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– uczestnikami projektu Kliniki-Zello mogą być i/lub nie muszą być Treyderzy . 

 – W Klinice Zello jest  Tworzona  Liga Straceńców. –  

-Leczenie odbywa się na własną prośbę i lub osobę wskazującą zarażonego dopuszcza się przypisanie mu „łatki twarzy” przez siebie 

wymyśloną- i/lub zamówioną - określoną przez uczestników /dopuszczalna jest łatka przymusowa/.    

- uczestnicy poddawani są „leczeniu” „leczenie-rozróżniamy” skrótami S1 oraz B1 … 

-leczenie przymusowym wersja S1 rozumuje się, jako (Knebel-Pasy) –opis graficzny postaci (Seweriusza) uczestnik nie może mówić do 

mikrofonu jedynie może pisać na czacie zwanym dalej podziemiem. 

-leczenie Przymusowe wersja B1 rozumuje się, jako Banicja wydalenie z księstwa – powód wystarczy kaprys Księcia i lub większe 

występki-przewinienia.   Uczestnik zwany Banitą rozumuje się, jako wydalony z Księstwa może prowadzić bujne życie poza księstwem, 

obecnie najsłynniejszym Banitą jest KAZIK. (są już legendy pieśni oraz czary nawołujące o jego powrocie).    

- Księstwa –geneza- powstają nadawane przez poddanych i lub uczestników – interpretacja własna -uczestnika poddanego 

dopuszczalne są księstwa samozwańcze.   

-Możliwe jest iż księstwa mogą znikać i pojawiać się ponownie..    

-We wszystkich Księstwach panuje RACJA, jako środek wymiany każdy Treyder i lub uczestnik otrzymuje 500 Racji 

–Racje są otrzymywane w postaci zapisu cyfrowego, -=LANACOIN=- pochodzącego ze źródła – /Naskalnik/   -FED-Ojciec Dyrektor Banku 

Centralnego-LOP/.   
Racja w ilości 500 (LANACOIN) trafia na zarejestrowaną legitymacje członkowską Tredera-uczestnika 

Kliniki-Zello.  

-Legitymacja Członkowska Klinika Zello- posiada  autentyczne banknoty/znaczki/monety/”fredzle”/ – wycofane z obiegu 

wartość  kolekcjonerska.  

Utrata Legitymacji dla Treydera jest rozumiana, jako oskalpowanie Go przez przeciwnika podczas pojedynku. Dla 

Treydera „wojownika” odebranie innemu Trederowi Legitymacji, jest rozumiane, jako trofeum (Skalp) świadczący o 

jego waleczności. 

-Legitymacje można oddać na aukcje i/lub wylicytować/ wprowadzić, jako zastaw. 

  Na poczet zdobytych legitymacji można zaciągnąć pożyczki pod zastaw uzyskując dostęp do rynku zwanym dalej 

błotkiem.  

 /…zakładka………………Licytacja-Legitymacji…………………/ Wartość Legitymacji startowa 500 racji lanacoin. 

-Raz w roku przyznawana jest, koszulka i lub inna nagroda-  Lidera „Racji” – „TREYDERA”-Uczestnika,  który  zdobędzie 

najwięcej Racji-lanacoin w danym roku kalendarzowym. Zwycięscy nadawane jest  TYTUŁ ………………… oraz  Księstwo, 

jeśli uczestnik nie posiada (księstwa) i wyrazi na to i/lub  nie wyrazi zgody -Księstwo przymusowe.  

-Tradycja puszczania dzwonków podczas wypowiedzi osób, które nie mają włączonych powiadomień jest 
sygnałem, że, ktoś pojawił się z spoza puli (dba się również o czystość wypowiedzi bez dźwięków, 
dzwonki ogłuszają wypowiedź podczas słuchania, na czacie prowadzone są często równoczesne 

rozmowy!).  

 

Opis wyjaśniający słów Racja i Leczenie:  

Rację-należy tarkować jako Racje w swojej  wierze że tak jest będzie lub Się stanie.   

Leczenie- należy tarkować jako cyt. „rycie Beretu” i/lub nie dosłownie –olśnienie uczestnika.  

-    - Księstwa –geneza- powstają nadawane przez poddanych i lub uczestników – interpretacja własna -
uczestnika poddanego dopuszczalne są księstwa samozwańcze. 

 

 -Opis- Mapa rozpoznanych Księstw opis Graficzny.    



 /Księstwo Drakuli – ludność liczebność umiejętności walki / -Książę spekulacji Drakule –cyt. Księcia spekulacji „ i tak 

będzie Moje Zaoranko„… Dojrzałe Księstwo Kto nadaje Księcio Spekulacji Wampir ze złotej  w Warszewie . Kanał 

działa tylko uważaj na cieszę/ (magiczne znane atrybuty Księcia Borowinka dorzucana do błotka/(Merlin)/.  

/ Księstwo OLIMP Wilka Kazika - ludność liczebność umiejętności walki  / Kazik-Banita –wygnany z księstwa Drakuli  /     

- popularny cyt.     Kazika  . „ Hrum  Hrum” odnosząc się do chrupania twojego portfela   Księstwo z wielorakimi Tradycjami. 

/ Księstwo Sherwood - ludność liczebność umiejętności walki  /  Książę Jelonek zamiennie Książę Daniel -polowania 

dziczyzna to jego specjalność  popularny-cyt.  „hi He Hi hi”.  Młode księstwo aspiracje na mocarstwo.  

/Księstwo Darek Skuter –Forex.Trader.Grupa.PL - ludność liczebność umiejętności walki  / Darek Skuter wygnany z 

księstwa Drakuli / specjalizacja księstwa kontakt z UFO / ……………. 

Księstwo  –Forex Trader Grupa PL   Soyer  

 

      

---------Zakładka Leki------------------------------------ 

Podawanie Dawkowanie- LEKÓW RACJI  FED- KLINIKAZELLO@GMAIL.PL .      

Pamiętaj HASŁA!!!!!Pamiętaj HASŁA do PORTFELA …!!!!! Pamiętaj HASŁA 

Jak otrzymać Racje Treydera w technologii Cyfrowej LanaCoin.  

Masz problemy z instalacją zgłoś się do Personelu Kliniki-Zello.   

Opis zainstaluj na telefonie lub komputerze portfel LanaCoin: 

Prześlij swój QR-adres portfela LanyCoin.  

Na adres klinikazello@gmial.com lub bezpośrednio na zello w poszczególnych księstwach.  

 

Pełny Portfel - Komputer /Zalecana/ Zapisz Hasło 
 

Windows wallet    –  Linux wallet  –   MacOSX wallet 
 

https://lanacoin.com/wallets/ 
 

Portfel Lekki ANDROID 
Google-play. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptowallet.si 
 

Strona www.LANACOIN.com 

 

https://lanacoin.com/wallets/ 
 

 

mailto:klinikazello@gmial.com
https://github.com/LanaCoin/lanacoin/releases/download/v1.0.0.1/lanacoin-qt_win.zip
https://github.com/LanaCoin/lanacoin/releases/download/v1.0.0.1/lanacoin-qt_linux-64bit.zip
https://github.com/LanaCoin/lanacoin/releases/download/v1.0.0.1/lanacoin-qt_mac.zip
https://lanacoin.com/wallets/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptowallet.si
https://lanacoin.com/wallets/


Mobile wallets 

Android wallet (electrum based) 
  

“POWODZENIA” 

Nie dajcie się ogolić jak „BARNY-DAWCY KAPITAŁU” 
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http://android.cryptowallet.si/

