Diamantová voda
Je léčivá zářící tekutina byla dána na naši planetu, jako dar pro její očistu, uzdravení, a
regeneraci. Působí blahodárně a příznivě na všechno živé, co na Zemi existuje. Naše
planeta má tolik vody, co lidské tělo, ale všechna je znečištěna – na úrovní fyzické i
energetické a její síla slábne. Proto přichází Diamantová voda, která má obrovskou sílu,
cílem je vyčistit všechny vody na Zemi a planetu uzdravit. Až bude jejím šířením 10%
všech pozemských vod Diamantových, pak se všechna voda přemění, získá vysoké
vibrace a sama se očistí. Potom zavládne na Zemi znovu harmonie.
Je to pramenitá voda, u které byla zrychlena vibrační frekvence. Pochází z Francie,
autorem technologie je Joël Ducatillon pomocí přístroje - válce v roce 1996-1998, kdy
vložil postupně do válce 900 kódů. V roce 1999 přidal další kódy v hebrejštině a v roce
2000 se díky těmto novým kódům stala DV násobitelná – samoreprodukovatelná. V roce
2001 byly do DV přidány kódy vitamínů, hormonů a minerálních látek. Pokud chybí např.
tělu železo, tak kódy zaznamenané ve vodě o tom přinesou informaci a železo se může
samo vytvořit. Tato voda působí na úrovni 5. dimenze a díky využití vybrační úrovně
v této dimenzi platí, že pokud se přidají do DV další kódy, budou automaticky přeneseny
na všechnu existující DV. Nemohou však být vloženy kódy negativní, protože nad čtvrtou
dimenzí neexistuje kladná a záporná polarita – jedná se vyšší úroveň. Kódy obsažení
v DV souvisí s konstelacemi hvězd a souhvězdí – OPRION PLEJÁDY, kódy se vztahem
k Platonovým tělesům, k určitým geometrickým obrazcům a především se vztahem
k esenci života, což je plán nebo systém značení, který se nachází v egyptských a
mayských pyramidách a posouvá lidstvo dopředu ve vědění. Biotronici a léčitelé se
shodují, že DV vznikla podle GENESIS (kniha starého zákona).
Diamantová voda vykonává práci podle potřeby duše!!!
Diamantová voda se předává zdarma.
DV můžete pít i bez záměru. Někdy během dne prožijete něco, čemu úplně
neporozumíte. Tak si řekněte: Dnes jsem prožil/a … to a to-popište a
nerozumím tomu. Chci mít v tom jasno. Zcela určitě do večera nebo druhého
dne se vám věc objasní.
Pokud budete žádat něco sobecky, tak diamantová voda vám může dát
políček!!
Na počátku aktivace ji můžete poznamenat znamením kříže a poprosit ji o to, aby
předávala všechny svoje zakódované poznatky a vlastnosti této další vodě. Prosbu stačí
pronést mentálně.
Aktivovat další vodu můžeme také bezkontaktně, a to tak, že vedle džbánu s
diamantovou vodou postavíme další nádobu naplněnou pitnou vodou a opět požádáme o
totéž. Energetické pole kolem džbánu s diamantovou vodou je dostatečně silné na to,
aby dokázalo navibrovat vodu v další nádobě, postavené v blízkosti diamantové vody.
Protože jedním z úkolů diamantové vody je čištění, a to i od negativních
energií, které lidé často produkují ať formou myšlenek, řeči či negativních
citů, není dobré, jestliže v místnosti, kde tuto vodu uchováváme, se lidé
hádají či na sebe nevraží. Tato voda se bude snažit zmíněný prostor očistit,
ale než tyto negativní energie, které přejala z prostoru, dokáže zlikvidovat,
bychom mohli tuto vodu požít i s těmito negacemi.
Pokud chceme použít diamantovou vodu k léčení svého fyzického těla, je potřeba ji o to
konkrétně požádat. Oddělit si do skleničky svoji dávku d.v., kterou chceme v tom
okamžiku vypít, dát ji mezi svoje dlaně a konkretizovat svoji žádost, např.:“Já, Marie,
prosím tuto diamantovou vodu o zlepšení čistící i vylučovací činnosti ledvin.“

Nedávat více než dva programy a tyto zvolené programy udržovat delší dobu,
až nastane znatelné zlepšení.
Pozor na množství takto léčebně programované diamantové vody, já jsem
prostřednictvím automatického písma dostala radu, že mám začít s 8 kapkami vody za
den a za každý další den přidávat 1 kapku až do 40 kapek za den. Na této hodnotě jsem
měla zůstat 2 měsíce, pak jsem již mohla přidávat léčebně programovanou diamantovou
vodu po lžičkách a v současnosti mohu programovat celou sklenici, aniž bych zahltila
čistící a vylučovací systém těla, a tím si způsobila zbytečné zdravotní nepříjemnosti.
Pokud zbývající diamantovou vodu ve džbánu jsme neaktivovali léčebným
programem, což bychom neměli, aby byla použitelná pro kohokoliv, tak ji
můžeme bez omezení používat při vaření a pití pro celou rodinu, ani o tom
rodinní příslušníci nemusí vědět. Bylo pozorováno, že pokud se v rodině
používá diamantová voda k veškerému vaření, tak se za několik měsíců začíná
zmenšovat agresivní chování členů rodiny.
Já sama používám diamantovou vodu v ozdravném procesu, při přípravě jídel a nápojů,
na zalévání květin.
Jsme-li nuceni užívat tradiční léky, je dobře mít je uloženy poblíž skleničky, ve které je
také diamantová voda s prosbou o očištění od nežádoucích účinků těchto léků. Před
každým užitím léku nahlas prosím:
“Já své křestní jméno prosím tuto diamantovou vodu o pomoc. Přijímám tě jako
manu z nebes a prosím o pomoc, aby tento lék měl jenom žádoucí ozdravné
účinky na můj organismus.“
Při přípravě jídla: Přidávám tě, diamantová vodo, do tohoto pokrmu a prosím:“, ať
všem chutná, ať je poznat, že je připravován s láskou.“
Při zalévání květin nepoužívám hnojiva, ale prosím diamantovou vodu (dále jen DV),
aby dala mým květinám všechno to, co potřebují ke zdárnému růstu a pro vytvoření
květů.
DV přilévám i do barelu s vodou na zahradě pro zalévání zeleniny.
DV používám při mytí vlasů, a sice k jejich oplachování. Od doby, kdy jsem porodila
děti, mám vlasy nekvalitní. Po půlročním používání DV vidím určitý posun k lepšímu,
vlasy jsou kvalitnější, silnější, rychleji rostou a i barva se zlepšila. Vždy prosím DV, aby
dala mým vlasům kvalitu, kterou postrádají.
Dále lze DV použít:
-

do čajů, kávy
do piva, vína
nealkoholických nápojů
DV podávat domácím zvířatům – můžete jim dát vybrat – normální či DV, vždy si
vyberou DV
Můžete DV nalévat do akvárií
Do studánek v lesích, do potoků, do rybníků – po určitém čase se vody začne
zbavovat řas a nečistot
varné konvice se nezanášejí vodním kamenem a usazeninami
DV lze dát i do napařovacích žehliček, do automatických praček – pračka se zbavuje
usazenin a prádlo je bělejší s menším množstvím pracího prášku
zaléváním květin se dočkáme bujnějšího růstu bez umělých hnojiv
pitím DV se lépe opálíte v soláriu
někteří vyzkoušeli dát DV pod pyramidu doma – voda se nabila pyramidální energii
jiní vyrábějí různé elixíry vložením minerálů růženínu, ametystu, či křišťálu do DV,
léčivé vlastnosti se tím navibrují do DV
někdo podporuje DV automatickou kresbou, že si nakreslí zářič na určitý problém a
použiji nakreslenou mandalu, pak si postaví na zářič nebo mandalu skleničku s DV a
nechají navibrovat a vše doplní při pití DV ještě požadovaným záměrem nebo přáním
dokonce zaléváním zahrádky/skleníku DV vyrostly houby

Na závěr bych chtěla doporučit: před každým pokrmem, tekutinou, v níž je DV, prosím:
„Diamantová vodo, mano z nebes, prosím, kontroluj růst veškerých buněk
mého těla. Najdeš-li buňky se zhoubným nebo nezhoubným bujením, uzavři je
do pevných obalů. Děkuji.

Má DV negativní nebo nějaké vedlejší účinky – DV je velmi účinná a silná a může
vyvolat různé reakce, např. angínu, rýmu, migrénu (uvolňují se zkrystalizované látky
v dutinách), průjem apod. Je to proces čištění a uzdravování organismu, není se čeho
obávat.

DV snižuje obsah chlóru na minimum a tvrdou vodu mění na měkkou. DV
optimalizuje výsledky krevních testů, krevního tlaku, rozbor moči, rovněž
snižuje účinky alkoholu a kofeinu, pomáhá při trávení, proti nadýmání, lze ji
nalévat do koupelí, zvlhčovačů, rozprašovačů, zalévat květiny, lze ji přidávat
do krémů, mastí, k obkladům, studní, pramenů, rybníků, jezer, pomáhá při
dekontaminaci škodlivých látek z vod. U stojatých, zelených, zapáchajících
vod např. u bazénů a studní zastavuje fermentaci a rozklad.

Rozmnožování Diamantové vody: K namnožení DV je potřeba použít 10%
diamantové vody na 100% objemu – čili chceme-li připravit 1 litr DV, tak do prázdné
skleněné lahve nalijeme 1dl již hotové Diamantové vody a dolijeme 9dl běžné pitné vody
a necháme jeden a půl hodiny působit, aby se dosáhlo přeměny a uchováváme ji
v chladu. Můžete pitnou vodu převařit. Převařením vody se léčivé účinky DV
nezničí! Dalším způsobem množení nepřímo je pomocí rezonance – pomoci
aury DV – pitnou převařenou vodu ve skleněné lahve postavíme vedle získané
diamantové vody – informace se pomocí energetického pole/aury se postupně přenesou
z lahve DV do vedle postavené lahve. Totéž můžete udělat s léky, které postavíte
vedle lahve s diamantovou vodou – z léků vymizí všechny škodliviny.

Do malé skleněné/umělé lahvičky nalijeme diamantovou vodu a lahvičku
pevně uzavřeme a dejte do splachovače WC, nejlépe než půjdete spát, ráno už bude
diamantová voda i ve splachovači a tak bude čistit i odpady, čističky apod. a pak už ke
spotřebitelům bude putovat diamantová voda. Pokud se spláchne dříve než za ½ hodiny,
tak se nic neděje, poteče nenavibrovaná čistá voda.

Pokud vkládáte úmysly, nevkládejte je do láhve, nebylo by to k ničemu, po 3
hodinách se úmysl automaticky zmaže. Vkládejte úmysl před skleničkou (ne do
skleničky), NAHLAS řekněte, co má DV léčit, ze které se chystáte napít. Když pijete
DV, posíláte do intronické oblasti – solar plexus vaši DNA zprávu, která v ní
postupně změní databázi a způsobí, že vzpurné buňky začnou poslouchat VÁS.
Neexistují žádné metody, je třeba jednat spontánně.

Při jakých zdravotních potížích pomůže DV:

-

pitím DV mizí bolesti žaludku, nevolnost, zažívací potíže
likviduje pálení žáhy
upravuje stolici
likviduje i chlamydiové infekce, ničí původce těchto infekcí
lze vyléčit i zánět močového měchýře
vyléčení ledvin pravidelným pitím
pomáhá urychlovat vyléčení nemocí z nachlazení – rýmy, chřipka, kašel,
angína – pitím čajů z DV vody, do které se vloží přání, aby nemoc zmizela
– DV vyhání viry a nemoci z těla
rychle vyléčí záněty dutin a nosohltanu, horních cest dýchacích
zlepšuje dýchání intenzivním užíváním vody
léčí nejrůznější kožní ekzémy, dermatologické mykózy a kožní infekce
způsobené plísněmi a kvasinkami a to častým lokálním potíráním kůže
touto léčivou vodou
likviduje kožní bradavice – potíraní kůže
kožní lupénku potíráním kůže
urychluje hojení bércových vředů a zatahování otevřených ran – pomocí
obkladů z DV vody nebo poléváním ran DV
intenzivním pitím DV se zlepšují laboratorní testy odběru krve
snižuje krevní cukr u cukrovce pravidelným pitím DV
zlepšuje zdravotní stav u nemocí srdce a cév, dokonce srdečních vad pitím
DV
zlepšuje zrak i stav očí – oči pak září, jsou jasné, jednak pitím, ale i
výplachy a omývaní očí, léčí opuchlé oči, záněty očí, oční alergie-kruhy pod
očima přikládáním obkladů nebo výplachem očí DV
pitím DV se upravuje prokrvování studených končetin
DV hojí hnisající infekce, záněty, a rány pouhým potíráním
hojí odřeniny a škrábance – současně DV i dezinfikuje
léčí obraženiny – zmírňuje bolesti a otoky přikládáním obkladů z DV
léčí štípnutí a bodnutí hmyzu – bolesti okamžitě mizí a brzy i otoky
potíráním DV
opary na rtech se velmi rychle hojí častým potíráním DV
popíchaní např. trnem, ostrým předmětem – potíraní DV mizí bolesti a
rány se brzy hojí
DV napomáhá rychlému hojení a scelování jizev
spálení na slunci – bolest mizí a spálená kůže se rychle hojí a regeneruje
buď poléváním, potíráním či obklady
léčí gynekologické záněty intenzivním pitím
DV léčí i záněty zubů, dutin ústných a dásní – častým výplachem úst
čištění zubů s DV – zuby se bělí a méně se na nich tvoří tzv. plak, který je
příčinou kazivosti zubů
omývaní v DV se zjemňuje pleť a pokožka, zlepšuje se i kvalita vlasů,
nehtů, vlasy zesilují a méně vypadávají
DV pomáhá zastavit krvácení - politím touto vodou a vložením potřebné
informace či prosby
hubnutí pomoci DV – v tomto případě si DV naprogramujte, tzn. vložte si
do ní přání, abychom zhubli a vodu pak intenzivně pijeme několik týdnů i
měsíců zdařilo se zhubnou 6-12 kg
pitím DV se vyléčil 20-letý mladík vyléčil v závislosti na drogách
potíráním pih DV zmizely pihy
pitím DV se vyloučí ledvinové, žlučové kameny
odražená kostrč – obklady DV zmizely silné bolesti
vyléčení potíží s jícnem pitím DV

-

-

karpální tunel – polévat postiženou ruku DV s vloženou informací o
vyléčení a obkladem na noc, za 2 dny potíže zmizely
lidé, kteří pijí DV nebývají tak často nemocní
větší pozemky lze zavlažovat, buď nalejete do studně diamantovou vodu a
necháte ji několik dní v klidu nebo dáte do kýble 33% cl DV a 2 či 3 litry
normální vody, ponecháte 2/3 hodiny stát, stane se z ní vegetační
diamantová voda, z těchto 3 litrů můžete pak udělat 25,30,40 i více, když
dáte 3 litry do bečky 100l vody, během odpoledne budete mít 100l
diamantové vegetační vody
DV můžete dát i do lednice, zvlášť v horkých dnech
Léčení pomocí obrázků krystalů z DV

-

-

-

-

-

intenzivním pitím DV si žena trpící sklerózou multiplex – roztroušená
skleróza po 4 měsících a přikládáním obrázkem krystalů na nohy už může
chodit sice zatím s holí, ale předpokládá, že ji brzy nebude potřebovat,
výrazně si ji zlepšila psychika, spánek a celkové uklidnění
muž prodělal obrnu, pak si ochrnutou nohu na 5x zlomil, celý rok ležel
upoutaný na lůžko, pije DV stav jeho nemoci se zlepšuje, lépe chodí a už
nemá bolesti, kterým předtím trpěl
muž 62 let trpěl špatným prokrvováním dolních končetin, přiložil si dva
obrázky s krystaly po 3 minutách na každou nohu a nohy se mu začaly
prokrvovat nohy, ucítil výrazné teplo a prohřátí – nastala tzv. vasodilatace
– roztažení cév
žena měla diagnostikované – cystu, myom, polypy a čekala ji operace –
začala intenzivně pít DV, vařila jsi bylinné čaje z DV a používala léčivý
obrázek krystalů v červené barvě, na obrázek se dívala a prosila o čištění a
vyléčení všech zdrav. problémů, po nějaké době se obrázek zbarvil
dohněda, při lékařské kontrole zjistili zlepšení, že nemusela na operaci –
zmizely polypy, cysta i myom se zmenšily, že zůstaly jen nepatrné malé
zbytky, léčivé krystaly na sebe převzaly a vytáhly z těla nemoc, po
odložení obrázku se po několika hodinách krystaly zbarvily opět na bílou
barvu
potíže s páteří a artrózou v kyčli, doprovázené velkými bolestmi pomocí
obrázků krystalů vytáhly nemoc, bolest, zánět – červený obrázek se
přikládá vždy na 10 minut k páteři na záda – dojde k prohřátí a bolest
mizí, dojde k uvolnění nervu v páteři a zlepší se hybnost nohy
obrázek lze použít na silné bolesti paty – ostruhy na ½ hodiny přiložením
na bolestivé místo
obrázky krystalů lze použít i k práci s počítačem – pálí oči, únava
obrázky lze použít na léčení křečových žil
nebo přikládání obrázku na čelistní kloub

DV je schopna likvidovat a osvobozovat i na mentální úrovni:

-

do některých těl mohou vstoupit různé entity (nemají rozvinuté vědomí a
podléhají materiální chtivosti a chtějí vlastnit), které tělu škodí, a aby se
živily, procházejí lidským tělem a nutí těla třeba alkoholiků a drogově
závislých, kteří mají v těle spoustu parazitů – parazit si nemůže dát pivo,
alkohol, tak vyvolají u člověka chuť na alkohol a tím se živí. A to je záměr
diamantové vody, aby lidé dospěli k úrovni vědomí nebo pochopení, kde
člověk vidí, že to co ho potkává je přesně projekcí vzpomínek a frekvencí

-

-

podvědomí, které jím procházejí, aniž by to věděl – a proto člověk není
svobodný
další příklad – když je někdo stále okrádán – jednou je to zavazadlo,
jednou peněženka, auto apod., znamená to, že nosí v těle vzpomínky
energií krádeží a vyzařuje a vyvolává reakci v těch, kteří je chtějí vyjádřit,
čili kradou – tzn., že okradený člověk si to sám do svého života přitáhne
totéž je, když je dívka znásilněna – pokud budeme žít v živočišném stavu,
tak budou existovat provinilci a oběti, spasitelé a trýznitelé
tzn., že osoba setrvává při vědomí dobra a zla a tím živí tyto vzpomínky a
živí negativitu svého soudu – tady diamantová nepomůže!!!
uvědomte si, že hrozby si sami do svého životy přivolávate, tím, že máte
strach, např. z nedostatku peněz, nedostatku lásky apod.

Pokud se osvobodíte od souzení ostatních a budete pít DV postupně a budete
žít v lásce, budou se mazat vzpomínky a budou výše uvedené problémy mizet
z vašeho života.

Jak poznám, že věc/vzpomínka je odprogramovaná? – poznáte to na chování těch,
kteří jsou kolem vás, nebudou ve vás vyvolávat negativní vzpomínky

Může se voda zkazit, zůstane-li dlouho v nějaké nádobě? Ano pokud bude v plastových
lahvích a bude vystavena slunečnému záření, diamantová voda rozežere plast a tím se kazí.
Takže pokud dáte DV do bazénu a přikryjete bazén plastovou plachtou, tak voda plachtu
rozežere. Pokud použijete skleněnou láhev a dáte ji na sluníčko a požádáte, aby DV nabrala ze
slunce prvky, které potřebujete, tak se voda navibruje těmito prvky. Také ji můžete vystavit
působení Mozartovy, meditační hudbě, či zvuku tibetských mís, aby vstřebala tyto frekvence –
voda vznikne z hudby.

Je určitě mnoho dalších možností, jak DV využívat, je jen na vaši intuici, jak ji
využijete. Důležité je, abyste nechtěli nikomu ublížit a žili v lásce. Pak vám DV
přinese zdraví, štěstí a očistí vás od negativních vzpomínek a vymaže vaši karmu.

Více informací najdete v knize „Diamantová voda a její tajemství“ od pí. Aleny
Horké.

Další informace co voda dokáže, najdete v knize „Poselství vody“ obrázky krystalů zmrzlé
vody v 5. Dimenzi, které provedl Japonec Masaru Emoto z mikroskopu a vložil do vody hudbu
před zmrznutím, nebo do ní vložil barvy či nápisy.

Diamantovou vodu si můžete objednat na tel. 00420 544 228 661, 00420
777 658 037, e-mail:alena.horka@post.cz, diamantova-voda.webnode.cz/produkty-1/

