PIRAMIDA WODNO-MAGNETYCZNA
Zbudowana jest z trzech piramidek: Sumeryjskiej, egipskiej, duchowej jako dusza piramidki.
Można ją programować ziołami, lekami, minerałami itp.
Przestrzenne konstrukcje o kształcie piramidy wodnej sumeryjskiej oddziaływają
na przestrzeń w jakiej się znajdują, na wszystkie przedmioty, a szczególnie na istoty żywe. Już po krótkiej obecności w obszarze działania piramidy odczuwamy
pozytywne zmiany. Piramidka działa na wielu poziomach, dotykając subtelnych obszarów człowieka.
Energia, którą kumuluje i przekazuje zmienia pozytywnie przestrzeń, jakość energii rośnie. Podnosi witalność, ułatwia koncentrację, oczyszcza meridiany, tym
samym uwalnia właściwy przepływ energii życiowej. A to ma działanie uzdrawiające, szczególnie systemu nerwowego, działające przez żywioł powietrza i wody.
Oczyszcza przestrzeń ze szkodliwego promieniowania typu (cieki wodne, smog
elektromagnetyczny, siatka geopatyczna, gaz Radon itp.) działa jak przepromiennik!
Przewartościowuje złe emanacje, energie minusowe na dobre, pozytywne.
Przewartościowanie polaryzacji biopola organizmu żywego “AURY” powoduje
harmonię biorytmu - na poziomie przepływu elektrolitów, normalizuje funkcjonowanie komórek przez co przywraca prawidłowe pierwotne ich funkcje, likwiduje zmiany te destrukcyjne widoczne w zewnętrznym płaszczu polaryzacji - “aury”.
W sposób delikatny i stały oddziałuje na niego, uzupełniając jego braki skondensowaną dobrą energią.
Zwiększa się wrażliwość i czucie w ciele fizycznym, jasność umysłu, koncentracji, wewnętrznego spokoju, tworzy się
większy dystans do ″rzeczywistości″. Rozszerza się świadomość, przestrzeń wewnętrzna, ustala hierarchia ważności.
Wyostrza się postrzeganie otaczającego nas Świata, buduje się w nas poczucie pewności, bezpieczeństwa, siły oraz wiary
w Siebie.

Piramida „Duchowa”
Związana z aspektem żeńskim – zwana Duszą. Energia wchodzi na inny poziom - subtelnieje. Dusza organizmu doznaje efektu wietrzenia i poprzez doznanie z czystą boską niezakłóconą Miłością Ojca Niebieskiego. Dusza jaśnieje
wchodząc na wyższy poziom rozwoju, odczuwając pobłyski szczęścia absolutnego poprzez rotacje sefirotów. Dając
człowiekowi radość Opatrzności Bożej.
Uzupełnia to czego nam najbardziej w tym momencie brakuje, człowiek staje się pełniejszy i bardziej kompletny. Otwiera
czakram serca, pomaga przejść z poziomu emocji na poziom uczuć:
* oczyszcza umysł i emocje z myśli kodowanych - destrukcyjnych.
* ułatwia wybaczanie.
* oczyszcza energetycznie ze złego promieniowania kosmicznego na poziomie fal “gamma” - twardych, oraz pozwala
zrzucać przez organizm “cez” aktywny, który jest efektem promieniowania radioaktywnego, lub skażenia promieniowaniem.
* stabilizuje istnienie ‘byt” – podnosi witalność otwierając czucie i potrzeby wszystkich istot.
* łączy z istotami wyższymi z Kościoła Wspomagającego
* usprawnia pracę mózgu
* wspomaga rozwój – uziemia i umacnia poczucie stabilizacji
* podnosi witalność, tworzy przestrzeń twórczej kreacji, pozwala uwolnić się od nadmiernego materializmu.
* zwiększa przepływ energii – pozwala być sobą, harmonizuje ciało fizyczne w zgodzie z ciałem mentalnym.

Piramida „B” wewnętrzna
Związana z aspektem męskim – Ducha (dynamika, ruch, działanie, harmonia). Uruchamia kanał energetyczny w miejscu
w którym się znajduje. Wzmacnia realizację pomysłów zamierzeń, które powstały w jej obecności, przyspiesza ich realizację, buduje dobrą przyszłość, angażuje do aktywnego działania. W miejscu pracy, szczególnie umysłowej, jej energia
pomaga budować dobre relacje z otoczeniem: * oczyszcza umysł i emocje z myśli * oczyszcza energetycznie * poszerza świadomość widzenia, czucia, postrzegania * podnosi witalność * wspomaga rozwój * doenergetyzowuje wodę, oraz
wszelkie produkty spożywcze * tworzy przestrzeń twórczej kreacji * rozładowuje napięcia i wzmaga spostrzegawczość *
ustawiona w najniższych partiach budynku, likwiduje zapleśnienie, zagrzybienie, wilgoć.
* * * Będzie tworzyła osłonę ochronną w czasie nadchodzących“Trzech Dni Ciemności”
Takie duże spektrum oddziaływania i polepszania drogi życiowej, każdej żywej istoty kroczącej prozą życia doczesnego,
może być tylko zamysłem Ojca Niebieskiego, który przez ten zamysł przesłał na ten świat, do realizacji tu, teraz i dla
wszystkich.(cena 150zł)
Więcej informacji o przebiegunowaniu Ziemi i kataklizmach patrz na stronie internetowej:
e-mail: zdrowie@powrotdonatury.net.pl. – www.powrotdonatury.net.pl.

DAR OJCA NIEBIAŃSKIEGO - dla swych ziemskich dzieci
W modlitwie doskonałej, modlimy się: “Przyjdź Królestwo Twoje”, - tu na Ziemię. Sami możemy przybliżać Królestwo
Boże przez oczyszczanie siebie, bliźnich, podwyższanie skuteczności płynów, pożywienia, programowanie wody.
Pisałem w wielu moich publikacjach, że jesteśmy programowani poprzez inne siły astralne z naszego Kosmosu, podając rzeczowe dowody. Teraz przychodzi czas, aby wyrwać się spod tego programowania astralnego i nastawić się na
siły pozytywne pochodzące z Kościoła Wspomagającego.
Dotychczasowy rozwój ludzkości był, można byłoby rzec, "pod złego ducha obcowaniem". Wynika to z numerologii
Krzyża Energetycznego. W Krzyż Energetyczny, jako centrum budowy naszego świata, wpisanych jest 400 oznaczeń
cyfrowych z alfabetu hebrajskiego. W pierwszym obrzeżu Krzyża (Kościoła Pielgrzymującego, czyli Świata materialnego)
rozpoczynając od Ziemi znajduje się 166 cyfr, które przechodzą w świat astralny, tzn. w Kościół Wspomagająco-Pokutujący. Są to istoty duchowe, których oczy ludzkie nie widzą, a one nas programują po to, aby ściągnąć nasze dusze do swego
astralnego królestwa. Numerologia naszego kosmosu to 166. Mamy więc w tej numerologii szatańskie szóstki i astralną
13-kę. Tu odnajdziemy kolejną analogię, gdyż wynika to z ilorazu Ran Chrystusa (5480 ran) do Jego lat spędzonych na
Ziemi (33 lata), a więc w naszym Kosmosie.
W Kształt piramidy egipskiej wpisana jest numerologia naszej planety i to właśnie ona przez 6 tysięcy lat programowała
naszą planetę na wielkie wydarzenia w ciągach czasowych tysiącleci. Teraz przechodzimy w promieniowanie układu innej
cywilizacji, która znajduje się na drugim końcu naszego świata.
Piramida i wahadło kosmiczne w jednym o tak idealnie wymyślonym dziele, są dla ludzkości ponadczasowym darem
jaki zamyślił Bóg Przedwieczny już przy tworzeniu Kosmosu. Jeżeli w takim wahadle kosmicznym - w jego polu
wewnętrznym czyli “SILNI” umieścimy elementy: leków, ziół, minerałów, będzie ono podwyższało molekuły wody w całym
organizmie i programowało nasze ciało na zdrowie i długie życie w Miłości Ojca.
Bóg "śpi" w minerałach, "oddycha" w roślinach, a mieszka w człowieku. To one zaczynają działać, wibrując poprzez
epicentrum ciągu nad wierzchołkiem Piramidy kosmicznej. Wahadła poprzez porządkowanie kryształków wody na poziomie
molekularnym regulują w sposób idealny obrzeże heksogenalne kryształku, jednocześnie nasycając jego wnętrze przewartościowują wzmocnioną energią Najwyższej Miłości i Miłosierdzia Ojca Niebieskiego, oraz elementem aplikacji z wnętrza
wahadła - SILNI - przez co woda, napój, pożywienie staje się energetyczną najwyższą wartością. Oczywiście to podniesienie wibracji w molekułach wody w przyrodzie a także ciele człowieka jest darem nadepokowym, darem XXI wieku,
czyli przyjścia widzialnego, materialnego Królestwa Bożego tu do nas na Ziemię.
Bóg Ojciec w numerologii zakodował energie Świata. Na Krzyżu Energetycznym, przekazanym przez Jezusa Chrystusa w numerologiach zakodowane są trzy Kościoły: Pielgrzymujący, czyli Świat materialny, Wspomagająco-pokutujący,
czyli świat astralny, oraz triumfujący - czyli Świat niebiański. Nasz Kosmos, w którym znajduje się Ziemia, podlega pod Kościół Pokutujący i wracając do początku artykułu, wynika to z numerologii. Święta Brygida szwedzka, przeżywając “Bolesną
Mękę Zbawiciela”, pytała: Ile Chrystus otrzymał ciosów podczas swej męki. Chrystus objawił się i podał, że Ciało Jego otrzymało 5480 ciosów. Potem dodał: Jeżeli chcesz to uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, z
modlitwami, które zawarte są w “Tajemnicy Szczęścia”. Dodał też wspaniałe obietnice; ktokolwiek odmówi te modlitwy
przez rok, otrzyma minimum pierwszy stopień doskonałości duchowej, a jest to podwojenie umysłu wiedzą duchową. Na
podstawie tych modlitw Papież Grzegorz XIII, obliczył ile powinien trwać rok kalendarzowy (5480:15=365.33).
Z dalszego dzielenia wynika, że nasz Kosmos w którym żył Chrystus jest pod numerologią negatywną. Jeżeli podzielimy 5480:33 (lata Chrystusa na Ziemi) = 166. W numerologii jest to podległość pod świat szatański i astralny. Ponieważ
szóstki są szatańskie, a suma 1+6+6=13 (cyfra astralna). Jeżeli do wahadła sumeryjskiego wkleimy numerologię z Krzyża
Kościoła Wspomagającego, podłączamy się przez ten Krzyż pod tzw. Świętych Obcowanie. Te Duchy Jasne, przewyższają
wiedzą kilkadziesiąt razy nasze umysły i naszą cywilizację. One poprzez wahadła podają takie energie, które programują,
regenerują nasze ciała na DOBRO i długowieczność, likwidując różne schorzenia.
Takimi wahadłami magnetyczno-piramidalnymi, możemy podwyższać wibrację naszych posiłków, programować
napoje, leczyć choroby, podnosić potencję energetyczną wód w rzekach, jeziorach, akwenach morskich, One doradzają
nam co jest dla nas dobrem - co spożywać możemy, a czego powinniśmy unikać. W produktach pozytywnych składowe,
które są dobre, przez wibrację wahadła zgodnie ze wskazówkami zegara, zostają dodatkowo podwyższone, doładowane
energetycznie. Woda zaprogramowana energią kosmiczną, koduje w nasze ciało astralne: zdrowie, miłość, jedność,
poszanowanie Boga w człowieku, wyzwala nas od wszelkich kodów astralnych zaprogramowanych przez złe przekaźniki.
Tym sposobem Ojciec Niebieski zawiera przymierze ze swymi dziećmi, które będą budować Jego Królestwo tu na
Ziemi poprzez Jego Świętych Obcowanie. Jednak każdy używający wahadła powinien być poza pierwszym stopniem
doskonałości duchowej, lub w trakcie odmawiania tych modlitw zawartych w Tajemnicy Szczęścia, a objawionych przez św.
Brygidę szwedzką. Modlitwa przy programowaniu wahadłem lub piramidą:
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE TU NA ZIEMIĘ – Wszystko, Co Powstało w Niebiosach Na Ziemi się Przejawi! Miłość
Potęgą się Stanie, a z Nią nikt się już nie rozprawi! Cały Kosmos na ratunek stanął, Sojusz Galaktyk Powstał! Żeby Ziemia w Miłości
się Odrodziła i w Obfitości Mocy się Podniosła! Niech niekończącym się strumieniem Leje się Ojca Miłości Obfitość! Niech pięknym i
jaskrawym źródłem we Wszechświecie się przejawi! Rozkwitaj Ziemio i Perłą Galaktyk Stań Się! Niech doświadczenie całego
Wszechświata, Najlepszą Mocą się w Tobie Przejawi!!! AMEN

Przekaz na miarę Apokalipsy
Ludzkość na naszej planecie nie zdaje sobie sprawy z czasu który przeżywamy, Świat Ducha
informuje; że rozpoczęła się największa walka w dziejach Świata - walka o nieśmiertelne dusze
ludzkie. W książce “Pola Promieniowań”, Chrystus nakreśla naszą ludzką ewolucję na Planecie i
informuje jak jesteśmy programowania przez duchy marne, które często podszywają się pod byty
UFO-kosmiczne. Programują naszą podświadomość polami destrukcyjnych energii z czego my
nie zdajemy sobie sprawy. Niewileu z nas zdaje sobie sprawę z istnienia niewidzialnej “Sieci
geopatycznej”, w której przebywamy, śpimy, a która destrukcyjnie wpływa na nasze zdrowie. Na
przestrzeni lat mówią o tym objawienia:

Siatka geopatyczna to sieć demoniczna- przyczyną naszych chorób.
Istnienie tej sieci, z której rozchodzi się zło potwierdzją objawienia; w Oławie; Matak Boża mówi: Cały świat
opasany jest siatką, to szatani… Zapisuje to także święta S. Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku;
(I-414) … Kiedy został wystawiony ten obraz „Jezu Ufam Tobie”, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem, kiedy położyłam się do łóżka ujrzałam, jak ten obraz
szedł ponad miastem. A miasto było założone siatką i sieciami. Kiedy Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci a w końcu zakreślił duży znak krzyża i znikł. Na przestrzeni lat dowiadujemy się, że Wybuch na World State
Ctr. to robota UfO-ludów, ktorzy skrzętnie zaprogramowani go na 20 lat przed wydarzeniem na bankotach 20$.

Świadectwa na działanie czakramów
Świadectwo działania czakramu 25.07.2015 r.
Czakram a raczej przepromiennik magnetyczny otrzymałam za darmo od Pana Zbigniewa Kozłowskiego
z przeznaczeniem umieszczenia go w miejscu pracy, gdzie nienajlepsze rzeczy się dzieją. Ponieważ przebywam na urlopie wypoczynkowym, postanowiłam ustawić go w domu na próbę tym bardziej, że od pewnego
czasu byłam nękana przez starszą teściową. Rozumiem starość i jej fanaberie, ale agresja narastała z
każdym dniem a słownik pozostawiał wiele do życzenie, co nigdy przez szereg lat nie miało miejsca.
Popadałam w rozpacz, a jedyną nadzieję widziałam w czakramie który eliminuje ujemne i destrukcyjne energie. Po zainstalowaniu przepromiennika w piwnicy domu z każdym dniem sytuacja stawała się jakby lepsza. A po odmówieniu w intencji starszej osoby razem z Panem Zbigniewem egzorcyzmu sytuacja zmieniła
się radykalnie. Jestem kochana i akceptowana przez teściową, nie ma wyzwisk ani przekleństw .Posiłki przygotowywane dla teściowej są na wodzie która jest programowana wahadłami kosmicznymi i po problemie.
Życzę wszystkim tak szybkich osiągnięć w poprawie komfortu życia, ale to tylko zasługa Pana Zbigniewa
który bezinteresownie pomaga innym. Dziękuje Panie Zbigniewie
Wdzięczna Agata

Działanie czakramów: Skotnicki Mariusz : MS <skoti_player@op.pl>
Panie Zbyszku, kilka ciekawych spostrzeżeń po zakopaniu czakramów.
W sobotę byłem z żoną u znajomych w Sierpcu. Wróciliśmy i okazało się, że mojego tatę poraził prąd.
Sprawa dość nieciekawa - podłączał spawarkę na siłę, czyli prąd trójfazowy - jak się Pan trochę orientuje
takie porażenia często kończą się bardzo źle, ze śmiercią włącznie. Ojciec pracował na podwórzu dokładnie
w miejscu, gdzie krzyżują się linie czakramów - tak jakby w centrum podwórza. Jak ojca zaczęło kopać, to
mama usłyszała i po paru chwilach dopiero odłączyła prąd, bo siła była tak duża, że nie mógł się uwolnić. Ojciec praktycznie wyszedł bez szwanku, co wydaje mi się niezwykłe. Ma jedynie spalony palec, ale poza tym
nic! Wczoraj wszędzie dookoła szalały wichury - u nas wokoło domu nic się nie stało, a dookoła wyrwane
drzewa, połamane gałęzie.
Obserwujemy dalej

Potwierdzenie z Anglii!
Co do naszego domu, Le Coin, to wyczuwamy subtelna poprawe. Od czasu zainstalowania
czakramu tez juz nie wyczuwamy obecnosci niematerialnych bytow w domu. Czyli same plusy.
Michal Chmielewski <michal.chmielewski@hotmail.co.uk>...

Waldemar <waldzio19@gmail.com>
Witam. Ja stosuję znak krzyża od prawej strony.
Wiem, że za wcześnie by o tym pisać, ale już odczuwamy działanie tej piramidy. Znajoma mniej
śpi i czuje się rześka, z kolei mi w pracy mniej nogi bolą i czuję mrowienie głównie na rękach. Dziękujemy!:)
Świadectwo działnia Krzyża - Irena Krupska Wilcza Kłoda 31 / 62-619 Sadlno z listu grudzień 2015r.
… Muszę opisać jakie mają właściwości Krzyże. Było takie zdarzenie, moja córka w październiku jak
była, ugotowała rosół, a moja wnusia (20 mies.) jest bardzo ruchliwa. Iwonka postawiła gorący rosół na stół,
Weronika błyskawicznie weszła na krzesło stojąc włożyła dłoń do rosołu - rączka bura – tak płakała, że z
bólu zanikł jej głos. Rodzice zaczęli krzyczeć na siebie i nie wiedzieli co robić. A ja miałam na sobie Krzyż
Kapłański, zdjęłam włożyłam Weronce na szyję, a ona Krzyż sama chwyciła dłonią tą oparzoną. Błyskawicznie dłoń bladła a Weronika w głos zaczęła się śmiać. Krzyż pomógł uzdrowić dłoń Weroniki.
Krzyż Miłości i Kapłański i nalewka bursztynowa oraz Balsam górski Mumio, pomogli w chorobie tarczycy, ponieważ chciała mnie udusić.…
Anna Gęsiak <gesiak.a@gmail.com> dn. 12 12. 2015r.
Witam Panie Zbyszku!. Obudziłam się i nic mnie nie boli. Zawsze jak wstawałam rano, bolał mnie cały
kręgosłup, cała byłam obolała, teraz nie mam na nogach żadnej opuchlizny. No po prostu chce mi się żyć.
Głowa nie boli, nie ma ociężałości, myśli klarowne. Też piramida zdrowia działa doskonale.
Mam wrażenie że znowu jestem sobą. Wielkie podziękowanie.
W poniedziałek do Pana zadzwonię, bo chciała o coś się dopytać.
Dowody po zapoznaniu się z wiedzą - Dowody oddziaływania Krzyża:
Sylwia Grzelak e-maile z dn. 16 maj. 2014r.
… A Krzyż działa niesamowicie, wystarczy że myślę o czymś i chciałabym uzyskać odpowiedź, a Święci
już są przy mnie. Cudnie .... nie da się tego porównać z niczym.
Zdejmowałam z córki klątwę rodową, bardzo silną, aż czułam jak mi się wnętrzności w brzuchu przewracają
(ja też miałam ją w brzuchu) i Pan mnie oczyścił, (wcześniej próbowały 2 osoby i wracało) Córka miała drgawki.... potem ulga, wszystko puściło. Jest zadowolona i czuje się lepiej.
Dn. 16 maj 2014.
Jestem ciekawa wrażeń innych osób po założeniu Krzyża.
Ja miałam zawroty głowy i zatkane uszy:) ściągało mnie w lewą stronę jakbym była pijana i mało dwa razy
nie wywinęłam orła. Może dlatego że lewą stronę mam silniejszą.
Potem jakoś się uspokoiłam, ale energię czuje w całym ciele. Nie mówiąc już co się dzieje kiedy biorę
komórkę do ręki. Wyraźniej widzę aurę, nawet swoją w lustrze. I w kąpieli, po dodaniu złota koloidlnego,
ciekawie to wygląda, jakbym miała podświetlaną wannę na różowo wokół nóg i woda jakoś wiruje mi przy nogach. Może tak jest przy całym ciele, ale ja zwróciłam uwagę na nogi, ciekawie to wygląda. W sumie czuję się
jakoś bezpieczniej i jakby pod ochroną, to normalne? Małgosia tak nie miała, bo ją pytałam - może dlatego, że
jestem bardzo czuła na energię, jak Pan myśli?
Dn. 17 maj 2014.
Krzyż bardzo mi pomaga, wydaje mi się, że kiedy robię lub myślę coś co byłoby złe dla mnie, to też czuję
te mrowienia i odbieram je jako ochronę i przestrogę.
Książkę przeczytałam, jest mocno naładowana energetycznie - jest jak.... " bateria z dobrem”.
Szczególnie czułam to kiedy czytałam o samym Krzyżu, nie mam żadnych wątpliwości, że jest on Cudownym Darem, dla osób które mają mocną wiarę w Boską Czystą Miłość i Dobro i chcą pomagać innym. .Jest
też jak ......koło ratunkowe dla tych którzy gdzieś po drodze do zbawienia zagubili się, ale chcą odnaleźć się w
wierze na nowo. Bardzo dziękuję za zaufanie i danie mi możliwości przeczytania książki jeszcze przed
wydaniem jej. .
Pozdrawiam Sylwia g.
Andrzej Muraszko <a_muraszko@tlen.pl> Olsztyn 14 marzec 2016r.
W ciągu ubiegłego miesiąca w domach mojej rodziny i u przyjaciół zainstalowaliśmy 6 czakramów
przepromienników. Szybko stwierdziliśmy, że w sposób znaczący podniósł się standart naszego życia.
Znacznie lepiej śpimy, wstajemy bardzo wypoczęci, w ciągu dnia towarzyszy nam niespotykany, jak dotąd,
spokój wewnętrzny i zrównoważenie. Ponadto, mój syn stwierdził, że od pierwszej doby po zainstalowaniu
czakramu,nastąpił znaczący przypływ klientów do jego zakładu pracy (czakram znajduje się w tym samym
budynku). Wszyscy odczuwamy rodzaj wzmożonej życzliwości otoczenia. Dziękujemy, Panie Zbyszku,

