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Carbonul 14
• De când am început să vorbim despre portaluri şi cum vom deschide noi dimensiuni, mulţi 

dintre voi au început să se întrebe dacă vor fi parte, sau vor vedea aceste lucruri şi dacă ciclul 
de viaţa al omului are mai mult sens.

• Cum am mai vorbit în alte lecţii câteva secunde pentru noi înseamnă un an, zece ani, 
numărul de cicluri în jurul Pământului, în jurul soarelui.

• De fapt, pentru noi, pentru a ne întoarce un ciclu, de unde suntem într-un braţ al galaxiei, să 
ne întoarcem în acelaş punct, câte mii de ani ne vor trebui?

• Câte milioane de ani ne va trebui, cu această galaxie, să ne întoarcem în acelaş punct?
• Întoarcerea în acelaş punct  noi o numim o zi, un an.
• Dar dacă suntem pe un braţ al galaxiei cum o vom numi, an galaxial?
• Va trăi omul suficient de mult pentru a vedea întregul ciclu de rotaţie al galaxiei?
• Şi după cum ştiţi această galaxie nu stă fixă, ea se roteşte în câmpurile universului.
• Cât timp ne va trebui să ajungem în acelaş punct? Va trăi omul suficient pentru a vedea 

întregul ciclu a acestui an?
• Oare această depinde de cum ne educăm pentru a trăi mai mult, dacă va fi posibil, sau vom 

ajunge în punctul în care ne detaşăm de această fizicalitate şi devenim parte a  ciclului 
câmpurilor universului, dar cu totalitatea memoriei păstrată în ARN, chiar dacă undeva, într-
un punct al universului, cineva consideră omul ca fiind mort.

• Întorcându-ne la aceste portaluri de unde călătorim, oare sufletul omului lăsa o urmă, pentru 
a se întoarce înapoi. Când vă plimbaţi în somn, lasă Sufletul o urmă pentru a se întoarce 
acasă?



Carbonul 14

• În ultimele săptămâni, am început să vorbesc despre unul din elementele fundamentale din 
lumea Creației. Unul din cele mai importante elemente ale Creației, pe linia comunicării și
transportului pentru om, este și va fi, Carbonul 14.

• La presiunea atmosferică a acestei planete, el nu există, dar are o imensă importanţă în
structura vieții omului.

• Neavând înțelegerea cunoașterii Creației şi datorită caracteristicilor structurii, omul, trăiește
cu această înțelegere greșită.

• Și în procesul ştiinței vieţii, el întotdeauna a făcut o greșeală în privinţa aceastei materii, cum 
a făcut multe greșeli şi în structura totalităţii.

• Carbonul 14, în structura stării materiale, se prezintă pe el însuși, în majoritatea cazurilor, în
corpul omului și în funcționarea plantelor, ca şi Azot.

• Dar, în realitate, în structura dinamică a funcționării Universului, care este similară atât în
micro cât şi în macro, în funcţionarea liniei de comunicare a corpului omului, el (C14) se 
structurează singur într-o linie de transfer a energiei şi o linie de separare a energiei.

• Este foarte asemănător unei ecranări a procesului dintre liniile emoționale ale omului, se 
comportă foarte mult ca şi un izolator.

• Este foarte asemănător unei structuri diamantate, cu ceea ce numim Grafen, dar într-o 
formă plasmatică dinamică.

• Și asta trebuie să înțelegem, pentru a fi capabili să structurăm viața omului și să înțelegem
întregul proces al Creației, în funcţionarea fizicalităţii.
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• Este un domeniu de activitate, pe care mulţi savanţi l-au trecut-o cu vederea şi multe
înțelegeri greşite ne-au adus multe probleme în aducerea dimensiunii fiziclităţii în
funcţionarea Sufletului omului, a Sufletului fizicalităţii, a înţelegerii separării liniei de 
comunicație.

• Iar acest proces va necesita timp, pentru a putea fi înțeles în totalitate.
• Dar important pentru noi, este cum am înțeles structura fizicalității omului și dacă am înțeles

separarea liniilor din structură și cum totul în acea structură ajunge să devină parte a 
echilibrului energiei totale a Sufletului omului, a fizicalității acestuia, a existenței omului și în
ce măsură prevedem că putem să mergem mai departe.

• În lumea științifică, în lumea chimiei, a biologiei, noi am adus această înțelegere greșită, pe
care acum trebuie să o corectăm, pentru a aduce împreună structura fizică a omului cu 
Sufletul acestuia.

• Trebuie să ne întoarcem la bază și să facem unele mici corecții, sau să adăugăm la 
cunoaștere, pentru a fi capabili să facem următorul pas.

• Una din problemele fundamentale, din întregul ciclu al înțelegerii fiziologiei omului, o 
reprezintă construcţia fizicalităţii omului și cum totul s-a bazat pe unul sau două elemente, 
iar omul a calculat cu totul altceva, dar nu şi aceste una sau două elemente.

• Este ca și cum ne-ar fi lipsit jumătate de ecuație, jumătate din cunoaștere, ne-ar fi lipsit o 
parte din ea, care era acolo dar nu am putut-o vedea, sau niciodată nu am înțeles că este
parte a totalității. 

• Acest Carbon 14, ca și energie a plasmei, a câmpurilor plasmei, nu a fost niciodată înțeles cu 
claritate, iar omul a făcut, datorită prezenței acestuia, multe greșeli în structura
aminoacidului corpului omului.
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• El creează cancere și vindecă cancere. Cauzează distrugerea straturilor de conexiune din 
creierul omului, ducând la îmbătrânire, la atac cerebral.

• El afectează toată funcționarea fizicalității omului, toată funcționarea Sufletului omului, el 
afectează toate conexiunile dintre Sufletul omului și Sufletul fizicalității.

• Lumea științifică, nu a înțeles niciodată, ce înseamnă asta. Ce poate fi creat, ce poate fi dat, 
ce poate fi adăugat, ce poate fi amestecat, din înțelegerea funcționării Carbonului 14.

• Una din problemele lui, este că lumea științifică nu a reușit să-l producă, în modul în care 
funcționează în corpul omului, în ceea ce noi numim condiţie de Gans, în condiție
plasmatică.

• El lucrează secvențial. Se repetă el însuși în diferite combinații, și datorită dinamismului
acestuia, și a ceea ce numim, separarea fizicalității de sistemul nervos, omul întotdeauna l-a 
ignorat.

• Dacă ne uităm la dimensiunea funcționării Azotului (14), a Carbonului 14 (14)  și a CH3 
(13.5-15), ar fi trebuit să înțelegem multe indicii.
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• Funcţionarea Carbonului 14 este ceva fundamental, încât acum veți înțelege funcționarea
transmutării, cum devine posibilă transmutarea.

• Este vorba despre funcționarea transportului în întreg Universul, este vorba despre punctul
de izolare și separare a câmpurilor Universului.

• Este vorba despre înțelegerea totalității și a relației dintre diferitele părţi și structuri ale 
fizicalităţii şi ale Sufletului omului şi este calea Sufletului omului, pentru a se conecta cu 
Comunitatea Universală, pe calea liniei de comunicare.

• Când vorbim despre Carbonul din CO2, când îl utilizăm pentru conductivitate și conexiune, în
aplicațiile noastre medicale sau în alte domenii, Carbonul 14 este la fel, dar în dimensiunea
conexiunii cu Sufletul omului şi cu fizicalitatea omului.

• Este calea, firul, cordonul, pe unde Sufletul omului părăsește fizicalitatea omului.
• Este conexiunea prin care voi, plecați în timpul visului, unde vă conectați, pentru a se 

întâmpla asta.
• El are o amprentă a interacțiunii Sufletului, are o amprentă a interacțiunii Universului.
• Trebuie să înțelegem activitatea Carbonului 14, a Carbonului în totalitate, tot împreună.
• Ce este Carbonul 14? Putem vedea pe Wikipedia, ce este Carbonul 14  în stare materială?
• Dar trebuie să înțelegeți că noi privim Carbonul 14 în stare plasmatică nu în stare materială.
• Dacă vă uitaţi la Carbonul 14, parţial în lumea ştiințifică actuală, ei îl numesc Grafen.
• El se comportă în acest fel în unele ocazii. Deoarece el pare a fi capătul și în acelaşi timp, 

începutul fiecărui nerv. Un capăt al sistemului nervos, acolo unde nervul se oprește, 
reprezintă orientarea Carbonului 14, care creează reacţia.
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• Carbonul 14 este cel ce vă dă izolarea la locul amputării și eliberarea de energie, pe care voi
o numiți durere fantomă.

• Și este parte a întregii structuri a existenței noastre, în viața reala. 
• În Wikipedia se spune că Carbonul 14, radiocarbonul, este un izotop radioactiv al Carbonului, 

cu nucleul atomic conținând 6 protoni 8 neutroni.

• Prezența acestuia în materia organică, reprezintă baza metodei de datare cu Carbon 
radioactiv, inventată de Willard Libby și colegii, pentru a data mostre hidrogeologice, 
geologice și arheologice.

• Carbonul 14 a fost descoperit pe 27 Februarie 1940, de Martin Kamen și Sam Ruben, în
Laboratorul de Radiații al Universității din California.

• Existența acestuia a fost sugerată de Franz Curie în 1934.
• Există trei izotopi ai Carbonului în stare naturală, pe Pământ, Carbon 12 care reprezintă 99% 

din Carbonul de pe Pământ,
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• Carbon 13 care reprezintă 1%  și Carbon 14 care apare în cantități mici, reprezentând

aproximativ 1 la 1,5 atomi din 10^12 atomi de Carbon din atmosferă.
• Carbonul 12 și carbonul 13 sunt ambii stabili, iar Carbonul 14 este instabil, având o durată de 

înjumătățire de 5730 +/- 40 de ani.
• Carbonul 14 se dezintegrează în Azot 14 și trei particule beta.
• Un gram de Carbon, conținând 1 atom de Carbon 14 din 10^12 atomi, va emite aproximativ

0,2 particule beta pe secundă.
• Sursa naturală primară de Carbon 14 pe Pământ, este acțiunea razelor cosmice asupra

Azotului din atmosferă și este prin urmare un izotop cosmogenic.
• Totuși, testele nucleare în aer liber realizate între 1955-1980, au contribui la acest rezultat.
• Izotopii diferiți ai Carbonului nu diferă mult în proprietățile lor chimice.
• Această asemănare este utilizată în cercetări chimice și biologice, în tehnica numită marcare

Carbonică, în care atomi de Carbon 14 pot fi utilizați pentru înlocuirea Carbonului
neradioactiv, pentru a putea urmări reacții chimice și biochimice, care implică atomi de 
Carbon din orice compus organic dat.

• Deci, ei spun că Carbonul 14 este radioactiv, este un izotop al Carbonului. Apoi spun mai jos,
Carbonul 14 poate fi utilizat pentru înlocuirea Carbonului neradioactiv, pentru a putea
urmări reacții chimice, implicând atomii de Carbon din  orice compus organic.

• Și mai spune că se dezintegrează în Azot. 
• Dar toate acestea sunt în stare materială. În condiția plasmatică a corpului omului și în

dimensiunea Universului, ce înseamnă această radioactivitate? Înseamnă energie.
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• Iar dimensiunea energetică a acestui Carbon 14, este absolut uimitoare şi nu datorită
dezintegrării beta, ci datorită aducerii câmpurilor plasmatice dinamice, care traversează în
mod continuu stare materială, cu viteze dincolo de viteza luminii.

• Motivul pentru care nu a putut fi înțeles până acum, este pentru că Neutronul este sursa de 
energie, deoarece ei vor să se dezintegreze pentru a crea stabilitate.

• Ei se divizează într-un proton și un electron, pentru a crea o condiție stabilă pentru ei însuşi, 
dar în cazul Carbonului 14, aveți doi neutroni în același timp și în acest proces cele două
centre dinamice încearcă să creeze un echilibru în interacțiunea câmpurilor lor, creând o linie
de izolare, o linie a câmpului magnetic, care nu mai acceptă, deoarece în acel moment s-a 
încercuit singuri, în termenii izolării și separării magnetice.

• Când aveți o bază cu doi neutroni ca și aici, înseamnă că starea lui materială se află în el 
însuși, s-a izolat el însuși.

• El are o cantitate uriașă de energie de eliberat, și aceasta dă un centru foarte dinamic, 
structurii Carbonului, celorlalți șase protoni și neutroni.

• Și practic el catapultează acest material.
• Un Carbon normal nu se comportă așa. 
• Un material radioactiv are o cantitate uriașă de energie, în condiție plasmatică are o cantitate

uriașă de energie, care, în balanță cu faptul că nu are electroni pentru a se hrăni și echilibra
pe el însuși, pentru a deveni un atom, el creează ce eu numesc un super glonț, realizat din 
Carbon 14 și acesta-i permite omului să călătorească în adâncul spațiului, ca și combustibil.

• Dacă-l puteți reproduce. Ne învață multe, pe cei dintre noi, care vor să înțeleagă, datorită
acestei viteze mari, că poate crea o linie de transport, pentru câmpurile stării lui materiale.
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• Carbon 14 este o plasmă radioactivă, nu o stare materială radioactivă, este o sursă de 
energie, care seamănă foarte mult cu un virus, ce stă în aproprierea nucleului Carbonului

• Și datorită acestei cantități de energie, el poate crea un fulger globular din alţii.
• Este un motor gratuit, este o resursă gratuită de energie pentru structură.
• Și când intrați în dimensiunea stării materiale, mulți doctori, îl confundă cu Azotul.
• Este cauza multor cancere, dar poate fi înțeles datorită greutății lui, în comparație cu alte

tipuri de Carbon, și duce la combinarea interacțiunilor stării materiale.
• Este un masiv fulger globular, a cărui foc niciodată nu se oprește.
• Deoarece energia eliberată de un singur Neutron, care trece prin procesul de divizare, 

dezintegrare nucleară, este în mod automat absorbită de alți Neutroni.
• Și în acel proces, în domeniul câmpurilor magnetice dinamice, parte a energiei cedată altor

protoni și Neutroni, aceștia devin activi și ei.
• Și dacă înțelegeți vechimea, ceea ce numim datarea cu Carbon 14, ar trebui să vă dea o 

înțelegere foarte clară, când este momentul să opriți întreg procesul.
• Apoi îl puteți urmări, unde și când s-a oprit singur, sau în ce proces a trecut printr-o condiţie, 

care l-a oprit, din cauza lipsei energiei de transfer.
• Suficient de interesant, dacă trecem la următorul pas și înțelegem că avem un Carbon (14) 

(8n, 6p, 6e) și aveți un Tritiu (2n, 1p, 1e), două celule lucrând împreună, două celule lucrând
într-un fel, ca un Heliu ( 2n, 2p, 2e), sau într-un fel ca un Tritiu, și uneori datorită echilibrului
energetic, ele se comportă ca și doi Neutroni.
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• Asta ne va da o extindere a înțelegerii îmbătrânirii, a cât de repede îmbătrânim și de ce când
utilizăm Gans pe celulele omului, observăm schimbări majore. 

• Deoarece noi interferăm cu linia de transfer a energiei câmpului.
• De aceea Gans-ul de CH3 ne arată multe caracteristici ale Carbonului 14.
• Și dacă l-aţi înțeles, îl putem utiliza în totalitate.
• Când facem măsurători asupra dezintegrării, noi întotdeauna facem o greșeală, la conversia

energiei Carbonului 14, cu Azotul.
• Este atât de obișnuit, încât din această cauză am ratat multe, multe părți ale întregii structuri

a înțelegerii funcționării corpului omului.
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• Aș vrea să vă duc un pas mai departe pentru a înțelege acest proces.
• Când aveți Hidrogenul, dacă vă uitați nu este un atom, într-un fel, 

este jumătate din el, deoarece nu are nici un neutron. 
Este o lipsă a unui neutron, în el.

• Următorul pas este Azotul, sau putem să-l punem ca şi
Carbon 14.

• Apoi, înțelegeți procesul 0 la 14 și acum următorul 14 apare
aici (28),  dar se prezintă ca și Siliciu, unul din 
principalele componente ale vieții omului.

• Când duceți asta la un alt nivel, 14, 28,  un alt 14, 
dinamic, 42, prin tranziția intensității câmpului
magnetic, este D-ul COHN.

• Dacă vă uitați la acestea, din nou, unde
ne duce această unealtă?

• Ajungem la ceva foarte ușor, 56, Fe.
• Acum înțelegeți cum Carbonul 14 a fost

piatra de temelie și diferite combinații ale lui, aici este 56.
• Următorul este 70 şi uitați-vă ce face 70,

ce element (elemente) se află la 70?
• Dar trebuie să rețineți ceva foarte ciudat.
• Aici (42) nu vedem în mod obișnuit ceva ce

se potrivește cu un alt element, pe care îl știm cu numărul 42.
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• Apoi înțelegeți cât de mult, savanții din trecut nu au văzut, deoarece ei niciodată nu au 
considerat structura dinamică: nici unul, unul, doi, trei, patru (C14), care au creat ciclul vieții
pe această planetă, pentru umanitate.

• Și uitați-vă la linia de echilibru, dintre ele.
• Apoi înțelegeți cum viața omului a luat

gradual formă pe această planetă.
• Aceasta ridică o întrebare fantastică, foarte simplă: pentru călătoria în adâncul Universului, 

corpul omului, funcționând pe Carbonul 14, va apela, oare, la liniile câmpurilor magnetice ale 
Carbonului 14 din Univers?

• Este o potrivire absolut perfectă.
• Și dacă vă uitați la aceaste zone și la toate

celelalte zone cu Carbon 12, atunci
înțelegeţi cum Sufletul omului și fizicalitatea acestuia, în mod continuu se repetă pe ele
însele.

• Și astfel noi visăm.
• Și de aceea cele două sunt atât de 

apropiate unele de altele, încât noi
ne-am pierdut din vedere Sufletului nostru, linia de comunicare a Sufletului nostru.

• În timp ce prin fizicalitate, noi comunicăm, transferăm energia prin Carbon 12.
• Dar în funcționarea Universului, prin transferul Sufletului, este Carbonul 14.
• Noi trăim prin Carbon 12, iar Sufletul nostrum trăiește prin linia de comunicare a 

Carbonului 14. Și în acest fel vom traversa spațiul Universului.
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• Și apoi înțelegeți cât de ușor poate fi pentru umanitate, să devină călători ai Universului.
• Fiecare indicație a transferului MaGravs-ului spațiului, a vitezei Universului, se află în

structura aminoacidului și fizicalității omului, în dimensiunea câmpurilor magnetice.
• Voi sunteţi o potrivire perfectă.
• Acum, înțelege omul că în dimensiunea fizică din starea materială, vede Azot, Siliciu, 

aminoacid și Fier, dar în realitate este o combinaţie multiplă a Carbonului 14.
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• Atunci ajungem la noi o nouă dimensiune, pe linia de comunicare, pentru controlul

reactoarelor spațiale şi anume, înțelegerea creării Sufletului și a dimensiunii emoției omului, 
pe linia…. fizicalităţii şi a Sufletului omului, pentru a înțelege cum să călătorim, cum să ne 
hrănim, cum să ne multiplicăm oriunde în Univers.

• Cei dintre voi care lucrați în dimensiunea transferului de energie, a transportului, în
dimensiunea conductivității structurale a fizicalității omului sau a Sufletului omului, acum aţi
găsit un răspuns foarte mare.

• Dacă vă uitați la mărgelele lui Alecz, sistemele MaGravs, utilizați CO2 pentru linia de 
comunicare pentru diabetici și celelalte, acum puteți adăuga şi dimensiunea transportului
Sufletului.

• Acum omul are două opțiuni: Vreau să călătoresc în dimensiunea înceată a Carbonului, sau
vreau să călătoresc în dimensiunea super rapidă a Sufletului?

• Pot utiliza câmpul magnetic plasmatic al CH3, pe care-l pot produce atât de ușor, pentru a 
deveni un emiţător de energie, ca și Carbonul 14?

• Este o scurtătură a lui, practic zahărul (CH3) se comportă ca şi Carbonul 14, în super 
conductivitatea energiei unui atom de Hidrogen.

• De aceea corpul omului evoluează atât de rapid pe această planetă?
• Deoarece prezența zahărului de bază, care vă dă Carbonul 14, care el însuși deja foarte activ, 

are o cale suplimentară, de a-și elibera energia, pentru a deveni o sursă de energie.
• Sau este electronul suplimentar, sau Neutronul suplimentar, sau protonul suplimentar, 

funcție de cum îl definiți, cel ce devine un punct care datorită interacțiunii celor doi Neutroni
din Carbonul 14, în urma unei coliziuni fizice cu un proton suplimentar, duce la eliberarea de 
energie de care omul are nevoie, pentru a crea dinamismul din aminoacid?
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• Și pentru a deveni o sursă de energie?
• Într-un fel, noi introducem o barieră, când glonțul vine, să putem absorbi energia, și acea

energie fără glonț, glonțul eliberând-o continuu, este cea a doi protoni, sau Neutroni
deoarece aveți o energie în condiție plasmatică, care prin interacțiunea cu cei mai ușori, de 2 
la 1, care sunt doi protoni, confirmați de electroni ca fiind Neutroni din CH3,  cu un al treilea, 
este ca și punerea unei bariere, sau crearea unui câmp plasmatic de forță, foarte asemănător
cu cel creat de emoția voastră.

• Aceştea sunt 2 Hidrogeni iar acesta este un Hidrogen
(un raport de 2 la 1 ). 

• Și în acest proces, unde deja aveți un Carbon aici, voi creaţi
o eliberare de energie către aminoacidul care este legat de el.

• Iar acest aminoacid devine activ, el primește energie şi poate
supraviețui.

• Deci, dacă puteți mări legătura CH3 sau a Carbonului 14, în actualul corp al omului, care să
creeze o continuă furnizare în aminoacid, ceea ce înseamnă că aminoacidul nu trebuie să se 
golească continuu și apoi să se reumple, îi vor da omului o viață de secole, deoarece nu vor
mai exista distrugeri.

• Deoarece nu vor mai exista goliri continui și reumpleri.
• În acest fel puteți extinde viața pe această planetă.
• Simpla înțelegere a transferului câmpurilor Universului, poate face o mare diferență pentru

om, dacă acesta înțelege.
• Deci, acum înțelegeți cum puteți extinde chiar și viața omului, prin înțelegerea funcționării

Carbonului 14.



Carbonul 14

• Și cum putem utiliza această funcționare a Carbonului 14, pentru a crea mișcarea rapidă
dinamică a proteinei sau a corpului omului, în dimensiunea Sufletului și a transportului.

• Ştiința fiziologiei și știința Sufletului omului, nu sunt echivalente.
• Acum, putem înțelege mai mult, acționa asupra lui, funcționa prin el, putem extinde viața cu 

el.
• Și atunci nu mai depindem de ciclul de rotație a unui lucru, pe care l-am numit zi, an, sau

orice altceva.
• Acum, care parte a poveștii o doriți?
• Au avut savanții dreptate, prin măsurarea vieții de înjumătățire a orice, pe baza Carbonului

14? Sau au ratat?
• Sau, putem utiliza funcționarea Carbonului 14, pentru a crea o nouă dimensiune pentru viața

omului în spațiu?
• Amintiți-vă săptămâna trecută, atunci când am vorbit despre separarea, spațierea dintre

galaxii, și am vorbit despre Carbonul 14. Am început să scot lucrurile la iveală pentru voi, să
văd ce înțelegeți până la următoarea lecție, sau cealaltă dată.

• Dar lecțiile acum, încep să aibă un sens, încep să aibă înțeles.
• Deoarece, dacă puteți crea o condiție de transfer a energiei, la nivelul carbonului 14, puteți

accesa linia de transport universală, puteți accesa înțelegerea creării vieții, pentru ca alții, 
pentru ca pasagerii acestei linii, să se manifeste ei înșiși în portalul vieții pe care o creați.

• Tot ceea ce creați, este o nouă stație de autobuz.
• Dacă vreți să decolați de aici, eu am creat condițiile, prin care pot crea acea reproducere.
• Este vorba despre super conductivitate în conductivitatea plasmei însăși.



Carbonul 14
• Nu doar că acum aveți materiale super conductoare sub forma nano stratificării, acum aveți

și o cale super conductoare de transport, acum, că înțelegeți cum corpul omului este făcut
din Gans-uri.

• Dar, doriți să-i invitați pe toți înăuntru? 
• Sau doriți să aveți o lungime specifică, sau anumiţi oameni?
• Întoarceți-vă la înțelegerea interacțiunii câmpurilor, a câmpului gravitațional cu inerţia, care 

duce la crearea și manifestarea stării materiale.
• Și atunci veți înțelege că puteți crea condiţia confirmării existenței, prin introducerea celei

de a treia intensități, a Carbonului 14, și orice pasager al Universului, care se potrivește cu 
asta, se va manifesta în portalul vostru.

• Este foarte asemănător cu atunci când creați stare materială, prin interacțiunea câmpurilor
reactorului vostru, voi sunteți cei care prin introducerea inerției, dictaţi ce materie din 
energia atmosferei se va manifesta ea însăși.

• În cazul lichidelor și a Fierului, noi am produs sânge, hemoglobină.
• În cazul interacțiunii câmpurilor, noi am creat Aur, Zinc, Magneziu și altele.
• Acum, înțelegând transferul și transportul şi conexiunea dintre Sufletul omului, care acum

devine limba Comunității Universale în înțelegerea acestei linii de transport, acum putem
invita prieteni acasă. 

• Și atunci voi dictați care prieteni.
• Nu-l vreau pe acesta, vreau să văd pe cel care are acea intensitate din spectrul Magneziului, 

cu Carbon 14. Și vom vedea ce creaturi ale Domnului vor veni, vor apărea.
• După modul cum inerția va duce la crearea și manifestarea energiei Universului, în Aur sau

Cupru, noi am învățat cum să ne manifestăm invitații.



Carbonul 14

• Dar puteți utiliza același proces, pentru a deveni parte a lui, pentru a vă alătura legăturii cu 
autostrada Universului, dacă vărul vostru sau fiul vostru de pe planeta Zeus, a creat o 
condiție a aminoacidului cu intensitatea Carbonului 14, al vostru, de care este nevoie ca voi
să aterizați acolo, la ei.

• Acum înțelegeți?
• Deoarece în acea dimensiune voi călătoriți prin linia de comunicare de mare viteză, ceea ce

noi numim viteza Sufletului omului.
• Deoarece este încă vorba despre o combinație de aminoacizi, dar care sunt dinamici încât vă

puteți lega de ei.
• Acum devine dificil, nu-i așa?
• Foarte, foarte dificil.
• Cei dintre voi care ați înțeles, cei dintre voi care poate veți înțelege în viitor, cei care au 

înțeles deja și au început să producă portalul.
• Dar, aveți grijă, atunci când o faceți, ce v-a spus mama voastră când erați tânăr și erați pe

stradă: Nu vorbiți cu străinii!
• Și de fiecare dată când pleci afară, nu te întoarce cu o pisica sau un câine.
• Acum, noi vă deschidem portalurile.
• Cine va veni?
• Și cât de bine ați făcut evaluarea nivelului Sufletului pe care l-aţi invitat?
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