ENERGETYCZNY KRZYŻ PIRAMIDALNY
1. Czym jest?
2. Z jakich elementów się składa?
3. Do czego służy?
4. Jak go używać?
1. Energetyczny Krzyż Piramidalny (EKP) to najdoskonalszy na
naszej planecie łącznik, przetwornik i przekaźnik energetyki duchowej. Jego budowa to owoc wieloletnich badań i prowadzonych doświadczeń na polu radiestezyjno-duchowym, które były i są inspirowane z Nieba - pochodzą od wyższych Istot Duchowych. Istoty te
poprzez ludzi przekazują informacje i wiedzę, która dopomaga naszej
cywilizacji w dokonaniu kolejnego "kroku w świat ducha".
Jeżeli sięgniemy do historii ludzkości chociażby na przestrzeni
kilkuset lat z łatwością zauważymy, że ludzkość dokonywała postępów cywilizacyjnych dzięki rewolucyjnym wynalazkom, takim jak
żarówka, silnik czy telefon. Teraz przyszedł czas na krok milowy w
dziedzinie energetyki duchowej.
2. EKP posiada trzy podstawowe elementy składowe - planszę z
Krzyżem Energetycznym - jest to odwzorowanie budowy naszego
Świata, który został stworzony przez samego Chrystusa na planie
Krzyża. Jest to niezwykłe i posiada głęboką analogię do Ofiary Chrystusa złożonej właśnie na Krzyżu.
Nasz Świat składa się z 15-stu kosmosów, a jeden z nich zamieszkujemy my - ziemianie. Nasz kosmos to planety materialne (w tym
Ziemia), planety astralne oraz Kościół Pokutująco-Wspomagający,
oraz Triumfujący (szczegółowy opis Krzyża Energetycznego znajduje
się na planszy w publikacji naszego wydawnictwa pt. "W sile ducha
nad materią czyli sztuka duchowego uzdrawiania" autorstwa Zbigniewa Kozłowskiego).
Uaktywniamy Krzyż ustawiając większą Piramidę Zdrowia w centralnej części planszy Krzyża na przecięciu ramion: pionowego i poziomego. Jest to miejsce, które promieniuje Nadenergią Miłosierdzia
- czyli Miłości Przebaczającej. Jest to Nadenergia, którą wytworzył
Chrystus poprzez swoją Mękę na krzyżu po to, abyśmy mogli uzyskać "odpuszczenie grzechów". Każdy, który zdoła podłączyć się pod
tą szczególną energetykę zostaje oczyszczany z grubej materii ciała
fizycznego. Także każda negatywna energia w węźle Krzyża zostaje
przewartościowana na energię dodatnią. Dzięki piramidzie, która
łączy się z Krzyżem, użytkownik otrzymuje niejako przyrząd promieniujący świętą energią oczyszczającą - Miłosierdziem. Jest to zjawisko
niespotykane nigdy wcześniej, które można będzie zastosować na
szeroką skalę i zarazem wielka łaska Ojca Niebieskiego.
Mniejszą piramidę Zdrowia - ustawiamy na dolnym Krzyżu - jest to
w naszym Świecie miejsce egzystencji Kościoła Wspomagającego czyli wyższych cywilizacji duchowych, które porzuciły już ciała materialne i wyszły poza koła karmicznego. To Królowa Nieba - Matka Boża
- Współodkupicielka, wszyscy święci, aniołowie i opiekunowie
duchowi. Oni wspomagają nas swoimi energiami, przesyłając nam
myślokształty, które przygotować nas mają na Królestwo Boże na
Ziemi, które obiecał nam Zbawiciel, zapowiadając swoje powtórne
przyjście. Te energie przesyłane nam z Kościoła Wspomagającego
mają przyspieszyć rozwój duchowy i technologiczny naszej cywilizacji,
tak abyśmy mogli porzucić naszą formę egzystencji w ciałach materialnych skażonych nieustannym wpływem szatana, na egzystencję
zgodną z wolą Boga Ojca - duchowo - energetyczną. Konstrukcja i
zasada działania piramidek zostały opisane bardziej szczegółowo
m.in. w publikacji Woda Krzyż i Apokalipsa.
3. Do czego służy EKP – W dużym skrócie zestaw: plansza i dwie
piramidki działają jako: - doskonały "odkurzacz energetyczny" dla
ujemnych wibracji energetycznych. Zestaw ma zdolność pobierania
ujemnego promieniowania z otoczenia i przewartościowania go na
promieniowanie pozytywne. Dzieje się to dzięki unikatowemu działaniu
Piramidki Zdrowia, która podłączona jest pod Nadenergię Miłosierdzia
na Krzyżu Energetycznym.

Mała piramidka ustawiona na dolnym Krzyżu jest łącznikiem i programatorem ze Świętymi - łączy się niczym telefon komórkowy z naszymi duchowymi opiekunami i innymi (święci, aniołowie - to także
zależy od naszego zaawansowania duchowego) dając nam prowadzenie, ochronę i opiekę oraz przestrajając nas na wyższe wibracje.
Stopniowo porzucać będziemy przywiązanie do materii, choroby i
wszystko co wiąże nas z ciężką materią. Nasze myśli będą jaśniejsze,
napełnione chęcią pomocy bliźnim, będziemy odcinać się od wszystkiego, co destrukcyjne. Stopniowo odejdziemy od ciężkich pokarmów,
używek, grzesznych zachowań itp. Dodatkowo będziemy otrzymywać
swoiste podpowiedzi dotyczące nowych technologii, rozwiązań, co pomoże naszej cywilizacji w dokonaniu ogromnego postępu.
4. Jak używać EKP - zastosowania
Doskonałym nośnikiem i akumulatorem energii i wibracji jest woda.
Udowodnił to m.in. Masaru Emoto przeprowadzając eksperymenty z
kryształkami wody przy użyciu mikroskopu.
Nasza plansza EKP umożliwia użytkownikowi w prosty i dostępny
sposób programowanie wody energiami Kościoła Wspomagającego.
Zestaw zawiera pojemnik z zamontowaną Piramidą Zdrowia (małą),
który nakłada się na planszę Krzyża Energet. w miejscu egzystencji
Kościoła Wspomagającego. Dzięki zastosowaniu magnesów, i numerologii Krzyża, plansza łączy się z pojemnikiem i zyskuje on stabilność a energie mogą zostać przekazywane bezpośrednio do płynu,
substancji w którym wzrasta energetyka.
Oprócz programowania wody zalecamy produkcję WINA RODZYNKOWEGO, które będzie przestrajać nasze ciała na życie bez chorób i długowieczność. Receptura produkcji opisana jest w książce “Siła
Ducha nad Materią”. Wszelkie napoje poddane energetyce EKP,
należy spryskać Krzemionką Wibroniczną produkcji Powrót Do Natury,
która podnosi ich wartości energetyczne.
Po 12h mamy doskonały, energetyczny napój wzmacniający który
daje nam energię; życia, zdrowia i regeneracyjną organizmu.
PROGRAMATOR UMYSŁU - CZYTNIK KSIĄŻEK - PRZYSWAJANIE WIEDZY
Planszy można używać także jako programatora ludzkiego umysłu
w wiedzę zawartą w książkach. Wyobraźmy sobie, że ludzka pamięć
działa jak dysk twardy komputera. Korzystając z osiągnieć cyfrowego
przenoszenia i gromadzenia danych w ciągu kilku sekund mamy
możliwość przenoszenia informacji z dysku zewnętrznego, pendrive'a
czy dysku CD do komputera. Do tej pory było to nieosiągalne dla
ludzkości, gdyż klasyczne przyswajanie informacji musiało odbyć się
przy użyciu zmysłów: wzroku, słuchu czy mowy. Nasz innowacyjny
“dar nieba” pozwala na przekazanie całej porcji wiedzy bezpośrednio
do podświadomości. W tym celu należy: - zapoznać się z tematyką
publikacji (książki), którą chcemy przyswoić, spryskać strony książki
platyną lub złotem koloidalnym położyć ją otwartą na piramidach.
Planszę z książką umieścić w pobliżu łóżka.
Przy udziale łaski następuje transfer danych do naszego "dysku" mózgu i podświadomości.
UWAGA! badania nad tą sferą są w fazie testów - sam transfer jest
zależny od stanu psychofizycznego osoby zainteresowanej.
OCZYSZCZANIE BLIŹNICH
Zdjęcie bliźniego, którego chcemy przewartościować i oczyścić ze
zła należy położyć pod górną piramidą na planszy, spryskać krzemionką i ustawić na nim piramidę. Powierzając osobę w modlitwie
Krwi Chrystusowej, która jest symbolem Miłosierdzia.
Podobnie jeśli chcemy poprawić stosunki z jakąś osobą - oddziaływanie Piramidki i Krzyża sprawią, że relacje będą się poprawiać.
Podsumowanie:
Tematyka energetyczna i duchowa jest przeogromna - jest jak
bezkresny ocean, po którym jako ludzkość płyniemy zwykłą, małą
łódką i jedynie wskazania kompasu sprawiają, że trzymamy się
obranego kursu. Niech celem będzie nasza obecność w Raju na Ziemi
a kompasem dary z Nieba, takie jak Energetyczny Krzyż Piramidalny.
zdrowie@powrotdonatury.net.pl - tel. 58 556 33 32

