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Léčivé krystaly, vytvořené z Diamantové vody
Pokračujeme v ukázkách z knihy
DIAMANTOVÁ VODA A ZÁZRAČNÁ
UZDRAVENÍ autorky Aleny Horké.
Knihu vydalo nakladatelství Šimon
Ryšavý, Česká 31, 602 00 Brno, mobil: 603 960 360, www.rysavy.cz.

* * *

Diamantová voda je velmi úžasná i tajemná tekutina! V meditaci
v roce 2004 jsem měla záhadnou
vizi, že se z Diamantové vody vytvoří
krystaly, které budou silně léčivé. A
skutečně! Krystaly se mi zanedlouho opravdu vytvořily a na ploškách
měly vtištěné znaky egyptských hieroglyfů! Byly to hieroglyfy ptáků,
hadů i dalších zvířat, lidských postav i neznámých předmětů aj. Znaky hieroglyfů v krystalech DV přesně odpovídají tomuto staroegyptskému písmu. Zatím jsem však ještě netušila, že v hieroglyfech přijde
také zpráva: Poselství z univerza!
Zajímalo mne, co tyto egyptské hieroglyfy znamenají a nechala jsem je
tedy za pomoci jasnovidců rozluštit.
Bylo to neuvěřitelné! V krystalech DV
přišlo z univerza důležité poselství pro
naši Zemi: CHRAŇTE SI PLANETU!
Postupně mi vznikaly další krystaly z DV. Tentokrát se v krystalech
zobrazily egyptské a mayské pyramidy. Byly ve formě miniaturních
holografických obrazů. Objevily se
nejen miniaturní egyptské pyramidy klasické, ale i stupňovité,
lomené či mastaby. Podle jasnovidců mi v obrazu starověkého Egypta vznikla dokonce celá miniaturní
staroegyptská města! Tvořily se také
sochy panovníků či sloupy chrámů
nebo zvláštní předměty připomínající jakési přístroje, jasnovidci hovoří
dokonce o stroji času. Kromě pyramid jsem v krystalech DV objevila i
sfingu nebo zvláštní starověké stavby, jedna z nich se podobá dokonce
astronomické observatoři.
Mayské pyramidy vtištěné do krystalů DV mají především čtvercové
základny a výjimečně i kruhové.
Vedle mayských pyramid vznikly v
krystalech DV i zvláštní trojúhelníkové formace či tvary, které nelze
blíže určit. Někdy jsou na ploškách
krystalů zachyceny i postavy a obličeje lidí! Krystaly vznikají menší i
větší o délce stran od půl do 3 milimetrů, někdy delší. Pak ale vzniklo
i jedno zvláště zajímavé seskupení
krystalů! Byly to obrácené pyramidy! Vytvořily se špicí neboli hrotem dolů, mají čtvercovou základnu
a uvnitř jsou duté!
Až nakonec se mi vytvořil z DV
krásný krystal Cheopsovy pyramidy! Je to opravdový klenot mezi všemi krystaly a je také největší. Od té

doby se mi tvoří další nové krystalky
z DV, ale ty jsou již menší a znaky
v nich vtištěné i motivy se už většinou opakují.
Proč se tyto krystaly z DV tvoří?
Je to dáno kódováním DV a také
prapůvodem této léčivé tekutiny v Atlantidě. DV obsahuje přes
900 informačních kódů a některé z
nich mají souvislost s egyptskými či
mayskými pyramidami.

Využití krystalů
z DV k léčení

Krystaly z DV mají silné léčivé vyzařování! Stejně jako samotná DV,
tak i krystaly z této vody mají obrovskou léčivou sílu a blahodárné
vyzařování energie. Léčivé účinky
krystalů jsou dokonce ještě silnější
než DV samotná, protože energie a
síla této vody je koncentrovaná právě v těchto krystalech a ty pak ještě
intenzívněji a rychleji působí.
Krystaly z DV slouží výborně
k léčení a dobíjení energie nebo
také k vytvoření originální
Diamantové vody, a mám je ve
formě různobarevných léčivých
obrázků, resp. jejich fotografií
(fotografie je totiž rovna
skutečnosti) a pak také přívěsků –
zářičů energie.
Jak působí obrázky léčivých krystalů z DV:
* vyzařují pozitivní léčivou energii a
teplo (na dlani a konečcích prstů ucítíme jemné brnění, teplo nebo pálení)
* přikládají se na bolestivá a zánětlivá místa na těle – rychle léčí
a likvidují bolesti. Pomáhají i při léčbě nemocí srdce, cév a krevního oběhu, slinivky atd.
* dobíjí energií a dodávají potřebnou
životní sílu a vitalitu při vyčerpání,
když je necháme působit a vyzařovat
v blízkosti těla nebo se na ně pouze
díváme. Výborně se hodí při práci u
počítače proti únavě a bolesti očí a
zlepšují i zrak.
* léčí nespavost a poruchy spánku,
ale zároveň i zklidňují a dobíjí energii
během spánku
* pomáhají léčit psychické potíže,
deprese, odbourávají stres a celkově
uklidňují
* svým vyzařováním šíří vysoké vibrace a upravují energetickou rovnováhu organizmu
* harmonizují a čistí okolní prostředí od negativních vlivů, energií geopatogenních zón a elektrosmogu
* jejich aura má dle pozorování jasnovidců modrofialovou barvu
* přes obrázky krystalů a jejich
silné energetické vyzařování si můžeme rovněž vytvořit originální diamantovou vodu tak, že skleničku s

obyčejnou pitnou vodou postavíme
na obrázek a necháme 1,5 hodiny
působit, tím dojde k přeměně a získáme kvalitní léčivou DV. Takto si
můžeme přes obrázky přeměnit na
léčivé i různé nápoje, potraviny, krémy na obličej, masti aj.
* stejným způsobem přes obrázky si
zrušíme také vedlejší negativní účinky různých léků tím, že si krabičku
s léky na několik hodin položíme na
obrázek léčivých krystalů.

Přívěsky – silné zářiče
energie s krystaly DV

Přívěsek obsahuje ampulku s krystaly diamantové vody a tím se stává
silných energetickým zářičem.
* Jeho nošením nás přívěsek trvale
dobíjí a dodává nám pozitivní léčivou
energii, posiluje a působí proti únavě
* dále léčí různé nemoci, bolesti a
mnoho dalších zdravotních potíží
* můžeme si ho i přiložit přímo
na bolestivé místo na těle a bolesti
rychle mizí
* harmonizuje organizmus a upravuje jeho energetickou rovnováhu
* zklidňuje a působí proti stresu,
depresím a léčí další psychické potíže
* zlepšuje spánek, když si ho dáme
na noc pod polštář nebo blízko hlavy
na noční stolek
* omlazuje a regeneruje organizmus, když ho trvale nosíme
* rovněž posiluje a zlepšuje náš imunitní systém a nebýváme tak nemocní
* také lze přes něj vytvořit originální diamantovou vodu, když sklenku
obyčejné pitné vody postavíme na
1,5 hodiny vedle přívěsku. Obyčejná voda se také vyzařováním vysokých vibrací (aury) z přívěsku
přemění na léčivou Diamantovou.
Přes přívěsek se dají takto přeměnit
na léčivé i různé nápoje, potraviny,
masti, krémy na obličej aj. Stejným
způsobem si můžeme zrušit i vedlejší negativní účinky různých léků
tak, že si krabičku s léky položíme
na několik hodin k přívěsku.
Přívěsky – silné zářiče energie
mám k dispozici v různých tvarech, materiálem je dřevo s koženou
šňůrkou na krk. Uvnitř přívěsku
je ampulka s krystaly DV.
Alena Horká,
u které si můžete objednat jak knihu,
tak rovněž vzorek DV k dalšímu
množení, dále léčivé obrázky krystalů
a přívěsky-zářiče energie, a to na
kontaktu: Alena Horká (Šlapanice
u Brna), tel.: 544 228 661, mobil:
777 658 037, e-mail: alena.horka@
post.cz nebo dv.kniha@seznam.cz,
www.diamantovavoda.cz, e-shop:
http://diamantova-voda.webnode.cz

