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Procesarea cancerului
https://youtu.be/NR4Yu6ZozSI?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=514

8:34-46:45
• În Universitatea din Tokyo au făcut gans într-un mod uşor diferit, 

apoi au folosit o centrifugă pentru separare, au  spălat gansul folosind 
ultrasunetele  şi au făcut o filtrare pentru dimensionarea nano.

• Prin această metode se obţine un gans cu particole de o anumită 
dimensiune nano , care este injectabil şi care se administrează în raport 
de maxim  1 g la 100-120 kg corp.

• Acesta metodă de injectare, datorită cantităţii mici de gans nu a fost 
destul de puternică şi  a fost abandonată.

• Dr. Rodrigo a folosit altă metodă, la cancerul de sân. A plasat două 
comprese de o parte şi de alta a sânului, cu un raport de 2/1 sau 3/1 . S-a 
realizat un gradient de puteri de câmpuri, având cancerul în mijloc.

• Plasma mai puternică încearcă să echilibreze plasma mai slabă şi în 
interacţiunea lor drenează energia cancerului dintre ele .

• Dacă aţi înţeles cum functioneza cele două comprese atunci este foarte 
simplu de înţeles cum putem pune o compresă (echivalentul ei ) în 
interiorul organismului. Consumând plasmă lichidă,  tot tractul digestiv 
devine o compresă plasmatică.

• Şi apoi puneţi a două comprese în exterior, unde doriţi. Plasma lichidă 
ingerată generează un câmp magrav în tot corpul. Şi în loc de a doua 
compresă, spălaţi corpul cu plasm lichidă, dar aveţi grijă ca să nu aveţi 
GANS în lichid.

• Tumora poate fi oriunde în corp, cu acest proces se acoperă totul. 
Majoritate cancerelor se localizează  de la gât până la şold.



Procesarea cancerului
• Se foloseşte GANS de CO2 şi ZnO2, pentru cancerele emoţionale care sunt 90-95% din cazuri.
• GANS-ul de CO2 nu este toxic şi nu lăsa urme în organism, este eliminat. 
• S-a constatat că procesul de inversare se observă după  cca. 20 de zile.
• În primele două trei săptămâni , în unele cazuri, puteţi observa unele inflamaţii, o anumită 

creştere a tumorii, datorită încercării cancerului de a-şi apăra poziţia.
• Apoi dispar marcherii de cancer, după cum s-a văzut, deşi tumora nu s-a micşorat. Şi apoi dispare 

şi tumora.
• Trebuie înţeles procesul în totalitate, avem de aface cu plasmă şi nu cu materie. Chiar dacă vedeţi , 

fizic, GANS-ul din mâna, el este plasmă nu materie.
• În zborul spaţial, vom inhala în mod continuu câmpuri plasmatice (similar sistemului de respitat) 

pentru a preveni instalarea orcarui  virus (pachet de energie care dezechilibrează corpul uman).
• Cancerul este o entitate bazată pe puterea aminoacizilor şi de aceea orice GANS cu o putere 

apropiată va interacţiona cu el şi va avea capacitatea să-l reducă şi să-l elimine. Sau să comaseze 
cancerul ca energie în corp si să-l elimine.

• Mulţi dintre voi aţi citit despre alcalin şi acidic. Aţi văzut că alcalinitatea este bună pentru stomac, 
reduce cancerul. Acum aţi văzut motivul.

• Alcalin este echivalent cu gravitaţional (alt mod de exprimare), deci când consumaţi substanţe 
alcaline creaţi o condiţie de absorbţie a surplusului de  energie.

• Tocmai surplusul de energie, adunat într-o anumită poziţie duce la crearea cancerului.
• Când aveţi un element de densitate mare cum ar fi Fe, care s-a concentrat într-o parte a unui 

organ, produce creşterea în straturi,  cum stridia creşte o perlă şi devine sămânţa cancerului.
• Când livraţi material alcalin sistemului (CO2 şi ZnO2 ), creaţi un câmp de absorbţie şi înţelegeţi, 

acum, de ce alcalii duc la reducerea cancerului.
• Orice energie care nu este în echlibrul cu restul energiilor, iese în evidenţă  şi va fi diminuată.



Procesarea cancerului
• De aceea se folosesc GANS-uri de CO2 şi ZnO2, pentru că sunt 

alcaline. Deasemeni CO2 se conectează cu sistemul nervos şi cu partea cu 
Cu (fizicalitatea), iar ZnO2 se conectează cu partea emoţională.

• Deci se echilibrează şi fizicul şi emoţiile.
• Unul dintre motivele pentru care medicii nu au înţeles până acum de ce 

unele cancere devin maligne şi altele nu, este modul cum centrul cancerului 
se leagă singur de codul de regenerare, sau ceea ce numim ADN.

• Dacă cancerul nu are acces la proteine nu este malign. Dacă are acces la 
proteine, adică interacţionează cu aminoacidul, furnizează informaţii 
aminoacidului, care devine parte din cluster. Apoi informaţia se transmite la 
restul corpului.

• Cu această tehnologie puteţi trasforma un cancer malign într-unul benign. 
Tumora va fi acolo. Posibil ca peste ani să reapară , dar este doar o altă 
tumoră.

• Notă:
• Ca definiţie, benign = necanceros, malign = canceros, neoplazic
• Nu există cancer benign (cancerul este totdeuna malign) iar expresia cancer

malign este un pleonasm.

• Trebuie să înţelegeţi procesul . Nu este neapărat se puneţi GANS-uri , cu 
sitemele de respirat, care livrează acelas fel de energii,  puteţi face 
acelas proces.

• Dar reţineţi că noi nu suntem doctori, noi sunte specialişti în medii 
plasmatice, noi schimbăm mediul şi organismul reacţionează.



Procesarea cancerului
• Noi nu distrugem infecţia, cum fac doctorii şi farmaciştii. Ca oameni de ştiinţă ai plasmei, munca 

noastră constă în schimbarea condiţiilor de mediu pentru a obţine diferite procese.
• Trebuie să înţelegem în totalitate şi motivele pentru care facem anumite procedee.
• Procesul de schimbare a mediului corpului omului în spaţiu nu se va datora cunoştiinţelor omului-

medic ci înţelegerii depline a cunoştiinţelor plasmei.
• Deoarece când lucrezi cu plasma mergi la nivelul următor al procesului, la nivelul originei creaţiei, 

nivelul Totalităţii creaţiei.
• Oamenii de ştiinţă ai spaţiului trebuie să fie în măsură să înţeleagă şi să  adapteze intreaga 

cunoaştere la o anumită poziţie, la o anumită conditiie în Spaţiul Adânc.
• Aşa cum am mai spus, odată ce pachetul de energie se alătură unui metal în corpul vostru şi mai 

departe se leagă cu aminoacidul, atunci veţi obţine o severă şi agresivă formă de cancer.
• În spaţiu acest proces va fi foarte rapid. Pe Pământ permitem virusurilor (pachete de energie ) să 

treacă prin noi. Unora le supravieţuim altora nu. În spaţiu majoritatea viruşilor provoacă cancer, 
extrem de rapid, extrem de letal.

• Şi dacă procesul nu este cunoscut , în secunde sau ore viaţa omului se sfârşeşte.
• Aici trebuie 3 luni , 2-5 ani, 10 ani până vedem primele semne ale cancerului. În spaţiu, cancerul, 

dacă nu este tratat cum am văzut, este mai rău ca un virus.
• Viruşii de cancer vor fi cel mai mare pericol în spaţiu.
• În Gana, în viitoarele săptămânii, viitorii studenţii vor fi învăţaţi Totalitatea Medicinei 

Spaţiale, vor fi antrenaţi pentru a deveni experţi în Medicina Spaţiului Adânc, în câteva 
săptămâni.



Procesarea cancerului
• Trebuie să înţelegeţi principiul, tehnologia şi catacteristica corpului uman 

care este alcătuit din două secţiuni, partea fizică şi partea emoţională. 
• În Spaţiul Adânc, când ai de aface cu cancerul, cel mai mare coşmar sunt 

cancerele care sunt numai emoţionale şi nu se arată într-o dimensiune fizică,
pentru că în spaţiu ai de-a face cu câmpuri.

• Corpul omului este format din două părţi, partea creerului care este în 
principal emoţională, din partea gazoasă şi partea fizică care este partea 
materiei.

• Când vă organizaţi să schimbaţi şi să reduceţi dimensiunea  fizicalitatii  în 
conformitate cu punctul de manifestare, interacţiunea este în principal 
emoţională, sau ceea ce numim partea creerului.

• Mărimea creerului omului, atunci când se reduce partea fizică, va fi aproape 
de mărimea sufletului şi apoi se converteşte la dimensiunea filtrării de care 
avem nevoie. 

• De aceea în spaţiu interacţiunea este majoritar cu celulele creerului, sau cum 
spunem partea emoţională, pentru că fizicalitate nu prea este.

• Şi apoi trebuie să găsim cum să rezolvăm aceasta. Trebuie să înţelegem 
transferul de energie de la suflet la fizicalitate.

• Este vorba de partea emoţională, este vorba de partea de înţelegere. Este 
vorba despre cum interacţionăm cu  mediu înconjurător şi cum reacţionează 
la mediu partea noastră emoţională. 

• Acum partea emoţională devine parte a fizicalitatii, ca putere a energiei şi 
devine parte a procesului, de  celule canceroase.

• Acesta este motivul pentru care în 95% din cazurile de cancer trebuie luate în 
considerare emoţiile şi interacţiunea cu Zn. 



Procesarea cancerului
• Puteţi crea GANS de CO2 sau ZnO2 după metoda 

obişnuită:
• CO2: Cu nano, Zn   atmosferă Na (Ca)

• Sau:
• CO2 : GANS din GANS  2/1 atmosferă Mg

• Acum aţi creat un nou CO2, care are proprietăţile şi 
Na(Ca) şi Mg şi va reacţiona imediat când este vorba de 
cancer.

• Încercaţi să mergeţi în următoarea etapă de dezvoltare!
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