MIKSTURA ŻYCIA I DŁUGOWIECZNOŚCI
Wody koloidalne aktywne: złoto, krzem, magnez, cynk, miedź, srebro mogą wydawać się czystą
wodą, ale jest w tych miksturach duża energia właśnie ze świata nam przyjaznego tzw. Świętych Obcowania. Pobierana przez Krzyże Miłości energią ultimatonów i przekazywana do nośnika, jakim są
aktywne wody koloidalne.
Cywilizacja Miłości inaczej “Świętych Obcowanie” przez tę wodę podwyższają energię ciała astralnego, co będzie owocowało w darach paranormalnych; nadwidzeniem, jasnowidzeniem, biolokacją,
łącznością duchową, darami uzdrawiania a w konsekwencij długowiecznością. Oni na czele z królową
Nieba będą przygotowywać nasze ciała ziemskie na życie bez chorób i śmierci, na wejście w obecnych ciałach do Królestwa Bożego, które przychodzi na Ziemię.
Programujmy więc nasze ciała fizyczne energią kosmiczną, a wiemy, że ciało fizyczne programuje
ciało astralne i duszę. Stosujmy jak można najczęściej taką miksturę życia.

Przygotowanie mikstury: Do słoika wekowego wlać ok 1 litra letniej wody (naj lepiej programowanej piramidą Miłości. Grudkę drożdży wielkości wiśni rozrobić z jedną łyżką cukru i łyżką wody. Wlać do słoika i dodać 5-7 rodzynek. Kilka
razy sprejować tę nalewkę odpowiednimi koloidami: złotem, magnezem, krzemem i innymi. Następnego dnia już można pić, jak tylko pojawia się pragnienie.
Dla przykładu: Zgłosiła się do mnie Pani z zaćmą oczną. Poleciłem “złoto koloidalne” i wodę ze
źródła św. Praksewy. To Grecka święta, która umarła za wiarę (wyłupano jej oczy już setki lat temu).
Pozostało w tym miejscu źródełko z którego turyści pobierają wodę.
Poleciłem, aby tymi wodami sprejowała powieki i lekko rozcierała po gałkach ocznych. Będąc teraz
u lekarza, stwierdził on, że poznikały jej wszystkie plamki, które powodują utratę wzroku. Wspomniał,
że takiego przypadku on jeszcze w swojej karierze lekarskiej nie spotkał.
Pani z W-wy prosiła ponownie o “złoto koloidalne, wodę św. Praksewy”, która już mi się skończyła.
Problem skąd ją wziąć, bo do Grecji się nie wybieram. Przyszła myśl z góry, aby z Ikony św. Praksewy
(którą posiadam) pobrać energię przez Krzyż i zaprogramować tą energią “złoto koloidalne”; tak też
uczyniłem i odczułem wyraźnie, że energia do wody spływa. Myślę że to Łaska Boża i energia duchów
jasnych przychodzi nam z pomocą.
Pragnę zwrócić uwagę, aby zacząć eksperymentować tymi sposobami i pobierać energie z obrazów
świętych, jak Ojca Pio, św. Franciszka, wielu świętych, którzy mają swoje specyficzne przywileje. Oni
chętnie przychodzą nam z pomocą. Rozpowszechniajmy tę medycynę energetyczno-duchową.
Pozytywną r zeczą jes t programować te
wody energią Piramidy Zdr owia oraz wahadłami wodno-magnetycznymi - świadek,
do który ch wkłada my drobiny witamin,
leków czy innych suplementów.
Prog ramując wodę wahadłem świadek,
odmawiamy Zdrowaś Maryjo w słowach…,
modlimy się z Tobą, do Ciebie i przez Ciebie
do Trójcy Przenajświętszej o energię życia,
zdrowia i regeneracyjną naszych organizmów.
Podczas programowania wahadło zatacza nad
wodą koła, po zaprogramowaniu ustaje.
Wtedy należy sprejować wodę 3-krotnie
koloidami; złotem, srebrem, miedzią czy magnezem koloidalnym. Taka woda staje się energetycznym pożywieniem dla naszych organizmów.

