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Ingerarea GANS-urilor

https://youtu.be/0lDpH1DRFfw?t=3440
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57:20_1:02:27
(
)- Am făcut GANS-uri din GANS-uri şi am consumat nişte GANS zilele trecute şi a
fost foarte puternic……
Mr Keshe- Ai folosit plasmă lichidă sau însuşi GANS-ul?
(
)- Am folosit GANS uscat.
Mr Keshe- Te rog nu folosi...
(
)- Am aflat deja.
Mr Keshe- ….şi lasă-mă să explic de ce.
Când foloseşti GANS uscat, el stă în sistemul digestiv o perioadă de timp şi pentru că stă în
timp el eliberează o imensă cantitate de energie, o mono energie care este produsă din ceea
ce a fost făcut şi de care organismul nu are nevoie.
Nu crează nici o vătămare, doar ridică nivelul ( câmpurilor ) corpului la cel la care este el.
Motivul pentru care folosim plasmă lichidă este pentru că iei o anumită cantitate, care nu
are ataşat nici un material în stare de GANS şi doar eliberează ceea ce corpul are nevoie şi
trece prin corp.
Este o mare diferenţă în a ţine un generator în casă şi a fi conectat la electricitate.
Când consumi direct GANS, atunci pui un generator înăuntru (corpului) şi nu contează dacă
utilizezi (consumi) el continuă să genereze.
Vă rog abţineţi-vă de la această dacă nu sunteţi doctor şi în anumite condiţii decideţi să
testaţi şi să monitorizaţi efectele pe voi.
Continui să vă avertizez să nu consumaţi GANS-uri lichide sau solide.
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Când foloseşti plasmă lichidă, nu este vorba doar de energia pe care ai pus-o în corp prin
ea, este si ceea ce nu ai nevoie, în anumiţi parametri şi care este luat de plasma lichidă .
Nu este un sistem cu un singur sens. Amintiţi-vă că lucraţi cu plasmă.
Ceea ce pui peste trebuie să aibă un echilibru pentru a ieşi, deci, ceea ce nu este necesar
organismului, este luat înapoi de acel lichid care a adus energia în interior.
El aduce echilibru, este ca şi cum ai mânca fibre. De aceea mâncatul fibrelor are aşa de
multe efecte.
Când luaţi suc de portocale, de ananas toată dulceaţa vine cu ele. Dar dacă mâncaţi
ananasul, fibrele din el aduc echilibru corpului, pentru că ce nu este necesar este scos afară
de însăşi fibrele.
Asta este ceeace cei mai mulţi din lumea ştiinţelor nu au înţeles, de ce sucul de mere, în
modul cum îl bem noi, nu este bun, dar mărul este .
Pentru că fibrele însele, nu numai prin digestie, impun organismului să creeze mai multă
degajare de energie dar ele totodată iau energia de care nu este nevoie şi o scot afară din
corp.
Fibrele lucrează În două feluri, activează sistemul digestiv şi scoate din corp ceea ce nu este
necesar.
Dacă mănânci un gram de ananas şi elimini un gram de ananas, eliberezi o energie dubla şi
elimini toată apa blocată în sistem.
Asta este diferenţa dintre suc şi fruct.
Vă rog nu consumaţi GANS-uri sub orice formă sau aspect, nu introduceţi un generator în
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(

)- Am făcut containere cu bobine în exterior şi pereţi (partiţii) de sticlă în interior. Pot să

folosesc GANS-uri umede sau uscate să fac alte GANS-uri?.
Mr Keshe- În primul rând nu ai nevoie de bobine , poţi folosi o bobină şi un GANS, la fel cum pui o
placă nano acoperită şi o placă nenanoacoperita, sau două plăci nanoacoperite şi două plăci
nanoacoperite diferit, sau o placă nanoacoperita şi un metal.
Poţi să faci acelaşi lucru şi cu GANS-ul. Limitarea este aşteptarea ta (la ce te aştepţi să fie) şi
înţelegerea.
Dar fii conştient că peretele, peretele de beton, nu are sens pentru că fluxul câmpurilor îl
traversează.
Dacă decizi să pui o bobină nanoacoperita pe o parte şi un GANS, de CO2, CuO2 sau oricare, pe
cealaltă parte şi le conectezi, dacă ştii cum să iei energie de la GANS-ul uscat, pentru a-l conecta cu
bobină, este perfect , de ce nu.
Vezi ce colectezi în mijloc. Dar trebuie să înţelegi că raportul de masă gravitaţională se va schimba,
ce câmp te aştepţi să creezi.
Ai GANS de CO2 într-o parte , care, ce este? CO2 , 12+32= 44 (masă atomică) , +/_ 10-15% . Deci
orice între 30 şi 50, ca putere de câmp, va fi acolo, acesta este spectrul pachetului pe care l-ai
făcut.
În cealaltă parte pui Cu sau Zn , uitaţi-vă la spectru Cu şi Zn, cel mai de jos este Cu, cam 50-48-46,
undeva pe acolo, iar cel mai de sus (Zn), alte valori.
Acum aţi creat un câmp magnetic care este echilibrul între bobină şi GANS şi vedeţi ce poate fi.
Aşa funcţionează.
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Dacă faci un GANS din orice material şi vrei să-l converteşti, să-i transferi energia, utilizaţi
materiale nanoacoperite, ca să lucraţi în zona supraconductibilităţii nanomaterialelor.
Faceţi o mică spaţiere, dacă doriţi să creaţi o plasmă la nivelul materiei, în frecvenţa de (50-) 60 Hz
şi apoi lucraţi cu ceea ce aţi creat între cele două, mereu trebuie să înţelegeţi ce aţi pus acolo.
Nouă ne-a luat 3-4 ani, pentru a învăţa căutătorii de cunoştinţe că pot folosi un GANS, în raport
diferit, de 2 la 1.
De exemplu, într-o sticlă de 900 ml, puneţi 300 ml CuO2, 300 ml Mg O şi 300 ml orice altceva şi
amestecaţi-le.
Apoi puneţi 600 ml într-o parte a containerului şi 300 ml în cealaltă parte. Acum creaţi transferul
de energie prin apa cu orice fel de sodiu.
Înţelegeţi procesul de creare a materiei vizibile, în condiţiile acestei planete, care se produc în
mod obişnuit în prezenta sării.
Ce este sarea ? Este un câmp gravitaţional care poate să ţină rezidiul din apă.
Pentru cei ce nu au înţeles, sau sunt noi în tehnologia plasmei, până acum omul nu a folosit decât
condiţiile acide, care înseamnă disponibilitatea H de a da energie.
Când dai nu poţi să şi reţii, nu poţi să aduci. Opusul lui a da, care este H, este a ţine (pastra) care
este gravitaţional şi în condiţia stării lichide şi gazoase, a acestei planete, gravitaţia vine prin
oxigen.
În starea solidă a materiei aveţi Fe.
De aceea creaţi CO2, pentru că el reţine, aduce înăuntru.
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Apa conţinuta de containerele voastre, este un sistem gravitaţional, de aceea vedeţi materie
colectată la fund.
Colectaţi CO2, colectaţi altele, pentru ca stadiul iniţial de atracţie în lichid este deja acolo şi este
iniţiat de oxigenul din apă.
Şi apoi ce faceţi ? Adăugaţi NaCl. Priviţi-l, uitaţi-vă la compoziţie. Ce se întâmplă? H este 1 (masă
atomică), în prezenţa gravitaţiei oxigenului nu are putere, dar înlesneşte eliberarea oxigenului ca
H să găsească legătura cu Cl, în condiţii plasmatice. Şi acum câmpul gravitaţional devine tot mai
greu şi începi să colectezi materie.
Când foloseşti apa cu sare, creezi un sistem gravitaţional pentru a atrage ceea ce este în ei.
Priviţi cum creaţi CH3? CH3 este o combinaţie de energii eliberate în combinaţie, pentru că vă
uitaţi la CH3, dar nu vedeţi compoziţia metalelor pe care le puneţi în acolo, cum ar fi ZnO2, cu Fe
în centru.
Începeţi să înţelegeţi totalitatea cunoştiinţelor în realitatea câmpurilor nu în fizicalitate.
De aceea când creaţi o condiţie a sarii, trebuie să vedeţi , cu acest GANS pe care l-am pus aici , sau
GANS pe o bobină, ce fel de sare am nevoie pentru a putea să atrag ceea ce doresc să atrag, ce
raport am nevoie.
Nu puneţi 2 şi 2 în ambele părţi, pentru că este greu să transferi un câmp şi nu poţi colecta ceva.
Nu poţi să pui Cu şi Cu, dacă nu nanoacoperiţi unul dintre ele, ceea ce crează o diferenţa de
putere a câmpurilor, pentru ca acum vă jucaţi cu câmpuri nu cu materie.
Şi sărea pe care aţi creat-o,în starea lichidă a apei, este punctul gravitaţional al atracţiei a ceea ce
este în stare materială , în acel lichid, ca putere de câmp care se converteşte în tangibilitatea
GANS-ului.
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Multe GANS-uri pe care le-aţi produs nu le-aţi văzut niciodată, dar sunt acolo, pentru că sunt
precum gazele, aveţi nevoie de confirmarea vizibilităţii, dar când le folosiţi vedeţi confirmarea
efectelor.
Faptul că aţi pus pentru a crea GANS de CO2 şi GANS de CH3 şi nu este nimic la fundul căldării
pentru a confirma că aţi făcut ceva corect, nu înseamnă asta deloc.
Înseamnă că nu aţi înţeles ce aţi creat. Pentru că în orice condiţii, când este un transfer de energie
dintr-o parte în alta, se dictează un câmp de echilibrare, care este ca şi cancerul între cele două
comprese.
Acolo îl îndepărtaţi, aici datorită creării salinitaţii îşi manifestă existenţa.
Deci deschideţi-vă orizontul cunoştinţelor, şi înţelegeţi că nimic din ceea ce faceţi nu este greşit,
singurul lucru este că trebuie să înţelegeţi ce aţi obţinut din ceea ce credeaţi că este greşit şi nu aţi
înţeles.
Uneori faceţi presupuneri, uneoui experimentaţi şi apoi trebuie să analizaţi.
Deci, dacă aveţi o bobină nanoacoperită, o bobină nenanoacoperita, sau aveţi un GANS într-o
parte şi le conectăm cu fire normale, înţelegeţi că v-aţi limitat singuri la starea de materie a
acestei planete şi aveţi efecte diferite.
Dacă îl nanoacoperiţi vă conectaţi la câmpurile acestei planete.
În viitor, când veţi deveni mult mai înţelepţi, prin predare şi învăţare, veţi crea tuburi cu GANS-uri
uscate sau lichide, care să meargă dîntr-o parte în alta şi atunci veţi crea plasmă adevărata.
Dar trebuie să mergem pas cu pas, până învăţati mai mult.
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Dar trebuie să mergem pas cu pas, până învăţati mai mult.
Nu este nimic greşit în a pune o bobină nenanoacoperită, şi Zn, cum îl conectaţi . Trebuie să
înţelegeţi că atunci când conectaţi cu Cu nenanoacoperit forţaţi condiţia câmpurilor în starea
materiei şi aveţi un efect diferit.
Când faceţi acelaşi lucru cu fir nanoacoperit creaţi o condiţie diferită între materie şi plasmă.
Când folosiţi GANS ca şi linie de conexiune între cele două părţi atunci creaţi adevărate condiţii
plasmatice, ceea ce reprezintă replicarea funcţionării corpului omului.
Şi puteţi folosi aceste materiale pentru orice, pentru sistemele dinamice, pentru sănătate.
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Ex: GANS din GANS de CO2 in raport de 1 la 2 (5ml-10ml)
conectat cu GANS in tub (izolaţie
de conductor de cupru de 1.5 mm2.)
Soluţie salina de 10%.
Container nanoinvelit.

