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De foarte mult timp, mulţi au produs GANS-uri şi alte materiale, dar nu au înţeles modul
cum le-au produs şi apoi au văzut că sistemele, pentru care au fost produse, nu au efectul
scontat.
Foarte mulţi au făcut sisteme pentru a produce GANS de CO2 şi apoi în apropiere, pe aceeaşi
masă aveau un Magrav, sau alte sisteme de producere de GANS de CH3 şi ZnO2.
Aceasta este una din principalele probleme în producerea de nano materiale.
Ceea ce vedeţi este starea de materie (trei containere de produs diferite GANS-uri), dar în
realitate aveţi o interacţiune multiplă între fiecare placă cu fiecare.

Deci nu vom avea GANS-uri pure. Iar dacă între timp mutăm containerele, GANS-ul produs
după mutare nu va mai fi acelaşi cu cel dinainte.
Deci veţi produce diferite variante de CO2,de CH3 şi de ZnO2.
Aceasta trebuie schimbat de cei care doresc să producă un anumit GANS specific.
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Ne trebuie o cutie cu multe compartimente 24 sau 48.
Puteţi să faceţi un GANS pentru o condiţie specifică, o cantitate mică, dar foarte precis.
Dacă dorim să facem un GANS pentru energie, pentru mâncare, atunci producem pe
margine, CH3.
Dacă este pentru un diabetic producem CH3 numai în compartimentul cu verde.
Dacă este pentru o afecţiune psihologică, producem ZnO2 în unul din compartimentele
galbene.
Dacă este o problemă a musculaturii aceasta are nevoie de energie şi are legătură cu
emoţiile şi o vom amplasa în compartimentul portocaliu.
Deci GANS-ul produs va conţine elementul zahăr, care conţine energia necesară pentru a
repara şi energia emoţiei pe de altă parte.
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Când produceţi GANS de CO2 specific pentru sistemele de zbor, îl plasaţi într-un loc cu mult CH3
dar să aibă legătură şi cu ZnO2 ( colţul din stânga jos).
Dacă avem leziuni musculare atunci amplasăm CO2-ul în compartimentul gri din partea dreaptă
Trebuie să înţelegeţi că în compartimentul 1 produceţi CH3, dar are şi un efect al CO2-ului
datorită Zn-ului din plasa (sau placa de Fe zincat).
În compartimentul 2 producem CO2 pur (?). Iar în compartimentul 3 producem ce avem nevoie
CH3 sau ZnO2.
Plăcile le aşezam astfel ca cele nano acoperite să fie una lângă alta iar cel ne nano acoperite la
fel.
Astfel toţi aminoacizii, toate presiunile câmpurilor magnetice devin ceea ce doresc să produc.
Conexiunea este decizia mea, dacă doresc să le conectez în serie sau paralel şi la capăt pun un
LED.
Asta înseamnă că energiile sunt echilibrate în toate compartimentele, în mod continuu. Acesta
este comportamentul corpului uman.

Producerea de GANS-uri specifice.
00:00-14:08

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dacă doresc să repar un os afectat atunci produc GANS de Ca undeva în mijloc (roşu) .
Când colectaţi aceste GANS-uri sunt GANS-uri deja mature pentru exact ceea ce doriţi.
Aveţi aminoacid în fiecare compartiment, ceea ce este o combinaţie pentru ceea ce doriţi.
Mulţi dintre voi luaţi GANS-urile separat de aminoacid, dar corpul vostru este format din
aminoacid.
Ce nu aţi înţeles este că aminoacidul de CO2 este un aminoacid asociat C-ului , conectat cu
CO2-ul şi O2-ul. Cel de la ZnO2 este conectat cu Zn. Iar cel de la CH3 este conectat cu
zahărul.
Dacă luaţi aminoacidul şi-l amestecaţi cu apă, aceasta aveţi nevoie pentru producţia de
proteine, pentru o anumită boală şi anumite efecte.
Dacă folosiţi sisteme pentru sănătate, puneţi aminoacidul specific, în sistem sau pe bobine şi
se va conecta direct cu boală din corpul omului.
Toată lumea foloseşte GANS eu
folosesc aminoacid.
Când faceţi o cutie că aceasta puteţi
folosi doar aminoacidul şi în acest fel
petru că
replicaţi corpul uman.
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Dacă întorc cutia veţi vedea o altă dimensiune a ei.
Aceasta este cutia, capul, partea dreaptă, partea
stângă, poziţia capului, poziţia sufletului omului….
Acum vedeţi cum să folosiţi cunoştinţele.
Acum umpleţi cutiile cu ce aveţi nevoie.
Şi când folosiţi GANS-urile, de la fundul fiecărui vas,
treceţi prin sistemul digestiv.
Iar când folosiţi aminoacidul lui , acesta este GANS-ul
aminoacidului şi nu aminoacidul însuşi.
Dacă priviţi sistemul digestiv, pe care eu îl numesc
tubul cârnaţilor, trebuie să-l conectăm cu corpul omului.
Întregul proces a fost predat, dacă vă întoarceţi la
lecţiile originale.
Când doreşti să hrăneşti pe cineva, de exemplu un anorexic, trebuie
să produci în compartimentele exterioare cu CH3, nu pentru digestie
ci pentru a crea un câmp în jurul corpului omului .
CH3 este un donor şi el dă afară ce nu este necesar şi în schimb corpul
se va hrăni din mediu.
Într-un fel creaţi o circulaţie.
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Dar ce se întâmpla dacă puneţi ZnO2 în loc de CH3. Acum vedeţi efectul, acum este
gravitaţional , înseamnă că atrage înăuntru cea ce este necesar, elevarea sufletului omului în
fiecare celulă, pentru că fiecare celulă a corpului are nevoie.
Deci deveniţi mult mai maturi în instalarea sistemelor voastre.
Dacă faceţi sisteme dinamice, voi decideţi cu ce ce aveţi nevoie să alimentaţie . Eu fac cu
aminoacizi , ceea ce trebuie să pun înăuntru pentru a schimba.
O fac cu GANS-ul materialului, direct , cu CH3 şi restul, cu apa de pe aminoacid.
Cu noile sisteme dinamice , din Austria, totul este foarte mult controlat, va fi atât de bine
ţintit că doctorii nu vor putea nega nimic.
Se bazează pe înţelegerea funcţionarii şi condiţiilor.
Dacă vreau să elevez sufletul omului ştiu exact ce trebuie să fac, cu ce parte trebuie să
lucrez.
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Am făcut multe sisteme în trecut, dar oamenii nu au înţeles. Dacă faci mai multe cutii, una
peste alta, poţi lucra în condiţii mult mai specifice.
Cutia pentru sufletul omului, cea pentru plămâni , cea pentru intestine.

Dacă voi faceţi trei cutii într-o zi, mie mi-a trebuit 2-3 săptămâni pentru o cutie.
Cunoştinţele trebuie înţelese nu copiate.
Când mâncaţi ceva, trece prin sistemul digestiv şi devine parte din limfă.
Ţesutul din plămânul drept, care are o problemă, solicită ajutorul iar limfa, care primeşte
puterea, transferă energia, găsindu-şi un drum spre el, deoarece apelul a fost lansat.
Nimeni nu a înţeles asta, deşi am explicat cu foarte multe detalii, înainte.
Dacă ai o problemă la rinichi şi ai făcut structura şi GANS-urile, şi limfa are energia
alimentelor, aceasta nu merge nicăieri, limfa şi puterea ei crează legătura şi îşi găseşte calea
spre acel loc în lumea materială..
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Creierul organizează devierea surplusului, cea ce nu este necesar, pentru care nu există nici
o legătură , să meargă şi să se depoziteze în ficat.
Toţi cred că sângele hrăneşte ficatul dar de fapt energia din limfă trece prin pereţii ficatului
pentru a fi depozitată, deoarece ficatul corespunde acestui câmp magnetic şi gravitaţional.
Când nu este mâncare se apelează la ficat şi creierului controlează cât şi unde să se ducă.
Aşa funcţionează corpul uman, dar aşa funcţionează şi orice fiinţă din univers.
Dacă eşti medic în spaţiul adânc şi întâlneşti o altă fiinţa şi vezi o problemă cum o vei ajuta?
Dacă aţi înţeles principiu atunci este uşor.
Dar dacă mergi la universitate şi înveţi cum să tratezi fiecare din aceste vietăţi nu-ţi ajunge o
viaţă de om. Dar dacă înţelegi principiu fiecare fiinţă are aceleaşi proces.
Ce doriţi să schimbaţi, unde doriţi să ajungeţi, pentru mine este mai uşor să începi cu
sufletul pentru că toate sunt conectate cu el, este creatorul lor.
Dar pentru a te putea descurca iţi trebuie multă expertiză, înţelegerea totalităţii funcţionarii
plasmei.
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Aici este poziţia urechii, emoţiilor , sufletul.
În ce compartiment să produc ce ?
În acest proces aveţi un efect foarte direct.
Compartimentele de pe exterior trebuie să
fie pentru Ca, iar cele de pe interior ZnO2.
Mai trebuie adăugat Mg şi Ca.
Voi dictaţi poziţia sufletului.
Cunoașterea trebuie să fie înțeleasă în totalitate, pentru cei ce vor să o exploreze.
Într-un fel, dacă vă uitați , este foarte asemănător cu un adeziv bicomponent, trebuie să le
amestecați pe amândouă, pentru a obține combinația corectă.
Aici există un număr de componente ale adezivului, CO2, ZnO, Ca, K și Zn.
Nu am văzut pe nimeni care să producă combinaţia dintre Zn și CO2.
Deoarece atunci vă apropiați mult mai precis de modalitatea de a produce Zn și CO2 în
același timp.
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Aveți un cupru nano acoperit aici (dreapta), puneți o placă de zinc aici (stânga), cum ar fi dacă ați
mai adăuga o placă de Zn nano acoperită aici (sus)? Cum ar fi dacă ați adăuga Magneziu aici(jos).
Acum aici ( centru) obțineți exact ceea ce aveți nevoie.
Nimeni nu ascultă, deci noi continuăm până vă maturizați,
pentru a putea înțelege.
Când faceția asta, trebuie să vedeţi unde puneți Cuprul.
Singurul țesut muscular roșu pe care-l avem, este pe
margini. Putem plasa Cu în compartimentul alăturat.
Dacă ştiţi cum să-l plasați, nu vom avea nici o
interferenţă a cuprului.
Acum convertind acestea, obțineți condiția perfectă a
Sufletului.
Puneţi apa aminoacidului în reactorul dinamic şi puneți apă de Gans într-o fântână din oraș și
observați câți oameni schimbați (100%).
O tehnologie suficient de apropiată de aceasta, dar nu completă, a fost utilizată de Ruși asupra
vasului American (probabil Donând Cool în Marea Neagră).
Puteți schimba structura socială. Acesta este momentul în care această tehnologie, de acum
încolo devine efectivă.
Cei ce au fost în laboratorul meu, au văzut aceste cutii în jurul meu, le-am arătat. Și fiecare cutie
are o culoare diferită în ea.
Acestea vor fi arătate ca și piese de muzeu în viitor.

Producerea de GANS-uri specifice.
26:29 -41:46

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De aceea modul cum eu lucrez este atât de eficient. Deoarece totul trebuie luat în
considerare.
Nu doar: am făcut cutia pentru Zinc, am făcut cutia pentru Cupru și este de ajuns.
Acei dintre voi care încercați să obțineți zborul, trebuie să urmați asta în producția oricărui
material.
În acest fel deveniți corecţi, gradual, înțelegând totalitatea.
Dar în toate sistemele, trebuie să vă asigurați că cele două capete se întâlnesc, astfel încât
energia să fie echilibrată, iar condițiile create sunt corecte.
Acum putem vedea corespondenta dintre sistemele fizice și cele ale Sufletului.
Este vorba despre maturitate în cunoaștere.
Dacă reveniți la lecțiile medicale, cele de sănătate, cele 32, în atât de multe feluri, din nou și
din nou, acestea au fost explicate, în fiecare lecție.
Schimbați această cutie pentru Sufletul omului, cu una pentru plămâni atunci când aveți o
problemă de plămâni.
Alegeţi şi ţintiţi unde este problema : pe margine , în centru , oriunde.
De aceea chiar de la începuturi am spus, că există o parte emoțională a fiecărei celule din
corpul omului, a fiecărui organ.
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Deoarece acum voi conectați cele două
împreună.
Când cele două se conectează împreună
creează sufletul entităţii şi funcţionează
în acest fel. Este necesară interacțiunea
a două dimensiuni, pentru a crea Sufletul.
Apoi lucrați 100% corect.
Apoi puteți să vă întoarceți în spațiu și să schimbați aminoacidul în orice combinație poate fi
pe o altă planetă (COHN - COHK).
Singura diferență pe care o puteți obține, este asta (N -K), care vă face verzi. Dar procesul
este exact la fel.
Tehnologia trebuie înţeleasă în esența ei adevărată şi trebuie să fie făcută în acest fel.
Cei ce au fost în laboratorul meu, când am făcut aceste teste, sau în biroul meu din Belgia, au
văzut aceste cutii pe masă. Dar ei niciodată nu au înțeles pentru ce erau.
Voi creați totul, deja conectate unele cu celelalte şi când le utilizați, conectate împreună, ele
aduc echilibru corpului omului, sau a altei entități.
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Când sunteți în tehnologia spațială și încercați
să creați zbor și mișcare, utilizând sisteme dinamice,
uitați-vă la ceea ce v-am spus, și înțelegeți rețeaua.
Apoi puteți înțelege cum puteți încărca rețeaua.
Voi întotdeauna aveți o înțelegere greșită a acestei
totalități.
Voi primi mai mult, sau practic trebuie să dau pentru
a primi mai mult?
Sau pretind că am nevoie să primesc, ca apoi primind
să forţez primirea, ca prin ea să creez ceea ce dau ?
Dar trebuie să găsesc raportul corect, pentru a putea să o fac.
Dar deoarece ați utilizat aminoacidul Gans-ului în fiecare poziție, acum emoția voastră
controlează zborul.
Acum Sufletul vostru controlează zborul.
Aici este momentul unde noi aducem controlul fizicalitaţii, la sisteme adimensionale.
Când în viitor, căpitanii de navă, cei cărora le place să zboare cu ele, să călătorească, cheia
lor va fi o parte din Sufletul lor care va fi conectat la sistem.
Sisteme de control adaptate, fără nici un fel de sârme.
Aceasta este direcția în care noi lucrăm acum, pentru transmiterea energiei wireless.
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Nu trebuie să aveți un comutator care să o pornească, ci prin intenția voastră sistemul va porni.
Deoarece energia este în centru. Dacă intrați în cameră și aveți nevoie de lumină, lumina va fi
acolo.
Cea mai mare problemă este să înțelegeți, ceea ce eu, încet, vă aduc ceea ce v-am învățat în
ultimele câteva luni despre Suflet, despre controlul acestuia, apoi prin emoțiile voastre, el devine
manifestare în lumea fizică, ceea ce voi ați început să învățați. Acum cele două părți se unesc.
Pentru cei ce încă vor să vadă mai multă dimensiune fizică și toate celelalte, trebuie să înțelegeți
că echilibrul total al energiilor din Suflet și din fizicalitatea, dictează și este dictat de către
Sufletul vostru, pe care apoi îl numiți intenție.
Am nevoie de lumină pentru a vedea, când intru în cameră, atunci văd prin sămânța Sufletului
meu?
Nu neapărat! Dar dacă vreți să vedeți, să-i apreciați frumusețea, el încă o poate face.
Mulți oameni care înțeleg acest proces, în vremurile ce vor veni, vor călători în adâncurile
spațiului, prin simpla înțelegere a funcționării aminoacidului, așa cum l-am numit și vi l-am arătat,
și prin propriul lor Suflet.
Atunci vă puteți manifesta pe voi înșivă în orice dimensiune, în orice fizicalitatea aveți nevoie.
Există o singură înțelegere, iar aceasta este: Sufletul omului, modul cum l-am creat în sistem, este
conectat la aminoacidul acestei planete.
Oriunde mergeți vă veți manifesta pe voi înșivă, în raport cu spațiul și dimensiunea aceea, dar în
raport cu puterea câmpului acestei planete.
Nu aveți altă opțiune, voi proveniți din ținutul mamă, de pe Pământ.
Acesta este modul cum noi știm cine este de unde, de ce și care este motivul.

