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QUANTUM WATER

Quantum water | Maak het zelf!

Quantum Water

Mooi voorbeeld van Quantum water:
Een schoolklas deed de volgende proef met 3 zaadjes.
1. In het eerste bloempotje werd een zaadje gepoot en, dat gaven ze water met
het liefdevolle water.
2. Het tweede bloempotje werd een zaadje gepoot en hier werd niets gezegd,
gewoonhet water ( plain uit de kraan) gegeven.
3. Het derde bloempotje werd een zaadje gepoot en tegen het water werd
gezegd , ik haat je, ik haat je, ik haat je. Zie, het resultaat zie je hieronder!

Je hoeft het niet te geloven, Probeer het eens uit! Kijk wat er gebeurd.
Neem een glas water , houd het glas ter hoogte van je derde oog.
Visualiseer dat liefdevolle energie vanuit je derde oog het glas instroomt.
Wanneer je dit niet kunt visualiseren zeg dan alleen;
Ik houd van je 3x
of
liefde 3x

Je kunt dus liefdevol tegen het glas water zeggen: ik houdt van u/je , ik houd van
u/je, ik houd van u/je ( dus 3 keer, Je kun u of je zeggen dat maakt niet uit ,als het
maar liefdevol en gemeend is).
Daarna kun je je ongemakkelijkheid hardop of in gedachten zeggen tegen het glas in
je hand .
Drink daarna het glas leeg. Of neem regelmatig een slokje.
Doe dit gedurende de gehele dag.
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Het helpt overal bij:
Het kost niets.
Probeer het eens uit: Baat het niet, het schaadt ook niet.
Je kunt ook een flesje nemen en hetzelfde doen als met het glas en
meenemen voor onderweg.

Bij obstipatie of ander ongemakkelijkheid: Houd het glas voor je derde oog en
zeg: liefde, liefde, liefde en dan, darm-beweging of je ander ongemakkelijkheid en
drink dan het water!
Goede energie: Houd het glas voor je derde oog en zeg: liefde, liefde, liefde en
dan, ( wanneer je positieve energie in huis wilt hebben) en sprenkel het water in
elke kamer degen de muren , plafon en vloer.
Reinigen ( wanneer je je huis wilt reinigen van negatieve energie).

Ik weet niet hoe het werkt, wél dat het werkt.
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