
WODA, MIŁOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ

„JAM JEST

które w moim sercu trwa

uzdrawia MNIE tą wodą

każdej nocy i dnia”

Rafael Noun

Woda jest życiem, doskonałym nośnikiem pożywienia i informacji dla
świadomych bilionów komórek naszej kreacji biologicznego ciała. Świątyni dla
nieśmiertelnego DUCHA JAM JEST. Woda jest darem od STWÓRCY, jego
substancją, czystą esencją, „pierwotnym nasieniem”, zasilającym w życie nasze
ziemskie przestrzenie.

To ona przenosi wzory, „instrukcje obsługi” dla każdej biologicznej formy
ukształtowanej w boskiej kuźni. To dzięki niej wszystko się budzi i wzrasta.
Drzewa, kwiaty, zwierzęta, ryby, ptaki, owady, wszelkie inne żyjątka i gady,
będące tchnieniem nieskończonego stwórczego Źródła.

PRZYCZYNY I SKUTKU WSZYSTKIEGO.

Kreatywnej i niepoznawalnej świadomości, która w imię swojej własnej
nieskończonej miłości rozsiewa swe nasienie, powołując do życia wszelkie
istnienie.

WODA

CAŁA PRZYRODA JEST BLASKIEM JEJ CHWAŁY.

Woda ma moc uzdrawiania. To lekarstwo dla nas ludzi od OJCA I MATKI
WSZYSTKIEGO. Za jej pomocą dokonasz niemożliwego.

CUDU

PRZYWRACANIA SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU DO PIERWOTNEGO
STANU. HARMONIJNEGO ISTNIENIA W MUZYCE STWORZENIA.



IDEALNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MIŁOŚCI, BŁOGOSTANU, KTÓRY JEST
NATURALNĄWIBRACJĄ CZŁOWIEKA.

Twoje ciało jest jak zabrudzona rzeka, którą trzeba oczyścić.

Twój umysł jest jak zawirusowany komputer, który trzeba zresetować,
przywrócić do ustawień fabrycznych.

Prawda jest prosta, nieskomplikowana. Dostępna dla każdego, kto nie wiedząc
jak i dlaczego potrafi dokonać niemożliwego, podążając za intuicją,
wewnętrznym głosem. Wierząc i ufając w moc jedynego, niepoznawalnego, ale
odczuwalnego w obudzonym sercu DUCHA. Oddaj się w jego ręce. On ma moc,
aby zakończyć w tu i teraz każdą noc nieświadomego istnienia, choroby ciała i
umysłu, zainfekowanego strachem POMYSŁU NA ŻYCIE, UKAZUJĄCEGO
NAM W ILUZJI LUSTRZE NASZE SKRZYWIONE ODBICIE, pejzaż
codzienności, otaczającej nas zewsząd szarej i ponurej rzeczywistości.

Woda jest narzędziem w rękach ducha. Prostym i skutecznym sposobem na
wyleczenie umysłu i przywrócenie trwałego wibracyjnego połączenia w
biologicznym ludzkim ciele z Stwórcą. Chcesz się przekonać. Wypróbuj sam.
Zaufaj sobie, to nic nie kosztuje. Niczego też nie ryzykujesz. Potrzebujesz tylko
wody, nieważne jakiej: przegotowanej, butelkowanej, kranówki…

Codziennie wieczór napełnij 2 szklanki.

Postaw je obok swojego łóżka.

Powiedz w myślach do siebie samego: wiem i ufam, że to działa.

Potem wypowiedz w myślach te zdania:

JAM JEST

które w moim sercu trwa

uzdrawia MNIE tą wodą

każdej nocy i dnia

Po wypowiedzeniu tych słów wypij duszkiem jedną szklankę wody. Połóż się
spać. Pomyśl o swoim pięknie, poczuj jedność z całą otaczającą Cię przyrodą.

Powtarzaj w kółko tę mantrę.



Wdychając powoli powietrze wypowiadaj te słowa:

JAM JEST, KTÓRE WMOIM SERCU TRWA.

Wydychając powoli powietrze wypowiadaj te słowa:

UZDRAWIA MNIE TĄWODĄ KAŻDEJ NOCY I DNIA.

Rano, gdy się obudzisz, wypij na czczo przygotowaną poprzedniego wieczoru
drugą szklankę wody duszkiem. Ta procedura jest ważna, ponieważ gdy śpisz,
woda, którą wypiłeś wieczorem, działa podczas snu, a woda, którą wypiłeś rano,
będzie działać w ciągu całego dnia.

Nie pytaj mnie, skąd to wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Długo prosiłem moje
serce o wskazówkę, nie oczekując niczego. W końcu zapomniałem, o co
prosiłem. Pewnego dnia dostałem: przyszło do mnie olśnienie w postaci tych
słów, które zapisałem.

Tyle. Wszyscy jesteśmy jak motyle. Sami musimy przebić skorupę kokonu. Nikt
nam w tym nie pomoże, może wskazać jedynie drogę. Nikt też za Ciebie nie
zaprogramuje wody. Masz unikalne, niepowtarzalne tchnienie. Dlatego tylko Ty
sam jesteś tego w stanie dokonać.

Uwierz w ten proces, a wszystko samo się dokona.

BĘDZIESZ ZASKOCZONY, BRAKNIE CI SŁÓWWDZIĘCZNOŚCI.

CAŁE TWOJE CIAŁO PRZEPEŁNI SIĘ ENERGIĄ UZDRAWIAJĄCEJ
MIŁOŚCI.
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