DAR OJCA

Wahadło zwane Darem Ojca, zbudowane jest na czworościanie tworzącym
trójkątną piramidę. Jeden z boków przedstawia “Oko Opatrzności Boga Ojca”,
następne dwa to Krew i Woda z obrazu Jezusa Miłosiernego, która w energii
wiru lewoskrętnego oczyszcza (odkurza) wszelkie zło energetyczne. Podstawą
jest Krzyż opisany w okręgu przedstawiający trzy światy: materialny, astralny
oraz duchowy tj. “Kościół Tryumfujący”. Wewnątrz piramidki znajduje się płytka
magnetyczna z granulką Energii Miłosierdzia w polaryzacji ”żywiołu ognia”.
Materialnie znajdują się w piramidce suplementy o symbolice łez - cierpienia
z trzech światów; minerałów - mumio (krew gór), świata roślin jako bursztyn,
świata zwierząt jako perła. Wahadło działa z uświęconą wodą koloidalną magnezu, zaprogramowaną informacją przez Krzyż energetyczny z Kościoła Tryumfującego. Zdejmuje ono wszystkie choroby u osób osób będących w stanie
Łaski Uświęcającej z niezablokowaną duszą.
Sposób przeprowadzenia zabiegu: Spryskujemy obiekt trzema pryśnięciami magnezu koloidalnego, mówiąc; W Mocy i działaniu “Ojca, Syna i Ducha
Świętego”. Dotykamy wahadłem; głowy, piersi i nóg pacjenta. Zaczynamy ściągać od głowy w lewoskrętnym ruchem wirującego wahadła, przesuwając się po
ciele aż do stóp - odmawiając modlitwę w słowach:
Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, uświęcaj się Moc Twoja i Syna Twojego
przyjdź Twoje Królestwo, bądź święta wola Twoja, jaka jest w Niebie, aby była
spełniana przez nas na ziemi. Chleba Twojego duchowego dawaj nam dnia
każdego i odpuszczaj nam nasze winy, jako i my staramy się odpuszczać
naszym winowajcom. Nie dozwól, aby zło wodziło nas na pokuszenie, daj nam
zawsze najlepszą alternatywę wyboru, we wszystkich naszych myślach i czynach i wybawiaj nas od zła wszelakiego.
Pacjent podczas zabiegu powinien czuć chłód w nogach, co oznacza, że energetyka choroby zostaje ściągana. Wahadło przestaje wirować w okolicach
nóg pacjenta - nie zataczając kręgów. Po oczyszczeniu przechodzimy do drugiej
części zabiegu. Dotykamy wahadłem okolic serca i przekazujemy energię
ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara w słowach:

Pozdrawiamy Cię Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, prosimy Cię jako
“Uzdrowienie Chorych”, o przekazanie energii zdrowia, życia, regeneracyjnej
organizmu. Po jednej lub trzech zdrowaśkach wahadło ustaje. Błogosławimy
obiekt w słowach: W błogosławieństwie i działaniu Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Tyle ile złej energii przyjmiemy na siebie podczas oczyszczania - zostanie
przewartościowane przez Boga Miłości i wszelkiej Dobroci, który żyje w nas i
przez Bożą Matkę będzie przekazane dla pacjenta jako energie uzdrawiajace.
Im większą boskość będziemy w sobie rozwijać i nosić, tym więcej będziemy
otrzymywać Łask w zabiegach oczyszczania i uzdrawiania naszych bliźnich.
1.Wahadło zawieszone w samochodzie może służyć jako odpromiennik
samochodowy, chroniący nas przed inwazją duchów demonicznych.
2. Jako doraźne “koło ratunkowe”, przy zawałach serca, omdleniach, bólu
zęba, przeziębieniach, grypach, szczególnie w nagłych wypadkach.
3. Do zdejmowania ujemnej energetyki teleradiestezyjnie ze zdjęć osób, po
uprzednio zrobionym tunelu energetycznym przez wahadło ”Karnak”.
4. Do oczyszczania napojów butelkowanych z ujemnej energetyki, lecz po
uprzenim zdrapaniu kodu kreskowego i spryskaniu przez koloidalny magnez.
5. Nosząc wahadło przy sobie, połączeni jesteśmy tunelem energetycznym
z Piramidą Zdrowia, do której włożone są suplementy zdrowotne; leki, zioła itp.
6. Po spryskaniu magnezem koloidalnym leków chemicznych i oczyszczonych wahadłem usuwamy negatywne (często zakodowane naleciałości) i
podnosimy ich energetykę, wahadłując nad nimi ruchem kolistym zgodnie ze
wskazówkami zegara.
7. Poleca się traktowanie wahadła jako pierwszą pomoc jak - “Lekarza
rodzinnego”, jeżeli zabieg oczyszczania nie pomoże, uciekamy się do ostateczności.

Więcej informacj w książce “Woda Krzyż Apokalipsa”
www.powrotdonatury.net.pl.

