1. ROŚLINY I ŚRODKI DLA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU
1.1.

Woda (przegotowana) – Kochani Moi, używajcie wody wcześniej
przegotowanej, i zacznijcie już oczyszczać organizm pijąc tyle wody, ile się da, w ten
sposób organizm będzie się oczyszczał.– Matka Boża, 13.10.2014

1.2.

Jeżyna
a) Właściwości:
•

Zawiera naturalne przeciwutleniacze

•

Zawiera witaminy A, C i E, oraz minerały jak cynk i mangan, które wzmacniają
odporność

•

Zapewnia błonnik pokarmowy

b) Kochani, jak Matka, która patrzy dalej niż wy patrzycie, proszę was, sbyście
spożywali jeżyny. W naturalny sposób oczyszczają krew i w ten sposób organizm
będzie bardziej odporny na szkodliwe rzeczy, które będą nękać ludzkość. Nie wiecie,
że duża część wirusów i bakterii, które was biczują, zostały stworzone przez samego
człowieka jako produkt władzy nad całą ludzkością. – Matka Boża, 13.10.2014
1.3.

Tabela podsumowująca:

Leczenie:

Lek/roślina

Działanie

Dawka/

Uwagi:

polecane przez

leku/rośliny:

zastosowanie:

Oczyszcza

Pić jej jak

Musi być

organizm

najwięcej

wcześniej

Niebo:
Woda

zanieczyszczony

przegotowana

złym

Detoksykacja

odżywianiem
Jeżyny

Oczyszcza krew,
uodparnia

organizm
2. ROŚLINY I LEKARSTWA WZMACNIAJĄCE UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
2.1.

Witamina C
a) Właściwości:
•

Wzmacnia układ odpornościowy

•

Posiada efekt zapobiegania chorobom

•

ma właściwości antyhistaminowe [przeciwalergiczne]

•

Zwiększa produkcję hemoglobiny

•

Ważna dla wzrostu i naprawy tkanek w całym ciele

2.2.

Czosnek (surowy)
a) Właściwości:
•

przeciwbakteryjne

•

Użyteczny w zapobieganiu chorobom

•

Wysoka zawartość witaminy C

•

Przyczynia się do funkcjonowania tarczycy na rzecz podstawowego metabolizmu

2.3.

Imbir
a) Właściwości:
•

Wzmacnia układ odpornościowy

•

Utrzymuje obronę organizmu

•

Zwalcza infekcje bakteryjne układu pokarmowego

•

wykrztuśny, antybiotyk
I jako Matka was proszę, abyście, jako część waszej diety, codziennie spożywali
witaminę C , czosnek i imbir.– Matka Boża, 12.03.2017

2.4.

Echinacea
a) Właściwości:
•

Wzmacnia układ odpornościowy

•

naturalny antybiotyk

•

zwiększa produkcję białych krwinek

•

przeciwzapalna

•

Wspomaga w walce z infekcjami, wirusami i bakteriami

2.5.

Artemisia annua
a) Właściwości:
•

Wzmacnia układ odpornościowy

•

zwalcza mikroorganizmy

•

używana by zwalczać pasożyta malarii

•

wzmacnia kurację białaczki

•

pomaga przeciw eboli, febrze, zapaleniu wątroby typu B i C, HIV
Zaraza dżumy jest odnowiona przez tych, co służą Antychrystowi, i będą patrzeć,
jak gospodarka się wali. Zanim to nastąpi, zapraszam was, dzieci, by zadbać o
zdrowie ciała za pomocą tego, co daje wam natura dla dobra ciała, przed samą
chorobą: używajcie rośliny Artemisia annua. – Matka Boża, 11.10.2014

2.6.

Ginkgo biloba
a) Właściwości:
•

Polepsza krążenie

•

Ułatwia uwalnianie się witamin i minerałów potrzebnych dla układu
odpornościowego
Roślinę Ginkgo poleciła Matka Boża, by leczyć dziwną chorobę, która zaatakuje
układ odpornościowy. – 10.11.2014

2.7.

Tabela podsumowująca lekarstwa wskazane przez Niebo dla wzmocnienia
układu odpornościowego:

Leczenie

Środek lub

Działanie rośliny/ Dawka/

roślina wskazane leku:

Uwagi:

zastosowanie:

przez Niebo:
Układ

Witamina C

odpornościowy

Wzmacnia układ
odpornościowy,
antyhistaminowa,
zwiększa
produkcję
hemoglobiny,
ważna dla wzrostu
i naprawy tkanek

Czosnek (surowy) Bakteriobójczy,

Raz dziennie

Matka poleciła, by

zapobiega

ząbek surowego

spożywać surowy

chorobom,

czosnku rano

czosnek albo

wysoka zawartość

imbir, nie oba

witaminy C,

naraz.

przyczynia się do
dobrego
funkcjonowania
tarczycy
imbir

Wzmacnia układ

Spożywać

Matka poleciła, by

odpornościowy,

codziennie

spożywać czosnek

utrzymuje obronę

albo imbir, nie oba

organizmu,

naraz.

zwalcza
bakteryjne
infekcje układu
pokarmowego
echinacea

Wzmacnia układ

odpornościowy,
przeciwzapalna,
zwalcza procesy
zapalne, wirusy i
bakterie
Artemisa

Wzmacnia układ
odpornościowy,
zwalcza
mikroorganizmy

Ginkgo biloba

Leczy dziwną
chorobę, która ma
zaatakować układ

odpornościowy
3. ROŚLINY I ŚRODKI DLA LECZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
3.1.

Sosna
a) Właściwości:
•

pędy i igły używa się do leczenia problemów oddechowych, takich jak kaszel,
przeziębienie, chronicznych i ostrych katarów, zapalenia oskrzeli, płuc, zatok,
krtani

•

olejki eteryczne mają właściwości balsamiczne, wykrztuśne i antyseptyczne,
przeciwzapalne i moczopędne
Wytrwajcie w gotowości, cięzkie epidemie czają się przed ludzkością, atakujące
układ oddechowy, na które używajcie igieł sosny, z dużą rozwagą, w dawkach nie
większych niż 2 razy dziennie, jako herbata.– Jezus, 3.01.2019

b) Chodzi o sosnę zwyczajną; zaparza się 3 łyżeczki suchych igieł sosnowych w litrze
wody, pije się filiżankę 2 razy dziennie. Nie podawać małym dzieciom ani kobietom
w ciąży. Nazwa naukowa drzewa to Pinus silvestris.
3.2.

Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus L.)
a) Używana na następujące dolegliwości:
•

podrażnienie gardła

•

kaszel i przeziębienie (właściwości wykrztuśne)

•

zapalenie oskrzeli, astma, alergie

•

pewne wirusy grypy

b) Używajcie dziewanny i rozmarynu w niewielkich ilościach. – Matka Boża,
28.01.2016

3.3.

Biały kolec (Randia karstenii, randia aculeata)
a) Właściwości:
•

3.4.

pomaga w niewydolności sercowej i zapobiega anginie piersiowej
Echinacea

a) Właściwości dot. układu oddechowego:
•

zwalcza choroby układu oddechowego: zapalenie zatok, gardła, oskrzeli itp.

•

zmniejsza objawy przeziębienia (katar, kaszel, gorączka) i przyśpiesza
wyzdrowienie; działa profilaktycznie i zmniejsza efekty tychże chorób

Inna choroba się rozprzestrzenia, atakując drogi oddechowe; jest skrajnie zaraźliwa.
Miejcie u siebie pobłogosławioną wodę, używajcie białego kolca i dziewanny, aby
ją zwalczać.– Matka Boża, 31.01.2015
3.5.

Unikać aglomeracji miejskich
a) Gdy usłyszycie o bardzo zaraźliwej chorobie układu oddechowego, nie narażajcie się
w aglomeracjach miejskich ani w innych miejscach, gdzie przez kilka godzin musicie
przebywać razem z waszymi braćmi, na przykład w samolotach i zbiorowych
środkach transportu. Poczekajcie z cierpliwością, aż ta choroba się zmniejszy. Ludu
Boży, bądź posłuszny i cierpliwy, abyście z należnym rozeznaniem i wobec Moich
wezwań byli ostrożni w zachęcaniu się do podróżowania bez konieczności.– Św.
Michał Archanioł, 18.08.2019

3.6.

Nie wystawiać się na wolne powietrze i używać Olej Dobrego Samarytanina
a) Moje dzieci cierpią częściej na choroby układu oddechowego, które się mnożą,
powracają i długo się je leczy. Nie pytaliście się, dzieci, co powoduje, że jesteście
słabsi wobec chorób układu oddechowego? Działanie drastycznych zmian w
klimacie przyczynia się w dużej mierze do tego, że wasze organizmy są bardziej
narażone na problemy oddechowe, lecz również jest tu ukryta ręka człowieka, który
rozprzestrzenia w powietrzu chemikalia i wirusy, abyście częściej chorowali, i one
czasem są śmeirtelne dla ludzi. Wobec tego powinniście się chronić, aby
zminimalizować wystawianie się na działanie białych śladów gdy okrywają
atmosferę. Czasami używajcie Oleju Dobrego Samarytanina w spreju, aby chronić
nos i usta. Chore umysły potężnych narodów są opanowane przez demony, które za
pomocą samolotów rozsiewają chorobę nad Moimi dziećmi. Zamykajcie swoje domy
i nie wystawiajcie się na wolne powietrze, gdy będziecie widzieć dziwne formy w
atmosferze. – Matka Boża, 21.12.2019

3.7.

Tabela podsumowująca rośliny i środki polecane przez Niebo do leczenia
chorób układu oddechowego:

Leczenie:

Środek lub
roślina polecane
przez Niebo:

Działanie:

Dawka/
zastosowanie:

Uwagi:

Układ
oddechowy

Sosna

Leczenie
dolegliwości
oddechowych
(kaszel,
przeziębienie,
katar, zapalenie
oskrzeli, gardła
itd.), olejki
eteryczne mają
właściwości
wykrztuśne,
antyseptyczne,
przeciwzapalne,
moczopędne

Jako herbata max. Nie stosować u
2 razy dziennie,
małych dzieci i
zagotować 3
kobiet w ciąży
łyżeczki sucych
igieł w litrze wody

dziewanna

Działanie
Stosować w
wykrztuśne, na
niewielkich
kaszel,
ilościach
przeziębienie,
podrażnienie
gardła, zapalenie
oskrzeli, astmę,
alergie, działanie
przeciwwirusowe
(niektóre wirusy
grypy)

Pobłogosławiona
woda

Przy leczeniu
chorób układu
oddechowego

Biały kolec

Pomaga przy
niewydolności
sercowej i
zapobieganiu
anginie
piersiowej,
polecane przez
Bożą Mądrość

echinacea

Zwalcza choroby
układu
oddechowego,
zmniejsza objawy
przeziębienia,
przyśpiesza
leczenie

Matka poleciła
używać
pobłogosławioną
wodę, biały kolec
i echinaceę by
zwalczać bardzo
zaraźliwą chorobę
dróg
oddechowych

Unikać
aglomeracji
miejskich

4.

By uniknąć
skrajnie zakaźnej
choroby układu
oddechowego

Poczekać aż
zaraza straci na
sile

Unikać miejsc,
gdzie spędza się
wiele godzin z
innymi

Nie wystawiać się Nie wystawiać się
na powietrze z
na działanie
zewnątrz
białych śladów
[po samolotach]

Zamykać
mieszkania i nie
wystawiać się na
wolne powietrze

Olej Dobrego
Samarytanina

Rozpylać Olej na
nos i usta

Matka poleciła, by
zamykać się w
mieszkaniach i
stosować Olej
Dobrego
Samarytanina, by
uniknąć efektów
wirusów
rozpylanych w
powietrzu

Ochrona przed
chemikaliami i
wirusami
rozpylanymi w
powietrzu i
zostawiającymi
dziwne ślady w
atmosferze

ROŚLINY LECZĄCE UKŁAD POKARMOWY
4.1.

Angelica archangelica
a) Właściwości:
•

poprawia trawienie

•

zwiększa wydzielanie soków żołądkowych

•

eliminuje gazy jelitowe

•

używana wleczeniu niestrawności i utraty apetytu

•

służy do leczenia chorób atakujących układ pokarmowy

Zbliżają się ciężkie choroby atakujące układ pokarmowy; używajcie rośliny znanej
jako Angelica, i używajcie w odpowiedni sposób całej rośliny; kobiety w ciąży niech
to robią ostrożnie. – Matka Boża, 24.04.2017
4.2.

Rozmaryn

a) Właściwości dot. układu pokarmowego:
•

stymuluje soki żołądkowe i jelitowe

•

eliminuje skurcze brzucha i wzdęcia

•

używa się jej do leczenia problemów z żółcią i dyspepsji

b) Używajcie dziewanny i rozmarynu w niewielkich ilościach. – Matka Boża,
28.01.2016
4.3.

Tabela podsumowująca rośliny polecane przez Niebo do leczenia chorób
układu pokarmowego:

Leczenie:

Roślina polecana Działanie:
przez Niebo:

Dawka/
stosowanie:

Uwagi:

Układ
pokarmowy

Angelica

Polepsza
trawienie,
zwiększa
wydzielanie
soków
żołądkowych,
eliminuje gazy
jelitowe, do
leczenia chorób
układu
pokarmowego

Używać całej
rośliny

Zachować
ostrożność w
przypadku kobiet
w ciąży

rozmaryn

Stymuluje soki
Używać w
żołądkowe,
niewielkich
eliminuje skurcze ilościach
i wzdęcia, do
leczenia
problemów z
żółcią i dyspepsji

5. ROŚLINY DO LECZENIA UKŁADU NERWOWEGO
5.1.

pokrzywa
a) Właściwości:
•

działa uspokajająco

•

spowalnia starzenie, zapobiega problemom z pamięcią

•

działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie,
chroni wątrobę

•

można używać przy różnych bólach, można pić jako herbatę (sposób
najskuteczniejszy)

5.2.

Ginkgo biloba
a) Właściwości dot. układu nerwowego:
•

chroni mózg przed demencją, wylewami i chorobami neurodegeneratywnymi

•

wpływa na zachowanie, uczenie się i pamięć

•

leczy nadciśnienie, astmę, zawroty głowy i arteriosklerozę

Matka Najświętsza powiedziała mi o chorobie, która będzie atakować układ
nerwowy i odpornościowy, wywołując poważne problemy ze skórą, na co mi
powiedziała, by używać liści pokrzywy i ginkgo. – 10.11.2014
5.3.

Tabela podsumowująca rośliny polecane przez Niebo do leczenia uładu
nerwowego:

Leczenie:

Roślina
Działanie:
polecana przez
Niebo:

Dawka/
Uwagi:
zastosowanie:

Układ nerwowy

pokrzywa

Łagodzi niepokój i stres, Pić w formie
spowalnia starzenie i
herbatki
zapobiega chorobom
związanym z pamięcią;
przeciwutleczniacz,
działa moczopędnie,
przeciwzapalnie,
przeciwwirusowo i
przeciwbakteryjnie,
przeciwbólowo; chroni
wątrobę

Ginkgo biloba

Chroni przed demencją Używać liści
starczą, wylewami i
chorobami
neurodegeneratywnymi,
wpływa na zachowanie,
uczenie się, pamięć;
leczy nadciśnienie,
astmę, zawroty głowy i
arteriosklerozę

Matka Boża
ostrzegła przed
chorobą atakującą
układ nerwowy i
odpornościowy,
wywołując
poważne
problemy skórne,
na co poleciła
stosować liście
pokrzywy i ginkgo

6. ROŚLINY LECZĄCE CHOROBY OCZU
6.1.

Eufrazja (Euphrasia officinalis, świetlik)
a) Właściwości:
•

przeciwzapalne, przeciwropne, kojące

•

działanie przeciwbakteryjne, leczy zapalenie spojówek i jęczmień

Przyjdzie choroba, która będzie atakowała oczy, używajcie na to roślinę znaną jako
eufrazja. – Matka Boża, 24.05.2017
6.2.
Leczenie:

Tabela podsumowująca:
Roślina polecana Działanie:

Dawka/

Uwagi:

przez Niebo:
Oczy

Eufrazja

zastosowanie:
Przeciwzapalne,
przeciwropne i
łągodzące dla
oczu,
bakteriobójcze;
służy do leczenia
zapalenia
spojówek i
jęczmienia

Matka Boża
poleciła używać tę
roślinę, by leczyć
chorbę, która
zaatakuje oczy

7. ROŚLINY DO LECZENIA CHORÓB SKÓRY
7.1.

Aksamitka (calendula officinalis)
a) właściwości:
•

łagodzi oparzenia, podrażnienia i zapalenia

•

łagodzi ból wywołany ukąszeniami insektów, siniaki i stłuczenia

•

stymuluje regenerację skóry i produkcję kolagenu

•

sprzyja gojeniu się ran

•

pomaga przy zapaleniu skóry i leczy popękaną skórę

Dziwna choroba przyjdzie na ludzkość; wysoka gorączka i boląca skóra będą
smagały jak bicz z chwili na chwilę; powinniście na to używać rośliny znanej jako
aksamitka. – św. Michał Archanioł, 04.04.2019
7.2.

Artemisa
a) właściwości dot. skóry:
•

zawiera przeciwutleniacze pomagające na skórę przez zmniejszenie wpłuwy
wolnych rodników

Ludu Mój, Ja patrzę dalej; na chorobę, która zbliża się do ludzkości, używajcie na skórę
rośliny artemisa. – Jezus Chrystus, 04.01.2018
Zaraza dżumy jest odnowiona przez tych, co służą Antychrystowi, i będą patrzeć,
jak gospodarka się wali. Zanim to nastąpi, zapraszam was, dzieci, by zadbać o
zdrowie ciała za pomocą tego, co daje wam natura dla dobra ciała, przed samą
chorobą: używajcie rośliny Artemisia annua. – Matka Boża, 11.10.2014
7.3.

Tabela podsumowująca rośliny polecane przez Niebo na choroby skóry:

Leczenie:

Roślina polecana Działanie:
przez Niebo:

skóra

Aksamitka

Oparzenia i

Dawka/
zastosowanie:

Uwagi:
Używać na

podrażnienia,
ukąszenia
insektów,
stłuczenia,
zapalenia, choroby
na skórze
Artemisa annua

Choroby skórne

chorobę
wywołującą ból na
skórze i wysoką
gorączkę

Używać rośliny na
skórze

8. ROŚLINY Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ANTYBIOTYKOWYMI
8.1.

oregano
a) Właściwości:
•

silny antybiotyk

•

zmniejsza kaszel, zwalcza wirusy, leczy grypę, stymuluje układ odpornościowy

•

redukuje infekcje skórne

•

przeciwutleniacz: zwalcza wolne rodniki i spowalnia starzenie

•

działanie przeciwbólowe; bardzo pomocne przy zwichnięciach, lumbago,
zapaleniu stawów, bólu zębów, oparzeniach, zacięciach i zadrapaniach

Nasza Matka powiedziała mi, że przyjdą prawdziwe zarazy, i że powinniśmy jeść
ząbek surowego czosnku rano albo olej z oregano; te dwa są świetnymi
antybiotykami. Jeśli się nie da uzsykać oleju z oregano, można zagotować i zrobić z
niego herbatę. Ale jako antybiotyk lepszy jest olej z oregano, – 3.06.2016
8.2.

Rozmaryn
a) Właściwości:
•

zwalcza bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy

•

w oleju doskonale zwalcza bakterie typu: Bacillus sibtilis, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Microcuccus luteus, Vibrio cholerae, S. albus,
Corynebacterium spp, Salmonella spp i Listeria monocytogenes.

b)
Używajcie dziewanny i rozmarynu w niewielkich ilościach. – Matka Boża,
28.01.2016
8.3.

Tabela podsumowująca rośliny polecane przez Niebo jako antybiotyki:

Leczenie:

Roślina polecana Działanie:
przez Niebo:

Dawka/
zastosowanie:

Uwagi:

Antybiotyki

Oregano lub
czosnek

Olej lub herbatka
z oregano; lub 1
ząbek surowego

Lepszy jest olej z
oregano niż
herbatka; spożywa

antybiotyk

czosnku rano

rozmaryn

antybiotyk

się oregano albo
ząbek czosnku
(lub oba)

W niewielkich
ilościach

9. EPIDEMIE I PANDEMIE
9.1.

Używanie sakramentaliów, pobłogosławionego oleju i wody
Zachęcam was, byście nie zpaominali używać sakramentaliów. W przypadku chorób
zakaźnych namaśćcie drzwi i okna pobłogosławionym olejem. Jeśli będziecie chorzy,
spryskajcie jedzenie pobłogosławioną wodą używajcie leczniczych roślin, które Moja
Matka wam wskazała na te nieprzewidziane przypadki. Bądźcie stworzeniami silnymi w
wierze, wyposażonymi w rozum i inteligencję, umiejącymi stosować się do nakazów
wystosowywanych w waszych krajach przez rządzących. Ja wzywam do czujności.
Ludzkość jest w tej chwili osaczana przez chorobę. I tak, w tym czasie, powinniście się
chronić i pomagać jedni drugim z autentyczną miłością i miłosierdziem, troszcząc się o
brata tak, jak o siebie, i pozostając w domach, gdy wasze kraje będą zagrożone przez
jakąkolwiek epidemię. Jeśli w tej chwili nie cierpicie z powodu ciosów natury, chorób,
głodu, nie bądźcie obojętni wobec tych, którzy to cierpią, żaden naród nie może mieć
pewności, że nie będzie cierpiał z powodu tych plag w jakimś czasie. Bycie twardym i
obojętnym wobec bólu ukazuje odległość, jaką człowiek utrzymuje między sobą a Moim
Domem. Chrześcijanin towarzyszy, cierpi, cieszy się ze swoim bliźnim, bo wie, że to jest
obraz i podobieństwo jego Stwórcy. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 05.2009

9.2.

Olej Dobrego Samarytanina
Wielkie plagi, zarazy powodowane przez nieznane wirusy, nadchodzą na ludzkość,
używajcie Oleju Dobrego Samarytanina jako ochronę przed pewną wysoce zaraxliwą
chorobą tam, gdzie żyjecie, kropla wielkości główki od szpilki do małżowin usznych
wystarczy; jeśli liczba zachorowań będzie rosnąć, powinniście nim namaszczać szyję po
obu stronach i nadgarstki obu dłoni. – Najświętsza Dziewica Maryja, 28.01.2020
WSZELKIE LEKARSTWO DANE PRZEZ NIEBO WYMAGA
NAJWAŻNIEJSZEGO SKŁADNIKA, KTÓRYM JEST WIARA!
Przepis na Olej Dobrego Samarytanina:
Składniki:

-5 czystych olejków eterycznych i 1 olej podstawowy
Olejki eteryczne:
-olejek z cynamonu
-goździk
-olejek cytrynowy
-olejek rozmarynowy
-olejek z eukaliptusa
Olej podstawowy:
może być z oliwek lub migdałowy. Proporcja powinna być 1 jednostka olejku czystego
na 5 jednostek oleju podstawowego.
Przygotowanie:
Wymieszać 5 czystych olejków eterycznych z olejem podstawowym. Mieszać za
pomocą szklanej pałeczki do mieszania, albo wlać wszystkie te oleje w odpowiednich
proporcjach do szklanej butelki i wstrząsnąć, aż uzyska się mieszaninę jednorodną.
Ponieważ cynamon jest bardzo silny i może wywołać podrażnienie skóry, zaleca się
użycie średniej dawki.
Zalecenia:
-Jeśli to możliwe, używać olejków eterycznych typu lekarskiego, by zapewnić ich
czystość.
-jako olej podstawowy można użyć oleju kokosowego lub z nasion winogron, który
lepiej się wchłania w skórę
-robić go w pomieszczeniu z dostępem świeżego powietrza, bez wystawiania olejków na
działanie słońca
-używać rękawiczek i pojemnika ze szkła
-wypróbowac mieszankę na skórze przedramienia; jeśli się zaczerwieni, spłukać olejem
podstawowym i dodać więcej tego oleju podstawowego do mieszanki. Nie wystawiać
oleju zbyt dużo na działanie powietrza. Najlepiej przechowywać go w zamkniętym
pojemniku koloru bursztynowego, by nie wyparował. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Dawkowanie i sposób zastosowania:
przed każdym uzyciem delikatnie wstrząsnąć. Zaaplikować i wetrzeć kropelki
bezpośredio w skronie, na gardło [od zewnątrz], za uszami, pod pachami, na brzuch,
stawy skokowe i/lub podeszwy stóp. By oczyścić powietrze i usunąć wirusy z otoczenia,
domu lub biura, używać rozpylacza lub atomizera, albo zagotować trochę wody w
rondlu i wlać kilka kropel. Inny sposób użycia: na kawałku materiału, chusteczce lub
waciku, umieścić 3 lub 4 krople oleju i nasmarować nos i usta.

Przeciwwskazania:
Nie stosować bezpośrednio na skórę zanim się go nie rozrzedzi w jakimś oleju
podstawowym. Olejki same z siebie są podrażniające i wymagają ostrożności. Gdy skóra
jest wrażliwa, zaaplikować wyłącznie na podeszwy stóp. Nie stosować u dzieci
mniejszych niż 3-letnie. W przypadku kobiet w ciąży należy skonsultować się z
lekarzem w sprawie szkodliwości użytych olejków eterycznych.
Przepis, który podała nam Najświętsza Dziewica Maryja, zawiera czyste olejki
eteryczne. Gdy nie da się znaleźć tych konkretnych olejków, można spróbować
wyekstrahować je z odpowiednich roślin samemu, by później je wymieszać.
Uwaga dodatkowa: Należy używać olejków eterycznych o jak największym stężeniu.
Można je nabyć we wszystkich krajach. Poleca się, by podczas przygotowywania trwać
na modlitwie i mieć wiarę w Boże zalecenia.
9.3.

Odmawiać koronkę do Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa
Powiedz swym braciom, by modlili się z powodu epidemii, które was biczują, a które
będą was biczować z większą częstotliwością. Powiedz im, by odmawiali Koronkę do
Mej Najdroższej Krwi, i by używali tego, co dała im Moja Matka, by walczyć z tymi
plagami i epidemiami. – Jezus Chrystus, 12.02.2015

9.4.

Nosić Cudowny Medalik
Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że możemy wszędzie nosić ze sobą Cudowny
Medalik jako sakramentalium, a także umieszczać go w drzwiach do naszych mieszkań i
w oknach wychodzących na zewnątrz.
Cicho przejdzie ciężka zaraza, która zburzy do samej ziemi życie ludzi. Jedynie pomoc
Mej Matki zdoła ją powstrzymać; używajcie Cudownego Medalika dla tego celu, niosąc
przed sobą Wiarę jako Sztandar Tryumfu. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 30.05.2013

9.5.

Opieczętowywać się Krwią Chrystusa i błogosławić posiłki
Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa nas, byśmy opieczętowywali się w Imię Jego
Przenajdroższej Krwi i byśmy błogosławili posiłki Znakiem Krzyża przed ich
spożyciem.
Zaraza podąża naprzód powodując zniszczenia, opieczętowujcie się w Imię Mojej Krwi,
błogosławcie posiłki Znakiem Mego Krzyża i utrzymujcie Wiarę żywą. Mój
najukochańszy Ludu, kocham was, kocham was nieskończenie. – Nasz Pan Jezus
Chrystus, 12.02.2015

9.6.

Tabela podsumowująca środki podane przez Niebo na epidemie i pandemie:

Leczenie:

Środki zalecane
przez Niebo:

Epidemie i
pandemie

sakramentalia

Działanie:

Dawka/
zastosowanie:

Pobłogosławiony
olej

W przypadku
Namaszczać drzwi
chorób zakaźnych i okna

Pobłogosławiona
woda

W przypadku
choroby

Spryskiwać
pokarmy
pobłogosławioną
wodą

Olej Dobrego
Samarytanina

By zwalczać
zarazy, epidemie
powodowane
przez nieznane
wirusy i inne
choroby wysoce
zaraźliwe

Umieszczać po
kropelce wielkości
główki od szpilki
w małżowinach
usznych; jeśli
zarażeń jest
więcej,
umieszczać na obu
stronach szyi i na
obu nadgarstkach

Uwagi:

Używać gdy
zacznyna się
zaraza;
profilaktycznie i w
przypadku
choroby

Odmawiać
W przypadku
Koronkę do Krwi zaraz i plag
Pana Jezusa
Nosić Cudowny
Medalik

j.w.

Nosić z wiarą;
umieszczać za
drzwiami naszych
mieszkań i w
oknach

Opieczętowywać
się Krwią
Chrystusa

Opieczętowywać
się w Imię
Najdroższej Krwi
Chrystusa

Błogosławić
pokarmy

Błogosławić je
Znakiem Krzyża

10. INNE
10.1.

Plagi insektów

Plagi rozprzestrzenią się na Ziemi, owady będą wszędzie. Mieszkania i domy powinny
mieć zabezpieczone drzwi i okna, a wy nie możecie wychodzić, zanim się nie zakończy
wspomniana plaga; inaczej wiele ucierpicie. – św. Michał Archanioł, 18.08.2019
Ludu Mój, Słońce wysyła groźne emisje ku Ziemi, nie wystawiajcie się na słońce,
pojawią się nieznane choroby wywołane przez słońce.– Nasz Pan Jezus Chrystus,
10.09.2017

a) Rozmaryn
•

roztwór w oleju lub alkoholu odstrasza owady.
Używajcie dziewanny i rozmarynu w niewielkich ilościach. – Matka Boża,
28.01.2016

b) Tabela podsumowująca środki polecane przez Niebo na plagi insektów:
Stosować na:

Środek lub
roślina zalecone
przez Niebo:

Działanie:

Zastosowanie:

owady

Zabezpieczyć
drzwi i okna

W przypadku plag Zabezpieczyć
insektów
drzwi i okna i nie
wychodzić przed
końcem plagi

Rozmaryn

Odstrasza owady

Uwagi:

Rozpuszczony w
oleju lub alkoholu

11. NIEZNANE CHOROBY:
11.1.

Wzywać Matkę Najświętszą

Choć będziecie widzieć nieznane zarazy i choroby, przeciwko którym nauka nie będzie w
stanie stworzyć nowych środków, by je powstrzymać, nie dajcie się zachwiać w wierze.
Wzywajcie Mnie: WITAJ, NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA!
Ale róbcie to z wiarą jak ziarnko gorczycy. Wszystko zostanie odsunięte od was i od
waszych rodzin, dzięki Wierze. – Najświętsza Dziewica Maryja, 08.12.2010
11.2.

Tabela podsumowująca środki dane przez Niebo na nieznane choroby:

Stosować na:

Środek zalecany
przez Niebo:

Działanie:

Nieznane
choroby

Akt strzelisty:
WITAJ,
NAJCZYSTSZA
MARYJO, BEZ
GRZECHU
POCZĘTA!

Przeciw
nieznanym
chorobom, na
które nauka nie
będzie umiała
stworzyć środków,
by je powstrzymać

Zastosowanie:

Uwagi:
Zachowywać
wiarę.

