Wahadło karmiczne - Użyj energii Miłosierdzia do oczyszczania siebie i świata
Każda choroba jest energią minusową. Chorujący człowiek nie łapie jej przypadkiem, skoro grzeszył w przeszłości
- zasłużył na nią, a chorując - cierpi - odrabia sprawy karmiczne. Nadenegia Jezusa Chrystusa - jego Rany, Cierpienie
i Krew - oczyszczają ten niewidzialny kał astralny. Każdą chorobę można zlikwidować w Akcie Miłosierdzia Zbawiciela.
W wahadle egipskim zakodowana jest energetyka ziemska - w jego spodniej części jest numerologia świata z Krzyża
energetycznego, oraz kropla “łez olejowych”, które spływały z płaczącej twarzy Ikony Matki Bożej w akcie cierpienia
nad grzesznym światem. W uczynkach Miłosierdzia można tę minusową energetykę zdejmować odkurzając - wahadłując
energią wiru nad leżącym pacjentem, nad jego zdjęciem, nad dokumentami z istotą spraw demonicznych, np.sądowych.
Wodą aktywną - spryskujemy ciało oczyszczającego obiektu błogosławiąc go w formie Krzyża mówiąc; W mocy
Miłosierdzia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wahadłując od głowy energią wiru w lewo w kierunku stóp łączymy się z energią modlitwy do Miłosierdzia w słowach: Panie Jezu Chryste, przepraszamy Cię za nasze grzechy popełnione w
świadomości i nieświadomości naszej. Spalaj je w Ogniu Twego Miłosierdzia - oczyszczaj nasze dusze, ciało ze zła
wszelkiego, abyśmy stali się świątynią Twojego Ducha. Prowadź nas Chryste do większej doskonałości Duszy, Serca,
Ciała i Umysłu, byśmy stali się Twoimi narzędziami w budowanie Królestwa Twego na Ziemi. Wahadło zakończone jest
koralikiem z różańca. Odmawiając tę modlitwę pobieramy energię modlitw różańcowych ludzi, którzy modlą się bez intencji. Dzieje się to na zasadzie modlitwy pańskiej i słów: “…Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”. Skoro robimy to w akcie Miłosierdzia nie wolno nam wracać mową czy myślą do tch zaszłości. (Dobrze
jest dokonać Rytuał Przebaczenia) - Energia spalana jest w Gwieździe Całości i nie istnieje ona jako choroba w ciele
ani jako życiowa karma.
Musimy wiedzieć, że ściągając z obiektu energię bierzemy ją
na siebie jako chorobę - czując przy wahadłowaniu zimno i chłód,
które przejmujemy na siebie. Odmawijąc codziennie krótką modlitwę do Ran i Krwi Chrystusa, oczyszczamy siebie i świat z ujemnej
energetyki. Chrystus w Akcie Miłosierdzia oczyszcza nasze ciało i
duszę, z energii które przejmujmy z bliźniego w akcie naszego
miłosierdzia.

RYTUAŁ AKTU 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 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.

Z praktyk tych, którzy otrzymali wahadło:
W dniu 30.11.2016 o 07:49, skoti_player pisze:
Co ciekawego napiszę po krótce.
Nie trzeba mieć wielkiego doświadczenia w radiestezji aby pracować. Wystarczy modlitwa i Wola pomocy. Moja żona jest najlepszym
przykładem bo to były jej pierwsze doświadczenia z wahadłem a ja czułem podobnie jak kiedy Pan mi robił zabieg. Po drugie jak
oczyszczała mi np nad czakramem gardła to wyciagało brudy aż że stóp. Tak jakby z całego układu limfatycznego. Po trzecie po zabiegu
czuła się od razu słabo i zaczęło jej chcieć się wymiotować. Usiedliśmy do modlitwy i złapałem ją za ramię i te brudy energetyczne po
ręce wróciły na mnie. Żona momentalnie poczuła się lepiej a ja musiałem oczyszczać się modlitwą.
Kolejne spostrzeżenia. Można pracować na sobie jak nie ma innego wyjścia. Wówczas prawa ręka ma wahadło a lewą spryskujemy
obrazek Jezusa Miłosiernego i podczas ściągania trzymamy na nim rękę. Brudy lecą do obrazka i są spalane częściowo na miejscu.
Choć lepiej jak ktoś inny nam pomaga. Odczucia są większe. Jak robiłem zabieg na sobie to żona była w innym pokoju i przyszła do mnie
z informacją że z niej zeszły brudy z ciała. Ja nawet nie miałem myśli aby jej pomóc ale Chrystus sam zadecydował że ściąga z niej.
Poczuła od razu ulgę. Potem poszedłem oczyścić synów. Nad jednym wahadło kręciło się długo a nad drugim wcale. Wydaje się że
oczyściło obu na raz choć byli oddaleni od siebie.
Mój e-mail w odpowiedzi.
Będę musiał wymienić wahadło karmiczne u Pana.
Miałem takie same u siebie i oczyszczałem kilkakrotnie na odległość znajomą z Niemiec.
Nic nie pomogło grozi jej psychiatryk - wymieniłem koralik na wahadle i energia poszła,
nie mam jeszcze potwierdzenia, ale myślę że zło podsunęło mi myśl o tych koralikach żeby dawać z
papieskich różańców. Teraz muszę wymieniać koraliki w kilkunastu już zrobionych wahadłach.
Mój drugi e-mail
Sprawa nie jest taka przesądzona, że zło opanowało wahadła.
Zmieniłem kilkanaście koralików w wahadłach i sprawdziłem jaką mają energię – zerowa.
A nad tymi dobrymi koralikami z różańców z niesprofanowanym krzyżem - plusowa.
No i się sprawa wyjaśniła, dlaczego żona poczuła się słabo jak ściągała z Pana i dzieci.
- Dlatego, że nie była podłączona do zbiornika energii modlitwy wiernych całego Kościoła - a sama
prawdopodobie nie odmawiała modlitw "Koła ratunkowego"- była słaba energetycznie.
Ja mam na to takie wyjaśnienie, i to się potwierdza w innych przypadkach, że z papieskich różańców
i wszystkich papieskich pastorałów, nawet ze zdjęć idzie energia modlitewna wiernych do szatana na
jakieś jego piekielne sprawy. Tak nas załatwił JP-II, tak nas załatwia opętane duchowieństwo.
Mój trzeci e-mail - 10. grudzień 2016r.
Jest super na stronie - Jak to podchwycą trzeba będzie otwierać fabrykę. A tego nie można produkować seryjnie - musi być ręczna
robota (mistyczna). Jak my się wyrobimy z tymi piramidami, wahadłami, wodami - nie wiem. A wciąż przychodzą nowe rzeczy.
Np złoto koloidalne, mam dodać do wyrobu wartości smakowych i
odpowiednio zaprogramować na oczyszczanie z nałogów. Skrapiając tym
złotem obiekt, ściągamy wahadłem karmicznym chcicę nałogową: narkomanię, alkoholizm, nałóg palenia. Ale trzeba zostawić buteleczkę ze złotem
pacjentowi, aby sprejował sobie usta, jak przyjdzie chcica nałogowa. Trzeba
to sprawdzić i jak to rozreklamować? ? ?
W dniu 31.12.2016 o 19:31, skoti_player pisze:
Co do wahadła - to niesamowita wyższa inteligencja tym kieruje jak się oczyszcza. Dziś ściągałem z młodszego syna profilaktycznie
a żona była w innym pokoju i z niej samo ściągnęło bez mojej świadomości - tak że czuła się słabo bo nie spała dobrze w nocy bo mały
ząbkuje i ciągle się budzi tak po oczyszczeniu samoistnym poczuła się jak nowa. Także my mało mamy do powiedzenia - mamy tylko być
pośrednikiem - a łaska idzie tam, gdzie potrzeba.
Z relacji użyających wahadło:
Była sprawa sądowa, która ciągnęła się lata, kobieta otrzymała wezwanie sądowe na następną rozprawę. Spryskała dokumenty
sądowe wodą aktywną, wahadłem ściągnęła energie minusowe i o dziwo rozprawa skończyła się na korzyść strony, która wydawało się
że będzie przegrana.
Prosimy o dalsze relacje niesamowitych możliwości oczyszczania świata z ujemnych energii przez wahadło karmiczne.
W dniu 23.01.2017 <skoti_player@op.pl> pisze:
Witam
Jedna ważna uwaga. To koniecznie trzeba dopisać do instrukcji wahadła. Nie wolno wchodzić w żaden najdrobniejszy nawet kontakt
fizyczny typu uścisk dłoni po wykonanym zabiegu. Nie wolno wchodzić w biopole terapeuty dopóki nie oczyści się on modlitwami do Krwi
Chrystusa. Podam przykład. Ściągałem z syna bo złapał jakiegoś wirusa. Na to weszła do pokoju żona i dotknęła mnie. Ręka do łokcia
zaczęła ją palić tak że musiałem z niej ściągać. Przykład drugi. Ściągałem sam z siebie a na to syn wszedł do pokoju. Nawet mnie nie
dotknął stanął tylko parę centymetrów ode mnie. Ja nie zdążyłem odmówić modlitw. Za godzinę syn z radosnego i żywego dziecka stał
się osowiały i słaby. Po oczyszczeniu wrócił do siebie po ok 2 godzinach.
Dla czego jest to ważne aby ludzi przestrzegać. Oczyszczamy kogoś po czym żegnamy się z nim usciskiem dłoni i jeżeli się nie
oczyścimy modlitwą to po dłoni energia powędruje z powrotem na klienta. A potem on powie że w zabiegu nic nie pomogło.

