Programowanie Piramidy Zdrowia - wkładami żelowymi
Od ponad dziesięciu lat eksperymentujemy z magnetycznymi piramidami zdrowia, aby były bardziej skuteczne i doskonałe
w leczeniu chorób i programowaniu ciała. Im wyżej wchodzimy drogą doskonałości duchowej, tym większa wiedza i łaski są
nam dawane. Wykorzystujemy ją do likwidowania zła, programowania poszczególnych osobowości i ściągania energetyki
Królestwa Bożego na Ziemię.
Przypominamy, że piramida jest soczewką astralną, która przyciąga złe energie przez soczewki magnetyczne i przewartościowana energia programowana jest przez blok numeryczny cywilizacji kosmicznej, która oddalona jest ok. 40 mln lat świetlnych
od naszej Ziemi. Jest to wiedza o Krzyżu Energetycznym, na którym zbudowany jest nasz świat. Przez Krzyż możemy połączyć
się z blokami kosmicznymi, w których żyją cywilizacje doskonalsze od naszej ziemskiej. Cywilizacje te chcą nam pomagać i budować Królestwo Boże na Ziemi - na bazie energii wody,
która jest nośnikiem kosmicznych energii.
Opisane jest to w "Księdze Urantii"; np. z kropli wody deszczowej można otrzymać
energię, która może poruszać silnik o mocy 100 KM, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Symbol wody to H2 O; dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Przypominają nam, że wodór
jest gazem bardzo palnym, a tlen natomiast podtrzymuje palenie. Pytają; dlaczego woda gasi
ogień? W każdym bądź razie dysponują wiedzą i energiami tak potężnymi, których
nośnikiem jest nasz żywioł wody. Wodę można używać jako materiału budowlanego, jeżeli
zaprogramuje się ten żywioł energiami, które są jeszcze nieznane na Ziemi. Energie te przesyłane są przez Krzyż Energetyczny,
a także przez wahadła kosmiczno-magnetyczne z umieszczoną na nich numerologią danego bloku kosmicznego.
Piramida wodno-magnetyczna, zbudowana jest na bazie stworzonego człowieka. Ciało jest mieszkaniem duszy, dusza jest
mieszkaniem ducha, który dzieli się na dobrego i złego. Jeżeli człowiek zanieczyści swoją duszę; opanowuje ją zły duch i w taką
duszę wlewają się duchy marne, błądzące, które nas programują. Ten stan nazywamy opętaniem.
W odniesieniu do piramidy; w jej podstawie są soczewki magnetyczne, które ściągają ujemną energetykę, na zasadzie
"podobne przyciąga podobne". Energia ta jest przewartościowana przez duszę piramidy (trójkątna piramidka), której boki symbolizują; Oko Opatrzności Boga Ojca, dwa dalsze to symbolika Krwi i Wody z Obrazu "Jezu Ufam Tobie". Wewnątrz znajduje
się Energia Cierpienia - są to łzy olejowe spływające z Ikony Matki Bożej Bolesnej. Moc Miłosierdzia, czyli Miłości Przebaczającej, przewartościowuje złe energie. Blok Krzyża Energetycznego wewnątrz piramidy programuje wodne granulki żelowe,
które wypromieniowują przez boki piramidy - energie zdrowia, życia oraz regeneracyjne organizmu. Te energie pobierane są
przez ciało astralne człowieka, które jest programatorem ciała ﬁzycznego.
Sposób zastosowania piramidy:
W zestawie znajdują się woreczki z kolorowymi żelkami, zaprogramowane już energią leków na poszczególne systemy.
Niebieskie - na system kostny. Czerwone - na system krwionośny. Żółte - na system wydalniczy. Zielone - to mikro i makroelementy, których organizm nigdy nie ma w nadmiarze. Fiolet - na likwidowanie komórek rakowych. Bezbarwne to energia
Miłosierdzia, która oczyszcza nas z obciążeń karmicznych, przekleństw: pokoleniowych, rodzinnych, plemiennych. Po duchowej
spowiedzi przed Obrazem "Jezu Ufam Tobie" i zadośćuczynieniu - wybaczane są nam grzechy. Ułatwione jest także wybaczanie
innym. Stabilizuje nasz byt, istnienie - podnosi witalność, otwierając nas na poczucie potrzeb wszystkich istot. Uzupełnia to,
czego nam najbardziej w danym momencie brakuje; człowiek staje się pewniejszy i bardziej konkretny. Otwierają się bowiem
czakramy, szczególnie czakram koronny, przez który mamy łączność z Opiekunem Duchowym oraz czakram serca - pomagając
przejść nam z poziomu emocji na poziom uczuć. Oczyszcza umysł i emocje z myśli kodowanych, tzw. destrukcyjnych. Łączy
nas z istotami wyższymi Kościoła Wspomagającego. Odblokowuje energetycznie wszystkie czakramy. Usprawnia pracę mózgu.
Poszerza świadomość widzenia, czucia, postrzegania. Wspomaga nasz rozwój. Umacnia poczucie stabilizacji. Doenergetyzowuje
wodę, oraz wszelkie produkty spożywcze.Tworzy przestrzeń twórczej kreacji, pozwala uwolnić się od nadmiernego materializmu.
Zwiększa przepływ energii - pozwala na bycie Sobą, harmonizując ciało ﬁzyczne z ciałem mentalnym, człowiek zdrowieje i
zmienia swoją duchową osobowość.
Piramidę programujemy wkładając po jednej kulce żelowej z każdego koloru do piramidy, wkładamy swojego świadka;
kawałek paznokcia, włosa, czy nawet zraszamy wnętrze piramidy własną śliną.To tworzy łącznik naszej osobowości z piramidą,
a piramida z Kosmosem. W ciągu tygodnia, kulki żelowe wypromieniowują cząsteczki wody i stają się maleńkie, dokładamy
następne z woreczków, do chwili wypromieniowania wody. Wysuszone żelki wrzucamy na kilka godzin do czystej wody mineralnej, czy nawet święconej, po czym wkładamy znowu do piramidy. Dalej już blok krzyża energetycznego (cywilizacja Kościoła
Wspomagającego - czyli Świętych Obcowanie) programuje kulki żelowe energiami, które są nam najbardziej potrzebne do
uzdrowienia ciała i duszy. Nie zapominajmy, że podstawą piramidy możemy pocierać schorowane miejsca, ściągając tym ujemną
energetykę, bóle i choroby. Piramida ustawiona na książce podczas snu, programuje nas wiedzą zawartą w książkach. Ustawiona
pod naczyniem z wodą, programuje energią płyny, które pijając programują ciało i umysł. Koszt piramidy Zdrowia - 90zł
“Powrót do Natury” 80-354 Gdańsk ul. Subisława 23/G/35 tel. 58 556 3332.

Wielką popularnością w całej Europie cieszą się książki Siergieja Łazariewa “Diagnostyka Karmy”, w której autor opisuje przyczyny
duchowe, odwrócenie się od Miłości Bożej, umiłowanie materializmu, na bazie których powstają nasze choroby, niepowodzenia w życiu, a nawet
śmierć naszą i naszych dzieci. Po odblokowaniu się poprzez pokajanie się, pokutę i powierzenie Miłości – zdrowie, radość życia powraca do
równowagi.
Istnieje wyższa Energia od Energii Miłości, którą przez Swoje Cierpienie wytworzył Zbawiciel, to energia Miłosierdzia - czyli Miłości
Przebaczającej. Jeżeli wzbudzimy żal za grzechy, postanowimy poprawę, to Energia Miłosierdzia (Krew i Woda z obrazu “Jezu Ufam Tobie”)
oczyszcza nas z wszelkich blokad duchowych. Ciało, umysł podłączą się do Piramidy Miłosierdzia, która nas programuje na Miłość, zdrowie
i dobroć - na nowoczesnego człowieka.
Spróbujmy dokonać rytuału przebaczającego i powierzyć się Miłosierdziu króla Wszechświata.

RYTUAŁ PRZEBACZENIA
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 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 Św. przebaczam każdemu z mojej bliższej lub
dalszej rodziny, z żyjących i nieżyjących, każdemu kto wyrządził mi jakąkolwiek krzywdę.
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;
(w myśli wymieniamy osoby, do których mieliśmy; urazy, zawiść, nienawiść, czy radowaliśmy się z ich nieszczęścia).
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 Św. przebaczam wszystkim tym osobom.
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 bez uwarunkowań, gdy uwalniam bez uwarunkowań osobie, która mnie obraziła, to jej grzech jest już wstępnie przebaczony
przed Bogiem Ojcem. Oznacza to, że wyzwalam Ducha św. we mnie i osobie, która mnie obraziła. Nie zawsze jest koniecznym pójście do tej osoby, bo
ona może nie być gotowa na przyjęcie mojego przebaczenia. Tak więc pojednanie dokonuje się bezpośrednio przez Ducha św. obecnego w każdym z nas.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA KRÓLA WSZECHŚWIATA.
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.

