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Prosíme Otce Nebeského, aby nám dal stříbřitý paprsek pro očistu organismu.
Matku Boží prosíme, aby nám dala tyrkysový paprsek, aby se vyčistil celý organismus.
Stříbřitý a tyrkysový paprsek mají vysokou frekvenci s ohromnou rychlostí, vyšší než je rychlost světla.
Vstupují do hlavy, očišťují každou cévičku, každou kapiláru, lymfatické uzliny, všechna centra mozková,
oči, nos, páteř. Rychlost otáčení se zvětšuje a světlo se zhutňuje. Každý obal organismu, každá buněčka,
každá membrána se očišťují od virů, mikroorganismů, od toxinů, které vznikly z jejich životní aktivity, od
usazenin z jejich životních jedů, od všeho, co brání žít radostně a štastně.
Stříbřitý a tyrkysový paprsek procházejí do kostní tkáně, ničí struktury osteofágů, jejich spoje a vzájemné
působení. Je to hluboká očista, která iniciuje zničení parazitárních struktur a na jiných úrovních jejich
existenci. Roztahujeme membránu buněk, kůži, abychom vyvedli ven na povrch produkty rozpadu. Protože
se v buňkách a orgánech usazují kancerogenní produkty životní aktivity parazitů, zapracujeme s tímto
problémem. Rozšiřujeme póry a zesilujeme tlak světla. Všechno se vytlačuje z organismu.
Do prostoru života parazitů vkládáme velmi hutné mocné fialové světlo. Ať se všechno, co vychází nyní
z organismu, buněk a obalů, přetváří v překrásné květiny, trávu, ve vše, co je nejužitečnější pro Matku Zemi,
lidi a svět.
Světlo se zhutňuje, rychlost otáčení vzrůstá, očišťuje se bederní oblast, břicho, ledviny. Organsimus je plně
očištěn od konečků nehtů po konečky vlasů. Očišťuje se každý orgán, každá buněčka, každá kostička,
každá žilka. Všechny procesy probíhají bezbolestně a bezpečně pro celý organismus a životní aktivitu tím
nejharmoničtějším způsobem.
Nyní bereme mentální projevy destruktivních struktur, matrice šestihranné a očišťujeme od nich veškerý
organismus. Veškeré negativum, které se nachází v organismu, odchází a přetváří se kladně. Prosíme Otce
Nebeského a Matku Boží, aby zaplnili matrici svým světlem, láskou a harmonií. Světlem, láskou a harmonií.
Světlem, láskou a harmonií.
Mocný Boží paprsek lásky prochází do hlavy, do páteře, do země, prochází až k zemskému jádru, splývá
tam se zlatem a roztéká se po veškeré Zemi. Znovu se shromažďuje a nyní spolu s energií Matky Země
prochází zpět. Očišťuje se organismus, očišťuje se dům, ulice, město, země, celá Země a vesmír. Dochází
až k prvotnímu tvůrci, který jest světlo. Tyto proudy zlatavé barvy světla lásky, harmonie a tvoření očištují
celý prostor života a obnovují celostnost energetických obalů fyzického těla, každé buněčky, všech částí
a všech systémů. Nechť budou veškeré energie vesmíru v nás i kolem nás v plné harmonii, lásce
a rovnováze.

