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Cum folosim GANS-urile pentru hipertensiune arterială.
Hipertensiunea arterială este o boală psihosomatică.
Ce simţi în suflet transferi în emoţii, iar emoţiile ,prin câmpuri, interacţionează cu materia,
producând o expansiune a emoţiilor pe direcţia elementelor din sânge.
Vasele de sânge au anumită capacitate (volum ) care nu poate fi schimbată. Sângele are şi el
un anumit volum care nu poate fi schimbat.
Din punct de vedere fizic, când fierbi, de exempul apa, aceasta expandează şi pentru că nu
mai are ce spaţiu să mai umple, creşte presiunea.
Dar cum apare presiunea în corpul omului,unde ai de a face cu GANS-uri?
Aici avem de aface cu câmpuri. La o anumită creştere de putere a câmpului, a presiunii
câmpului, creşte interacţiunea şi aceasta poate duce la creşteri dimensionale.
GANS-urile din corpul omului, datorită presiunii câmpurilor, care sunt de puterea emoţiilor,
vor crea o condiţie care va determina o putere ridicată care se traduce, în termeni fizici, în
presiune. (tensiune)
Am înţeles ce înseamnă hipertensiune arterială, în stare fizică şi pe care o putem măsura cu
un aparat (tensiometru). Înţelegând că interacţiunea câmpurilor emoţiilor omului permit să
fie operaţionale, în GANS-urile corpul omului, câmpuri cu puteri de ordin superior, atunci
înţelegem că această mare putere a câmpurilor vine numai de la emoţii şi nu are legătură cu
fizicalitatea, pe linia sistemului nervos, ci doar cu câmpurile cu ceea ce numim aura a
corpului.
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Deci avem de a face, în special, cu câmpul magnetic al plasmei. Şi asta nu am înţeles în
medicina actuală în legătură cu tensiunea arterială.
Sângele este canalul emoţiilor omului este canalul unde lichidul emoţiilor se auto transferă.
Deci singurul lucru care poate creşte puterea sau ordinul de mărime este emoţia care vine
din centrul interior al sufletului omului.
Apoi dacă redefinim tensiunea arterială, redefinim ceea ce s-a schimbat în filtrarea dintre
suflet şi fizicalitate.
Când înţelegem că starea de materie nu are nici-o interacţiune fizică cu starea de GANS a
MATERIEI, atunci înţelegem că tensiunea arterială vine numai ca şi câmp magnetic plasmatic
a ceea ce numim GANS al corpului uman în interacţiune cu puterea câmpului totalităţii
emoţiilor, permise a fi eliberate.
Deci avem de a face în principal cu partea magnetică a structurii plasmei GANS-ului din
lichidul corpului omenesc.
Dacă vă uitaţi la structura sângelui, el conţine Fe, este componenta principală a structurii lui.
Când aveţi emoţii puternice, în mod obişnuit interacţionaţi cu cea mai mare valoare care
este Fe, nu cu N sau O. Înseamnă că filtrarea creerului, în secţiunea materiei, eliberează o
putere de ordin superior, de nivelul Fe şi aceasta permite eliberarea, sau într-un fel
absorbtia, a ceea ce numim în starea materială, presiune, dar la un ordin superior al plasmei.
De aceea, la fel ca la cancer, trebuie să ne uităm în compoziţia sângelui la ceea ce a crescut,
s-a schimbat.
Dar tensiunea arterială nu vine printr-un metal, ci printr-o combinaţie de metale. Am văzut
cât de important este Na în crearea vieţii, fără el Fe nu s-ar fi combinat să formeze
hemoglobină.
Deci într-un fel trbuie să ne uităm la compotamentul sării. În realitate, permițând eliberarea
sau absorbţia unei cantități uriașe de energie din emoția celulei corpului.
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Şi înţelegem de ce hipertensiune arterială este psihosomatică. Ceea ce alimentezi emoţional
transferi, în putere plasmatică, înapoi corpului.
Dacă aţi înţeles până aici este foart simplu ce urmează. Trebuie să introducem un alt
element plasmatic în sistem, care este mai slab (ca putere plasmatică) dar care are
potenţialul să joace un rol puternic în raport cu numitorul comun al sângelui omului, care
este O.
Când luăm GANS pentru tensiunea arterială, interacţionăm cu O. De ezemplu Zn (65), care
este de ordin mai mare interacţionează şi echilibrează Na (23) şi Fe(56). Nu interacţionează
chimic, se conectează magnetic.
Şi aşa aduci în echilibru O şi odată cu el întreaga compoziţie a sângelui din corpul omului.
Pentru hipertensiune arterială care este psihosomatică , emoţională, trebuie să luăm ZnO2,
dar pe de altă parte trebuie să conectăm emoţiile cu partea fizică a corpului, deoarece
volumul este controlat de O.
De aceea avem nevoie de linia de comunicare, care este C.
Deci dacă iei ZnO2 dimineaţa, la prânz, seara şi în special seara înainte de culcare, deoarece
atunci linia emoţională a câmpurilor poate să se echilibreze, acoperi întregul proces
emoţional.
Se poate lua 30 ml dimineaţa, 30 ml la prânz şi 60 ml seara, sau poate puţin mai mult,
depinde de cum simţi să-l foloseşti.
Şi apoi ai nevoie de cealaltă parte, care este CO2 şi faci acelas lucru, dar 30 ml dimineaţa, 30
ml la prânz şi 30 ml seara.
Deci într-un fel foarte simplu, într-un timp foarte scurt introduceţi echilibru în condiţia
plasmatică a GANS-ului sângelui omului.
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Alţii considara, o modalitate mai simplă, să amestece 20% CO2 cu 80% ZnO2 plasmă lichidă
(apă de pe GANS) într-un sistem de respirat şi să respire 3-4 ore pe zi, când au timp (la
televizor, etc).
Şi aceasa va schimba o mulţime de lucruri şi va reduce presiunea foarte rapid pentru că
satisfaci starea emoţiilor în puterea de care ai nevoie.
Hipertensiune arterială este conectată cu sarea din corpul omului, cu procesul de oxidare din
corpul omului.
Trebuie să înţelegeţi de ce GANS-urile sunt atât de eficiente în medicină. Motivul este că
toate sunt la nivel plasmatic, nu la nivel material şi corpul omenesc treansfera energiile la
nivel plasmatic şi acum ştim că organismul omului este făcut din plasmă.
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Procesarea hpertensiunii arteriale
Administrare orala

CO2 Apa de pe GANS
[ml]

ZnO2 Apa de pe GANS
[ml]

Dimineata

30

30

Pranz

30

30

Seara

30

60

sau
Sistem de respirat

3-4 ore

CO2 Apa de pe GANS
[%]

ZnO2 Apa de pe GANS
[%]

20

80

