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przedmowa

Jako dziennikarka medyczna jestem otwarta na poszerza-
nie wiedzy na temat nowych rozwiązań w obszarze alterna-
tywnych i komplementarnych metod leczniczych, ponieważ 
w takim stopniu, w jakim poszerza się ludzka świadomość, 
rozwija się i zmienia również sztuka lekarska.

W roku 2010 natknęłam się przypadkiem w pewnym 
fachowym artykule dla uzdrowicieli w czasopiśmie „Co-
med” na interesującą, nową – chociaż tak naprawdę bar-
dzo starą – metodę leczenia opartą na liczbach, która dzię-
ki odkryciom fizyki kwantowej ukazuje się dziś w całkiem 
nowym świetle. Stało się tak, że ten nowy-stary temat nie 
dawał mi spokoju. Szczegółowo zajęłam się tą metodą, 
uzupełniłam ją o swoje własne doświadczenia w zakresie 
nowej homeopatii i przez nazwanie tego „Uzdrawianiem 
poprzez liczby” rozpięłam szeroki łuk obejmujący rozmaite 
możliwości jej zastosowania. Z góry powiem: wyjdź daleko 
poza klasyczną numerologię. „Uzdrawianie poprzez liczby” 
sięga od mistyki liczb aż do duchowych systemów kodów.

Metoda ta bazuje na odkryciach współczesnej fizyki 
kwantowej i integruje różnorodne sposoby uzdrawiania, 
jak i techniki opierające się na świadomości. Funkcjonuje 
podobnie jak nowa homeopatia, jest równie prosta i można 
ją łączyć z praktycznymi metodami testowymi najróżniej-
szych rodzajów.



Uzdrawianie poprzez liczby

„Prosta w zastosowaniu, efektywna i jednocześnie wolna 
od skutków ubocznych” – tak brzmi przepis, kiedy jakaś 
holistyczna metoda leczenia zdobywa sobie dużą popular-
ność. Jest to z pewnością także klucz do wartego uwagi 
sukcesu szeregu serii książek Medizin zum Aufmalen, któ-
rą stworzyłam wspólnie z moją koleżanką Roswithą Stark. 
Seria ta wprowadza w teorię i praktykę nowej homeopatii: 
metody leczenia, w której człowiek bierze odpowiedzial-
ność za swoje zdrowie we własne ręce, która jest wolna od 
kosztów i można ją stosować wszędzie i w każdej chwili – 
te cechy odnoszą się także do wykorzystywania wibracji 
liczb.

„Uzdrawianie poprzez liczby” można opisać jako sys-
tem samoleczenia, który można ulokować między metodą 
Körblera a radioniką. Dlatego nie pojawią się tutaj kody 
kreskowe ani symbole, ale liczby, względnie ciągi liczbowe, 
jak te stworzone przez znanego rosyjskiego uzdrowiciela 
Grigorija Grabovoja.

Przy pomocy tej książki chcę otworzyć drzwi, które pro-
wadzą do fascynującego świata liczb. Wiele praktycznych 
przykładów dowiedzie, jak „Uzdrawianie poprzez liczby” 
może być stosowane. Ostatecznie nie będziesz potrzebo-
wać do tego wiele więcej ponad siłę własnych myśli, kartkę 
papieru i coś do pisania. Prościej się nie da!

Petra Neumayer
Dorfen, październik 2011
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wprowadzenie

Matematyka jest alfabetem, 
za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

 (1564–1642)

Do dziś liczby pełnią nie tylko funkcję wartościującą 
w ramach nauk przyrodniczych; są też związane z pew-
nego rodzaju „metafizyką”: wybieramy określone liczby, 
grając w totolotka, mocno wierzymy w szczęśliwe liczby, 
a z niektórymi z nich ściśle wiążą się zabobony i przesą-
dy – pomyśl chociażby o piątku trzynastego. Dzięki feng 
shui wiemy, jak istotny jest numer naszego mieszkania 
lub ten, który widnieje na tablicy rejestracyjnej naszego 
samochodu, a w ciągu naszego życia spotykamy się cią-
gle z bardzo „szczególnymi” kombinacjami cyfr, jak 007, 
4711 czy 08/15.

Jak to się stało, że właściwie od zawsze człowiek obdarza 
liczby niezwykłymi cechami? Jako symbole – które zawie-
rają w sobie skompresowane informacje – liczby są tak-
że nośnikami informacji i przewodnikami drgań: przy ich 
pomocy możliwe jest doprowadzenie drgań, które wypadły 
poza ramy uniwersalnej harmonii, do „normalnego stanu”. 
Poza tym zajęcie się liczbami może sprawić, że dowiemy 
się wiele o naszym własnym życiu.

W tej książce chcę wam pokazać, jak w prosty sposób 
możecie wykorzystać uzdrawiające liczby do dostarczenia 
pomocnych impulsów do systemu informacyjnego czło-
wieka czy zwierzęcia, ponieważ energia i informacje mają 
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wpływ na fizjologię i procesy biochemiczne całego organi-
zmu. Ta teoria bazuje na nowym punkcie widzenia medy-
cyny holistycznej, jak również na pracach znanego amery-
kańskiego biologa Bruce’a Liptona. To nie geny decydują 
o naszym przeznaczeniu i są panami naszego zdrowia lub 
choroby. Ponad 60 milionów komórek pracuje stale, two-
rząc system informacyjny człowieka. Przez przenoszenie 
informacji kierują wszystkimi procesami zachodzącymi 
w ciele, jak budowa organów, ich funkcjonowanie, wydzie-
lanie hormonów i wiele więcej. Jeśli to przenoszenie infor-
macji jest zakłócone, a więc wytrącone ze swojego pierwot-
nego stanu naturalnej równowagi, mówimy o chorobie. Co 
jest więc temu bliższe niż harmonizowanie żywego systemu 
przez dawki odpowiednich informacji, tak aby mechanizm 
samoregulacji dalej pracował optymalnie i mogło zacho-
dzić uzdrowienie?

W pierwszej części „O jawnym i ukrytym sensie liczb” 
chcę na początek wprowadzić cię w fascynujący świat liczb. 
Dowiesz się tego, co warto wiedzieć o znaczeniu i historii 
liczb – nawet proces stworzenia daje się wytłumaczyć dzię-
ki liczbom.

W drugiej części książki chcę przedstawić ci przeróżne 
systemy uzdrawiania, które bazują na leczeniu przez drga-
nia przenoszone przez liczby. Najbardziej znane są prawdo-
podobnie kody liczbowe rosyjskiego uzdrowiciela Grigorija 
Grabovoja. W aneksie znajdziesz do tego listę 100 najważ-
niejszych uzdrawiających liczb przyporządkowanych uło-
żonym alfabetycznie dolegliwościom i dalszym podporząd-
kowanym im tematom, których zestawienie sporządziłam 
specjalnie dla ciebie.



Wprowadzenie

Obok rosyjskich kodów liczbowych w drugiej części chcę 
również przedstawić inne fascynujące praktyki i uzdrawia-
jące liczby z całego świata.

Z trzeciej części „Możliwości praktycznego zastosowania 
ciągów liczbowych” dowiesz się, jak w praktyce zastosować 
wibracje uzdrawiających liczb dla zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Przy pomocy listy testów (aneks) możesz w łatwy 
sposób odkryć, jaka metoda najlepiej nadaje się przy konkret-
nym przypadku. Kolejna lista umożliwi ci nawet samodzielne 
wypróbowanie na sobie własnych uzdrawiających liczb.

Oczywiście chcę podkreślić, szczególnie jeśli chodzi 
o ciężkie czy chroniczne przypadłości, że nie polecam ko-
rzystania z ciągów liczbowych jako jedynego środka leczni-
czego. Łącz raczej uzdrawiające liczby z innymi metodami 
terapii, uzupełniaj je uzdrawiającymi drganiami płynącymi 
ze świata liczb i wspieraj w ten sposób proces uzdrawiania 
i regeneracji ciała.

Wiele przykładów wyraźnie wskazuje na to, jak dobrze 
kody liczbowe mogą być integrowane z innymi cegiełkami 
budującymi terapię, co prowadzi do holistycznej koncepcji 
leczenia – postępy w zdrowieniu przy takim postępowaniu 
są warte uwagi.

Eksperymentuj z różnymi metodami, pozwól się zain-
spirować różnymi ćwiczeniami zawartymi w tej książce 
i doświadcz, jak dzięki kodom liczbowych możesz na nowo 
załapać „właściwą falę”!
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sób w tak zwanej zmiennej częstotliwości bicia serca 
i uwidacznia się w zmienności odstępów pomiędzy 
określonymi odchyleniami fal na EKG. Kiedy hormo-
ny wywołujące stres znajdujące się we krwi zmuszają 
serce do szybszej pracy i bicia w mniej zróżnicowa-
nym rytmie, zmniejsza się zmienność częstotliwości 
bicia serca, serce wypada ze zdrowego rytmu i siły re-
gulacyjne są zakłócone. 

Zmienna częstotliwość bicia serca została odkryta 
już w III wieku przez chińskiego lekarza Wang-Shu, 
który orzekł, że zmienny rytm bicia serca jest oznaką 
dobrego zdrowia.

Kiedy jesteśmy zdrowi, znajdujemy się w harmonii 
z nami samymi i naszym otoczeniem, czujemy, że jesteśmy 
w stanie pokoju ze sobą samym, jesteśmy po prostu na 
właściwej fali. Gdy jesteśmy chorzy, oznacza to tyle, że po-
wstała dysharmonia, nastąpił dysonans w naszym wnętrzu 
i/lub pomiędzy nami a naszym otoczeniem. Nie jesteśmy 
już nastawieni na właściwą falę, wypadamy z taktu.

dna jako łącznik pomiędzy wnętrzem a światem 
zewnętrznym
Również każda z komórek naszego ciała drga, przy czym 
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) funkcjonuje jak an-
tena, która jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem. 
Zdrowe komórki emitują promienie świetlne. Te kwan-
ty światła, które pochodzą z komórek, nazywa się biofo-
tonami. Dzięki nim możliwa jest komunikacja pomiędzy 
komórkami. DNA odbiera fotony jako niemające natury 
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materialnej informacje i jednocześnie również je wysyła. 
Możemy więc wyobrazić sobie DNA jako pośrednika po-
między światem wewnętrznym i zewnętrznym, między 
tym, co niematerialne, a światem materii, między ciałem 
a duchem.

źródło drgań
(kody liczbowe)

drganie 
pobudzające

rezonator
(komórka)

rezonans
– drganie

Gdy wejdziemy w rezonans z odpowiednimi informacjami energetycznymi, może 
dać to impuls do tego, abyśmy na powrót weszli w stan pierwotnej harmonii.

Chore komórki wysyłają mniej biofotonów. Komunikacja 
pomiędzy komórkami jest zakłócona, przepływ informacji 
zatrzymuje się i może to negatywnie wpłynąć na fizjologicz-
ne procesy zachodzące w ciele. Jednak dobra wiadomość 
brzmi następująco: każda żyjąca komórka dysponuje za-
wsze wystarczającą mocą drgań, odrobiną energii świetl-
nej, która może wejść w rezonans z odpowiednimi uzdra-
wiającymi drganiami!

W następnych rozdziałach chcę przedstawić ci różne 
metody i systemy uzdrawiania z całego świata, które ko-
rzystają z uzdrawiających liczb jako ze źródeł drgań, by na 
nowo pomnożyć energię świetlną w komórkach naszego 
ciała.
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koSmiczna nUmerologia: zamiana Słów 
na kody liczbowe

Tak też znaki posiadają własną siłę, symbole, 
litery i sygnatury i każde ma swoje działanie.

PHiliPPus tHeoPHrastus Paracelsus (1493–1541)

Czy poszukujemy liczby przeznaczenia, czy też liczb do 
uzdrawiania – kosmiczna numerologia jest prostym syste-
mem, przy pomocy którego można przyporządkować lite-
rom określone cyfry.

Już w dawnych czasach litery alfabetu były również uży-
wane do liczenia. Każdej literze była przyporządkowana 
określona cyfra.

Pitagoras stworzył „system prapitagorejski”, w którym 
jednak brakowało dziewiątki, cyfry doskonałości. Tutaj 
przedstawię system obowiązujący w czasach nowożytnych, 
dzięki któremu litery i całe słowa można „przetłumaczyć” 
na język kodów liczbowych.

Przyporządkowuje się litery tak, aby było ich po równo 
w szeregu pod cyframi od 1 do 9 i w ten sposób każdej li-
terze przyporządkowuje się określoną cyfrę:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

W języku polskim litery ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż należy zapisać bez znaków diakrytycznych, 
czyli odpowiednio jako a, c, e, l, n, o, s, z.
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przykłady:

P E T R A N E U M A Y E R 
7 5 2 9 1 5 5 3 4 1 7 5 9 = jednocyfrową sumą
  wszystkich cyfr jest 9

Jeśli będziemy chcieli zakodować słowo „miłość”, otrzy-
mamy następującą kombinację cyfr:

M I L O S C
4 9 3 6 1 3 = jednocyfrową sumą wszystkich cyfr jest 8

Przy pomocy tego systemu możesz samodzielnie ustalać 
różne kody liczbowe, tak jak ja to zrobiłam w przykładach, 
w ten sposób możesz na przykład otrzymać swoją cyfrę 
osobowości, kiedy przełożysz swoje imię na kod liczbowy 
i sprowadzisz go do najmniejszej sumy. Możesz też praco-
wać z drganiami ciągu liczbowego np. uzyskanego ze słów 
„miłość”, „uzdrowienie”, „pokój”.

To wszystko funkcjonuje również na odwrót. Przełóż 
ważne numery ze swojego życia na litery, a może powstanie 
interesujące słowo, które będzie dla ciebie wskazówką!

a oto kilka przykładów zastosowania kodów liczbowych:
Określanie cyfry osobowości
Zakoduj swoje imię i oblicz sumę liczb z powstałego szere-
gu. Zredukuj wynik do najmniejszej cyfry. Cyfra osobowo-
ści da ci informacje na temat twoich zdolności, zachowań, 
cech charakteru.
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Określanie liczby przeznaczenia
Dodaj jednocyfrową sumę uzyskaną z liczb w swojej dacie 
urodzenia (patrz: strona 39) do cyfry osobowości. W ten 
sposób otrzymasz swoją liczbę przeznaczenia.

Określanie energii miejsca zamieszkania
Zakoduj nazwę miejscowości, w której mieszkasz, jak rów-
nież nazwę ulicy, i oblicz jednocyfrową sumę uzyskanego 
ciągu liczbowego. Dolicz do tego piętro, na którym miesz-
kasz, i numer domu, a następnie znów sprowadź kod do 
jednocyfrowego wyniku. W ten sposób otrzymasz cyfrę, 
która da ci informację na temat energii panującej w twoim 
miejscu zamieszkania.

poznawanie swoich zdolności
Odrysuj schemat znajdujący się na następnej stronie i dla 
każdej litery swojego imienia narysuj okrąg wokół odpo-
wiedniej cyfry. Cyfry, które są otoczone szczególnie dużą ilo-
ścią okręgów, określają Twoje mocne strony/uzdolnienia.

przykład:

W y d a w n i c t w o S t u d i o A s t r o p s y c h o l o g i i
5 7 4 1 5 5 9 3 2 5 6 1 2 3 4 9 6  1 1 2 9 6 7 1 7 3 8 6 3 6 7 9 9



Uzdrawianie poprzez liczby

1

2

3

4

5

6

7

8

9



75

Część II: Różne systemy uzdrawiania wykorzystujące drgania liczb

tworzenie UzdrawiającycH liczb przy 
pomocy koSmicznej nUmerologii

Bazując na odkryciach kosmicznej numerologii, chcę przedsta-
wić metodę, dzięki której można samodzielnie wyliczyć uzdra-
wiającą liczbę odpowiadającą danej dolegliwości. Zamień na 
podstawie wzoru przedstawionego w poprzednim rozdziale litery 
składające się na nazwę określonej choroby na cyfry. Zredukuj je 
jednak nie do ich najmniejszej wartości, lecz pozostaw uzdrawia-
jącą liczbę jako dwucyfrową. Postaw po niej ukośnik, a później 
cyfrę uzyskaną z dodania do siebie dwóch uzyskanych wcześniej.

przykład:

A l e r g i a
1+3+5+9+7+9+1 = 35/8

Pracuj z otrzymaną liczbą (w tym przypadku 35/8), tak jak 
zostało to opisane w części III.

pozyskiwanie informacji dzięki interpretacji liczb
Dzięki interpretacji cyfr od 1 do 9 możesz dowiedzieć się wię-
cej, o co chodzi w określonej chorobie. W naszym przypad-
ku – alergii – możesz samodzielnie wyciągnąć wnioski z cech 
pojedynczych cyfr. Pomocna interpretacja mogłaby wyglądać 
na przykład tak:

„Dla ludzi, którzy cierpią na alergię, ważne jest, aby połączyć 
ze sobą przeciwieństwa (8) i w ten sposób zintegrować swoją 
osobowość (5). Tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie praw-
dziwej harmonii (3)”.
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świetlne mandale i icH wpływ na UmySł, 
dUSzę i ciało

Mandala jest nośnikiem energii. Powstała ze słowa „uzdro-
wienie”. Metoda ta bazuje na odkryciach Ursuli Irrgang, 
która dokonała obliczeń w oparciu o sekwencję Fibonaccie-
go, i na tej podstawie stworzyła te „świetlne mandale”. Prze-
czytasz tu o tym, co warto wiedzieć o zastosowaniu takich 
świetlnych mandali, które można stworzyć na podstawie 
każdego słowa i przy pomocy własnych wyliczeń i rysunków 
lub przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. 

światło jako kod życia
artykuł ursuli Irrgang
Już od szesnastu lat zajmuję się strukturami porządkowy-
mi sekwencji Fibonacciego. Odkryłam, że za tym rzekomo 
prostym ciągiem liczbowym kryje się głęboka mądrość. 
Przekonanie, że ta sekwencja jest kodem, zgodnie z którym 
rozwija się całe życie na Ziemi, staje się coraz popularniej-
sze. Dla mnie ważne było jednak wykazanie, jak można 
przełożyć ten kod na coś użytecznego, praktycznego, zro-
zumiałego i dającego się zastosować. 

Aby wykorzystać język wszechświata – liczby, geometrię, 
barwy i dźwięki – opracowałam mandale świetlne, które są 
pomostami między światem materialnym a wyższym wy-
miarem, poziomem pozamaterialnym. Świetlne mandale 
są wzorami świetlnymi, które rezonują drgania o wysokiej 
częstotliwości, dzięki czemu przenoszą informacje. 

Oddziałują one na delikatne układy składające się na 
ciało, w których zmagazynowane są wszystkie nasze świa-
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dome i nieświadome doświadczenia, wzory myślowe, 
uczucia i różne uwarunkowania. Kiedy dysharmonia i róż-
norakie blokady upośledzające przepływ energii zostają 
zniesione i na nowo wprowadzi się harmonię, ma to także 
wpływ na fizyczne ciało i możliwe jest osiągnięcie dobrego 
samopoczucia. Ponadto świetlne mandale oddziałują na 
warstwy kwasu deoksyrybonukleinowego i są w stanie na 
nowo ustalić boski porządek.

System mandali świetlnych jest bardzo prosty: z imion, 
nazw, afirmacji, dat urodzenia i tak dalej, na bazie se-
kwencji Fibonaccego i określonego kodu barwnego, po-
wstaje matryca geometryczna. Jest ona wzorem tworze-
nia, hologramem, który zawiera w sobie wszystkie infor-
macje odnoszące się do danego tematu, i wyraża nasz 
niewidzialny świat myśli w tym, który postrzegamy zmy-
słowo. Nie możemy zobaczyć myśli i uczuć, ale przy po-
mocy świetlnych mandali możemy je uczynić widzialny-
mi i wykorzystać dla wsparcia procesu zdrowienia. Jako 
rezonujące wzory mogą nam pomóc w dotarciu do innej, 
wyższej świadomości.

Działanie świetlnych mandali jest nad wyraz efektywne. 
Wszystko, co znajduje się w stanie równowagi, wytwarza 
siłę, dzięki której możemy zapanować nad swoim życiem 
i tworzyć je na nowo.

świetlne mandale można stosować w wielu obszarach, 
na przykład:
• Do rozładowania pól o negatywnym promieniowaniu, 

zniwelowania działania żył wodnych, zwłaszcza w miej-
scach przeznaczonych do spania, i o wiele więcej. Od-
powiednią mandalę kładzie się w miejscu, w którym 
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występują zakłócenia, i harmonizuje ona obecne tam 
energie.

• Do harmonizowania wody: wodną mandalę kładzie 
się pod dzbankiem lub szklanką z wodą i harmonizuje 
obecne w niej negatywne energie.

• Dla wspierania procesów uzdrawiania: tutaj istnie-
je wiele możliwości zastosowania, które zakładają też 
włączenie klienta w procesy uzdrawianie.

• Do optymalizacji działania leków: odpowiednia man-
dala może przekierować negatywne informacje, tak że 
będą zachodzić tylko korzystne działania.

• Do wykorzystania w medycynie informacyjnej: man-
dale z pożądanymi informacjami są przenoszone na 
globulki homeopatyczne. Można wykorzystać je też do 
esencji.

o liczeniu i rysowaniu
Jak wynika z mojego doświadczenia, odręczne liczenie 
i rysowanie świetlnych mandali wywołuje najlepsze skut-
ki, ponieważ w ten sposób można poświęcić swoją całą 
uwagę jej energii. Z tego miejsca pragnę jeszcze podkre-
ślić, że w czasie trwających blisko sześć lat okresów, kie-
dy zajmowałam się prawie wyłącznie liczeniem i rysowa-
niem, przypomniałam sobie starą lemuryjską mądrość. 
To dopiero ona otworzyła mnie na wszystko, tak że krok 
po kroku uwolniłam się od ograniczających mnie uwa-
runkowań. Zrozumiałam, że dopiero wtedy możemy wy-
korzystywać nasz prawdziwy potencjał, kiedy oddalimy 
od siebie szkodzące nam wzory myślowe, uczucia i uwa-
runkowania. Świetlne mandale mogą uświadomić nam 
te blokady, jeśli tylko będziemy gotowi, by dopuścić do 
siebie ich energie.
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Prosta metoda malowania, która nie wymaga żadnych 
specjalnych umiejętności, pomoże nam „wrysować się 
w harmonię”. Na składającej się z punktów matrycy, po-
wstałej na bazie przypisanej określonemu tematowi, łączy 
się ze sobą punkty w ten sposób, że tworzą mandalę. Ta 
metoda jest nie tylko bardzo efektywna, ale wymaga kre-
atywności i wyćwiczonego postrzegania. Malowanie spra-
wia radość, odpręża umysł, duszę i ciało. Jeśli ktoś chce 
ją wypróbować, może pomalować znajdującą się w aneksie 
punktową matrycę czakry serca lub bezpłatnie ściągnąć 
ten wzór z mojej strony internetowej.

Wskazówki na temat malowania świetlnej mandali 
czakry serca:
Połącz punkty składające się na matrycę, tak by tworzyły 
mandalę, którą na koniec pokolorujesz. Niepotrzebne są do 
tego zdolności plastyczne. Każdy może dać upust swojej 
kreatywności. Malowanie daje dużo radości i odpręża cia-
ło, duszę i umysł. Problemy i blokady rozwiązują się szyb-
ko same z siebie. Spokój i harmonia mogą rozprzestrzenić 
się we wnętrzu. Daj się po prostu poprowadzić swojej intu-
icji i kreatywności. Zobaczysz, że to bardzo łatwe – nawet 
dla tych, którzy uważają, że nie potrafią malować.

Świetlne mandale nie są przepisywane przez lekarzy, 
uzdrowicieli czy terapeutów. Nie działają też samodziel-
nie. Wspierają każde starania życia w zgodzie z sobą sa-
mym, swoim otoczeniem i naturą i pomagają przywrócić 
światło. Pomagają one również w rozwoju ciał świetlnych 
i przez to we wznoszeniu się ku innemu, wyższemu stano-
wi świadomości.

Sporządzanie świetlnych mandali jest proste, każdy jest 
w stanie się tego nauczyć i stosować je z odpowiednim za-



Uzdrawianie poprzez liczby

chowaniem uwagi. Istnieje odpowiedni program kompute-
rowy, który jednak można nabyć jedynie na podstawowym 
seminarium. Czuję się odpowiedzialna za rozpowszechnia-
nie wiedzy o mandalach świetlnych, ponieważ obchodze-
nie się z tymi świetlnymi wzorami o wysokich częstotliwo-
ściach drgań wymaga odpowiednich informacji na temat 
tego, co trzeba robić i do czego to może doprowadzić.

Dalsze informacje i kontakt do autorki znajdziesz w anek-
sie, w części „pomocne linki”.
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