycznych.Następujące

rozprężenie i wyrównanie się w pełnej harmoni Całościowego pola

energi ,a w stanach anomali ,zwyrodnień i tych zapaleń ostrych ,czy
przed chorobowych, lub stanach chorób przewlekłych , mamy inne

zróżnicowame energie w Naszym polu Wszelkich Wszech Energii

Całościowych .Dlatego bursztynobrozja, rozpylana w formie ze
seperatorem lub atomizerem jak mawiają nieliczni i brana do ustnie
pod język, na twarz i jej okolice z zachowaniem bezpieczeństwa

.Trzeba zamknąć oczy na chwilkę ,żeby rozpylana mgiełka nie
dostała się ,bezpośrednio na gałkę oczną ,może to skutkować lekkim

podrażnieniem i wywołaniem uczucia pieczenia ,ale tylko chwilowo
i bez jakichkolwiek szkód dla gałki ocznej ,ale lepiej unikać tego
dyskomfortu w formie pieczenia.Tak więc rozpylać możemy sobie

wszędzie -wymordujemy wszystkie patogeny ,od wirusów ,bakterii
po ,grzyby bakterilogiczne mutanty zmodyfikowane i inne patogeny
różnorodne świństwa lubiące przenośić się w powietrzu i nie tylko .

Zdjęcie form ,preperatu jako Esencje Energii i -EKSTRAKT
,NALEWKA i BURSZTYNOBROZJA -można rozpylać, za pomocą
seperatora jak i zarzywać popijając do wewnątrz ,i na zewnątrz .

W formie bez seperatora do użytku wewnętrznego ,dodajemy
1-jedną małą łyżeczkę od herbaty ,lub odkręcając buteleczkę a
zakrętka jako miarka ,czyli trzy pocje zawartośći zakrętki lub taka

ilość na łyżeczce ale plastikowej ,szklanej lub drewnianej ,ale z
wykluczeniem wszelkich metalowych łyżeczek, moga być złote

,srebrne lub wydrążone w bursztynie i dodajemy na 1\3 pojemności

szklanki do herbaty, letniej przegotowanej wody,herbaty kawy
,drinka koniaku -do wszystkiego z wykluczeniem wszystkiego gdzie

mamy ,śmietankę ,mleko lub jego pochodne ,i tak przgotowaną do
użycia wewnętrznego bursztyno - ambrozję , popijamy małymi
łyczkami trzymając chwilkę w buzi-i przez tą chwilkę należy
rozsmarowywać ją w środku buzi ,jęzorkiem po podniebieniu i

dookoła wszędzie, to wówczas w tym czasie ,część bursztynowej

kompozycji sam się samoczynnie wchłonie w silinotoki ,i kanały

okołozębne ,higenizując je ,a resztę połykamy i tak samo czynimy

dalej aż dokończymy przygotowany bursztynobrozyjny ekstrakt.

Proces łączenia cząstek konfigórowania składników w mieszadełku.

Co zawiera bursztyno-brozja oprucz dodanych-ESENCJII ENERGII -

Wyniki badań w laboratorium .INFLA-IX -filia.14 -Deutschland lab.

Zwiazki pochodzenia organicznego , ale jako dary od naszej natury :
Krzem ,magnez,żelazo,wapń,potas,złoto aktywne, spektro aktywne
srebro ,aktywne spektralnie -cynk,miedź,kwas bursztynowy ,jod
biologicznie aktywny,kwasy żywiczne, połączone symbiozowo

jodem aktywnym,oraz frakcje i związki lotne całościowo związane

w procesie fosylizacji minerologicznej w warunkach naturalnych.
Zawiera szczątkowe ilosci pochodzenia fitocydowego kwiatu sosny
nadmorskiej -karłowatej odmiany ,oraz związki fitogenalne obecnie

nie występujące tu na ziemi -są - pochodzenia z okresu eocenu około

40.000.000.(milionow lat temu )_bursztyn bałtycki sucscenit balticus,
oraz inne składniki mineralne wiążące całościowo wszystkie frakcje
ale pochodzenia naturalnego od daru naszej cudownej samej natury

Zdjęie poświaty Świetlisto Sedymentujących mocy i energii poświaty

biofotonów z mega terapełtyku jako nalewki , ale wygenerowanej z
preperatu w formie ,,Esencjii Energii ,,-czyli ,,Moc Kwarko Jonów,,

- Zdjęcie cząsteczek opcji koloidu i wielkość w celach poglądowych -

Specjalnie polecamy przez Grupę Wsparcia Profesorów z ESEC- na:

Regulowanie ciśnienia obwodowego,tętniczego ,obniża i reguluje je
,wspomaga wydzielanie żółci, i aktywizuje układ immunologiczny

do intensywniejszej pracy, tamuje wewnętrzne mikrokrwawienia
,blokując dostęp ustrojów bakteriologicznego ich pochodzenia, i to

wzmacnia postęp rewitalizacji wewnętrznych struktur,pobudzając

tkanki i komórki dedryczne do intensywnego i bardziej wydajnego
działania.Pomaga w zapaleniach obwodowych układu nerwowego

,jest bardzo pomocny we wszekiego odmianach reumatycznych od

,artretyżmie ,rwie kulszowej ,przy zapaleniach płuc ,porarżeniach
chemiczno-gazowych dróg oddechowych -trzeba inchalować esencją
,anginie ,wszelkich katarach, użyta na skórę pomaga: we wszystkich

problemach dermatologicznych ,typu: egzemy ,łuszczyce ,odleżyny

trądziki ,opryszczki ,zmiękcza wykwity te twarde i kruche wyrzuty i
także naczynia krwionośne uelastycznia je co nie jest bez znaczenia

przy wszystkich rodzjach żylaków ,od pjączkowatych ,po te łącznie z
torbielatowatą odmianą z wybroczynami posikaniem zewnętrznym

.
Zdjęcie -nalepki rozpoznawczej ,dobrze zrobiomego ,,prepararu,,

ZATEM bierzmy i na zewnątrz i do środka popijając lub stosując ale
przy bardziej zaawansowanych problemach i tu i tam .Polecam dla
Wszystkich z wykluczeniem osesków noworodków do 7 dni ,a po ich

przeżyciu już po kropelce ,trzy razy dziennie można podawać,aż do

ośiągnięcia 102 roku życia można brać i korzystać do woli.A braki i
anomalia i zapotrzebowania w naszych , Ciałach możemy bardzo

dokładnie i precyzyjnie opomiarować i to - bezinwazyjną metodą
sprawdzić posługując się ,,Miernikiem Bovisa z funkcją Aparatu
Volla -który można nabyć po kontakcie ze mną -polecam , A po

przekroczniu tego wieku czyli bariery życia określanej jako 102 lata

pożycia w Tu na Naszej Planecie Ziemi -Ziemiani -trzeba dodatkowo,
ssać ale jak cukierek kawałek naturalnego bursztynu bałtyckiego i

,tak jak to czynili rycerze na zamku w Malborku pod Gdańskiem
ssając kawałek bursztynu, mlaskali , ciamkali i miodem przednim
do tego mlaskania popijali -a wszystko to czynili , tylko i wyłącznie

DLA SWOJEJ I WŁASNEJ ZDROWOTNOŚCI. OCZYWIŚIE .-a niektórzy
z nich nie mając zębów bo im wygniły lub je stracili to wierzyli że po

ssaniu bursztynu -zagoją się im rany po zębach w buzi ,i zęby im na
nowo z Bożą łaską wyrosną ,a dziś robimy , - gryzaczki z bursztynu

,ale dla osesków -i one pogryzając je ,nie czują bólu gdy w procesie
wyrastania ząbków ,i w takich procesach przebijania się pierwszych
ząbków -nalewka rozpryśnięta do buzi ,przynosi daru ulgę w bólu i

aseptycznie działając zabija wszelkie drobnoustroje w buzi.A starsi
niech sobie rozpylają do buzi ,na wszekiego rodzaju ,infekcje, stany
zapalne ,ropno gnilno zgorzelowe stany kanałowo-zębowe ,jest to
także bardzo skutecznym antidotum na szyjki okołozębne ,i ich
procesy podwijania się i krwawienia -po prostu następuje proces
gojenia się i zasklepiania się ,na nowo szyjek okołozębnych .A przy

okazjii zmienia się ph ,i poprawia aromat w buzi ,neutralizuje śluz
na języku i pobudza kubki smakowe do intensywniejszej ich pracy

.Polecam wszystkim ,także mistrzom kucharskim na poparzone i
zamknięte kubki smakowe ,jak równocześnie dla kiperów win ,i
degustatorów serów oraz dla tych co są degustatorami przypraw

kuchennych ,kawy i nowych opracowanych zestawów kulinarnych .

Widok innego prepertu jako dobrze zrobionej formy Esencji Energi

Burszytn Bałtycki znany i poszukiwany był i nadal jest od Tysięcy lat

Ale tak jak tu widzimy na tym zdjęciu nie da się nałowić bursztynu

to tylko gorączka i sen o skarbach z bursztynu i chęć jego pośiadania

jako cząstki złota północy od Neptuna rozpala wyobrażnię ludzkośći

a w szczególnośći tropicieli i poszukiwaczy ,Komnaty Bursztynowej,

lecz lepiej jest nałowić ,darów bursztynowych złotego runa , ale to

już wszyscy wiedzą nawet koledzy Nomadzi z Mongoli jak tu na foto

czynić nad morskim brzegiem ,i tak na dodatek po sztormnie ale

takim to właśćiwym czyli tym przypływowym ,jesienią gdy tak

sobie sztormuje morze ale te ,,10 w skali Boforta jak to spiewali o

tym kiedyś i na dodatek z dobrym podbierakiem ,kaszorem i do tego

jeszcze w asyśćie żeby fale morskie nie wyniosły nas od brzegu ale

tak na pełne i otwarte oczeluśćie morskie podczas sztormu jeśienią.

Czyli bursztyn nie tylko jako samo zdrowie ,ale także jako ozdoby w
formie biżuteryjnej lub korpusowo zdobniczej i galanteryjnej ale

także marzenie wielu osób ,go stale poszukującch ,łowiących nad

morzem po sztormie bo cóż może się trafi fortuna ,złotego runa- od

Neptuna tak po mocnym sztormie ,a jak nie to chociaż człowiek tak
sobie pooddycha bryzą morskiej fali ,jodem nadmorskim i tle ale.!.?.

OPISAŁ: ORDINE FARMACISTI a PONTIFICE MAXIMUS

LUCJAN ANTONI JAN 1 vel Kaper Gdański

tel. 73.42,69,907 lub 667.448.798.

albo formą elektronicznego

kontaktu .
lucjanzgdanska@gmail.com

lub biofitogeneza@gmail.com

Moje opisy niniejszym ,pozwalam umieszczać na waszych stronach

internetowych ,tylko w całośći i po uprzednim kontakcie
telefonicznym ze mą ,i podania dokładnie nazwy strony gdzie mój
opis będzie prezentowany ,tylko do celów domowych zabraniam z
zastrzeżeniem i wykluczeniem celów komercyjnych bez mojej zody

.Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich .-Lucjan .tel: 734.269.907.

Myślę że duch i dusza Wielkiego Maga dalej Czuwa nad
Wynalazkiem Cudu Natury ,,Energiią Bursztynu , - ,Mariavici,,-

Więcej wiedzy w ,,TRAKTACIE EZOTERYCZNYM-do samo nauki i

samodoskonalenia się -takich nauk i wiedzy nigdzie nie ma bo jest

to wiedza zakazana i często obłożoma klątwą za jej upubicznienie

więc Ci z Was co chcą się doskomalić i uczyć ,od nauki widzenia i

postrzegania ,,Aury ,,poczynając ,Bioenergoterapie-część pierwsza

jako tom 1 z pełnym zrozumieniem pól energii w człowieku i poza

nim oraz ,Bioterapie -część druga jako -tom 2 z anatomia ale w

obrazkach dla tych osób wygodnych ,Energia Drzew -i Sanatorium

Leśne i jak je wykorzystywać dla zdrowia , oraz Batalia o Zdrowie i

Wojna o Życie z boreliozą ,bartonellą ,babeszjozą ,tibolą ,i innymi

patogenami w naszych ciałach a Esencje Energii i Witaminy oraz
,Geoemiter- zrozumienie jego działania i jak go rozstawiać i z niego
korzystać ,Woda -Cud Życia ale jako Twór Żyjący i Myślący ,Akt do
Sumienia -dla tych w Takich potrzebach ,Laseroterapi jako nowej
metody pomocy w terapiach uzdrawiających ,a kończąc na wielu

innych ciekawych broszurek ,kśiążek i opisów aż po zakładanie

pieczęci Energii tych Białych i takich innych -Czarnych poczynając

,Wszystko to jest w formie elektronicznego zapisu na nośnikach

pamięci -Zatem Ci Wszyscy co chcą się doskonalić -niech dzwonią do

mnie.telefon 734269.907 lub.667.448.798 Lucjan.od -9 ,oo do 20, oo.

Proponuje także współpracę z zbieraczami i kolekcjonerami
meteorytów kamiennej odmiany , mam ponad 3 tysiace sztuk
zainteresowani niech dzwonią ,oraz kolekcjonerzy walorów
-znaczki ,pocztówki ,kartki ,bloczki WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA
od 1919 do 1939 mam luźne walory czyste i stęplowane poczty
Gdańskiej ,,Danzig,na wymiany inne propozycje także z tematu.

Meteoryty są zabezpieczone lakierem akrylowym ,część jest

osadzona na podstawkach ,zapraszam wszystkich zainteresowanych

Także meteoryty osadzone na podstawkach ,.postmencikach .

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby tel: 734.269.907 Lucjan.

Opis będzie udoskonalany za jakiś tam czas -Lucjan.-inne opisy moje
także polecam do samodoskonalenia się i rozwoju ,duszy i ducha-

Polecam moje opisy i opracowania i zachęcam do samonauki .

