Rozstawienie czakramów w Częstochowie
(x) Akcja 10-11 październik 2017r, ( 2 paźdz. 017. (–20)
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Potwierdzenie działania; https://www.youtube.com/watch?v=0LO-EiYtF
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Czakry wspołrzędne w pkt. GPS
Sankuarium Jasna Góra - promień 200mtr.
Punkt Centralny - P0 50°48'45.39"N 19° 5'50.88"E
Obstawienie czakramami Jasnej Góry w Częstochowie dn. 10.paźdzr. 2017r.
Na akcję wyjechaliśmy rano o godzinie 5oo. O 10-tej od razu po przyjeździe zaczęliśmy rozstawienie zegarowe
od czakramu na godz. 5-tej. Obejście Jasnej Góry i zakopanie czakramów zajęło nam ok. 2 godzin. Szybkie
zwiedzanie Sanktuarium i zainstalowanie 2 czakramów wewnątrz Jasnej Góry.
Około południa powrót do Gdańska. W tym samym dniu już w domu poprzez tunel energetyczny zostały czakramy wokół Jasnej Góry uaktualnione i sprawdzone - wszystkie pracowały pozytywnie.
Na drugi dzień podczas modlitw porannych, dostałem polecenie aby przez Tunel Energetyczny dokonać egzorcyzmu nad Jasną Górą i obrazem “czarnej madonny”, co zostało dokonane.
Po tej operacji sprawdzając radiestezyjnie ile zła zostało oczyszcone gdyż było (–20) stwierdziłem, że tak Jasna
Góra jak i obraz czarnej jest wyzerowany. – nie było promieniowania ani pozytywnego ani destrukcyjnego.
Dostałem polecenia, aby założyć osłony energetyczne nad obrazami i terenem Jasnogórskim - co zostało także
dokonane wahadłem energetyczno-magnetycznym. Jestem zdania, że w tej operacji była Wielka Łaska Boga Ojca
oraz Istot Duchowych, gdyż wszelkie modlitwy i poddaństwa składane “czarnej wszetecznicy”, nie będą już oddziaływać energetyczne na świat Ducha.
Podobna operacja rozstawienia czakramów odbyła się kilka dni wcześniej w Licheniu. Czakramy rozstawione
w promieniu 1000mtr. Obraz jak i sanktuarium wyegzorcyzmowane, założone osłony na obrazy “bolesnej królowej
Polski”. Ufamy, że w Miłosierdziu Boga Ojca te przekaźniki nie będą już negatywnie wpływać na świat Ducha.

Różańce perłowo-bursztynowe z polecenia Matki Bożej Miłosiernej w Wilnie w latach
dziewięćdziesiątych.
W latach dziewiędziesiątych drukując książki “Miłość Największa”, w Wilnie dostałem od Matki Bożej w Ostrej Bramie polecenie aby robić różańce perłowo- bursztynowe, które oczyszczają świat minerałów, roślin i
zwierząt. Znalazłem człowieka w Wilnie, który robił dla mnie takie różańce za które ja płaciłem mu 5$.
Wydrukowałem książeczkę na temat historii różańca pt. “Pacierze sznurami mierzone”, rozdawałem te różań-ce
za; “co łaska”. Nie było wielu chętnych. Ja sam raczej korzystałem z tego kamiennego różańca przywiezio-nego
z Mediogore. A teraz aby uaktualnić te czakramy trzeciej generacji w świecie minerałów, roślin i zwierząt
potrzebna jest modlitwa wytwarzana na różańcach perłowo-bursztynowych. Podane były słowa Zdrowiasiek,
jakimi programowane powinny być czakramy na tychże różańcach.
Modlitwy kreują świat dla przykładu. - Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty wśród
stworzenia, błogosławiony jest Owoc Twojego życia - Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża i nasza Matko i
Królowo, modlimy się z Tobą do Ciebie i przez Ciebie do Miłosierdzia Ojca, o przewartościowanie demonicznych
sił w żywiołach Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza w świecie minerałów, roślin i zwierząt w materii ożywionej i
nieożywionej - przez Krzyż, Krew Przenajświętszą Jezusa przez Ojca Miłosierdzie.

Potwierdzenie działania; kod YouTube - Iskra z Polski.
https://www.youtube.com/watch?v=0LO-EiYtFWM - opublikowany 23 stycz. 2018r.
Mówi ks. Glas - egzorcysta. Powiem wam o takim wydarzeniu; - zaraz po wielkiej pokucie, kiedy kończyłem egzorcyzm Polski poszłem do klasztoru i w momencie kiedy stali ludzie, kapłani jeden z nich mówi do mnie: w tej chwili jestem
na telefonie z bardzo znaną mistyczką w Polsce - (nie powiedział mi jej imienia) powiedział, że jest prowadzona przez
biskupa - samozwańcza mistyczka, - rozmawiałem z tą panią ona pozostaje w ukryciu, nie chce aby ktokolwiek ją znał i
ona mówi: proszę księdza to co ja widziałam w czasie tej wielkiej pokuty - to było niesamowite!. Ja mówię; co pani widziała? Ona powiedziała; - widziałam otwarte Niebo nad Częstochową i widziałam Matkę Najświętszą w pięknej koronie w
złotym płaszczu z berłem i niesamowitym uśmiechem na ustach i osłaniającą płaszczem całą Częstochowę, wszystkich
tych waszych ludzi, których tam żeście mieli i ona mówi i jeszcze niesamowity znak; widziałam miliony dusz które szły ze
wschodu i z zachodu do Polski i w tym momencie wszystkie szły do Częstochowy i takim jakby jednym strumieniem unosiły się do góry i szły do nieba. Czy to były naszych rodaków poległych, czy dlatego żeśmy otworzyli niebo przez naszą
pokutę - ona mówi “nie wiem”, widziałam dusze zmarłych ludzi, którzy od wschodu i zachodu, od strony Rosji, Niemiec,
Europy, szły do Polski w w tym momencie unosiły się do Nieba i Niebo zostało dla nich otwarte - to były miliony, miliony
dusz - tak mnie powiedziała.
Komentarz: Nie ma co się cieszyć na zapas. Widzenia mistyczki mogły być w czasie przyszłym. Trzeba koniecznie walczyć o zamianę tego obrazu z czarną madonną na ten, który jest w Kościele na Podkarpaciu. A ten obraz Królowej Ziemi i
Nieba ma być koronowany Krzyżem Energetycznym - wtedy dopiero wizja może się spełnić z zastosowaniem przez nas modlitw za dusze pokutujące. Jakie kroki “ty - czytający” podejmiesz w tym działaniu?.
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C zakram -

przepromiennik

jako

TUneL enerGeTYCznY
Czakram, a raczej przepromiennik magnetyczny, jest konstrukcją zdolną przewartościować ujemne destrukcyjne energie astralne (kosmiczne). Składa się z trzech piramid
magnetycznych. W piramidzie egipskiej zakodowana jest cała geometria naszej Ziemi:
długość równika, odległość Ziemi od Słońca, cyfra Pi, Fi oraz inne wartości naszego
globu. Taka piramida spełnia funkcję soczewki energetycznej opartej na promieniowaniu
ziemskim. Obudowana piramidą sumeryjską - kosmiczną, która tworzy tunel energetyczny w zaświaty. Ujemne i destrukcyjne energie przyciągane są przez soczewki magnetyczne znajdujące się w podstawie piramidy. Tam energia jest przewartościowywana
w węźle Krzyża, po czym nasącza się suplementami duchowymi znajdującymi się w piramidzie i wypychana jest na zewnątrz czterech ścian piramidy przez Krzyże żywiołów: Ognia, Ziemi, Powietrza i Wody, które to przez Krzyż Energetyczny łączą się z
wyższymi wymiarami duchowymi naszego świata.
Piramida psychotroniczna o promieniowaniu kosmicznym wytwarza tunel energetyczny, w którym poprzez wir energetyczny
wysyłane i eksmitowane są destrukcyjne energie ziemskie i astralne, a także dusze błądzące, które nie zostały wyeksmitowane
do płaszczyzn oczyszczania, oraz wszelkie duchy stukające. Tunelami takimi dla dusz błądzących były dawniej relikwie św.
męczenników ustawione w ołtarzach kościołów. Te relikwiarze zostały zlikwidowane poprzez innowacje posoborowe: Odwrócenie ołtarzy i zlikwidowanie Tabernakulum z centralnego miejsca ołtarza. Jak sami zauważyliśmy od tego czasu, nasze “Dzienniki Telewizyjne” zaczęły być kronikami kryminalnymi.
Zaraza opętania - Powinniśmy wiedzieć, że pierwsza sfera otaczająca Ziemię jest zamieszkała przez niższe duchy demoniczne, które żyją w niewidzialnej przestrzeni a ich występki, grzechy i złość nie pozwalają wznieść się w wyższą sferę, słowem ich astralne ciało przesycone cielesnymi emanacjami jest ciężkie, jak ołów. Nie na próżno w modlitwie Pańskiej
pozostawionej przez Chrystusa powiedziano: „…zbaw nas ode złego”. Wszystkie te złe duchy oblegają świat i im więcej ich przenika na planetę, tym szerzej rozprzestrzenia się jadowita zaraza opętania. Te dzikie hordy napełniają przestworza a w pogoni
za zaspokojeniem swoich zwierzęcych chuci i w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie pokarmu, niszczą wszystko na swojej
drodze; pożywieniem ich – jest żądza krwi i gęste, ciężkie, cuchnące opary pijaństwa, narkomanii, sexu i wszelkich namiętności zwierzęcych. Emanacje tych bytów niewidzialnego świata napełniają powietrze, na podobieństwo trujących oparów, a ludzie
wchłaniają je i podlegają fluidycznej epidemii opętania.
Gdy postawimy czakram w piwnicy budynku z zawilgoconymi, zagrzybionymi ścianami, po kilku tygodniach ściany będą
suche, a wszelkie duchy stukające i destrukcyjne wyeksportowane zostaną w płaszczyzny oczyszczania.
Z relacji jasnowidzących i jasnosłyszących dowiadujemy się, że przez Czakram ustawiony w piwnicy dużego budynku
zostało wyeksportowanych w ciągu miesiąca 2 292 dusz. Przez czakram ustawiony na cmentarzu lubelskim zostało wyeksmitowane 13 754 dusz błądzących. Starajmy się tymi sposobami a także modlitwą wpływać na niewidzialny a otaczający nas
świat ducha, aby go oczyścić ze wszelkiego kału astralnego, a zmniejszy się przestępczość w kraju a nasze zdrowie psychiczne
i fizyczne znacznie się poprawi.

Sposoby ustawiania czakramu:
W budynkach ustawiamy go w najniżej
położonych pomieszczeniach (piwnice) na
podłodze. W czakramie soczewki magnetyczne ustawione swoją polaryzacją minsowzasysają ujemne fluidy na zasadzie
“podobne przyciąga podobne”. W węźle
krzyży energia ta zostaje przewartościowana i wypychana jest na zewnątrz. Nad
czakramem tworzy się kula pozytywnej energii, dochodząca do kilkudziesięciu mtr.
Na cmentarzach (przy grobach naszych
bliźnich) w miejscach niezabudowanych,
gdzie jest zła energia, wstawiamy czakram
w wykopany uprzednio dołek na głębokość
ok. 20-30 cm. strzałką na północ.

Błogosławimy czakram szczyptą
ziemi robiąc nad nim znak krzyża ze
słowami: W Miłosierdziu Ojca, Syna i
Ducha Świętego prosimy Cię Panie Jezu Chryste o oczyszczenie zła wszelakiego, przez Twoje Miłosierdzie.
Przepraszamy Cię za nasze grzechy
popełnione w świadomości i nieświadomości naszej. Spalaj je w ogniu Twego
Miłosierdzia, oczyść nasze dusze, serca, ciała i umysły od zła wszelakiego,
oczyszczaj dusze naszych bliźnich w
Twojej Miłości Przebaczającej. Chroń
nas od zła wszelkiego. Amen.
Powrot do Natury

Katolicka Radiestezja
80-335 Gdańsk ul Sztormowa 7/A/27
tel. 058 5563332

e-mail: zdrowie@powrotdonatury.net.pl
www. powrotdonatury.net.p.
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akcja oczyszczania polski z duchów błądzących
Cel oczyszczenia Polski został naświetlony przez Jezusa Chrystusa: …Ale od początku jak to się zaczęło.
Wszyscy walczymy o Królestwo Boże, które ma się rozpocząć od Polski niepodległej żadnemu złu. “Polski - od
morza do morza”; która przepowiedziana jest przez wizje “Podlasianki”. Taka Polska powstanie, co obiecał Bóg Ojciec, ale musimy przechytrzyć “zło”, które nas koduje i programuje. Od tego momentu dostawałem informacje, na jakiej
zasadzie jesteśmy programowani przez siły nieczyste tj. “duchy marne”, i jak się z tego uwolnić.
Będąc na cmentarzu w Piotrkowie ujrzałem, że niektóre groby promieniują niesamowitym światłem i to bez
względu czy nagrobek był z piasku, czy marmuru. Stosunek był przerażający: na 20 nagrobków 2-3 promieniowały
jasnością, reszta to potępieńcy. Wczytując się w “Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła”- celem szatana było zlikwidowanie relikwii przez odwrócenie w Kościołach Ołtarzy o 1800. Relikwie świętych, którzy umarli za Wiarę, były
Tunelami Energetycznymi, którymi kapłan odprawiający Mszę św. transportował dusze zmarłych poprzez “płaszczyzny
oczyszczania” do Nieba. Z racji ukladu (łącznika ciało- kości męczennika przez astral do duszy, która jest w Niebie).
Ta wizja zainspirowała nas do instalowania czakramów z podwójnych piramid, aby tymi tunelami dusze odprowadzane
były do Nieba. Rozstawionych czakramów przez lata na cmentarzach były setki; że to pracowało potwierdzone było
przez jasnowidzącą Ukrainkę. Kiedy zakopaliśmy czakram na cmentarzu oliwskim, ujrzała jakby kręcone
schody idące do góry w Kosmos, a na nich; małe dzieci, potem młodzież i starsi; jak gdyby w kolejce z całego
cmentarza - opuszczali ten padół ziemski. Polały się nam łzy wzruszenia - gdy opisywała tę wizję.
O tych i innych negatywnych polach energii Chrystus mówi w książce “Pola promieniowań” i sugeruje, że zniwelowanie tych pól należy do człowieka. Stąd powstały piramidy magnetyczne coraz to udoskonalane i instalowane
w domach i nie tylko. Każdy z członków A.K. otrzymał Tunel- Piramidę do zainstalowania jej na grobie swojej rodziny.
Teraz zasugerowano, aby ponowić akcję oczyszczenia Polski z dusz błądzących, pokutujących, z tą nową generacją wodnych Piramid - Tuneli, do których w pojemnik włożone są granulki “Łez olejowych - Miłosierdzia”, i opatrzone wodoodpornym pojemnikiem. Wystarczy przy grobie swoich zmarłych wykopać dołek na 20-30cm, włożyć
piramidę strzałką na Północ, pobłogosławić i zasypać dołek. Ważne, aby podać miejscowość, gdzie zainstalowano
czakram, by w przyszłości nie dublować sprawy. Taki Czakram- Tunel można także zainstalować w piwnicy domu,
który spełniać będzie rolę odpromiennika i wyprowadzi duchy stukające, niepokojące mieszkańców budynku.
W Polsce jest ponad 10 000 miejsc pochówków, pól bitewnych, czy negatywnych pól złego promieniowania. To,
co było zainstalowane, to mały procent w całości Kraju. Przez taką akcję wszyscy przyczynimy się do zmniejszenia
przestępczości. Wiemy przecież, że każda Dusza człowieka jest mieszkaniem ducha; złego, albo dobrego - świętego.
Jeżeli taki homopolakus zanieczyści duszę grzechami, narkomanią, brakiem modlitwy, automatycznie w taką duszę
wlewają się duchy zmarłych, które nas kodują i programują na przynależność do swego królestwa.
W związku z powyższym, prosimy o zaangażowanie się w sprawę i jej nagłośnienie. Któż z nas nie ma snów o
swoich zmarłych, którzy tym sposobem dają znaki, że potrzebują wsparcia modlitewnego, lub właśnie odprowadzenia
ich na dalsze płaszczyzny migracji duchowej.
Wystarczy jeden Czakram- Tunel zakopany na cmentarzu, a sprawa się rozwiązuje. Przymierzamy się do
oczyszczania miast z duchów marnych, które to destabilizują nasz byt i egzystencję. To tylko 150zł, a sponsorować
może cała rodzina i być uwolniona od duchowego natręctwa. Przymierzamy się do oczyszczenia mniejszych miast,
takich jak np. Kartuzy, czy poszczególnych dzielnic Gdańska, poprzez ustawienie 12-stu czakramów wokół miasta,
które to wyeksportują niepożądanych gości, a tym samym zmniejszy się przestępczość. Oczekujemy szczególnie od
członków A.K., że podeślą chciaż jednego sponsora do zakupu i zainstalowania czakramu w swoim mieście lub okolicy. Dusze wspomagane taką akcją zawsze pozostają wdzięczne i odpłacą nam z nawiązką, działając jako Świętych
Obcowanie.

Ps. Jeżeli dobrze zrozumiałem w ostatnim przesłaniu; Jezus Chrystus obiecuje aktywnym Członkom A.K., że większość doczeka tu na Ziemi Jego Paruzji i Polski od
morza do morza. Należy Piramidą Miłości “Darem Ojca”, lub “wahadłem św. Rafaela
patrona medycyny uniwersalnej” - programować owoce, napoje, które pijemy, by wzmacniać ciało energią duchową; zdrowia, życia, regeneracyjną organizmu, przychodzącą z Kościoła Wspomagającego - świętych obcowania.
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