Wielu ludzi pracę z wahadłem przypisuje siłom nieczystym. Częściowo mają rację, gdyż praca wahadłem jest wejściem
w energetyczny świat ducha. Natomiast jeżeli zachowane są prawa ziemskie, kosmiczne oraz duchowe, a przy tym wahadło
opatrzone jest Krzyżem; staje się ono narzędziem kontaktującym nas z niewidzialnym światem wyższych duchowych cywilizacji, które nas otaczają.
Poprzez takie wahadło można wykonać analizę stanu zdrowia dla siebie oraz dla innych. Nawet ze zdjęcia możemy
oczyszczać ciało astralne z ujemnych, destrukcyjnych energii. Mamy szansę podwyższenia energetyki naszego pożywienia.
Mamy możność programowania siebie i bliźnich na Miłość, Zdrowie i Dobro. Możliwości są nieograniczone, w zależności
od stopnia uduchowienia. Wahadłami z energiami ziemskimi i kosmicznymi, można mieć wpływ na materię.
Jezus Chrystus też posługiwał się wahadłem; tym samym wchodził w świat duchowy. Ciekawy werset z książki
Katarzyny Emmerych, “Żywot i Bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa” z 1899r. Część XIII w temacie “Cudowna
kula”.
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“Cudowna kula”
I znowu zaczął nauczać Jezus na siedzeniu darniowym. Mówił o stworzeniu świata, o upadku pierwszych rodziców i
obietnicy odkupienia. Pytał ich, czy przechowali w podaniach pamięć o takiej obietnicy, lecz oni mało wiedzieli o Abrahamie
i Dawidzie, a i to pomieszane było z baśniami. W prostocie swojej podobni byli do dzieci w szkole, jeśli tylko który znał
odpowiedź na zadane pytanie, zaraz z tym się wyrywał. Widząc ich niewinność i nieświadomość, uczynił Jezus swą wszechmocą osobliwy cud. Opowiadając, nie pamiętam już co, zagarnął prawą ręką promień słoneczny i niejako wyjął z niego małą
świetlistą kulę, uwieszając ją Sobie na promieniu wychodzącym ze środka ręki. Kula ta powiększała się i to tak dziwnie, że
słuchaczom i uczniom zdawało się, że sami się w niej znajdują i wszystko naocznie widzą, co Jezus im opowiada. Więc też,
zaparłszy oddech, czekali ze wzruszeniem, co dalej będzie. Przypatrywałam się i ja i ujrzałam w kuli Najświętszą Trójcę.
Ujrzawszy w niej drugą Boską Osobę straciłam za to z oczu Jezusa; widziałam tylko, jak Anioł unosił się w powietrzu koło
kuli. Raz położył sobie Jezus kulę na ręku, to znów zdawało się, że sama ręka Jego jest kulą i wciąż rozwijają się w niej jeden
po drugim coraz to nowe obrazy. Obiła się o moje uszy liczba 360 czy 365, jakoby liczba dni roku, a równocześnie nawiązały
się do tego obrazy w kuli.
Jezus tymczasem wciąż nauczał; i tak nauczył ich krótkiej modlitwy. Jedna była podziękowaniem za stworzenie, druga
za odkupienie, trzecia odnosiła się podobno do sądu ostatecznego. Kulę Jezus wciąż trzymał, a w niej rozwijała się cała historia stworzenia, upadku i odkupienia i wszystkie środki czyniące ludzi uczestnikami tegoż. Wszystko to w kuli połączone było
cudownie promieniami z Trójcą Przenajświętszą i z Niej się rozwijało, reszta zaś była oddzielona. Przez wyprowadzenie kuli
ze swej ręki chciał Jezus dać słuchaczom pojęcie stworzenia, przez zawieszenie jej na nitce – pojęcie łączności upadłego
świata z Boskością i odkupieniem, przez ujęcie jej w rękę – pojęcie sądu. Nauczał ich o roku i dniach, jako wyobrażających tą
historię stworzenia, i dalej o nabożeństwie i pracy w ciągu tego czasu.
Co można zrobić magnetycznym wahadłem “Karnak”, na promieniowaniu ziemskim;

1. Można z ręki lub z fotografii osoby pobrać energię jako świadka, połączyć się z Nadświadomością, oraz...
a. Zdiagnozować poszczególne systemy organizmu - aby stwierdzić, który funkcjonuje niesprawnie i w jakim procencie.
b. Zdiagnozować organizm pod względem negatywnego promieniowania zieleni ujemnej.
c. Zdiagnozować równowagę pracy poszczególnych czakramów
d. Stwierdzić, czy rozwija się choroba rakowa (szare promieniowanie) i czy występuje podłoże wirusowe-bakteryjne,
e. Stwierdzić "Stan duchowości"; czy są obciążenia karmiczne, przekleństwa pokoleniowe i obciążenia grzechowe
f. Zbadać skuteczność poszczególnych leków na własny organizm, a także na organizmy bliźnich
g. Zadawać pytania naszej wyższej Nadświadomości z dziedziny duchowej,
h. Badać stan energetyczny pożywienia i napoi.

Co można zrobić magnetycznym wahadłem zdrowotnym, na promieniowaniu ziemskim.

a. Podwyższać wartość energetyczną, pożywienia, napoi, leków z zastosowaniem wody aktywnej,
b. Programować napoje energią lekarstw; lek włożony do środka wahadła, programuje napój swoją energią,

Zastosowanie magnetycznego wahadła piramidalnego;

a. Ściąganie ujemnego zapromieniowania w poszczególnych układach,czakramach
b. Ściąganie energetyki szarej, na której bazują choroby rakowe
c. Likwidowanie wirusów i bakterii w organizmie

Spróbuj i Ty włączając się przez wahadło w świat energetyczno-duchowy.

