RYTUAŁ PRZEBACZENIA dokonujemy przed Chrystusem Miłosiernym.
Wobec Rodziny:
Przed Bogiem Ojcem, na Twe Miłosierdzie Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, przebaczam mojemu ojcu,
przebaczam mojej matce, przebaczam bez wyjątku wszystkim żyjącym i nieżyjącym członkom mojej rodziny. Przebaczam im całe zło jakie świadomie lub nieświadomie kiedykolwiek mi wyrządzili.
Na Twe Imię Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, uwalniam ich bez żadnego uwarunkowania i proszę cię
Panie Jezu, byś ich obsypał Swoim Błogosławieństwem. Na Twe Imię Panie Jezu, mocą Ducha Świętwgo przebaczam każdemu z mojej bliższej lub dalszej rodziny z żyjących i nieżyjących, każdemu kto wyrządził mi jakąkolwiek krzywdę· - (Odpowiadamy ze skruchą serca - Przebaczam.)

Wobec otoczenia;
Przed Bogiem Ojcem, na Twe Miłosierdzie Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, przebaczam tym wszystkim,
którzy mnie otaczają w pracy zawodowej w miejscach wypoczynku i rozrywki. Wszystkim, których postawiłeś na
mojej drodze a w szczególności; – (Wymieniamy w myśli osoby do których mieliśmy; urazy, zawiść, nienawiść, czy radowaliśmy się z ich nieszczęścia - dajemy na to chwilę czasu i zastanowienia).
Na Twe Imię Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, uwalniam ich na zawsze, bez żadnego uwarunkowania i
proszę cię Panie Jezu, byś ich także obsypał Swymi Błogosławieństwami. Na Twe Imię Panie Jezu, mocą Ducha
Świętego przebaczam wszystkim tym osobom.
(Odpowiadamy ze skruchą serca - Przebaczam.)

Wobec siebie samego;
Przed Bogiem Ojcem, na Twe Miłosierdzie Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, proszę o wybaczenie mi wszystkich moich grzechów popełnionych w świadomości i nieświadomości mojej. Daj mi moc i wolę czynienia dobrze
wokół braci i sióstr naszych, oczyść moją duszę, serce, ciało i umysł, bym stał (a) się świątynią Ducha Świętego.
Prowadź mnie do większej doskonałości duszy, serca i umysłu.
Gdy przebaczamy Mocą Miłości Przebaczającej - uwalniamy bez uwarunkowań osoby, która mnie
obraziły - nie należy wspominać ani myślą, ani wspomnienami do tych zaszłości. Ten jej grzech jest już
wstępnie przebaczony przed Bogiem Ojcem, na zasadzie słów: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Oznacza to, że wyzwalam Ducha Świętego we mnie i osobie, która mnie
obraziła. Nie zawsze jest koniecznym pójście do tej osoby, bo ona może nie być gotowa na przyjęcie mojego Miłosierdzia. Tak więc pojednanie dokonuje się bezpośrednio przez Ducha Świętego - obecnego w
każdym z nas.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA
Jezusa Chrystusa
Panie Jezu Chryste, Królu świata
całego. Przepraszam Cie za wszystkie moje
grzechy popełnione w świadomości i
nieświadomości naszej. Spal je o Jezu w
Ogniu Twego Miłosierdzia. Oczyść moją
duszę, serce, ciało i umysł ze zła wszelkiego, abym stał się świątynią Twojego Ducha.
Prowadź mnie Chryste do większej doskonałości Duszy, Serca, Ciała i Umysłu, abym
był Twoim narzędziem w budowaniu Twojego
Królestwa tu na Ziemi. Jezu, Ufam Tobie i
powierzam się Twojej Opatrzności i Twojemu
Miłosierdziu.

MIKSTURA ŻYCIA I DŁUGOWIECZNOŚCI
Pierwszym cudem Jezusa Chrystusa na prośbę Maryji było przemienienie wody w wino. Starosta weselny
próbując ten napój, z zachwytem stwierdził, że najlepsze Wino zostało zachowane na koniec. My właśnie w
czasie Apokalipsy zbliżamy się do końca czasów materialnych, oczekując jeszcze w tych ciałach ziemskich
włączenia nas do Królestwa Bożego. Właśnie teraz Niebo oferuje nam Ambrozję z nadenergią Świętej Łaski
Wina, która zapewnia energetyczne odżywianie oraz regenerację naszego ciała. Cud przemiany Wody w Wino
każdy może powielać. Jak tego dokonać?
Spryskujemy Ambrozją wszelkie pożywienia i napoje 3 pryśnięciami ze słowami; …W Mocy działania
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wahadłem “złoty karnak”, możemy sprawdzić, które pożywienie, czy napój
podniosło swoją energetykę. Zauważymy, że tylko pożywienie wegetariańskie kilkakrotnie wzrosło energetycznie. Organizm najpierw przyswaja energetykę duchową, a potrawy ciężkie odkłada jako tłuszcz w
organizmie. Sami zauważymy, że kilka owoców, lekkiego pożywienia dają nam potrzebną energetykę ciała
nawet przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych.
Z biegiem czasu, zaczniemy odrzucać nawet lekkie pożywienie, a przejdziemy tylko na picie napoju
winnego, który oferuje nam Świat Ducha, a który sami możemy przyrządzić.

Przygotowanie mikstury

Do naczynia ponad litrowego wlać letniej wody (najlepiej programowanej piramidą Miłości,
lub wodno-magnetycznymi wahadłami). Grudkę drożdży wielkości wiśni rozdrobnić z jedną
łyżką cukru i łyżką wody. Wlać do słoika i dodać 5-7 rodzynek. Trzema pryśnięciami sprejować tę nalewkę Ambrozją. Następnego dnia już można pić, jak tylko pojawia się pragnienie. Do gotowej mikstury można dodawać wartości smakowe np: sok z malin, wiśni itp.
Energetyka napoju regeneruje nasze DNA oraz zaspokaja głód i pragnienie. Z biegiem
czasu, wystarczy pryśnięcie tą Ambrozją w usta - a energetycznie potrzeby ciała fizycznego
będą zaspokojone. Ciało fizyczne przechodzi regenerację duchową, która włącza nas w przychodzące niebiańskie Królestwo Miłości i długowieczności.
Powrót do Natury
80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 7a/27
www.powrotdonatury.net.pl
e-mail zdrowie@powrotdonatury.net.pl

Pozytywną rzeczą jest programować te wody energią Piramidy Zdrowia oraz wahadłami wodnomagnetycznymi - świadek, do których wkładamy
drobiny witamin, leków czy innych suplementów.
Programując wodę wahadłem świadek, odmawiamy Zdrowaś Maryjo w słowach…, modlimy się z
Tobą, do Ciebie i przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o energię życia, zdrowia i regeneracyjną
naszych organizmów.
Podczas programowania wahadło zatacza nad
wodą koła, po zaprogramowaniu ustaje.
Wtedy należy zasprejować wodę 3-krotnie Ambrozją. Taka woda staje się energetycznym pokarmem dla naszych organizmów.
Powrót do Natury
80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 7a/27
Koszt Ambrozji 100zł - lub $. Euro, Funtów.
starcza na miesiąc - spróbuj.

